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I. Wstęp 

      

Zgodnie z art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713) 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 2019. 

  

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). 

Ryc. 1 Miasto i Gmina Kańczuga na tle powiatu przeworskiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Przeworsku  

 

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, 
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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 

2019 roku powierzchnia miasta wynosiła 760 ha, 8 km2, gęstość zaludnienia w Mieście 

Kańczuga wyniosła 417 os./km2, a ludność 3186 osób. Powierzchnia terenów wiejskich 

Gminy Kańczuga na koniec 2019 roku wynosiła 9743 ha, 97 km2, gęstość zaludnienia  

94 os./km2, a ludność 9192 osób. 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. 

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). 
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Na koniec 2019 roku w Mieście i Gminie Kańczuga zameldowanych było 12 378 osób  

(w roku 2018 - 12 457), w tym 50,61% kobiet. Poniższe tabele przedstawiają bardziej 

szczegółowe dane. 

Tab. 1 Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

Ryc. 2.  Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

 

 

Mężczyźni (M) Kobiety (K)  

Wiek  Liczba Wiek  Liczba  

0-2 193 0-2 180 

3 74 3 54 

 4 -5 131 4 -5 118 

6 64 6 54 

7 74 7 61 

8  -12 328 8  -12 323 

13-15 169 13-15 190 

16-17 136 16-17 130 

18 66 18 69 

19-20 138 19-20 145 

21-40 1921 21-40 1754 

41-60 1633 41-60 1620 

61-64 391 61-64 384 

65-70 289 65-70 336 

71-81 339 71-81 506 

> 81 153 > 81 355 

SUMA (M) 6099 SUMA (K) 6279 

RAZEM K+M 12 378 
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Ryc. 3. Liczba kobiet i mężczyzn na koniec 2019 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Liczba urodzeń na koniec 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 120 

Liczba zgonów na koniec 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 148 

 

Ryc. 4. Liczba urodzeń i zgonów na koniec 2019 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 5.  Statystyka urodzeń i zgonów za 2019 rok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tab. 2 Statystyka stałych mieszkańców na koniec 2019 roku. 

MIEJSCOWOŚĆ MĘŻCZYŹNI KOBIETY  Razem  

BÓBRKA 

KAŃCZUCKA  89 94 183 

CHODAKÓWKA 49 51 100 

KAŃCZUGA  1548 1638 3186 

KRZECZOWICE  491 494 985 

LIPNIK 103 97 200 

ŁOPUSZKA MAŁA  258 259 516 

ŁOPUSZKA 

WIELKA 730 727 1457 

MEDYNIA 

KAŃCZUCKA 77 75 152 

NIŻATYCE  272 266 538 

PANTALOWICE  538 604 1142 

RĄCZYNA 434 446 880 

SIEDLECZKA  511 526 1037 

SIETESZ 780 790 1570 

WOLA 

RZEPLIŃSKA 40 36 76 

ŻUKLIN  179 176 355 

SUMA (M, K) 6098 6279 

  RAZEM  12378 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 6. Statystyka mieszkańców wg płci w 2019 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

2.2 . Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku.  

1. 7 stycznia Burmistrz odbył spotkanie ze Starostą Powiatu Przeworskiego, na którym 

zostały podjęte ustalenia w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Kańczuga Zespołu 

Szkół w Kańczudze oraz utworzenie filii Zamiejscowego Wydziału Komunikacji, 

Transportu i Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze,    
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2. 9 stycznia Burmistrz odbył spotkanie z dyrektorem Rejonu Energetycznego Polskiej 

Grupy Energetycznej Dystrybucja w Jarosławiu, tematem spotkania było omówienie 

aktualnego stanu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy,  

3. 10 stycznia Burmistrz odbył spotkanie z Kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego w Przeworsku – Panem Stanisławem Machniak w sprawie pomocy  

w wypełnianiu wniosków składanych przez Rolników,  

4. 14 stycznia Burmistrz uczestniczył w II posiedzeniu Konwentu Burmistrzów  

i Wójtów Powiatu Przeworskiego VIII Kadencji, które odbyło się w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Sieniawie, tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji Powiatu oraz 

kierunku jego rozwoju,  

5. 15 stycznia Burmistrz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez 

Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa oraz Podkarpackie Stowarzyszenie 

Samorządów. Spotkanie odbyło się w Filharmonii Rzeszowskiej. 

6. 16 stycznia Burmistrz odbył spotkanie z Dyrektorem Okręgowej Stacji Chemiczno – 

Rolniczej w Rzeszowie,  

7. 20 stycznia w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze odbył się 

styczniowy koncert kolęd w wykonaniu Chóru oraz zaproszonych gości,  

8. 21 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze, na 

którym zostały przedstawione i omówione projekty uchwał, które zostały pozytywnie 

zaopiniowane,  

9. 22 stycznia Burmistrz uczestniczył w rocznej odprawie w Komendzie Powiatowej Policji 

w Przeworsku, 

10. 22 stycznia Starosta Przeworski poinformował Burmistrza MiG Kańczuga, o podjęciu 

decyzji dotyczącej przekazania nieodpłatnie Zespołu Szkół w Kańczudze wraz z działką,  

11. 23 stycznia Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania  

w Jarosławiu z udziałem Wójtów i Burmistrzów wchodzących w jej skład,   

12. 24 stycznia Burmistrz uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Przeworskiej 

w Zarzeczu, 

13. 25 stycznia Burmistrz odbył spotkanie z Panem Krzysztofem Szczepaniakiem – 

wizytatorem Centrum Edukacji Artystycznej przy Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 

a jednocześnie przedstawicielem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

nt. funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Kańczudze,      

14. 4 lutego Burmistrz odbył spotkanie z dyrektorem firmy MARMA Polskie Folie Panem 

Leszkiem Gontarzem w celu nawiązania współpracy,  
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15. 4 lutego Burmistrz odbył spotkanie ze Starostą Przeworskim, zostały omówione sprawy 

związane z utworzeniem Zamiejscowego Wydziału Komunikacji, Transportu  

i Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze i przejęciem przez Miasto i Gminę 

Kańczuga – Zespołu Szkół w Kańczudze,  

16. 5 lutego Burmistrz uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Rzeszowie, szkolenie odbyło się w Łańcucie, tematem szkolenia były 

uprawnienia Burmistrza w zakresie Gospodarki Finansowej, 

17. 6 lutego Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania  

w Jarosławiu, na którym omawiano sprawy bieżące, ustalono termin zgromadzenia LGD 

oraz ustalono propozycję wysokości składek na 2019 rok, 

18. 7 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Burmistrz obył spotkanie z Prezesami 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku - Panem Romanem Dutkiem i Panem 

Zbigniewem Zięzio, rozmowy dotyczyły spraw związanych z gospodarką odpadami, 

19. 12 lutego Burmistrz odbył spotkanie z Dowódcą Jednostki Wojskowej w Jarosławiu ppłk 

Januszem Niedźwiedziem, celem nawiązania współpracy,  

20. 14 lutego Burmistrz uczestniczył w walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy 

Działania w Pawłosiowie, 

21. 21 luty Burmistrz uczestniczył w wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady 

Miejskiej w Kańczudze,   

22. 26 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga uczestniczył w XXXVII Ogólnym 

Zgromadzeniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które odbyło 

się w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie, 

23. 27 lutego Burmistrz uczestniczył w warsztatach refleksyjnych Lokalnej Grupy Działania 

– tematem było podsumowanie osiągniętych wskaźników za 2018 rok w związku  

z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, 

24.  1 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Burmistrz odbył spotkanie  

z Prezesami Klubów Piłkarskich, oraz brał udział w Sesji Rady Powiatu Przeworskiego, 

25. 5 marca Burmistrz wspólnie z Panią Sekretarz i Panią Dyrektor Zespołu Szkół  

w Kańczudze uczestniczył w rekrutacji uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum  

w Manasterzu i Jaworniku Polskim na rok szkolny 2019/2020 do Zespołu Szkół  

w Kańczudze, 

26. 11 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Burmistrz spotkał się z Wójtem Gminy Dubiecko 

w celu nawiązania współpracy, 
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27. 14 marca Burmistrz uczestniczył w Dniach Otwartych Zespołu Szkół w Kańczudze, oraz 

przeprowadził rozmowy z Panią Prezes Lokalnej Grupy Działania o możliwości 

pozyskania środków na teren Naszej Gminy, 

28. 15 marca wraz z Rolnikami z terenu Miasta i Gminy Burmistrz uczestniczył  

w Targach Rolniczych w Kielcach, 

29. 16 marca na Hali Sportowej w Kańczudze odbył się XV Indywidualny Gminny Turniej 

Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, 

30.  17 marca na Hali Sportowej w Kańczudze odbył się III Otwarty Grand Prix  

z Podkarpacia Weteranów w tenisie stołowym,  

31. 18 marca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, w którym Burmistrz 

brał udział,  

32. 19 marca Burmistrz uczestniczył w naradzie organizowanej przez Wojewodę 

Podkarpackiego z zakresu zarządzania kryzysowego – narada obyła się w Urzędzie 

Wojewódzkim w Rzeszowie, 

33. 20 marca Burmistrz uczestniczył wspólnie z Panią Sekretarz w konferencji – szkolenia  

z zakresu zarządzania oświatą – Organizatorem był Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli – konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, 

34. 22 marca Burmistrz odbył spotkanie z Panem Rafałem Kumkiem Burmistrzem Łańcuta  

w sprawie nawiązania współpracy, 

35. 25 marca Burmistrz uczestniczył we wspólnym spotkaniu ze Starostą Przeworskim, 

Posłem na Sejm RP Kazimierzem Gołojuchem, Wójtem Gminy Jawornik Polski, 

Przewodniczącym Rady Gminy Jawornik Polski Markiem Makarskim i Zastępcą 

Przewodniczącego Adamem Dubasem – spotkanie dotyczyło uzgodnień w zakresie 

możliwości pozyskiwania środków na drogi w ramach programu „Fundusz Dróg 

Samorządowych”, 

36. 1 kwietnia Burmistrz odbył spotkanie z Posłem Kazimierzem Gołojuchem oraz Joanną 

Szozdą Dyrektorem Departamentu Drogi i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu 

Marszałkowskiego w sprawie drogi 835,  

37. 1 kwietnia Burmistrz odbył spotkanie z Panem Mieczysławem Golbą – Prezesem 

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w sprawie objęcia Patronatu obchodów 70-lecia 

MKS Kańczuga, 

38. 2 kwietnia Burmistrz uczestniczył w III Konwencie Burmistrzów i Wójtów Powiatu 

Przeworskiego, który odbył się z Zespole Pałacowo - Parkowym w Hadlach Kańczuckich, 

39. 3 kwietnia Burmistrz uczestniczył w Zarządzie Powiatowym Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Przeworsku, który odbył się w Pantalowicach, 
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40. 4 kwietnia Burmistrz uczestniczył w naradzie służbowej w ZS w Kańczudze,  

41. 7 kwietnia Burmistrz uczestniczył w święcie II rocznicy wprowadzenia repliki św. Jana 

Pawła II do Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze,  

42. 8 kwietnia Burmistrz miał spotkanie z Dyrektorami Szkół o stanie przygotowania Szkół  

z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych 

i ósmoklasisty,  

43. 13 kwietnia odbył się I Kańczucki Kiermasz Wielkanocny,  

44. 14 kwietnia odbyły się wybory sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych,  

45. 16 kwietnia Burmistrz brał udział w szkoleniu obronnym organizowanym przez Panią 

Wojewodę Podkarpacką,   

46. 25 kwietnia Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z sołtysami i Przewodniczącymi 

Zarządów Osiedla, na którym zostały omówione sprawy bieżące, organizacyjne i sprawy 

związane z sprawowaniem powierzonych funkcji, a także omówione zasady wspólnej 

pracy, 

47. 26 kwietnia Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnych Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Kańczudze, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury i Pan 

Burmistrz został powołany Prezesem Zarządu OSP na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, 

oraz uczestniczył w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania „z Tradycją w nowoczesność” 

w Pawłosiowie,  

48. 3 maja Burmistrz uczestniczył wspólnie w uroczystości 228 rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja,   

49. 5 maja z okazji Św. Floriana strażacy OSP z terenu Miasta i Gminy Kańczuga 

uczestniczyli we mszy św. w Kańczudze, udział w niej wziął również Burmistrz, 

50. 7 maja Burmistrz uczestniczył w forum energetycznym dla przedstawicieli władz 

samorządowych z terenu działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, forum odbyło 

się w Krasnobrodzie, 

51. 9 maja Burmistrz uczestniczył w Ośrodku Kultury i Miasta Kańczuga  

w uroczystościach związanych z Obchodem Dnia Inwalidy,  

52. 12 maja Burmistrz uczestniczył w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka,  

53. 14 maja obyło się spotkanie z Konserwatorem zabytków nt. zasad współpracy, 

54.  20 maja Burmistrz wziął udział w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miejskiej  

w Kańczudze, 
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55. 23 maja Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania „Z tradycją  

w Nowoczesność” w Pawłosiowie oraz w Konferencji sprawozdawczo – wychowawczej 

Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kańczudze,  

56. 24 maja Burmistrz uczestniczył w obchodach święta XXI Brygady Strzelców 

Podhalańskich w Rzeszowie,  

57. 28 maja odbyło się spotkanie z udziałem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej 

z Weteranami działającymi poza granicami naszego Państwa, z okazji upamiętnienia Dnia 

Weterana,  

58. 30 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Burmistrz podpisał umowę dotacji 

w kwocie 85 tys. złotych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

położonych w miejscowościach Łopuszka Mała, Pantalowice, Żuklin, 

59. 04 czerwca Burmistrz uczestniczył w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego 

 w Dynowie,  

60. 05 czerwca Burmistrz uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „1919-

2019 – Bezpieczeństwo na terenach Polski południowo-wschodniej” – konferencja odbyła 

się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, 

61. 06 czerwca Burmistrz uczestniczył w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób 

Chorych, Niepełnosprawnych, który odbył się w Zespole Pałacowo-Parkowym  

w Zarzeczu, 

62. 08 czerwca Burmistrz uczestniczył w uroczystych obchodach XXII Rocznicy pobytu 

Papieża w Krośnie – uroczystości odbyły się pod Krzyżem Papieskim i Figurą Św. Jana 

Pawła II w Krośnie,  

63. w dniach 13-14 czerwca Burmistrz uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji 

naukowej „100 lat Policji – historia, tradycja i teraźniejszość”, która odbyła się  

 w Iwoniczu, 

64. 16 czerwca Burmistrz uczestniczył w Miejsko - Gminnych Zawodach Sportowo-

Pożarniczych w Krzeczowicach,  

65. 17 czerwca Burmistrz podpisał porozumienie w sprawie przejęcia obowiązków organu 

prowadzącego wobec Zespołu Szkół w Kańczudze, 

66. 17 czerwca Burmistrz uczestniczył w poświęceniu i oficjalnym oddaniu do użytku 

Kaplicy przedpogrzebowej w Pantalowicach,  

67. 19 czerwca Burmistrz brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego  

w szkołach na terenie Miasta i Gminy, 

68.  28-29-30 czerwca Burmistrz uczestniczył w obchodach Dni Kańczugi,  

69. 28 czerwca Burmistrz uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Miejskiej, 

70. 14 lipca Burmistrz uczestniczył w obchodach Święta Maliny w Rączynie,  

http://www.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=337&menu=10&dzialy=10&typ=13&akcja=artykul&artykul=2603
http://www.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=337&menu=10&dzialy=10&typ=13&akcja=artykul&artykul=2603
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71. 16 lipca na zaproszenie Starosty Przeworskiego Burmistrz uczestniczył  

w Seminarium pod nazwą „Zielony Powiat Przeworski” - seminarium odbyło się w Sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku,  

72. 17 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Pan Burmistrz wspólnie z Panią Skarbnik podpisali 

umowy na: 

1/ budowę placu zabaw w miejscowości Łopuszka Mała w wysokości 10 tys. Złotych 

w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 

2/ dostawę wyposażenia do Sali szkoleniowej Ośrodka Kultury w miejscowości Kańczuga 

w wysokości 15 tys. złotych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 

2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”,  

73. 30 lipca Burmistrz uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji oraz 

wręczeniu sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 

74. 04 sierpnia Burmistrz uczestniczył w XIII Powiatowym Święcie Chleba  

w Przeworsku,  

75. 05 sierpnia Burmistrz odbył spotkanie z W-ce Prezesem PKS Jarosław – spotkanie 

dotyczyło omówienia dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Kańczudze, 

76. 06 sierpnia Burmistrz uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Przeworskiego,  

77. 13 sierpnia Burmistrz prowadził rozmowy z Prezesem MARMY Panem Mariuszem 

Półtorakiem i Dyrektorem Panem Leszkiem Gontarzem dotyczące omówienia dalszej 

współpracy, 

78. 14 sierpnia Burmistrz uczestniczył w uroczystej mszy z okazji Dnia Wojska Polskiego 

 w intencji żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej – msza odbyła się  

w Kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu, 

79. 26 sierpnia Burmistrz uczestniczył we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady 

Miejskiej 

80. w dniach 21 i 28 sierpnia Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Lokalnej Grupy 

Działania, posiedzenia dotyczyły oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków  

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej; Poprawa infrastruktury 

turystycznej rekreacyjnej i kulturalnej, 

81. 29 sierpnia Burmistrz brał udział w spotkaniu w Firmie Kisan dotyczącym współpracy, 

 



RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  

2019 ROK 
14 

82. 29 sierpnia br. Burmistrz brał udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa 

Podkarpackiego Władysławem Ortylem, spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym 

w Przeworsku, 

83. 30 sierpnia Burmistrz podpisał akt notarialny dotyczący przejęcia Zespołu Szkół  

w Kańczudze, 

84. 31 sierpnia Burmistrz uczestniczył w I Rodzinnym Rajdzie Kańczuckim, z metą  

w Łopuszce Małej nad zalewem,                         

85. 1 września Burmistrz uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Gniewczynie 

Trynieckiej,  

86. 2 września Burmistrz brał udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół  

w Kańczudze oraz w Szkole Muzycznej I Stopnia w Kańczudze, 

87. 3 września Burmistrz odbył spotkanie z Prezesami i Komendantami Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy w sprawie dotacji 5-tysięcznej,  

88. 6 września Burmistrz uczestniczył w zorganizowanym Rodzinnym Pikniku 

Profilaktycznych, który odbywał się przy Szkole Podstawowej w Kańczudze,   

89. 9 września Burmistrz odbył spotkanie z Panem Tomaszem Huc - Prezesem Oddziału 

Rejonowego PCK w Przeworsku dotyczącym współpracy, 

90. 10 września Burmistrz brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego poświęconego organizacji manewrów zarządzania kryzysowego na terenie 

Gminy Kańczuga, 

91. 13 września brał udział w spotkaniu w Nadleśnictwie w Kańczudze połączonym  

z wizją lokalną w kompleksie leśnym Łopuszka Wielka dotyczącym tych manewrów, 

92. 14 września Burmistrz uczestniczył w XX-stej rocznicy utworzenia Koła  

nr 3 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Jarosławiu, 

93. 15 września Burmistrz uczestniczył w Koncercie Moniuszkowskim połączonym  

z Narodowym Czytaniem, który odbywał się na Rynku w Kańczudze,  

94. 17 września Burmistrz brał udział w spotkaniu dotyczącym współpracy-  

z przedstawicielem firmy AXTONE s. a. - Panią Katarzyną Czajczyk, 

95. 19 września Burmistrz brał udział w warsztatach przeprowadzonych 

 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej,   

96. 26 września Burmistrz odbył spotkanie z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych - Panem 

Bartoszem Romowicz w sprawie nawiązania współpracy, 
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97. 3 października Burmistrz uczestniczył w pasowaniu uczniów pierwszych klas  

w Szkole Podstawowej w Łopuszce Wielkiej, 

98. 5 października Burmistrz brał udział w 75-leciu Zespołu Szkół w Kańczudze,  

99. 11 października Burmistrz uczestniczył w akademii z okazji Dnia Nauczyciela  

w Szkole Podstawowej w Siedleczce, 

100. 16 października Burmistrz uczestniczył w pasowaniu uczniów pierwszych klas 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze, 

101. 17 października Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych im. św. Jana Pawła II, które odbyło się w Starostwie Powiatowym  

w Przeworsku, 

102. 18 października Burmistrz brał udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, w którym udział wzięło prawie 230 osób, wśród których znaleźli się 

Dyrektorzy, Nauczyciele i  Pracownicy wszystkich Szkół z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

103. 19 października Burmistrz brał udział w spotkaniu Koła Łowieckiego „Szarak”  

w Kańczudze, 

104. 22 października Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu arboretum „Zielony 

Zakątek” w Szkole Podstawowej w Krzeczowicach, 

105. 24 października Burmistrz był na prezentacji oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, zorganizowanej 

przez Starostę Powiatu Przeworskiego oraz Dyrektora SPZOZ w Starostwie Powiatowym 

oraz uczestniczył w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 

zorganizowanym w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, 

106. 25 października Burmistrz brał udział w przeprowadzonych manewrach pk 

„Katastrofa lotnicza – Powiat  Przeworski 2019” w kompleksie leśnym w Łopuszce 

Wielkiej, w których udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, 34 Batalionu 

Lekkiej Piechoty z Jarosławia, Nadleśnictwa Kańczuga, SP ZOZ Przeworsk oraz 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej Gminy, 

107. 26 października Burmistrz uczestniczył w obchodach Dnia Patrona Szkoły 

Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach,  

108. 28 października Burmistrz uczestniczył w Jubileuszu 10-lecia nadania imienia 

Świętej Królowej Jadwigi - Szkole Podstawowej w Sieteszy,   
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109. 29 października Burmistrz brał udział w Spotkaniu w Niżatycach - dotyczącym 

realizacji zadania "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk – 

Grabownica Starzeńska na odcinku od DK4 do miasta Kańczuga",  

110. 30 października Burmistrz uczestniczył w Gminnych Ćwiczeniach Obronnych pk. 

„Kańczuga 2019” w Szkole Podstawowej w Rączynie,  

111. 7 listopada Burmistrz brał udział w nadzwyczajnej XII- tej Sesji Rady Miejskiej  

w Kańczudze, 

112.  8 listopada Burmistrz uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Przeworskiego, którego gospodarzem była Gmina Zarzecze, w tym samym dniu odbył się 

Niepodległościowym Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości na Hali 

Sportowej w Łopuszce Wielkiej, 

113. 9 listopada Burmistrz brał udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości  

w Kańczudze, 

114. 10 listopada Burmistrz uczestniczył we wspólnym śpiewaniu „Pieśni dla 

Niepodległej” w Lipniku, zorganizowanym w porozumieniu z Panią Sołtys Sołectwa 

Lipnik, 

115. 14 listopada Burmistrz brał udział w naradzie Lokalnej Grupy Działania  

w Jarosławiu, oraz uczestniczył wraz z zaproszonymi gośćmi w uroczystym przekazaniu 

nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kańczudze, 

116. 15 listopada na hali sportowej w Łopuszce Wielkiej odbył się VI Gminny 

Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego, nad którym objął patronat Burmistrz 

Miasta i Gminy Kańczuga, 

117. 18 listopada Burmistrz uczestniczył we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji 

Rady Miejskiej w Kańczudze, 

118. 20 listopada Burmistrz brał udział w spotkaniu dotyczącym zagospodarowania 

odpadów komunalnych organizowanym przez Prezydenta Rzeszowa, 

119. 24 listopada Burmistrz uczestniczył w obchodach 30-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gaci,  

120. 25 listopada Burmistrz brał udział w szkoleniu Lokalnej Grupy Działania w zakresie procedur  

i kryteriów wyboru operacji, Szkolenie odbyło się w budynku Urzędu Gminy Pawłosiów, oraz 

uczestniczył w obchodach Setnej Rocznicy Urodzin Pani Stanisławy Mroczka z Siedleczki, 
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121. w dniach 27 i 28 listopada oraz 2 i 6 grudnia wspólnie z Panią Dorotą Konieczna - Dyrektor 

Zespołu Szkół w Kańczudze, Burmistrz odbył spotkania z uczniami klas VIII Szkół Podstawowych  

z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w związku z rozpoczęciem przygotowań do naboru uczniów na 

rok szkolny 2020/2021 do Zespołu Szkół w Kańczudze,  

122. 5 grudnia Burmistrz brał udział w Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Jednostki 

Wojskowej w Jarosławiu,   

123. 6 grudnia Burmistrz uczestniczył w Mikołajkach zorganizowanych na Hali Sportowej  

w Kańczudze, 

124. 7 grudnia Burmistrz brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego OSP  

w Przeworsku w miejscowości Ujezdna, 

125. 10 grudnia Burmistrz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego - 

umowę o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę 

placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Łopuszka Wielka i budowę placu zabaw 

 w m. Sietesz”, 

126. 11 grudnia Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Przedstawicielami Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zorganizowanym w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

127. 12 grudnia Burmistrz brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP, 

które zostało zorganizowane w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, 

128. 14 grudnia Burmistrz uczestniczył w Jarosławiu w „XXXI rocznicy przyznania pokojowej 

nagrody Nobla Siłom Narodów Zjednoczonych”, 

129. 16 grudnia Burmistrz uczestniczył we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady 

Miejskiej w Kańczudze oraz w I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kańczudze, 

130. 19 grudnia Burmistrz uczestniczył w XIV Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze,  

131. 21 grudnia 2019 Burmistrz brał udział w Wigilii Miejskiej w Kańczudze, zorganizowanej na 

Rynku. 
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III. Informacje inwestycyjne i finansowe   

 

3.1 Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Kańczuga 

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na koniec 2019 roku zrealizowano w wysokości 

55.711.320,57 zł, a wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. 55.843.965,84 zł wynosi 

99,76%. 

Wydatki budżetu wyniosły 57.774.326,17 zł, co stanowi 92,14 % w stosunku  

do planowanych kwot w wysokości 62.705.819,34 zł. 

 

Tab. 3. Wykonane dochody, wydatki wynik budżetu na dzień 31.12.2019r. 

dochody wykonane na 

dzień 31.12.2019r. 

wydatki wykonane na 

dzień 31.12.2019r. 

wynik budżetu na dzień 

31.12.2019r. 

55.711.320,57 57.774.326,17 -2.063.005,60 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 7. Wykonane dochody, wydatki, wynik budżetu za rok 2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

Tab. 4. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2019r. 

 w działach klasyfikacji budżetowej 

dział  
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu/ źródło 

Dochody ( plan 

na 1 stycznia 

2019r) 

Dochody plan 

(po zmianach) 

Dochody 

wykonane 

procent 

wykonania 

planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo  0,00 437 994,76 440 182,60 100,50 

020 Leśnictwo 1 000,00 1 000,00 438,75 43,88 

600 Transport i łączność                           2 000,00 498 816,00 505 302,16 101,30 

700 Gospodarka mieszkaniowa                                        307 000,00 326 954,00 300 541,34 91,92 

710 Działalność usługowa 13 000,00 13 000,00 17 464,51 134,34 

750 Administracja publiczna                                            115 666,00 113 705,00 113 239,38 99,59 
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751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

2 415,00 96 248,00 95 548,00 99,27 

752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa      
0,00 0,00 9 781,28   

756 

Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i od 

innych jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

11 588 428,00 11 588 428,00 11 820 119,54 102,00 

758 Różne rozliczenia      19 794 177,00 20 779 035,00 20 792 435,56 100,06 

801 Oświata i wychowanie                                                 981 924,00 2 091 096,52 2 037 752,18 97,45 

852 Pomoc społeczna  1 338 605,00 1 533 597,56 1 519 395,70 99,07 

853 
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej 
0,00 23 040,00 6 001,60 26,05 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
0,00 108 333,00 108 333,00 100,00 

855 Rodzina 14 123 990,00 16 619 698,00 16 487 224,53 99,20 

900 
Gospodarka komunalna 

ochrona środowiska             
1 475 000,00 1 503 420,00 1 349 977,05 89,79 

926 Kultura fizyczna i sport 98 100,00 108 100,00 106 083,39 98,13 

  
RAZEM DOCHODY 

BUDŻETU 
49 842 805,00 55 843 965,84 55 711 320,57 99,76 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2019 zrealizowano w wysokości 

55.711.320,57 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 

oraz dotację budżetu państwa na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych położonych w miejscowości Łopuszka Mała, Pantalowice, Żuklin”. 

2. Dział Leśnictwo dochody dotyczyły sprzedaży drewna. 

3. Dział Transport łączność dochody dotyczyły odszkodowań za prowadzoną działalność 

górniczą związaną z eksploatacja gazu, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, dotacje 

otrzymane z państwowych funduszy celowych na remonty dróg gminnych. 

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

i nieruchomościami.  
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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, z dotacji z celowej na zadanie: dostawa 

wyposażenia Sali szkoleniowej Ośrodka Kultury w miejscowości Kańczuga w ramach 

koncepcji „Uniwersytet Samorządności” oraz dochody 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 

wyborców oraz dotacji na wybory do Sejmu i Senatu i Parlamentu Europejskiego.  

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody pochodziły  

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

i łodzi. 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, pochodziły 

z tytułu: wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych - karty podatkowej, z podatków 

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

leśny, z podatku od środków transportowych, z podatku od czynności cywilnoprawnych,  

z wpływów z opłaty targowej, z podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, z opłaty 

eksploatacyjnej, z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, z wpływów z opłat za koncesje i licencje) oraz z udziału w podatku 

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: 

wpływy z najmu, wpływy ze sprzedaży ( sprzedaż złomu i drewna przez SP w Sietesz), 

wpływy z odszkodowań, wpływ z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej  – 11.000,00 zł 

( darowizna Orlen ”Dar Serca” dla SP w Łopuszce Wielkiej – 4.000 zł, darowizna od 

Fundacji Santander dla SP w Rączynie – 7.000 zł), wpływy za wydanie duplikatów świadectw 

oraz pozyskano środki od Stowarzyszenia Ekologicznego Eko – Unia przez SP w Rączynie – 

1.500zł, środki z Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej 1.800 zł. 

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, dotacja celowa na realizację zadań własnych – wychowanie 

przedszkolne.  

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

Dochody zrealizowane przez Techniku, Branżowe szkoły I i II stopnia, Licea 

Ogólnokształcące, były to środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego na zadania 

oświatowe. 

W ramach pozostałej działalności gmina pozyskała dotacje na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dotację celowa  

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania 

„Aktywne Przedszkolaki”, dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich na realizację zadanie „Dobry zawód inwestycją na przyszłość”. 

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, dotacji na 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 – Posiłek w szkole i w domu”, 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 na 

dofinansowanie zakupu podręczników o materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” 

14. Dział Rodzina dochody pozyskane zostały z dotacji celowej otrzymana z budżetu 

państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci, zwroty nienależnie pobranych świadczeń 
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wychowawczych, dotacji na bieżące wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych oraz dochody 

uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu 

alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z dotacji „Karta Dużej 

Rodziny”, z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny,  

z opłaty stałej za pobyt w MG Żłobku w Kańczudze, z wpływów za wyżywienie dzieci w MG 

Żłobku w Kańczudze, z 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+” 2019, z dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

 o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. 

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 oraz gmina 

otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu. 

16. Dział Kultura fizyczna i sport dochody uzyskane zostały: z wpływów z tytułu potrąconej 

kary umownej, dotacji na zadanie „Budowa ogólnodostępnych wielofunkcyjnych 

plenerowych stref aktywności w m. Pantalowice i Krzeczowice” oraz dotacji z budżetu 

państwa na realizację zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Łopuszka Mała” 

 

Tab. 5. Wykonanie dochodów bieżących i dochodów majątkowych w stosunku do dochodów 

ogółem 

Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 31.12.2019r 
Udział dochodów w 

budżecie (%) 

dochody bieżące  55 478 596,70 99,58 

dochody majątkowe 232 723,87 0,42 

dochody ogółem 55 711 320,57 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Ryc. 8. 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 55.478.596,70 zł, co stanowi 

99,58% dochodów ogólem. Dochody majątkowe wykonane w wysokoci 232.723,87 zł                      

i stanowiły 0,42% dochodów ogółem. 

 

Tab. 6. Podział dochodów bieżących. 

L.p. Wyszczególnienie 

Dochody (plan 

na 1 stycznia 

2018r.) 

Dochody plan 

(po zmianach) 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2018r. 

Udział w 

strukturze 

dochodów 

(%) 

1. dochody własne 
14 219 775,00 14 267 932,00 14 241 903,64 25,67 

2. subwencje 
19 784 177,00 20 769 035,00 20 769 035,00 37,44 

3. 

dotacje na zadania 

bieżące 
15 657 753,00 20 515 155,84 20 467 658,06 36,89 

5. dochody bieżące razem 
49 661 705,00 55 552 122,84 55 478 596,70 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

Ryc. 9. Podział dochodów bieżących 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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W ramach dochodów własnych uwzględniono dochody gminy z podatków i opłat 

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

dochody, które zostały wykonane w wysokości 14.241.903,64 zł, co stanowi 25,67% 

dochodów bieżących. 

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

oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 20.769.035,00 zł, tj. 37,44% dochodów 

bieżących.  

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

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotację 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, 

które wykonane zostały w wysokości 20.467.658,06 zł, co stanowi 36,89% dochodów 

bieżących.  

 

Tab. 7. Podział dochodów własnych na podatki i opłaty lokalne, udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałe dochody.  

L.p. Wyszczególnienie 

Dochody ( plan 

na 1 stycznia 

2019r.) 

Dochody plan 

(po zmianach) 

wykonanie na 

dzień 

31.12.2019r. 

Udział w 

dochodach 

własnych 

(%) 

1. podatki i opłaty lokalne 6 847 714,00 6 847 714,00 6 890 108,56 48,38 

2. 

udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód 

budżetu państwa  6 374 528,00 6 374 528,00 6 407 508,00 44,99 

3. pozostałe dochody 997 533,00 1 045 690,00 944 287,08 6,63 

4. dochody własne 14 219 775,00 14 267 932,00 14 241 903,64 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

Ryc. 10. 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. 
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W ramach dochodów własnych Miasto i Gmina Kańczuga uzyskała dochody z podatków 

 i opłat lokalnych w wysokości 6.890.108,56 zł, co stanowi 48,38% dochodów własnych 

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

w wysokości 6.407.508,00 zł, tj. 44,99% dochodów własnych gminy. Z pozostałych 

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

dzierżawnych, odsetek do budżetu gminy wpłynęło 944.287,08 zł, tj. 6,63% dochodów 

własnych. 

 

Tab. 8. 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 

2019r.) 

Dochody 

plan (po 

zmianach) 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2019r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. podatek od nieruchomości 
3 040 000,00 3 040 000,00 3 174 304,32 104,42 

2. podatek rolny 
1 260 000,00 1 260 000,00 1 297 982,87 103,01 

3. podatek leśny 
51 700,00 51 700,00 51 042,24 98,73 

4. 

podatek od środków 

transportowych 
136 000,00 136 000,00 150 197,97 110,44 

5. podatek od spadków i darowizn 
20 000,00 20 000,00 69 651,00 348,26 

6. opłata targowa 
12 000,00 12 000,00 12 671,00 105,59 

7. 

podatek od czynności cywilna - 

prawnych 
305 000,00 305 000,00 260 411,33 85,38 

8. opata skarbowa 
35 000,00 35 000,00 36 620,00 104,63 

9. opłata eksploatacyjna 
150 000,00 150 000,00 170 704,84 113,80 

10. 

opłata za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
175 000,00 175 000,00 161 430,56 92,25 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Ryc. 11. 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 

3.174.304,32zł, podatek rolny – 1.297.982,87 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych – 

260.411,33zł, opłata eksploatacyjna – 170.704,84zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych – 161.430,56 zł, podatek od środków transportowych – 150.197,97 zł, podatek 

od spadków i darowizn – 69.651,00zł, podatek leśny – 51.042,24 zł, opata skarbowa – 

36,620,00zł, opłata targowa – 12.671,00 zł. 

Wydatki budżetu Miast i Gminy Kańczuga za 2019r wyniosły 57.774.326,17 zł,  

co stanowi 92,14 % w stosunku do planu. 

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokosci 51.987.923,17 zł, co stanowi 89,98% 

wydatków ogólem. Wydatki majatkowe wykonane w wysokoci 5.786.403,00 zł, tj. 10,02% 

wydatków ogółem. 

 

Tab. 9. Wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w stosunku do wydatków 

ogółem 

Wyszczególnienie 
Wykonanie na dzień 

31.12.2019r. 

Udział wykonania 

planu (%) 

wydatki bieżące 
51 987 923,17 89,98 

wydatki majątkowe 
5 786 403,00 10,02 

wydatki ogółem 
57 774 326,17 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Ryc. 12. Wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w stosunku do 

wydatków ogółem 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tab. 10. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2019r.  

w działach klasyfikacji budżetowej 

Dział Nazwa działu 

Wydatki ( 

plan na 1.01 

2019r) 

Wydatki plan 

(po zmianach) 

Wydatki 

wykonane 

Procent 

wykonania 

planu 

010 
Rolnictwo i łowiectwo 27 000,00 491 429,76 490 541,00 99,82 

020 
Leśnictwo 16 000,00 16 000,00 12 047,79 75,30 

400 
Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz 271 000,00 351 000,00 268 561,76 76,51 

600 
Transport i łączność 1 628 050,00 2 159 220,00 1 304 103,12 60,40 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 1 245 500,00 1 608 500,00 1 300 234,25 80,84 

710 
Działalność usługowa 469 000,00 505 000,00 391 785,36 77,58 

750 Administracja 

publiczna 4 286 118,00 4 918 457,00 4 625 435,51 94,04 

750 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej kontroli i 

ochrony prawa (…) 2 415,00 96 248,00 95 548,00 99,27 

752 
Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 355 030,00 416 540,00 308 916,09 74,16 

757 Obsługa długu 

publicznego 180 000,00 130 000,00 120 627,07 92,79 

758 
Różne rozliczenia 280 000,00 157 875,00 0,00 0,00 

801 
Oświata i wychowanie 19 194 789,00 22 274 173,02 20 444 021,82 91,78 



RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  

2019 ROK 
28 

851 
Ochrona zdrowia 181 000,00 181 000,00 138 310,03 76,41 

852 
Pomoc społeczna 3 008 697,00 3 094 429,56 2 917 958,63 94,30 

853 Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społ. 0,00 28 800,00 7 502,00 26,05 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 80 200,00 188 533,00 167 999,00 89,11 

855 
Rodzina 14 544 227,00 17 026 935,00 16 782 797,85 98,57 

900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 6 808 400,00 6 924 300,00 6 312 911,36 91,17 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 1 129 000,00 1 345 000,00 1 341 000,00 99,70 

 926 
Kultura fizyczna i sport 590 879,00 790 879,00 742 525,53 93,89 

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 – dopłata do ceny wody  

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze, kompleksowe wykonanie 

dokumentacji zaopatrzenia w wodę, nadzór geologiczny, opracowanie analizy budowy 

sieci wodociągowej w miejscowości Medynia Kańczucka, opłata za pozostawienie  

w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociągowych oraz remonty. W ramach 

tych środków wykonano zadania inwestycyjne: budowa ujęcia wody – studnia S 8 dla 

SUW w Łopuszce Małej oraz wykonanie uzbrojenia wraz z przyłączem i ogrodzenie 

strefy sanitarnej studni głębinowej S 7 dla SUW w m. Łopuszka Mała. 

4. W dziale Transport i łączność wydatki przeznaczono na: 

- drogi publiczne powiatowe w tym na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego 

na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej P 1 609 R Sietesz - Siedleczka w m. Sietesz” 

– 75.683,00 zł, „Przebudowę drogi powiatowej P 2 406 R Kańczuga - Krzeczowice- 

poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem odcinka rowu krytego w m. Żuklin”, 
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- drogi publiczne gminne, w tym na zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa, pospółki, 

klińca, krawężników, znaków drogowych, remonty cząstkowe na drogach gminnych, zimowe 

utrzymanie dróg i ulic, koszenie i prace porządkowe. Wydatki majątkowe wykonane zostały 

w wysokości 309.222,06 zł, w tym na: modernizację nawierzchni drogi gminnej Medynia 

Kańczucka – Zagórze w m. Medynia Kańczucka, modernizację ul. Grunwaldzkiej  

w Kańczudze, modernizacja ul. Kwiatowej w Kańczudze, modernizacja ul. Sportowej wraz  

z modernizacją chodników w m. Kańczuga, modernizacja drogi gminnej w m. Łopuszka Mała 

wraz z budową chodnika, modernizacja drogi gminnej Bóbrka Kańczucka – Remiza  

w miejscowości Bóbrka Kańczucka, 

- drogi publiczne wewnętrzne, w tym zakup płyt chodnikowych i ułożenie na ul. Klonowej  

i Jarzębinowej w Kańczudze, usypanie i wykonanie zjazdów, usługi drogowe na drogach 

wewnętrznych, oraz dokonano zakupu wiaty przystankowej w miejscowości Bóbrka 

Kańczucka jak również zakupiono materiały do naprawy i odnowienia przystanków oraz 

zakupiono kosze. 

5. 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.                                            

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki o numerach Nr 1888/2, 1071/4, 

1002/8 w Kańczudze oraz opłacono scalenia gruntów w m. Rączyna. 

6. W dziale Działalność usługowa opłacono sporządzenie projektów decyzji o warunkach 

zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu i sporządzanie projektów decyzji  

o warunkach zabudowy celu publicznego oraz zakupiono artykuły związane  

z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Siedleczce, Pantalowicach, Rączynie  

i Łopuszce Wielkiej. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie: Budowa 

kaplicy cmentarnej w Łopuszce Wielkiej II etap. 

7. W dziale Administracja publiczna opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, diety Radnych Rady Miejskiej, zakupiono materiały  

i wyposażenie, 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 

funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze. 
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8. 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 Sejmu i Senatu i do Parlamentu Europejskiego. 

9. W dziale Obrona narodowa wykonano zadania w zakresie obrony narodowej. 

10. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki przeznaczono 

na Komendy wojewódzkie policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego 

(samochodu osobowego segmentu C) i na dofinansowanie na służby ponadnormatywne 

Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku ( Komisariat Policji w Kańczudze), dla 

Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczeniem na zakup hełmów, na utrzymanie 

Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach zarządzania kryzysowego wykonano 

agregację terenu zalanego wodą w Krzeczowicach i Łopuszce Wielkiej. 

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, 

koszty utrzymania gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, koszty utrzymania szkól 

artystycznych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty utrzymania stołówek 

szkolnych i przedszkolnych, koszty utrzymania Technikum, Licea Ogólnokształcącego, 

Branżowych Szkół I i II stopnia, 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, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych 

szkołach I i II stopnia i innych formach wychowania przedszkolnego. Jak również 

opłacono zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 

i realizowano projekt: „Aktywne Przedszkolaki – rozwój edukacji przedszkolnej  

w miejscowości Kańczuga” oraz projekt: „Dobry zawód inwestycją na przyszłość”. 

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 „Posiłek w szkole  
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i w domu” oraz realizację projektów:,, Zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości usług 

wsparcia rodziny na terenie gminy Kańczuga” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie działania: 

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej projektu:,, Rozwój usług 

opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie działania: Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych. Ponadto w tym dziale realizowany był przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej projekt:,, Doceń siebie-pokonaj swoje obawy” 

 w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą  

,, Od zależności ku samodzielności”-edycja 2019 r.  

16. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki  

z przeznaczeniem na solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

17. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza środki przeznaczono na pomoc materialną 

dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 

18. W dziale Rodzina środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu: świadczeń 

wychowawczych, dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty 

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. 

19. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznaczono na: 

- Gospodarkę ściekowa i ochronę wód, w tym wydatki majątkowe: Budowę kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – I etap. 

i m. Sietesz – II etap, budowę rowu odprowadzającego wody opadowe – roztopowe  

z pasa drogi gminnej w miejscowości Chodakówka, gospodarkę odpadami komunalnymi, 

oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, oświetlenie ulic, 

placów i dróg, w tym wydatki majątkowe: budowa linii napowietrznej oświetlenia 

ulicznego przewodem typu AsXSn w m. Sietesz – stacja trafo 10, budowa oświetlenia 

ulicznego na terenie Miast i Gminy Kańczuga, budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

woj. 881 w m. Sietesz – stacja trafo 4, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego 

dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Piłsudskiego, Kochanowskiego, Kraszewskiego. 

Tokarzewskiego, Bohaterów Westerplatte w m. Kańczuga, opracowanie projektu 

budowlano – wykonawczego dla budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej 
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 w m. Kańczuga, przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją chodnika przy  

ul. Zakościelnej w m. Kańczuga, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska, unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest oraz 

pozostałe zadania związane z utrzymaniem infrastruktury na terenie gminy. 

20. 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 związane z remontem elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 21  

|w Kańczudze – etap IV oraz termomodernizację zabytkowego kościoła w Sieteszy. 

21. 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. Jak również wykonano: budowę 

ogólnodostępnych wielofunkcyjnych plenerowych stref aktywności w m. Pantalowice 

 i Krzeczowice, budowę i rozbudowę placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, 

budowę placu zabaw w miejscowości Łopuszka Mała. 

 

Ryc. 13. 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 2019r. poniosła na oświatę  

- w wysokości 20.444.021,82zł, następną pozycję zajmują wydatki w dziale rodzina  

- w wysokości 16.782.797,85 zł, kolejne to wydatki w dziale gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska – 6.312.911,36 zł, następnie administracja publiczna – 4.625.435,51 zł, 

pomoc społeczna – 2.917.958,63 zł, transport i łączność -  1.304.103,12 zł. 

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

wychowania przedszkolnego, gimnazja, technika, licea ogólnokształcące, branżowe szkoły 

 I i II stopnia, dowożenie uczniów do szkół, szkoły artystyczne, dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli, stołówki szkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych | 

|w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, pozostała działalność 

 

Tab. 11. Wykonane wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach działu 801 Oświata  

i wychowanie  

L.p. 

Rozdział 

klasyfikacji 

budżetowej 

Wyszczególnienie 
Wydatki plan 

(po zmianach) 

wykonanie na 

dzień 

31.12.2019r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. 80101 Szkoły podstawowe 11 752 693,36 10 978 524,52 93,41 

2. 80104 Przedszkola  3 464 026,44 3 291 975,17 95,03 

3. 80106 

Inne formy wychowania 

przedszkolnego 19 000,00 6 158,09 32,41 

4. 80110 Gimnazja 1 918 944,80 1 918 944,80 100,00 

5. 80113 

Dowożenie uczniów do 

szkół 218 500,00 185 971,66 85,11 

 80115 Technikum 706 432,37 615 211,22 87,09 

 80117 

Branżowe szkoły I i II 

stopnia 28 289,89 22 277,65 78,75 

 80120 Licea ogólnokształcące 154 778,94 54 488,34 35,20 

6. 80132 Szkoły artystyczne 1 845 611,00 1 702 366,76 92,24 

7. 80146 

Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli 86 500,00 29 694,34 34,33 

8. 80148 Stołówki szkolne 999 308,20 979 683,59 98,04 
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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 229 000,00 61 227,92 26,74 

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 360 633,19 221 935,94 61,54 

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 43 022,81 32 456,91 75,44 

12. 80153 

Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub materiałów 

ćwiczeniowych 81 486,85 80 966,93 99,36 

13. 80195 Pozostała działalność 365 945,17 262 137,98 71,63 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Ryc. 14. 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 10 978 524,52 zł, następnie na utrzymanie przedszkola ( rozdział 80104) 

w wysokości 3.291.975,17 zł. 

Miasto i Gmina Kańczuga w roku 2019 otrzymała subwencję oświatową w wysokości 

13.128.552,00 zł na finansowanie zadań oświatowych w tym: koszty utrzymania szkół 

podstawowych, gimnazjum, szkoły artystycznej, technikum, licea ogólnokształcącego, szkoły 

branżowej I i II stopnia 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, liceach ogólnokształcących, 

technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i innych formach wychowania przedszkolnego, 

w szkołach podstawowych, gimnazjach. 

 

Ryc. 15. Subwencja oświatowa, a wydatki w dziale Oświata i wychowanie 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Miasto i Gmina Kańczuga do zadań z zakresu oświaty przeznacza 7.315.469,82 zł 

dodatkowych środków z budżetu miasta i gminy. 
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Tab. 12. Struktura wykonanych wydatków majątkowych w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej w 2019 roku. 

L.p. 

Dział 

klasyfikacji 

budżetowej 

Wyszczególnienie 

Wydatki 

plan (po 

zmianach) 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2019r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 000,00 110 111,35 99,20 

2. 400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię 
183 000,00 151 855,55 

82,98 

3. 600 Transport i łączność 
610 414,00 433 513,06 71,02 

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
425 000,00 313 275,32 73,71 

5. 
710 Działalność usługowa 330 000,00 303 121,15 91,85 

6. 
750 Administracja publiczna 28 500,00 27 627,50 96,94 

7. 754 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
5 700,00 5 700,00 100,00 

8. 801 Oświata i wychowanie 
109 300,00 83 519,60 76,41 

9. 852 Pomoc społeczna 
8 500,00 7 872,00 92,61 

10. 900 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
4 210 700,00 3 952 140,33 93,86 

11. 926 Kultura fizyczna i sport 
404 780,00 397 667,14 98,24 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

Ryc. 16. Struktura wykonanych wydatków majątkowych w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej w 2019 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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W 2019 roku największe wydatki majatkowe wykonane zostały w dziale 900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 3.952.140,33 zł, następnie  

w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 433.513,06 zł. 

Wskaźnik płynności finansowej pokazuje stopień pokrycia dochodami ogółem i przychodami 

sumy wydatków ogółem, rozchodów i zobowiązań wymagalnych. 

WPF = ( 55.711.320,57 + 5.635.759,99) / (57.774.326,17) 

WPF=1.06 

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

finansową. 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (zadłużenie /dochody ogółem) wynosi 9,94%. 

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

ogółem) wynosi 2,00. 

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 14,06%. 

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 

25.56%.  

 

Wieloletnia prognoza finansowa w Mieście i Gminie Kańczuga 

 

Tab. 13. Kształtowanie się spłat rat kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia w Mieście  

i Gminie Kańczuga, stan na dzień 31 grudnia 2019r. 

L.p 

 
Wyszczególnienie 

Spłaty rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek w 

poszczególnych latach 

Kwota długu na koniec każdego 

roku 

1. 2019 994 000,00 5 540 118,59 

2. 2020 1 036 000,00 4 504 118,59 

3. 2021 933 000,00 3 571 118,59 

4. 2022 817 499,98  2 753 618,61 
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5. 2023 737 500,00 2 016 118,61 

6. 2024 570 118,61 1 446 000,00 

7. 2025 446 000,00 1 000 000,00 

8. 2026 100 000,00  900 000,00 

9. 2027 100 000,00 800 000,00 

10. 2028 100 000,00 700 000,00 

11. 2029 100 000,00 600 000,00  

12. 2030 100 000,00 500 000,00 

13. 2031 100 000,00 400 000,00 

14. 2032 100 000,00 300 000,00 

15. 2033 150 000,00 150 000,00 

16. 2034 150 000,00 0 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 17. 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 2019r. zadłużenie Miasta i Gminy Kańczuga wynosi 

5.540.118,59zł. W roku 2020 planowana spłata zadłużenia w wysokości 1.036.000,00 zł.                         

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

kredytów planowana jest w roku 2035 w wysokości 150.000,00 zł.  

 

Realizacja Budżetu Obywatelskiego  

Miasto i Gmina Kańczuga po raz pierwszy w roku 2019 przystąpiło do realizacji Budżetu 

Obywatelskiego, co umożliwiło mieszkańcom jeszcze większe współdecydowanie o części 

wydatków publicznych. Wszyscy mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z Uchwałą Rady 

Miejskiej w Kańczudze w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
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Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie „Budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga na 

rok 2020” 

W ramach Budżetu Obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, 

mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, o których mowa w przepisie art. 7 ustawy 

o samorządzie gminnym. 

Zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2020 roku było  

14 propozycji zadań tj.:  

1/2019 - System monitorowania, jakości powietrza w Mieście i Gminie Kańczuga 

2/2019- Rozwój kulturalny i sportowy mieszkańców miejscowości Sietesz. Zakup sprzętu 

pożarniczego, instrumentów dla OSP Sietesz. 

3/2019- Budowa trybuny przy stadionie wraz z dojściem do stadion 

4/2019- Dostawa i montaż 2 mobilnych trybun na stadionie sportowym w m. Łopuszka 

Wielka 

5/2019 - Świetlica kulturalno -oświatowa w Pantalowicach  

6/2019 - Modernizacja drogi w miejscowości Żuklin 

7/2019 - Remont pomieszczeń budynku Domu Ludowego wraz z wyposażeniem 

 w Chodakówce  

8/2019 - Przekształcenie oraz modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  

w Siedleczce na boisko wielofunkcyjne 

 9/2019 - Rozbudowa istniejącego boiska i zaplecza o boisko do piłki siatkowej i koszykowe 

 10/2019- Modernizacja schodów przed budynkiem Domu Kultury w Rączynie 

11/2019 - Zakup infrastruktury rekreacyjnej wraz z wyposażeniem dla potrzeb osób 

wypoczywających nad zalewem w Łopuszce Małej 

 12/2019 - Zaprojektowanie i wybudowanie sceny stałej przy zalewie w Łopuszce Małej 

13/2019 - Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Kańczudze wraz z wykonaniem 

nawodnienia płyty boiska 

14/2019 - Budowa grzybka tanecznego w miejscowości Bóbrka Kańczucka 

 Z powyższych propozycji wybrane zostały w ramach glosowania 3 zadania do realizacji  

w roku 2020. 

Najwięcej głosów uzyskały: 

1.   Projekt nr 5/2019 – Świetlica kulturalno – oświatowa w Pantalowicach na kwotę 

90 000,00 zł  
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 Celem projektu jest utworzenie świetlicy kulturalno –oświatowej dla dzieci  

i dorosłych, w budynku komunalnym w Pantalowicach, wykonanie remontu budynku  

i zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy 

– 738 głosów. 

2. Projekt nr 4/2019 – Dostawa i montaż 2 mobilnych trybun na stadionie 

sportowym w m. Łopuszka Wielka na kwotę 60 000,00 zł  

Celem projektu jest dostawa i montaż mobilnych trybun stadionowych przy stadionie 

sportowym w m. Łopuszka Wielka. Pojemość pojedynczej trybuny wynosi około  

50 osób. Montaż na działce gminnej, podmiot odpowiedzialny za użytkowanie 

Komunalny Klub Sportowy Alabaster Łopuszka Wielka.– 695 głosów. 

3. Projekt nr 2/2019 – Rozwój kulturalny i sportowy mieszkańców miejscowości 

Sietesz. Zakup sprzętu pożarniczego, instrumentów dla OSP Sietesz na kwotę 

62 000,00 zł  

Celem projektu jest zakup sprzętu (motopompy pożarniczej, węży W-75 x 2szt., W-52 

x 4szt., węży tłocznych W-110 –2szt., rozdzielacza sportowego, prądownicy 

sportowej), który pozwoli na zmodernizowanie sprzętu Jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sieteszy. Zakupiony sprzęt będzie używany podczas szkoleń młodzieży, 

zawodów pożarniczych. Zakup nowych instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej. 

           – 661 głosów. 

W/w projekty, które uzyskały największą liczbą głosów są realizowane w roku 2020 zgodnie 

z planem.  
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3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych   

 

Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku szatni 

sportowej w m. Krzeczowice" 

Źródło finansowania: środki własne Miasta i Gminy Kańczuga  

Koszty całkowite: 13 530,00 zł 

Termin realizacji zadania: 18.01.2019 – 22.02.2019  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie prac remontowych w remizie OSP w m. Żuklin” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 4 680,00 zł  

Termin realizacji zadania:   11.01.2019 – 21.03.2019  

       
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach 

budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 16 109,23zł 

Termin realizacji zadania: 31.01.2019 – 16.12.2019  

    
Tytuł przedsięwzięcia: „Roboty budowlane związane z usunięciem awarii sieci 

kanalizacyjnej przy ul. Mickiewicza w m. Kańczuga” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 19 987,50zł 

Termin realizacji zadania: 11.02.2019 – 12.03.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe w budynku Domu Ludowego w m. 

Siedleczka.” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 4 883,13 zł 

Termin realizacji zadania: 07.03.2019 – 14.10.2019  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy ul. Słowackiego w m. 

Kańczuga” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 14 760,00 zł 

Termin realizacji zadania: 06.03. 2019 – 31.03.2019  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie piłkochwytów oraz ogrodzenia niskiego przy 

stadionie w m. Łopuszka Wielka”  

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 15 265,64 zł  

Termin realizacji zadania:  10.07.2019 – 30.07.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie piłkochwytów przy stadionie w m. Krzeczowice” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 10 043, 15 zł 

Termin realizacji zadania: 07.03.2019 – 02.04.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

Tytuł przedsięwzięcia: „Zakup wyposażenia do budynków komunalnych”  

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 5 904,00 zł 

Termin realizacji zadania: 25.03.2019 – 03.06.2019  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont instalacji wod. – kan. w budynku komunalnym 

 w m. Siedleczka”   

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 2 124,32 zł 

Termin realizacji zadania: 07.03.2019 – 26.03.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe małej Sali w budynku OSP w m. Sietesz”. 

Prace wykonywane z czynie społecznym przez mieszkańców m. Sietesz. 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 31 079,29 zł 

Termin realizacji zadania: 03.09.2019 – 12.09. 2019 

 

 

 
 
 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Remont schodów przed budynkiem UMiG w m. Kańczuga, 

Remont schodów park ( Małpi Gaj)” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 28 653,00 zł 

Termin realizacji zadania: 02.05.2019 – 10.05.2019 

 

 

                                   

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wyrównanie terenu za budynkiem UMiG w m. Kańczuga” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 5 834,14 zł 

Termin realizacji zadania: 10.06.2019 - 30.06.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe w budynku Domu Ludowego 

 w m. Siedleczka.” 

Prace remontowe wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców m. Siedleczka. 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 1 159,34 zł 

Termin realizacji zadania: 31.05.2019 – 18.07.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: ”Prace remontowe w budynku Domu Kultury w m. Rączynie 

(dawne OSP) w pom. Gospodarczym z tyłu budynku oraz remont istniejącego 

ogrodzenia” 

Prace wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców m. Rączyna. 

Źródło finansowania: Środki własne Miasta i Gminy Kańczuga  

Koszty całkowite: 17 738, 55 zł 

Termin realizacji zadania: 29.05.2019 - 25.06.2019 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe przy budynku sanitarno – magazynowym  

w m. Łopuszka Mała”   

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 3 555, 89 zł  

Termin realizacji zadania: 27.06.2019 – 22.07.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Roboty elektryczne na terenie MiG Kańczuga oraz montaż 

latarni ulicznych na terenie MiG Kańczuga” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 3 241, 80 zł 

Termin realizacji zadania: 17.05.2019 – 21.05.2019  
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Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych 

MiG Kańczuga” 

Zakres:  

 Dom nauczyciela w m. Siedleczka:  

- ocieplenie kominów, - wykonanie wentylacji z kuchni i łazienek, - wykonanie wentylacji 

 z pomieszczeń mieszkalnych 

Budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 18/2:  

- wykonanie wentylacji z pomieszczeń mieszkalnych 

 Budynek mieszkalny w Kańczudze przy ul. Wolności 24:  

- ocieplenie kominów, - wykonanie wentylacji, 

 Dom Ludowy w m. Łopuszka Wielka: 

- montaż wkładów kominowych d=220 mm z blachy CrNi, - docieplenie komina, 

 Budynek UMiG w Kańczudze: 

- wykonanie remontu rury spustowej wraz z wyczyszczeniem rynien, - montaż wkładu 

kominowego d=220 mm z blacy CrNi, - docieplenie komina, 

Sklep góra Sietesz: 

- wykonanie śniegołapu na dachu, 

Ośrodek Zdrowia w m. Sietesz: 

- uszczelnienie pokrycia dachowego przy kominie 

Domu Ludowy w m. Rączyna: 

- remont rynien 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 58 178,67 zł 

Termin realizacji zadania: 03.06.2019 – 20.12.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej 

 w m. Pantalowice” 

Prace remontowe wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców m. Pantalowice. 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 14 472, 08 zł 

Termin realizacji zadania:  20.05. 2019 – 23.12.2019  
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe grzybka zlokalizowanego na dz. Nr 43/26  

w m. Łopuszka Wielka”  

Prace remontowe wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców m. Łopuszka Wielka 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 1 348,05 zł  

Termin realizacji zadania: 26.06.2019 – 25.07.2019  

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie prac remontowych w remizie OSP w m. Żuklin” 

Źródło finansowania: środki własne Miasta i Gminy Kańczuga 

Koszty całkowite: 6 571, 93 zł  

Termin realizacji zadania:  10.06.2019 – 11.12.2019  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „ Roboty remontowe w budynku GOK w m. Kańczuga wraz  

z wykonaniem wiaty na potrzeby przystosowania pomieszczeń dla sanitariuszy „FALC” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 24 559,62 zł 

Termin realizacji: 08.07.2019 – 12.11.2019 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont mostu w m. Pantalowice dz. nr ewid. 1193.” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 11 685,00 zł 

Termin realizacji zadania:   15.07.2019 – 30.07.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont przepustu pod drogą wewnętrzną w m. Sietesz  

– dz. nr ewid. 1415 oraz remont pokryw studni – 2 szt.” 

Źródło finansowania: środki własne Miasta i Gminy Kańczuga 

Koszty całkowite: 4 920,00 zł 

Termin realizacji zadania:  17.07.2019 – 31.07.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie studni zbiorczej z podłączeniem do cieku wodnego 

oraz podłączenie rury odpływowej na dz. nr ewid. 1728 w m. Łopuszka Wielka” 

Źródło finansowania: środki własne Miasta i Gminy Kańczuga 

Koszty całkowite: 4 059,00 zł 

Termin realizacji zadania: lipiec 2019r. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „ Remont schodów przy budynku CIK w m. Krzeczowice” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 432,87 zł 

Termin realizacji: 14.08.2019 – 30.08.2019 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Roboty remontowe polegające na cyklinowaniu, malowaniu 

parkietu w budynku Domu Ludowego w m. Rączyna”  

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 5 236,77 zł 

Termin realizacji zadania:  09.09.2019 – 30.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

Tytuł przedsięwzięcia: „Równanie ziemi koło Mleczki” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 1 500,00 zł 

Termin realizacji zadania:   25.09.2019 – 30.09.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł Przedsięwzięcia: „Wykonanie płytki odbojowej przy budynku OSP w m. 

Łopuszka Mała” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 2 942,60 zł 

Termin realizacji zadania: 23.09.2019 – 29.11.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Aeracja nawierzchni boiska w m. Krzeczowice i w m. Łopuszka 

Wielka”  

Stadion CRESOVIA Krzeczowice, 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Stadion ALABASTER – Łopuszka Wielka.  

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Źródło finansowania: Środki własne Miasta i Gminy Kańczuga  

Koszty całkowite: 9 800,01 zł 

Termin realizacji zadania:   09.09.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Montaż garażu przy Domu Ludowym w m. Niżatyce” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 8 471,94 zł  

Termin realizacji zadania:   18.10.2019 – 13.12.2019 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie wiaty przy budynku Ośrodka Zdrowia  

w m. Kańczuga” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszt całkowity: 9 500,00 zł 

Termin realizacji zadania:  01.10.2019 – 07.10.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Roboty remontowe budynku administracyjno-garażowego 

(budynek LKS) w m. Pantalowice” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Prace wykonane w czynie społecznym  

Koszty całkowite: 46 781,31 zł 

Termin realizacji zadania:  16.10.2019 – 26.11.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe w budynku – Sklep w m. Niżatyce”  

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 1 495,67 zł 

Termin realizacji zadania:   15.10.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowo – porządkowe w budynku administracyjno - 

biurowym w m. Sietesz” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Kwota całkowita: 353,30 zł 

Termin realizacji: 16.12.2019 

   
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Remont grzybka w m. Sietesz 

Źródło finansowania: środki własne Miasta i Gminy Kańczuga  

Koszty całkowite: 2 553,94 zł  

Termin realizacji zadania:  25.10.2019 – 15.11.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Roboty remontowe przy zbiorniku wyrównawczym  

w m. Łopuszka Mała” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 44 000,00 zł  

Termin realizacji zadania:  12.11.2019 – 29.11.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe w garażu budynku OSP w m. Lipnik” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 1776,88 zł  

Termin realizacji zadania:  31.10.2019 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe w budynku CIT (w dużej sali) w m. Bóbrka 

Kańczucka” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 11 417,26 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe przy budynku Domu Ludowego  

w m. Niżatyce” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszt całkowity: 46 140,40 zł 

Termin realizacji: 27.11.2019 – 23.12.2019 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie prace remontowych w budynku komunalnym – 

biblioteka w m. Krzeczowice” 

Źródło finansowania: budżet Miasta i Gminy Kańczuga 

Koszty całkowite: 7 600,00 zł  

Termin realizacji zadania:  27.11.2019 – 29.11.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej  

na grzybku przy budynku Domu Strażaka w m. Łopuszka Wielka”  

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 1 572,00 zł  

Termin realizacji zadania: 29.11.2019 – 18.12.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace montażowe w budynku Domu Ludowego w m. Rączyna” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszt całkowity: 14 000, 00 zł 

Termin realizacji: 12.11.2019 – 29.11.2019 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Zakup i montaż kotła C.O dwufunkcyjnego w budynku 

Ośrodka Zdrowia w m. Sietesz” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 6 000,00 zł  

Termin realizacji zadania:   18.11.2019 – 20.12.2019 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowe dużej sali w budynku Domu Kultury  

w m. Pantalowice” 

Prace zostały wykonane przez mieszkańców w czynie społecznym. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 33 469,45 zł  

Realizacja zadania: 12.12.2019 – 30.12.2019  

Przed realizacją: Po realizacji: 

 

 

 

 
 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Prace remontowo – sanitarne w budynku Domu Ludowego  

w m. Chodakówka.” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 24 578,55 zł 

Termin realizacji: 25.11.2019 – 21.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Przygotowanie inwestycji komunalnych 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – I etap i m. Sietesz – II etap.” 

Budowa kanalizacji sanitarnej polepszyła warunki sanitarne oraz standard, jakości życia 

mieszkańców przez zwiększenie dostępności ludności do sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Sietesz – etap II 

Przyłącza (przykanaliki): 

Długość – 418 mb 

Średnica – 160 mm 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych – 20 szt 

Zestawienie długości kolektorów w zależności od średnic i rodzaju sieci kanalizacyjnej 

Rodzaj kanalizacji Długość [mb] Średnica [mm] 

grawitacyjna 200 160 

1374,15 200 

ciśnieniowa 35 50 

  

a) Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Rączyna – etap I 

Przepompownie: 

Ilość przepompowni – 3 szt (P1, P2, P5) 

Przyłącza (przykanaliki): 

Długość – 2785,40 mb 

Średnica – 160 mm 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych: 134 szt. 

Zestawienie długości kolektorów w zależności od średnic i rodzaju sieci kanalizacyjnej 

Rodzaj kanalizacji Długość [mb] Średnica [mm] 

grawitacyjna 2785,40 160 

8777,90 200 

ciśnieniowa P1 (1800mb) 110 

P2 (600mb) + P5 (85mb) 90 

Źródło finansowania WFOŚiGW Rzeszów: 1 144 118,61 zł 

Koszty własne: 4 308 367,53 zł 

Koszty całkowite: 5 452 486,14 zł 

 z czego w 2018r - 1 685 820,02 zł, a w roku 2019 - 3 766 666,12 zł   

Termin realizacji zadania: 21.02.2018r. - 27.12.2019 r.   
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

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

Kańczuga.” 

a) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej w m. Kańczuga 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 10 483,82 zł 

Termin realizacji: 03.06.2019 – 03.07.2019 

 

b) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Łopuszka Mała działka nr ewid. 201 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 11 435,83 zł 

Termin realizacji: 03.06.2019 – 03.07.2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

c) Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuklin. Stacja 

transformatorowa Żuklin 3, obwód nr 1. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 14 418, 31 zł 

Termin realizacji: 02.12.2019 – 12.12.2019 
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d)  „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego dla fragmentu ul. Polnej w m. Kańczuga.” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: Koszt dokumentów - 8 025, 75 zł 

Termin realizacji: w trakcie 

Tytuł przedsięwzięcia: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest.” 

Źródło finansowania: Środki własne – 12 872,95 zł 

Dofinansowanie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW – 12 916,87 zł 

Koszt całkowity: 27 789,82 zł 

Termin realizacji: maj – wrzesień 2019 

   
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „ Budowa placu zabaw w m. Łopuszka Mała” 

W ramach dofinansowania z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 

Miasto i Gmina Kańczuga zrealizowało projekt budowy placu zabaw w m. Łopuszka Mała. 

Plac zabaw utworzono obok zbiornika wodnego na działce nr ewid. 390 ob. 005_Łopuszka 

Mała. 

Na placu zamontowano: 

 Zestaw zabawkowy – okręt piracki – 1 szt. 

 Huśtawka podwójna – 1 szt. 

 Linarium w formie namiotu – 1 szt. 

 Sprężynowiec – auto – 1 szt. 

 Sprężynowiec – konik – 1 szt. 
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 Kompleks sprawnościowy- 1 szt. 

 Ławko – stół – 2 szt. 

 Kosz na śmieci – 2 szt. 

Otwarcie placu zabaw odbyło się 26.11.2019 r. 

Źródło finansowania: Środki własne – 37 847,00 zł 

Dofinansowanie z projektu Mała Odnowa Wsi – 10 000, 00 zł 

Koszty całkowite: 47 847,00 zł 

Termin realizacji: 10.09.2019 – 26.11.2019 

   

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga” 

Zakres: Prace remontowe wykonywane były w miejscowościach: 

- Chodakówka 

- Kańczuga 

- Krzeczowice 

- Lipnik 
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- Łopuszka Mała 

- Łopuszka Wielka 

- Medynia Kańczucka 

- Pantalowice 

- Rączyna 

- Sietesz 

- Żuklin 

Zamontowano na każdym placu zabaw następujące urządzenia: 

 huśtawki podwójne metalowe z siedziskami gumowymi  

 karuzele tarczową z siedzeniami i blachą ryflowaną lub huśtawką wagową  

 zjeżdżalnię   

 bujaka - motorka  

 ławkę ze stelażem metalowym  

 kosza na śmieci  

Prace wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 154 980,61 zł 

Termin realizacji: 03.2020 – 08.2020 

    

   
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Dostawa wyposażenia do Sali szkoleniowej Ośrodka Kultury  

w miejscowości Kańczuga w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” 

Koszt całkowity: 37 299,75 zł  

 

Dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na 

realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności: 15 000,00 zł  

Wkład własny 22 299,75 zł  

Okres realizacji: 10.2020 – 11.2020  

 

   

   
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „ Budowa studni głębinowej S-7 wraz z zagospodarowaniem 

terenu działki nr ewid. 1018 w m. Kańczuga” 

Celem budowy studni głębinowej S-7 jest coraz większe zapotrzebowanie wodociągu w wodę 

w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszalnego na terenie gminy Kańczuga. 

Studnia umożliwi pobór wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia Łopuszka Mała – 

Siedleczka – Kańczuga za pomocą istniejących studni wierconych w m. Łopuszka Mała 

 i w m. Siedleczka. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 165 649,55 zł 

Termin realizacji: 23.07.2019 – 27.09.2019  

 

    
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Sietesz – 

stacja transformatorowa Sietesz 10.” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszt całkowity: 51 721, 50 zł 

Termin realizacji: 29.03.2019 – 31.05.2019  

     
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogi wojewódzkiej 

 nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica  

w miejscowości Sietesz” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 134 349,93 zł  

Termin realizacji: 03.04.2018 – 10.10.2019 

    
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa budynku kaplicy cmentarnej w m. Łopuszka Wielka – 

II etap.” 

Źródła finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 526 011,12 zł  

Koszty w 2019 r.: 372 363,01 zł 

Termin realizacji: 13.06.2018 – 29.11.2019 

 

 
 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Modernizacja sanitariów w Szkole Podstawowej w Kańczudze” 

Źródła finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 38 624,60 zł 

Termin realizacji: 12.12.2019 – 31.12.2019 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją 

chodnika przy ul. Zakościelnej w m. Kańczuga” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 47 894,18 zł 

Termin realizacji: 21.10.2019 – 21.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kańczuga” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 7 995,00 zł 

Termin realizacji: 04.07.2019 – 15.12.2019 
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Tab. 14. Inwestycje w strukturę drogową na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  

2019 r. 

Lp. Nazwa Środka Długość 

mb 

Powierzch

nia m2 

Charakterystyka 

1. Droga gminna 

Bóbrka Kańczucka - 

Remiza III G 

110770 R 

80 330 Modernizacja nawierzchni 

bitumicznej na drodze gminnej w 

km od 0+000 - 0+080 o powierzchni 

330,00 m2 

2. Droga gminna 

Łopuszka Mała - 

Łopuszka Wielka G 

110747 R 

75 97,5 Przebudowa drogi polegająca na 

budowie chodnika wraz z 

poszerzeniem jezdni oraz robotami 

towarzyszącymi w km od 0+000 - 

0+075 - Budowa chodnika 

2.1. Droga gminna 

Łopuszka Mała - 

Łopuszka Wielka G 

110747 R 

75 101,25 Przebudowa drogi polegająca na 

budowie chodnika wraz z 

poszerzeniem jezdni oraz robotami 

towarzyszącymi w km od 0+000 - 

0+075 - Poszerzenie jezdni 

2.2. Droga gminna 

Łopuszka Mała - 

Łopuszka Wielka G 

110747 R 

75 64,37 Wykonanie robót dodatkowych: 

demontaż starego i wykonanie 

nowego ogrodzenia z siatki w ilości 

64,375 m2 umocnienie skarp i 

wylotu przepustu z płyt drogowych 

w ilości 5 szt. oraz montaż 

balustrady U-11a w ilości 8 mb. 

3. Droga gminna na dz. 

117 w m. Żuklin 

300 1050 Modernizacja nawierzchni 

bitumicznej na drodze gminnej o 

powierzchni 1050,00 m2 w km od 

0+085 – 0+385 na odcinku 300 mb. i 

szerokości 3,5 m  

4. Droga gminna Nr G 

110746 R Medynia 

Kańczucka - 

Zagórze dz. nr 330 

w miejscowości 

Medynia Kańczucka 

320 960 Remont istniejącej nawierzchni 

bitumicznej wraz z likwidacją 

miejscowych przełomów, 

uzupełnienie nierówności masą 

bitumiczną 

5. Droga wewnętrzna 

zlokalizowana na dz. 

nr ewid. 614 w m. 

Łopuszka Mała 

180 540 Nawierzchnia bitumiczna wraz z 

profilowaniem i wyrównaniem 

ubytków w istn. nawierzchni 

tłuczniowej na odcinku 180 mb i 

szerokości 3,0 m  

5.1. Droga wewnętrzna 

zlokalizowana na dz. 

nr ewid. 614 w m. 

Łopuszka Mała 

70 245 Nawierzchnia tłuczniowa w km od 

0+180 – 0+250 na odcinku 70 mb i 

szerokości 3,5 m.  
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6. Droga wewnętrzna 

zlokalizowana na dz. 

nr ewid. 1344 i 1331 

w m. Pantalowice 

385 1097,5 Wykonanie i wyrównanie 

nawierzchni tłuczniowej na odcinku 

385 mb i powierzchni 1097,5 m2 

7. Droga gminna 

Medynia Kańczucka 

- Zagórze G 110746 

R 

320 1120 Modernizacja nawierzchni 

bitumicznej na drodze gminnej o 

powierzchni 1120,00 m2 w km od 

0+000 – 0+320 wraz z wykonaniem 

wzmocnienia poboczy kruszywem 

oraz odmuleniem rowu na odcinku 

320 mb. 

8. Droga gminna 

Kańczuga ul. 

Grunwaldzka G 

110726 R 

136 754,5 Modernizacja nawierzchni 

bitumicznej drogi gminnej o 

powierzchni 754,50 m2 w km od 

0+000 – 0+136. 

9. Droga gminna 

Kańczuga ul. 

Sportowa G 110725 

R 

148 666 Modernizacja nawierzchni 

bitumicznej na drodze gminnej o 

powierzchni 666,00 m2 w km od 

0+000 – 0+148.  

9.1. Droga gminna 

Kańczuga ul. 

Sportowa G 110725 

R 

- 276,8 przełożenie istniejacej nawierzchni 

chodnika z kostki betonowej gr. 6 

cm o powierzchni 276,80 m2 wraz z 

uzupełnieniem podsypki cem. - 

piask. 

10. Droga gminna 

Kańczuga ulica 

Kwiatowa G 110792 

R 

148 681,8 Modernizacja nawierzchni 

bitumicznej na drodze gminnej o 

powierzchni 681,80 m2 w km od 

0+090 – 0+238. 

11. Droga gminna w 

Chodakówce działka 

nr 493 

400 1200 Wyrównanie i zagęszczanie 

mechaniczne istniejącej podbudowy 

przekruszonym gruzem 

12. Remont drogi w 

Sieteszy działka nr 

381 

400 1200 Wyrównanie i zagęszczanie 

mechaniczne istniejącej podbudowy 

przekruszonym gruzem 

13. Plac w Kańczudze 

działka nr 1182 i 

1895/1 

333 1000 Wyrównanie i zagęszczanie 

mechaniczne istniejącej podbudowy 

przekruszonym gruzem 

14. Droga gminna nr. 

ewid. 2003 w 

Sieteszy 

520 1560 Wykonanie profilowania drogi 

transportu rolnego na dz. 2003 w 

Sieteszy w celu polepszenia 

przejezdności wraz z utwardzeniem 

odcinka przy wylocie do drogi 

wojewódzkiej nr 881 
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15. Droga gminna w m. 

Kańczuga dz.  

754/20  

38 114 Utwardzenie gruzem odcinka drogi 

w m. Kańczuga dz. 754/20 na 

odcinku ok. 38,0 mb i szer. 3,0 m 

16. Chodnik Łopuszka 

Mała dz. ewid. 424 

75 75 Wykonania budowy chodnika w 

miejscowości Łopuszka Mała, dz. nr 

ewid. 424 na odcinku 75 mb 

17. Miasto Kańczuga - 40 Wykonania remontów cząstkowych 

chodników  

z kostki brukowej na terenie miasta 

Kańczuga, polegających na 

przełożeniu kostki, usunięciu 

zapadnięć, wzmocnieniu podsypek 

18. Miasto Kańczuga 

obok Ośrodka 

Zdrowia 

- 23 Ułożenie nawierzchni brukowej z 

nowej kostki – około 23 m2  

19. Chodnik ul. Szkolna, 

ul. Wolności 

- 50 Ułożenie nawierzchni z kostki 

betonowej - kostka z demontażu na 

podsypce cementowo piaskowej g.r 

5 cm 

20. Drogi gminne ul. 

Klonowa i 

Jarzębinowa  

550 1650 Utwardzenie drogi mieszanką 

tłuczniowo-żużlową 

20.1. Drogi gminne ul. 

Klonowa i 

Jarzębinowa  

495 990 Wykonanie nawierzchni z płyt 

drogowych 

21. Drogi Miasto i 

Gmina Kańczuga 

- 80 Wykonanie remontów cząstkowych 

masą oraz likwidacja przełomów na 

drogach zlokalizowanych na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga 

22. Drogi polne w m. 

Pantalowice 

- - Wyrównanie gruntem dróg polnych 

w m. Pantalowice 

23.  Działka Gminna nr. 

ewid 381 

- - Nawiezienie gruntu na działkę 

gminną nr ewid. 381 pod parking w 

m. Pantalowice 

24. Plac przed kaplicą 

pogrzebową w 

Łopuszce Wielkiej 

- 364 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 

łamanego grubości warstwy ok. 10 

cm 

25. Remont mostu w m. 

Pantalowice 

  Rozebranie płyt drogowych, 

rozebranie konstrukcji stalowej, 

wykopy pod ławy, betonowanie 

kręgów pod konstrukcje stalową, 

ustawienie konstrukcji stalowej, 

położenie nowych płyt drogowych 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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W ramach robót remontowych w roku 2019 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 730 t. na łączną 

kwotę 55 288,50 zł.  

Wykonano również remonty i modernizacje dróg o łącznej długości 4 078 mb, w tym: 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont drogi nr. 140059 R Wola Rzeplińska – Świebodna  

w miejscowości Świebodna, II etap” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszt całkowity: 42 904,94zł.  

   
Źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont drogi gminnej Medynia Kańczucka - Zagórze G 110746 

R w km od 0+000 – 0+320” 

Źródło finansowania: 

 Środki własne: 24 112,35 zł 

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 56 262,00 zł 

Koszt całkowity: 80 374,35 zł  

   
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Remont drogi gminnej w Kańczudze ul. Grunwaldzka G 110726 

R w km od 0+000 – 0+136 oraz ul. Sportowa G 110725 R w km od 0+000 -  0+148” 

Źródło finansowania: 

 Środki własne: 34 925,48 zł 

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 81 491,00 zł 

Koszt całkowity: 116 416,48 zł  

                                 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont drogi gminnej w Kańczudze ulica Kwiatowa G 110792 

R w km od 0+090 – 0+238” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszt całkowity: 27 641,92 zł 

   
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze.   
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Tytuł przedsięwzięcia: „Remont drogi gminnej, wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 

ewid. 614 w m. Łopuszka Mała 0+000 - 0+250” 

Źródło finansowania: 

 Środki własne: 11 822,55 zł 

 Dotacja Województwa Podkarpackiego: 42 844,80 zł 

Koszt całkowity: 55 897,35 zł 

     

      
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na  

dz. nr ewid. 1344 i 1331 w m. Pantalowice w km od 0+000 – 0+025 od 0+032 – 0+392” 

Źródło finansowania: 

 Środki własne: 5 362,80 zł 

 Dotacja Województwa Podkarpackiego: 21 451,20 zł 

Koszt całkowity: 26 814,00 zł  

 

 

                                                                   

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Remont drogi gminnej, wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 

ewid. 117 w m. Żuklin w km od 0+085 – 0+385” 

Źródło finansowania:  

 Środki własne: 5 166,00 zł 

 Dotacja Województwa Podkarpackiego: 20 644,00 zł 

Koszty całkowite: 25 830,00 zł 

    

    
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych dz. nr. ewid. 770 ul. 

Klonowa oraz 756/15; 754/20 i 754/16 ul. Jarzębinowa w m. Kańczuga” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 132 930,00 zł  

    
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Remont chodnika do Zespołu Szkół w Kańczudze” 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 87 235,89 zł 

   
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa chodnika w miejscowości Łopuszka Mała, dz. nr ewid. 

424 na odcinku 75 mb” 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 65 047,81 zł 

   
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa chodników w miejscowości Żuklin i Sietesz przy 

drogach powiatowych” 

Źródło finansowania:  

 Środki własne: 114 052,72 zł 

 Środki Powiatu Przeworskiego: 114 052,72 zł 

Koszty całkowite: 228 105,44 zł 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Przyjęte uchwały o pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego na następujące 

zadania: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę dróg powiatowych na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wysokości 125 000,00 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej P1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik na odcinku 

 w miejscowości Wola Rzeplińska w wysokości 150 000,00 zł 

 Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu sieci dróg gminnych na terenie Miasta 

 i Gminy Kańczuga 

Źródło finansowania: Środki własne 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Fundusz Dróg Samorządowych  

 

W 2019 r. zostały podpisane umowy na wykonanie. Realizacja oraz fakturowanie odbędzie 

się w 2020 r.: 

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont dróg gminnych w m. Kańczuga ul. Bohaterów 

Westerplatte, ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego” 

Źródło finansowania:  

 Środki własne: 73 966,14 zł 

 Dotacje Fundusz Dróg Samorządowych: 172 586,00 zł 

Koszt całkowity: 246 552,147 zł  
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Tytuł przedsięwzięcia: „Remont dróg gminnych Nr G 110766 Siedleczka – Remiza w km 

0+000 – 0+857 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 1750 w Siedleczce” 

Źródło finansowania:  

 Środki własne: 39 504,45 zł 

 Dotacje Fundusz Dróg Samorządowych: 92 174,00 zł 

Koszt całkowity: 131 678,45 zł  

Tytuł przedsięwzięcia: „Remont dróg gminnych Sietesz Cegielnia – Szkoła Podstawowa 

w km 0+109 – 1+089 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 1574 i 1860 w m. Sietesz” 

Źródło finansowania:  

 Środki własne: 40 919,21 zł 

 Dotacje Fundusz Dróg Samorządowych: 95 475,00 zł 

Koszt całkowity: 136 394,21 zł  

 

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Tab. 15. Źródła dofinansowań  

Lp. Tytuł przedsięwzięcia Kwota  

całkowita 

Kwota 

dofinansowana 

1. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

27 789,82 zł 12 916,87 zł 

2. Budowa placu zabaw w m. Łopuszka Mała 47 847,00 zł 10 000,00 zł 

3. Dostawa wyposażenia do Sali szkoleniowej Ośrodka 

Kultury w miejscowości Kańczuga w ramach koncepcji 

„Uniwersytetu Samorządności” 

37 299,75 zł 15 000,00 zł 

4. Budowa chodników w miejscowości Żuklin i Sietesz przy 

drogach powiatowych 

228 105,44 zł 114 052,72 zł 

5. Remont drogi gminnej, wewnętrzna zlokalizowana na dz. 

nr ewid. 117 w m. Żuklin w km od 0+085 – 0+385 

25 830,00 zł 20 644,00 zł 

6. Remont drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 

nr ewid. 1344 i 1331 w m. Pantalowice w km od 0+000 – 

0+025 od 0+032 – 0+392 

26 814,00 zł 21 451,20 zł 

7. Remont drogi gminnej, wewnętrzna zlokalizowana na dz. 

nr ewid. 614 w m. Łopuszka Mała 0+000 - 0+250 

55 897, 35 zł 42 844,80 zł 

8. Remont drogi gminnej w Kańczudze ul. Grunwaldzka G 

110726 R w km od 0+000 – 0+136 oraz ul. Sportowa G 

110725 R w km od 0+000 -  0+148 

116 416,48 zł 81 491,00 zł 

9. Remont drogi gminnej Medynia Kańczucka - Zagórze G 

110746 R w km od 0+000 – 0+320 

80 374,35 zł 56 262,00 zł 

10. Remont dróg gminnych w m. Kańczuga ul. Bohaterów 

Westerplatte, ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego 

246 552,14 zł 172 586,00 zł 
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11. Remont dróg gminnych Nr G 110766 Siedleczka – Remiza 

w km 0+000 – 0+857 zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 1750 

w Siedleczce 

131 678,45 zł 92 174,00 zł 

12. Remont dróg gminnych Nr G 110760 R Sietesz Cegielnia 

– Szkoła Podstawowa w km 0+109 – 1+089 

zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 1574 i 1860 w m. Sietesz 

136 394,21 zł 95 475,00 zł 

 SUMA 1 123 151,24 zł  772 744,59 zł 

 

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  

2019 r. Miasto i Gmina Kańczuga jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 455,9469 

ha o wartości księgowej 6 942 282,84 zł oraz użytkownikiem wieczystym gruntów 

 o powierzchni 2,8107 ha o wartości 38 576,87 zł. 

 

Tab. 16. Stan gruntów mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga na 31.12.2019 

 

Miejscowość Wartość w zł Powierzchnia w ha 

Bóbrka Kańczucka 175 818,00     14,3437 

Chodakówka 143 014,70     20,1679 

Kańczuga 1 992 695,21     49,5833 

Krzeczowice 163 168,75     44,6543 

Lipnik 131 714,84     4,7400 

Łopuszka Mała 255 406,05     54,3192 

Łopuszka Wielka  895 649,12     55,9022 

Medynia Kańczucka 47 510,00     3,3400 

Niżatyce 346 536,92     15,0768 

Pantalowice 908 990,44     71,0794 

Rączyna 847 456,33     50,0748 

Siedleczka 179 539,80     18,3649 

Sietesz 630 708,38     34,5991 

Wola Rzeplińska 14 598,00     2,0096 

Żuklin 209 476,30     17,6917 

RAZEM 6 942 282,84 455,9469 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

 

Ryc.18. Stan gruntów mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2019 r. 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się 16,1432 ha 

gruntów o wartości 300 759,45 zł, w trwały zarząd oddanych było 8,2491 ha gruntów. 

Tab. 17. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga 

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

najmu lub dzierżawy w 2019 r. 

 

Nieruchomości 

 

Powierzchnia 

 

Uwagi 

Użytkowanie wieczyste  16,1432 Powierzchnia w ha 

Użytkowanie 0,0500 Powierzchnia w ha 

Trwały zarząd  8,2491 Powierzchnia w ha 

Najem lokali mieszkalnych 1413,29 Powierzchnia w m2 

Najem lokali użytkowych 2274,44 Powierzchnia w m2 

Najem gruntów 0,2188 Powierzchnia w ha 

Dzierżawa  20,1109 Powierzchnia w ha 

Użyczenie lokali 1878,18 Powierzchnia w m2 

Użyczenie gruntów 7,9276 Powierzchnia w ha 

Posiadanie  113,3559 Powierzchnia w ha 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zbyła grunty,  

o łącznej powierzchni 1,3892 ha. Całkowita wartość sprzedaży w 2019 roku wyniosła  

2 658,00 zł.  Najwięcej nieruchomości zostało zbytych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3  

w związku z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1716, z późn. zm.) Działki te z mocy prawa z dniem 

1.01.2019r. stały się własnością ich użytkowników wieczystych. Właściciele tych działek 

zobligowani są przez w/w ustawę do uiszczenia należności za nabycie prawa własności 
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 w formie corocznej opłaty przekształceniowej w wysokości odpowiadającej stawki opłaty 

rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, przez okres 20 lat. 

 

Tab. 18.  Zbycie  z zasobu mienia gminnego (między innymi: sprzedaż prawa własności,  

zamiana, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż prawa 

użytkowania wieczystego) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Obręb 

ewidencyjny 
Udział Działka 

Powierz

chnia 

(ha) 

Wartość 

zbycia 

brutto 

(zł) 

Data 

zbycia 

Forma zbycia 

Kańczuga 1/1 1474/1 0,0492 0 2019-01-02 zasiedzenie 

Niżatyce 1/1 543/11 0,0236 0 2019-08-27 zasiedzenie 

Niżatyce 1/1 561 0,0600 0 2019-08-27 zasiedzenie 

Kańczuga 1/1 1010/56 0,0822 0 2019-01-01 Przekształcenie u.w. 

 w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1010/59 0,1271 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1236 0,0369 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1481 0,0285 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1507 0,0724 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1509 0,0719 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1513 0,1410 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1517 0,1427 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1527 0,1992 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1547 0,0707 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w. 

 w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1553/29 0,0764 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1553/31 0,0831 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Kańczuga 1/1 

1717 0,0375 

0 

2019-01-01 

Przekształcenie u.w.  

w prawo własności 

Łopuszka 

Mała 

1/1 437 0,0785 0 2019-01-15 Zwrot nieruchomości 

Kańczuga 1/1 1890/11 0,0083 2 658,00 2019-03-15 Sprzedaż prawa 

użytkowania 

wieczystego 

Suma 1,3892 2 658,00    

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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 Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nabyła grunty  

o łącznej powierzchni 3,4377 ha. W 2019 roku zakończyło się scalenie gruntów  

w miejscowości Rączyna. W wyniku przeprowadzonego scalenia powierzchnia gruntów 

zwiększyła się o 36,3928 ha i o wartość 501 735,66 zł. 

Tab. 19.  Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.                   

w drodze komunalizacji. 

Obręb ewidencyjny Udział Działka Powierzchnia Data nabycia 

Chodakówka 1/1 239 0,1700 2019-10-31 

Chodakówka 1/1 346 0,1000 2019-10-31 

Chodakówka 1/1 365 0,0300 2019-10-31 

Chodakówka 1/1 390/2 0,5000 2019-11-04 

Chodakówka 1/1 423 0,0200 2019-10-31 

Chodakówka 1/1 468 0,0600 2019-10-31 

Chodakówka 1/1 472 0,2900 2019-10-31 

Kańczuga 1/1 1334 0,3916 2019-12-30 

Kańczuga 1/1 1349 0,0379 2019-12-30 

Kańczuga 1/1 1368 0,0036 2019-12-30 

Kańczuga 1/1 909 0,1995 2019-03-08 

  Razem 1,8026  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Tab. 20.  Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.                    

w drodze darowizny. 

Obręb ewidencyjny Udział Działka Powierzchnia Data nabycia 

Kańczuga 1/1 1616 0,0067 2019-02-13 

Kańczuga 1/1 1620/3 1,0508 2019-08-30 

Kańczuga 1/1 1781/37 0,0119 2019-06-06 

Kańczuga 1/1 1781/38 0,0202 2019-06-06 

  Razem 1,0896  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Tab. 21. Nabycie do zasobu mienia gminnego w drodze kupna w okresie od 01.01.2019                       

do 31.12.2019r.  

Obręb 

ewidencyjny 
Udział Działka Powierzchnia 

Wartość 

nabycia 
Data nabycia 

Kańczuga 1/1 1002/8 0,3075 45 148.00 2019-05-23 

Kańczuga 1/1 1071/4 0,2086 22 946.00 2019-05-23 

Kańczuga 1/1 1888/2 0,0294 3 234.00 2019-05-23 

  Razem 0,5455 71328,00  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Ryc. 19. Nabywanie przez Miasto i Gminę nieruchomości w 2019 roku  

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tab. 22. Zasoby mieszkaniowe Miasta i Gminy Kańczuga – stan na 31.12.2019 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 
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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 2019 roku realizowany był głównie poprzez kontynuację większości 

zawartych umów dzierżawy, najmu i użyczenia. Sprzedaż gruntów w 2019 roku ograniczyła 

się do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jednej działki o powierzchni 0,0083 ha. 

Znaczna część działek została zbytych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 1 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 

2018r. poz. 1716, z późn. zm.) Działki te z mocy prawa z dniem 1.01.2019r. stały się 

własnością ich użytkowników wieczystych. Właściciele tych działek zobligowani są przez 

w/w ustawę do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty 

przekształceniowej w wysokości odpowiadającej stawki opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, przez okres 20 lat. Do zasobu gruntów 

dołączone zostały grunty o łącznej powierzchni 3,4377 ha, głównie w wyniku komunalizacji i 

przyjęcia darowizny. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w 2019 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 2019 roku polegała głównie na utrzymaniu dotychczasowego zasobu 

mieszkaniowego. Nie udało się pozyskać do zasobu nowych lokali. W 2019 roku nie były 

podwyższane stawki czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2019. 

Ilość psów przekazanych do adopcji -5 szt. 

Ilość psów przekazanych do schroniska- 6 szt. 

Ilość kotów przekazanych do adopcji -1 szt. 

Kwota wydatkowana na opiekę zwierząt, sterylizację, karmę, szczepienia, przekazanie psa do 

schroniska, łączna kwota: 23 402,36 zł. 
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Przyjęte Uchwały: 

Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2019. 

Kwota pozyskana ze sprzedaży drewna w roku 2019 

Łączna kwota: 19 660,99 zł (brutto)  

 

 Tab. 23. Zasoby przyrody (w tym pomniki przyrody) 

Lp. Forma ochrony Nazwa Miejscowość Data 

utworzenia 

1 Rezerwat przyrody Husówka  Sietesz 1995-02-19 

2 Obszar natura 2000 Nad Husowem Lipnik, 

Sietesz, 

Chodakówka 

2011-03-01 

3 Pomnik przyrody Nie nadano nazwy w akcie 

prawnym  

Kańczuga 1973-08-31 

4 Pomnik przyrody Nie nadano nazwy w akcie 

prawnym 

Żuklin 1973-08-31 

5 Pomnik przyrody Franciszek Lipnik 2016-05-14 

6 Pomnik przyrody Sebastian Lipnik 2016-05-14 

7 Pomnik przyrody Bronisław Markiewicz Lipnik 2016-05-14 

8 Pomnik przyrody Jan Balicki Lipnik 2016-05-14 

9 Pomnik przyrody Jan Paweł Lipnik 2016-05-14 

10 Pomnik przyrody Jan z Dukli Lipnik 2016-05-14 

11 Pomnik przyrody Platan Jan Łopuszka 

Mała 

2018-07-18 

 

Powierzchnia gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kańczuga wynosi: 65,12 ha 

położonych w obrębach ewidencyjnych: Chodakówka, Łopuszka Wielka, Pantalowice, 

Sietesz oraz na terenie Gminy Jawornik Polski w miejscowości Manasterz.  

Powierzchnia gruntów rolnych na terenie Miasta i Gminy w Kańczudze wynosi: 8338,16 ha 

Parki spacerowo-wypoczynkowe występujące na terenie Miasta i Gminy w Kańczudze: 

 Kańczuga –o pow. 2,20 ha na działce nr ewid. 1594 

 Krzeczowice – o pow. 2,10 ha na działce nr ewid. 1028/1 

 

W 2019 r. Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze pomagał przy wypełnianiu wniosków  

o dopłaty bezpośrednie w ilości 426 wniosków. 
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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 2018/2019 i 2019/2020 tworzyły: Miejsko - Gminne Przedszkole, Szkoły 

Podstawowe w: Kańczudze, Sieteszy, Siedleczce, Łopuszce Wielkiej, Rączynie, 

Pantalowicach, Krzeczowicach, Szkoła Artystyczna – Szkoła Muzyczna I stopnia  

w Kańczudze oraz od 1 września 2019 roku Zespół Szkół 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 30 wrzesień 

2019 r. - 404 dzieci. 

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

uczęszcza 24 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.  

Do szkół uczęszczało wg stanu na dzień 30 września 2019 r. - 1089 uczniów. 

Do Szkoły Muzycznej I stopnia wg stanu na dzień 30 września 2019 r. uczęszczało - 154 

uczniów.  

W 2019 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 
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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 2019 r, poz. 2215).  

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. Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej 

wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych. 

Stosują nowatorskie formy i metody pracy, odwołują się do propozycji gier i zabaw Programy 

pracy, na których MGP w Kańczudze opiera swoją działalność dydaktyczną nie tylko 

wspomagają rozwój dziecka, ale także wyzwalają jego kreatywność, inspirują do działania 

 i uwzględniają dziecięcą indywidualność. 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 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 404 

dzieci. 

Na dzień 30.09.2019  r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę  

34 nauczycieli ( dyplomowanych 10, mianowanych 10, kontraktowych 6, stażysta 8) oraz 35 

pracowników obsługi. 
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Ryc. 20. Struktura zatrudnionych nauczycieli w MG Przedszkolu wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 288 679,39 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 3 977 966,08zł 

W 2019 roku Przedszkole brało udział w wielu ogólnopolskich programach i projektach, 

m.in: Prezentacja form teatralnych, inscenizacja wiersza J. Tuwima „Lokomotywa” w ramach 

projektu „Opowieści wąskotorowe”, Góra Grosza, Dzieci uczą rodziców, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Magiczna moc bajek, Mały Miś 

 w świecie wielkiej literatury, Piękna nasza Polska cała, Akademia Aguafresh, Czyste 

powietrze wokół nas, Bezpieczny przedszkolak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Klub 

Młodego Odkrywcy. Zorganizowano wycieczki: Wycieczko do kopalni soli w Wieliczce, 

Wycieczka do Sandomierza, Wycieczka do Bałtowa, Wycieczka do Zoo w Zamościu, 

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Pruchniku, Wycieczka do Baszni Dolnej  

w ramach Promocji Zdrowia, Wycieczka do Fabryki czekolady w Rzeszowie, Wyjazd  

na przedstawienie do MOK w Przeworsku „Pinokio”, Wycieczka do Państwowej Straży 

Pożarnej w Łańcucie, Wyjazd na przedstawienie do MOK w Przeworsku „O małej syrence”, 

Wyjazd do Fabryki baniek w Rzeszowie, Mobilne Planetarium, Wycieczka na lotnisko 

 w Jasionce, Wyjazd na przedstawienie do MOK w Przeworsku „Doktor i jego zwierzęta”. 

Dzieci przedszkolne brały udział w konkursach, przeglądach: Powiatowy przegląd 

taneczny „Katarzynki” MOK Przeworsk, Przegląd „Godnie Święta” MOK Przeworsk, 

Niepodległa tak Cię widzę – konkurs plastyczny MOK Przeworsk, Konkurs taneczny „Solo 

Dance” MOK Przeworsk, Konkurs plastyczny „Nastroje jesieni”, „Rycerze św. Floriana” 

MOK Przeworsk, Miejsko-Gminny konkurs na kartkę bożonarodzeniową MGOK  

w Kańczudze, Festiwal przedszkolaka MGOK w Kańczudze, Konkurs plastyczny „Jesienne 
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cudeńka”, Konkurs recytatorski „Ekologicznie żyjemy - Ziemię ratujemy”. Uroczystości 

przedszkolne: Dzień przedszkolaka, Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święto 

Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Pasowanie na przedszkolaka, Spotkanie Wigilijne, 

Dzień Babci i Dziadzia, Zabawa Karnawałowa, święto Ziemi, Święto Flagi, Dzień Matki 

 i Ojca, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Festyn rodzinny, Zakończenie roku szkolnego. 

Współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku, 

Biblioteką Miejską w Kańczudze, Ośrodkiem Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, 

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Przeworsku, Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia 

w Jarosławiu, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Przeworsku i Jarosławiu, Szkołami 

Podstawowymi z terenu Miasta i Gminy Kańczuga, Gimnazjum w Kańczudze, Szkołą 

Muzyczną w Kańczudze, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem, Ratownikami medycznymi, 

Policją, Ośrodkiem Zdrowia, MOPS w Kańczudze, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

 – Klub Małego Odkrywcy. We wszystkich oddziałach prowadzone są zajęcia dodatkowe  

z rytmiki i zajęcia taneczne. 

Projekt Aktywne Przedszkolaki – rozwój edukacji przedszkolnej w miejscowości 

Kańczuga - RPPK.09.01.00-18-0013/18-001 

Od miesiąca września 2019 roku w Miejsko Gminnym Przedszkolu realizowany jest 

projekt pt. Aktywne Przedszkolaki – rozwój edukacji przedszkolnej w miejscowości 

Kańczuga – numer projektu RPPK.09.01.00-18-0013/18-001, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX, 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

Celem głównym projektu jest poprawa, jakości edukacji przedszkolnej poprzez 

organizację dodatkowych zajęć rozwijających oraz wyrównawczych dla 110 wychowanków 

przedszkola, realizację dodatkowych zajęć dla nauczycieli przedszkola oraz utworzenie  

12 nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w Miejsko-Gminnym 

Przedszkolu zlokalizowanym w miejscowości Kańczuga w okresie od 01.09.2019 r.  

do 30.06.2020 r. 

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia: zajęcia rozwijające z języka 

angielskiego dla nowopowstałej grupy (z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych 

TIK); zajęcia z zakresu podstaw programowania; zajęcia rozwijające kompetencje 

matematyczno-przyrodnicze; zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. 

W wyniku realizacji projektu planowane jest między innymi: zwiększenie liczby miejsc 

przedszkolnych poprzez utworzenie nowej 12 osobowej grupy przedszkolnej; zakup 

wyposażenia, pomocy i zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowopowstałej grupy 
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przedszkolnej; podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej poprzez udział w szkoleniach; 

wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt TIK oraz doposażenie sal w zakresie pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych, językowych 

oraz z zakresu podstaw programowania. 

Realizacja projektu podniesie, jakość oferty edukacyjnej przedszkola objętego wsparciem. 

Zastosowane rozwiązania pozwolą zniwelować barierę geograficzną i finansową w dostępie 

dzieci do nowoczesnej oświaty a realizacja projektu wpłynie, na jakość usług edukacyjnych 

świadczonych przez przedszkole.  

Doposażenie przedszkola w narzędzia dydaktyczne, sprzęt TIK w zakresie realizacji zajęć 

matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz z zakresu podstaw programowania pozwoli 

na ciekawsze i szersze wykorzystanie metody eksperymentu podczas zajęć, co wpłynie 

pozytywnie, na jakość procesu edukacji w przedszkolu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 174 853,62 zł, wartość dofinansowania 

157 327,62, wkład własny niefinansowy beneficjenta wynosi 17 526,00 zł  

 

Szkoła Podstawowa im.  Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze 

Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 348 uczniów. 

Na dzień 30.09.2019  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 40 

nauczycieli ( dyplomowanych 32, mianowanych 7, kontraktowych 1, stażysta 0) i 15 

pracowników obsługi. 

Ryc. 21. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Kańczudze wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 93 744,41 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 4 394 968,18 zł 
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W 2019 roku szkoła podejmowała wiele działań z zakresu dydaktyki, wychowania, 

profilaktyki oraz działalności prozdrowotnej. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci 

i młodzieży, systematycznie poszerzana jest oferta edukacyjna szkoły. W szkole działają 

Kluby Młodego Odkrywcy. Młodzi odkrywcy pod doświadczonym okiem opiekunów łączą 

pasję z nauką. Biorą także udział w projektach Szkoły Młodych Odkrywców na Politechnice 

Rzeszowskiej. Uczestniczyli również w Podkarpackim Festiwalu Nauki w Rzeszowie.  

Uczniowie klas ósmych biorą udział w programie Youngster Plus. Podczas zajęć 

poszerzają swe wiadomości, kształcą umiejętności językowe, a przy tym dobrze się bawią 

Jednocześnie uczniowie systematycznie biorą udział w różnego rodzaju konkursach 

przedmiotowych, zajmując czołowe miejsca. Na wymianę zasługują: Ogólnopolski Konkurs 

Historyczny,, Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. w walce o wolną 

Polskę”, konkurs wiedzy ekologiczno-przyrodniczej “Ekolog roku 2019”, Ogólnopolska 

Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II,, Olimpus”, ogólnopolskie konkursy przedmiotowe 

„Albus”, wojewódzki konkurs plastyczny „Święty Hubert znany i nieznany”, rejonowy 

konkurs plastyczny „Jak dbam o czyste powietrze?’ i wiele innych. 

Placówka należy do Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 

 i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. 28 listopada 2018 r. szkoła 

otrzymała Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie, który ważny jest 5 lat.  

Uczniowie spędzają czas nie tylko na nauce w szkole, ale również poszerzają swe 

horyzonty, uczestnicząc w wielu wycieczkach krajoznawczo-edukacyjnych do Warszawy, 

Krakowa, Wrocławia, Bochni czy Bałtowa. Popularny kierunek to także Zakopane i Góry 

Świętokrzyskie. Uczniowie chętnie też biorą udział wyjazdach do kina i teatru oraz  

w lekcjach muzealnych. Dużą popularnością cieszą się wizyty na kręgielni i w Fly Parku, 

gdzie można dać upust swej młodzieńczej energii. 

W szkole podejmowane są ciekawe inicjatywy wychodzące często od samych 

uczniów. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przeprowadził akcję zakupu naklejek 

ściennych i gier stolikowych, w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły zakupiono obraz 

„Odsiecz wiedeńska”, odnowiono stołówkę szkolną. 
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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, poz. 996), ustawa o finansowaniu 

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

Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r, poz. 2215).  

Podstawą gospodarki finansowej SP w Sieteszy jest plan dochodów i wydatków 

przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze. 

Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 133 uczniów. 

Na dzień 30.09.2019  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych  

21 nauczycieli ( dyplomowanych 18, mianowanych 2, kontraktowych 1, stażysta 0)  

i 5 pracowników obsługi. 

 

Ryc. 22. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Sieteszy wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 14 630,57 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 794 421,76 zł 

Programy i Projekty edukacyjne realizowane w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi 

królowej w Sieteszy w roku 2019: Pen pals: Writing toa real person is so much fun! Projekt 

realizowany jest we współpracy ze szkołą Istituto Comprensivo „Goffredo Parise” we 

Włoszech. Projekt „Październik miesiącem świadomości nt. mutyzmu wybiórczego” - Polskie 
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Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego. Wykonanie ekspozycji na korytarzu szkolnym 

dotyczącej uczuć dzieci z mutyzmem oraz ich rodziców. Przeprowadzenie na godzinie 

wychowawczej zajęć w klasie VI poruszających problem mutyzmu. „BOHATERON” 

Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja 

– Pomoc. Bohaterom to nazwa ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie 

i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX 

wieku. Jest ona realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację 

Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja –

 Pomoc. INNOWACJA PEDAGOGICZNA programowo- organizacyjna „TEATRALNA 

PRZYGODA” Wprowadzona innowacja pedagogiczna „Teatralna przygoda” jest propozycją 

poszerzenia wiedzy o teatrze. Innowacja ekologiczna pt.: „Jestem badaczem przyrody”. 

Popularyzacja wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych. Innowacja 

„Eksperymentowanie w ramach Klubu Młodego Odkrywcy podczas zajęć dodatkowych 

 z uczniem zdolnym. Politechnika Młodych Odkrywców - Czterech uczniów 

szkoły(zakwalifikowanych z najwyższymi wynikami w nauce) bierze udział w cyklicznych 

zajęciach Szkoły Młodych Fizyków i Matematyków. Uczniowie zgłębiają wiedzę z zakresu 

fizyki i matematyki, głównie w formie warsztatowej. „Trzymaj formę” - zajęcia były 

organizowane podczas godzin wychowawczych. Dotyczyły realizowania treści mających 

zgłębić tematykę zdrowego, zbilansowanego odżywiania i propagować korzyści płynące  

z aktywnego trybu życia na nasze zdrowie. Realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy”, 

którego celem jest podejmowanie przez uczniów dodatkowej aktywności fizycznej.   

  

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 2019 r, poz. 2215).  
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Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 91 uczniów. 

Na dzień 30.09.2019  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych  

17 nauczycieli ( dyplomowanych 11, mianowanych 4, kontraktowych 1, stażysta 1) 

 i 3 pracowników obsługi. 

 

Ryc. 23. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Krzeczowicach wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 23 631,72 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 431 599,38 zł 

W trosce o wszechstronny rozwój ucznia Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach  

w 2019 roku, poza obowiązkowymi zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi  

i pozalekcyjnymi dydaktyczno – wyrównawczymi, realizowała wiele zadań projektowych.  

Na uwagę zasługują tu przede wszystkim działania w ramach projektu,, Zielony 

zakątek- szkolne arboretum” realizowanego przez grupę nieformalną,, Sympatycy wsi 

Krzeczowice” i Stowarzyszenie na rzecz edukacji wypoczynku i sportu w gminie Kańczuga 

EWIS, a dofinansowanego w ramach projektu,, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-

2019”. Kolejny projekt – „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz 

ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego”,  sfinansowany 

przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – 

przyczynił się do pogłębienia wiedzy uczestników na temat lokalnego dziedzictwa 

historycznego i przyrodniczego.  

Systematycznie odbywały się także wyjazdy dzieci na zajęcia Dziecięcego 

Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie. Młodsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach 

warsztatowych pod nazwą „Programowanie OzoBotów, jako szansa na zainteresowanie 

ochroną dzikich pszczół”, zaś starsi brali udział w Podkarpackim Festiwalu Nauki 
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organizowanym prze Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. 

Ponadto w szkole przeprowadzono egzamin na kartę rowerową i zorganizowano coroczną 

akcję „Narodowe Czytanie”.  

           Zorganizowano, więc występ środowiskowy promujący szkołę środowisku 

 i podsumowujący działalność placówki w minionym roku, we współpracy z gminnymi 

 i lokalnymi władzami oraz KGW przygotowane zostały obchody Dnia Seniora i występ  

z okazji Dnia Kobiet. Aktywne działający w szkole Samorząd Uczniowski, Koło Caritas  

i PCK przygotowały cieszący się dużym zainteresowaniem świąteczny kiermasz wielkanocny 

i jesienny kiermasz słodkości.  

Uczniowie szkoły spędzają czas nie tylko na nauce w szkole, ale również poszerzają 

swe horyzonty, uczestnicząc w wielu wycieczkach krajoznawczo- edukacyjnych. Wyjeżdżali 

do Baszni Dolnej, Beskidu Sądeckiego, Pienin, na Słowację, w Bieszczady. Chętnie 

korzystają ze sportów zimowych, dlatego zorganizowano dla nich kulig w Krasnobrodzie, 

wyjazd na narty w Ośrodku Sportów Zimowych „ KiczeraSki”, na lodowisko w Dębicy. 

Dużym zainteresowaniem uczniów szkoły cieszyły się także wystawy interaktywne 

organizowane przez firmę Pratt & Whitney Rzeszów oraz Fundację Wspierania Edukacji przy 

Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz wyjazdy do kina i teatru, do kręgielni i FlyParku. 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej  

Szkoła Podstawowa im. Sw. 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, poz. 996), ustawa  

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

- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r, poz. 2215).  

Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 126 uczniów. 

Na dzień 30.09.2019  r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę 18 nauczycieli 

( dyplomowanych 11, mianowanych 3, kontraktowych 0, stażysta 1) i 8 pracowników obsługi. 
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Ryc. 24. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Łopuszce Wielkiej wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 9 656,15 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 654 009,46 zł 

W roku 2019 w Szkole Podstawowej w Łopuszce Wielkiej realizowane były liczne 

przedsięwzięcia i projekty, których celem było m. in. poszerzenie oferty edukacyjnej, 

wzbogacenie bazy szkoły, integracja ze środowiskiem lokalnym. Podjęte zostały działania 

mające na celu promocję zdrowego stylu życia, a przede wszystkim zdrowego odżywiania. 

Jednym z nich był organizowany cyklicznie „Gminny Konkurs Wiedzy o Żywności 

 i Żywieniu”, który w tej edycji poświęcony był licznym walorom kasz.  

9 października w Katowicach podczas uroczystej gali Dyrektor Szkoły w Łopuszce 

Lucyna Zięba odebrała dyplom dla laureatów II edycji Programu Grantowego „Moje miejsce 

na Ziemi” Fundacji Orlen. Szkoła uzyskała grant w wysokości 4000 zł na realizację Projektu 

„Zdrowe odżywianie niech z nami zostanie”, który zostanie przeznaczony na promocję 

zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia. Działania w ramach tego 

projektu to m. in. doposażenie świetlicy szkolnej w sprzęt i gry pozwalające na aktywne 

spędzanie czasu, na nagrody w gminnym konkursie oraz warsztaty dla dzieci i rodziców  

z dietetykiem i lekarzem.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Archwum SP w Łopuszce Wielkiej  
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We wrześniu uczniowie klasy VII szkoły wraz z podopiecznymi Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej uczestniczyli w trzydniowych warsztatach 

artystycznych pod nazwą „Doceń siebie – pokonaj swoje obawy”. Warsztaty te miały 

charakter kulinarny, stolarski, fotograficzny i plastyczny. Uczniowie klasy VIII byli 

wolontariuszami, pomagali uczestnikom programu w realizacji zaplanowanych zadań.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Archwum SP w Łopuszce Wielkiej  

 

W minionym roku odnowiono trzy klasopracownie, a szkolny ogród został 

wzbogacony o nowe nasadzenia i rabaty. W okresie wiosenno-letnim uczniowie chętnie 

spędzali w nim długie przerwy, aktywnie się bawiąc, ucząc i przyjemnie spędzając czas. 

 

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.  

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 2019 r, poz. 2215). 

Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 97 uczniów. 
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Na dzień 30.09.2019  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych  

20 nauczycieli ( dyplomowanych 14, mianowanych 2, kontraktowych 1, stażysta 0)  

i 4 pracowników obsługi. 

 

Ryc. 25. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Siedleczce wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 12 581,48 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 585 542,03 zł 

W roku 2019 w Szkole Podstawowej w Siedleczce realizowano programy oraz 

projekty edukacyjne i profilaktyczne.  

Współpracowano z prezesem Stowarzyszenia Szkół Promujących Zdrowie 

 w Jarosławiu Panią Teresą Krasnowską, realizując zadnia w ramach przygotowania szkoły do 

Certyfikatu Krajowego Szkół Promujących Zdrowie. Uczniowie w ramach działań wzięli 

udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Promującej Zdrowie.  

Projekty realizowane w roku 2019 przez Szkołę Podstawową im. Jana i Marii 

Jędrzejowskich w Siedleczce. W czerwcu 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii 

Jędrzejowskich w Siedleczce przystąpiła do projektu „Partycypacja wiejska: 

Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego 

 i kulturowo-przyrodniczego” przy współpracy z Fundacją „Tradycyjna Zagroda” 

sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego.  W październiku ośmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce 

w Bieszczady. Młodzież uczestniczyła w serii warsztatów i wykładów. Nauka połączona 

została z dobrą zabawą, jak również spacerami i podziwianiem pięknych, bieszczadzkich 

krajobrazów oraz udziałem w pełnym przygód "Spacerze questowym z Łukasiewiczem" 

ścieżkami Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.  Wykorzystując wiedzę 
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i umiejętności zdobyte podczas warsztatów, uczniowie przystąpili do konkursu z nagrodami 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla jego uczestników. Będzie on realizowany do 

listopada 2020 roku. 

 „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu” – ogólnopolska kampania profilaktyczno-

edukacyjna Projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości organizowanego 

przez Fundację „Archezja” w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Skierowany 

został do uczniów z klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych w Polsce, ich rodziców  

i nauczycieli., dla nich prowadzone były zajęcia.  

W roku 2019 odbyły się liczne uroczystości szkolne i pozaszkolne m.in.: 5. rocznica 

nadania szkole imienia Jana i Marii Jędrzejowskich; Rocznica wybuchu II wojny światowej; 

Dzień Edukacji Narodowej; Dzień Seniora w Domu Ludowym w Siedleczce; Narodowe 

Święto Niepodległości; Akademia Bożonarodzeniowa połączona ze spotkaniem opłatkowym; 

Wigilia miejska połączona z Kiermaszem w Kańczudze;  

Prezentacja organizowanych uroczystości, osiągnięć i umiejętności uczniowskich na 

terenie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku miała na celu promocję 

placówki w środowisku lokalnym. Szkoła chętnie włączała się akcje charytatywne 

uczestniczyła w: „Pomóż i Ty”, „Góra grosza”, WOŚP, Zbiórka żywności i artykułów 

higienicznych dla podopiecznych Hospicjum w Rzeszowie, „ Światełko pamięci” – zbiórka 

zniczy dla Rodaków pochowanych na Kresach Wschodnich.  

 

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 2019 r, poz. 2215).  

Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 82 uczniów. 
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Na dzień 30.09.2019  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych  

19 nauczycieli (dyplomowanych 12, mianowanych 1, kontraktowych 0, stażysta 0) 

 i 5 pracowników obsługi. 

 

Ryc. 26. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Pantalowicach wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 11 038,88 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 356 039,90 zł 

Szkoła w 2019 realizowała projekty: „Ojczyzny droga do wolności” - kontynuacja 

projektu „Niepodległa”. W ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” uczniowie i nauczyciele 

naszej szkoły włączyli się do działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia 

nawiązujące do 80. Rocznicy II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego, pielęgnując w ten sposób pamięć o bohaterach naszej wolności związanych  

z historią naszej małej Ojczyzny,  

Szkoła bierze udział w rządowym projekcie cyfrowobezpieczni.pl., którego celem jest 

przeszkolenie nauczycieli, uczniów i rodziców nt. bezpieczeństwa w sieci, „Rządowy projekt 

SKS”. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Sportowy, który ma na celu rozwijanie 

zainteresowań sportem uczniów poprzez gry zespołowe, OSE - Ogólnopolska Sieć 

Edukacyjna - rządowy program bezpłatnego dostępu do Internetu dla szkół. To program 

publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego  

i bezpiecznego korzystania z internetu.  

Szkoła Podstawowa w Pantalowicach także może poszczycić się wysokimi wynikami 

 z egzaminów ósmoklasisty i gimnazjum.   
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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 2019 r, poz. 2215).  

Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 57 uczniów. 

Na dzień 30.09.2019  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 

 16 nauczycieli (dyplomowanych 11, mianowanych 4, kontraktowych 0, stażysta 0)  

i 3 pracowników obsługi. 

 

 Ryc. 27. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Rączynie wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 25 149,10 zł  

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 263 035,50 zł  

Działania podejmowane przez szkołę w 2019r służyły wszechstronnemu rozwojowi 

uczniów poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych. Szkoła umożliwiała uczniom udział 

w licznych zajęciach pozalekcyjnych, służących rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.  

Dla uczniów wymagających wsparcia nauczyciele podejmowali szereg działań służących 

wyrównywaniu szans edukacyjnych. Szkoła brała udział w licznych programach i projektach 

edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. Organizowane przez szkołę wyjazdy 
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 i wycieczki szkolne należały do lubianych przez dzieci i młodzież form procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. Stanowiły bogate źródło przeżyć, będąc jednocześnie 

sposobem pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania ealizowanych treści kształcenia.   

W ramach programu,, Kibicuj z klasą” uczniowie SP w Rączynie uczestniczyli w meczu piłki 

nożnej Mistrzostw Świata U-20 Kolumbia –Thaiti, który odbył się w maju 2019r w Lublinie. 

Przy okazji wyjazdu na mecz uczniowie zwiedzili Lublin. Uczniowie wszystkich klas szkoły 

20 września 2019r wzięli udział w Podkarpackim Festiwalu Nauki, który odbył się w G2A 

Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego  

w Jasionce.  To szczególne wydarzenie przyciągnęło tych, którzy chcieli poznać fascynujący 

świat matematyki, fizyki, chemii, astronomii, historii, biologii, robotyki i wielu innych. 

Podczas festiwalu można było podziwiać najnowsze technologie, eksperymentować, uczyć się 

i przy tym doskonale bawić. Uczniowie wzięli udział również w pełnych humoru  

i ciekawostek wykładach naukowych, prowadzonych przez Zespół „Heweliusze Nauki”.  Ideą 

PFN jest popularyzacja nauki i najważniejszych osiągnięć naukowych, a także rozbudzanie 

zainteresowania kierunkami technicznymi. Festiwal organizowany był przez Fundację 

Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, a partnerem strategicznym 

wydarzenia jest Podkarpackie Centrum Nauki. 

Mimo niewielkiej liczby uczniów szkoła jest bardzo aktywnie działajacym ośrodkiem 

kulturalnym miejscowosci, w której skupiają się pokolenia przy okazji różnych uroczystości.  

Szkoła realizuje wiele projektów mających na celu zarówno dostosowanie bazy do aktualnych 

potrzeb jak również mających na celu rozwijanie umiejętności uczniów oraz integracji 

środowiska lokalnego.  

W 2019 roku szkoła była laureatem V edycji ogólnopolskiego Konkursu  

“Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Santander.  „Plac zabaw 

wychowuje i integruje”, to tytuł zwycięskiego projektu, którego autorką była nauczycielka z 

tutejszej szkoły. Z nadesłanych na konkurs 774 projektów komisja konkursowa wybrała 68 

organizacji, które zostały nagrodzone grantem. Grant w wysokości 7500 zł. został 

przeznaczony na budowę przyszkolnego placu zabaw. Projekt był realizowany przy 

współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze oraz lokalnych organizacji społecznych.  

„Przygoda z Przyrodą” to kolejny projekt, którego celem było kształtowanie postaw  

i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizacja społeczności lokalnej  

do działań na rzecz poszanowania środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz 

wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska. Projekt był realizowany  

w 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rączynie, jego uczestnikami byli 
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uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rączynie. 

Przyznany grant w wysokości 1500 zł w ramach ogólnopolskiego Konkursu grantowego 

„Małe granty dla zrównoważonego rozwoju”, którego organizatorem było Stowarzyszenie 

Ekologiczne EKO-UNIA. W ramach projektu uczniowie wszystkich klas uczestniczyli  

w zajęciach nt. segregacji odpadów, ochrony środowiska i alternatywnych źródeł energii.  

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowany został piknik rekreacyjno – sportowy z wycieczką do 

wąwozu Lelos w Pruchniku ścieżką edukacyjno – przyrodniczą.  

 

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 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 146 uczniów. 

Na dzień 30.09.2019  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych  

27 nauczycieli ( dyplomowanych 13, mianowanych 2, kontraktowych 10, stażysta 1)  

i 3 pracowników obsługi. 

 

Ryc. 28. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SM w Kańczudze wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 322,67 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 708 462,47 zł 
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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. Rozwój Szkoły Muzycznej z każdym rokiem szkolnym 

świadczy o potrzebie kształcenia muzycznego w środowisku Miasta i Gminy Kańczuga. 

Obecnie szkoła posiada 15 specjalizacji instrumentalnych wszystkich grup instrumentów 

muzycznych. Nowością i ewenementem jest utworzenie w tym roku klasy organów 

kościelnych. Zaangażowanie kadry nauczycieli, pracowników i całej wspólnoty szkolnej 

widoczne jest na wielu koncertach organizowanych dla środowiska regionalnego, przy 

współpracy z organizacjami działającymi na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, tj. Koncert 

Noworoczny, Wigilia Miejska na Rynku w Kańczudze, Dni Kańczugi, Koncert 

Moniuszkowski na rynku w Kańczudze, Koncert z okazji Dnia Dziecka na stadionie 

sportowym MKS w Kańczudze, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncerty kolęd w 

Kościele Parafialnym, koncerty organizowane w Szkołach Podstawowych, koncerty 

charytatywne, i inne. 

Uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Kańczudze biorą udział w licznych konkursach 

o zasięgu regionalnym, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. To wynik 

profesjonalnego prowadzenia szkoły i zaangażowania całej społeczności oraz pasji. W roku 

2019 do najcenniejszych osiągnięć zaliczyć należy zdobycie 1 i 2 miejsca w konkursach  

o zasięgu międzynarodowym, w których uczniowie klasy akordeonu, saksofonu i fletu 

poprzecznego byli laureatami, tj. Międzynarodowy Konkurs muzyczny ”International Music 

Competition” w Belgradzie (Serbia), „VI Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy”  

w Le Mont Dore we Francji. W konkursach ogólnopolskich laureatami zostali uczniowie 

klasy akordeonu (Gorlice, Brzeziny), kontrabasu (Katowice) i saksofonu (Lublin).  

Oprócz roli edukacyjno – artystycznej Szkoła Muzyczna pracuje nad kształtowaniem postawy 

patriotycznej i kulturalnej, nad umuzykalnieniem uczniów i środowiska lokalnego, daje też 

podstawy do zdobywania nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również do kontynuacji nauki  

w szkołach muzycznych II st. i zdobycia zawodu muzyka. 

 

Zespół Szkół w Kańczudze  

Wg stanu na dzień 30.09.2019  r. do jednostki uczęszczało 146 uczniów. 

Na dzień 30.09.2019  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych  

27 nauczycieli ( dyplomowanych 20, mianowanych 2, kontraktowych 2, stażysta 0) 

i 7 pracowników obsługi. 
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Ryc. 29. Struktura zatrudnionych nauczycieli w ZS w Kańczudze wg stopnia awansu 

zawodowego w 2019 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 5 315,46 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 830 699,49 zł 

Zespół Szkół w Kańczudze to szkoła z wieloletnią tradycją i historią. Organem 

prowadzącym dla tej placówki oświatowej od 1 września 2019 roku jest Miasto i Gmina 

Kańczuga. W październiku 2019 r szkoła obchodziła 75-lecie istnienia. Jej mury opuściło 

dotychczas prawie siedem tysięcy absolwentów, wielu z nich ukończyło renomowane 

uczelnie wyższe i zdobyło satysfakcjonujący zawód. Szkoła dba o wysoki poziom kształcenia 

młodzieży, czego dowodem są wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i egzaminach 

zawodowych.  

Uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w różnorodnych konkursach oraz zawodach  

i osiągają w nich sukcesy. Przykładem może być finał Ogólnopolskiego Konkursu 

Fotograficznego Świat poezji Jerzego Harasymowicza w obiektywie. Jego  organizatorem  był 

Młodzieżowy Dom Kultury im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, a celem ukazanie piękna 

twórczości Jerzego Harasymowicza.  

W ramach umowy partnerskiej szkołą współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. z PWSTiE 

w Jarosławiu i Uniwersytetem Rzeszowskim. Podpisano również porozumienie o współpracy 

z Collegium Humanum-Szkołą Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie, oddział  

w Rzeszowie. W związku z tym, młodzież bierze udział w różnorodnych zajęciach 

prowadzonych przez kadrę naukową tych placówek min. uczestniczyła w wykładach Wymiary 

wolności, które były cenną lekcją, ukazującą pojęcie wolności z różnych perspektyw: 

historycznej, filozoficznej i językoznawczej.  

Uczniowie Technikum doskonalą swoje umiejętności podczas zajęć praktycznych 

 i praktyk zawodowych w renomowanych zakładach na terenie Powiatu Przeworskiego. 

Mając na uwadze poprawę, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoła pozyskuje 



RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  

2019 ROK 
103 

środki na projekty unijne. Ostatnio zrealizowała PROJEKT DOBRY ZAWÓD INWESTYCJĄ 

NA PRZYSZŁOŚĆ na kwotę 715 105,38 zł. Jego beneficjentami byli uczniowie Technikum 

Logistycznego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum 

Mechanicznego, a także nauczyciele przedmiotów zawodowych. Kompetencje uczniów 

zostały poszerzone poprzez realizację kursów zawodowych, staży  i doradztwa edukacyjno-

zawodowego, natomiast kompetencje nauczycieli – poprzez realizację kursów, szkoleń i staży 

u lokalnych przedsiębiorców. Kontakty nawiązane z przedsiębiorcami skutkują realnym 

zwiększeniem możliwości zatrudnienia naszych absolwentów zwłaszcza na lokalnym rynku 

pracy. 

Od 2018 r. Zespół Szkół bierze udział w projekcie ERASMUS+, w ramach, którego 

uczniowie z klas technikum uczestniczyli w dwutygodniowym stażu zawodowym w Grecji. 

Wyjazd umożliwił uczestnikom skonfrontowanie własnych umiejętności z wymaganiami 

stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie zasad organizacji przedsiębiorstw 

 i pogłębienie znajomości słownictwa branżowego. Oprócz zdobywania umiejętności 

praktycznych, uczniowie mieli okazję obcować z kulturą i podziwiać piękne krajobrazy 

Grecji podczas wycieczek fakultatywnych na Meteory, Wyspę Skiatos i do Tesalonik. W tym 

roku szkolnym młodzież w ramach projektu ERASMUS+ wyjedzie w marcu na staż do 

słonecznej Portugalii.  

 

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 2019/2020 stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga otrzymało  

22 uczniów – w tym 17 za osiągniecia w nauce i 5 uczniów Szkoły Muzycznej za wybitne 

osiągniecia artystyczne. Kwota wypłaconego stypendium za rok szkolny 2019/2020–  

9 800,00 zł.   

Uczeń każdej szkoły może otrzymać stypendium dyrektora za wyniki w nauce, po uzyskaniu 

odpowiedniej średniej ocen, oraz za osiągniecia sportowe. W roku szkolnym 2018/2019 

wypłacono 33 000,00 zł stypendiów.  
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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 następującymi uchwałami: Uchwała 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., Uchwała  

Nr IX/115/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 sierpnia 2019 r., Uchwała  

Nr XIV/156/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze działa na podstawie statutu określającego jego 

nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. 

Podstawowa działalność Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze obejmuje obsługę 

finansowo- księgową: 

1. Miejsko- Gminnego Żłobka w Kańczudze 

2. Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze 

3. Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze 

4. Szkoły Podstawowej im. Sw. Jadwigi Królowej w Sieteszy Sietesz 329,  

5. Szkoły Podstawowej im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r.  

w Krzeczowicach Krzeczowice 56a,  

6. Szkoły Podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej Łopuszka Wielka 488,  

7. Szkoły Podstawowej im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce Siedleczka 179,  

8. Szkoły Podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Pantalowicach Pantalowice 158,  

9. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rączynie Rączyna 146,  

10. Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kańczudze, 

11. Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6,  

12. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze 

13. Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Łopuszce Wielkiej 

14. Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kańczudze 

 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze jest plan 

dochodów i wydatków.  

Na dzień 31.12.2019 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 

 9 pracowników. 
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W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1980,12 zł  

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 716 293,87 zł  

 

Tab. 24. Wydatki CUW w Kańczudze wg klasyfikacji budżetowej w 2018 r.  

Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie 
Wykonanie 

w % 

Razem  1 074 863,65 987 984,77 91,92% 

Dział 750,, Administracja publiczna” 766 752,00 716 293,87 93,42% 

Rozdział 75085 Wspólna obsługa 

jednostek samorządu terytorialnego 
766 752,00 716 293,87 93,42% 

Dział 801, Oświata i wychowanie” 306 776,65 270 355,9 88,13% 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do 

szkół 
197 000,00 185 245,84 94,03% 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 108 969,85 84 303,26 77,36% 

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 

806,8 806,8 100,00% 

Dział 854, Edukacyjna opieka 

wychowawcza” - Wyprawka szkolna dla 

uczniów  

1 335,00 1 335,00 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W roku 2019 w budżecie na zadania realizowane przez CUW zaplanowana została 

kwota766 752,00 zł, z czego do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 716 293,87 zł, · co 

stanowi 93,42% planowanych wydatków budżetowych. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. CUW w Kańczudze obsługą finansowo-księgową 

obejmowało 15 jednostek budżetowych z terenu miasta i gminy Kańczuga. 

Zbiorcze zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela. 

W planach finansowych na rok 2019 zaplanowana została kwota 26 387 669,58 zł natomiast 

wydatki zostały wykonane na kwotę 24 517 078,09 zł, co stanowiło 92,91% planowanych 

wydatków. 
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Tab. 25. Zbiorcze zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2018 r. dla 

jednostek objętych wspólną obsługą finansowo księgową 

Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie Wykonanie w % 

Razem  26 387 669,58 24 517 078,09 92,91% 

Dział 750, Administracja 

publiczna” 
766 752,00 716 293,87 93,42% 

Dział 801,, Oświata i 

wychowanie” 
21 774 002,02 20 265 721,74 93,07% 

Dział 852„Pomoc 

społeczna” 
3 081 429,56 2 917 958,63 94,69% 

Dział 853 „Pozostałe zadania 

w zakresie polityki 

społecznej” 

28 800,00 7 502,00 26,05% 

Dział 854, Edukacyjna 

opieka wychowawcza”  
178 533,00 158 199,00 88,61% 

Dział 855 „Rodzina” 558 153,00 451 402,85 80,87% 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Największe wydatki zostały poniesione na dział 801,, Oświata i wychowanie” - 20 265 

721,74 zł, - 82,66% ogółu wydatków, następnie Dział 852 Pomoc społeczna - 2 917 958,63zł 

– 11,90% ogółu wydatków, Dział 750,, Administracja publiczna”- 716 293,87 zł, Dział 855 

Rodzina – 451 402,85 zł, Dział 854,, Edukacyjna opieka wychowawcza” - 158 199,00zł. 

 

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 MG 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 
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zalecenia lekarskie, zapewnienie właściwie wyposażonych sal żłobkowych, dostosowanych 

do potrzeb dzieci do lat 3, współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania 

dzieci. Cele MG 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 31.12.2019 r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę  

10 pracowników. MG Żłobek dysponuje 24 miejscami dla dzieci. 

W 2019 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 89 521,56 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 269 762,62 zł 

MG Żłobek w 2019 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. 

W 2019 roku w MG 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. 
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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 2019 roku wniosły 442.901,11 zł. 

Na osiągnięte przychody składają się: 

   upomnienie za przetrzymywanie książek, wydruki w czytelni – 2 326,60 zł, 

 odsetki od środków na rachunku bankowym –112,21 zł, 

 pozostałe – 12.385,30 zł  

 prowizja 0,3% z podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków 

pieniężnych do Urzędu Skarbowego – 57,00 zł, 

 darowizny – 1 720,00 zł 

 dotacja Biblioteki Narodowej -  6.300,00 zł 

 dotacja z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga – 420.000,00 zł. 

 

 Tab.26. Przychody w budżecie Biblioteki Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku. 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na 

2019 r. 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2019 r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1 Wpływy z kosztów upomnienia, 

wydruków 
2 500,00 2 326,60 2 326,60 100 

2 
Odsetki na rachunku bankowym 

250,00 112,21 112,21 100 

3 Wynagrodzenie za terminowe 

odprowadzanie podatku  
250,00 57,00 57,00 100 

4 Dotacja z budżetu Miasta i Gminy 

Kańczuga 
360 000,00 420 000,00 420 000,00 100 

5 Pozostałe 0,00 12 385,30 13 385,30 100 

6 Darowizny  0,00 1 720,00 1 720,00 100 

7 Dotacja Biblioteki Narodowej 0,00 6 300,00 6 300,00 100 

 Razem: 363 000,00 442 901,11 442 901,11 100 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 
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Ryc. 30. Udział przychodów w realizacji planu finansowego w 2019 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 
 

Przychody w 2019 r. wyniosły 442.901,11 zł, tj. 100% planu.   

Koszty w 2019 r. wyniosły 442.796,67 zł w szczególności: 

 amortyzacja  –  12.385,30 zł, 

 zużycie materiałów i energii - 43.937,81 zł, 

 usługi obce – 41.034,43 zł, 

 podatek od nieruchomości - 1 456,00 zł, 

 wynagrodzenia osobowe – 281.762,34 zł,  

 wynagrodzenie bezosobowe – 1.610,00 zł,  

 składki na ubezpieczenia społeczne - 46 743,19 zł, 

 składki na Fundusz Pracy - 3 079,72 zł, 

 ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 9 169,17 zł, 

 pozostałe koszty rodzajowe - 1 618,71 zł. 

Realizacja kosztów w stosunku do planu ( 442.796,67 zł) wynosi 100,00 %. 

 

Tab. 27. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów w 2019 roku. 

Przychody Koszty 
Wykonanie przychodów względem 

kosztów w procentach 
Wynik finansowy 

442 901,11 zł 442 796,67 zł 99,98 % 104,44 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 
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Rok 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 104,44 zł. Dotacja z budżetu miast i gminy na 

prowadzenie działalności bieżącej w roku 2019 została wydatkowana w 100 %. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze posiada status instytucji kultury i wpisana 

jest do Rejestru Instytucji Upowszechniania Kultury Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 

Wojewódzkiego w Przemyślu w dn. 13.05.1986 r. pod poz. 28 a w Rejestrze Miasta i Gminy 

Kańczuga w roku 1999-06-28 pod poz. 1. Filie Biblioteczne należące do naszej gminnej sieci 

bibliotecznej również posiadają wpis do ewidencji placówek upowszechniania kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze organizowała w 2019 roku pracę 

w 6 Filiach bibliotecznych działających na terenie gminy w: Pantalowicach, Rączynie, 

Krzeczowicach, Siedleczce, Sieteszy i Niżatycach.  

Zbiory biblioteczne są podstawą istnienia i działalności Biblioteki, dlatego też 

priorytetem biblioteki jest zakup nowości wydawniczych zgodnie z życzeniami 

użytkowników biblioteki. 

Zbiory biblioteczne w roku 2019 zwiększyły się w bibliotekach ogółem o  757 woluminów na 

łączną kwotę 15 909,50 zł. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym przybyło 166 woluminów więcej, kwota przeznaczona na 

zakup książek również się zwiększyła o 1 458,46 zł. 

W celu wzbogacenia oferty bibliotecznej prowadzi się prenumeratę czasopism bieżących, 

które można także wypożyczać na, zewnątrz, lecz z tej oferty czytelnicy korzystają 

sporadycznie. 

 

Ryc. 31. Stan księgozbioru na koniec 2019 r. wygląda następująco 

 

Biblioteka 

w….. 

Stan na 

2019 r. 

Stan 

księgo

zbioru 

w 

2018 

r. 

Lit. 

piękn

a 

dla 

Doro-

słych 

Lit. 

piękna 

dla 

dzieci 

inna cza

sop

ism

a 

Liczb 

wol. 

 na 100 

mieszkań

ców 

w 2018 r. 

Liczba 

wol. na 

100 

mieszkań

-ców w 

2019 

Kańczuga 16621 16845 7711 4399 4511 - 534 522 

Ogółem FB 37053 36844 16126 11288 9591 48 399 403 

Ogółem 

 

53674 53689 23837 15687 14102 48 433 433 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  
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Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Na jednego mieszkańca naszej gminy w roku 2019 przypada 4,3 wolumina i ta liczba nie 

zmienia się od paru lat. Łącznie literatura piękna dla dorosłych stanowi – 44% całości 

księgozbioru, literatura dla dzieci – 29% a literatura niebeletrystyczna-26%.                                                               

Stan procentowy struktury księgozbioru w porównaniu z rokiem ubiegłym również nie uległ 

zmianie. 

Ryc. 32. Wpływy i ubytków księgozbioru w 2019 r. 

Biblioteka Publiczna w 

 

Kańczudze 

2019 2018 różnica 

Wpływy 548 394 +154 

 w tym zakup 493 348 +145 

Zakup na 100 mieszkańców 15,47 9,73 +5,74 

Kwota wydatkowana na 

zakup książek 

11 932,75 9 607,58 +2 325,17 

Średnia cena książki 24,20 27,60 -3,40 

Ubytki  772 252 +520 

Stan księgozbioru 16 621 16 845 -224 

Stan zbiorów specjalnych 48 48  

Kwota wydatkowana na 

zakup zb. specjalnych 

0 0  

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Ryc. 33. Środki finansowe na zakup zbiorów 
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Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

       Biblioteka obsługuje dużą grupę seniorów i parę osób z niepełnosprawnością ruchową 

czy umysłową /np. autyzm/. Osoby te są w stanie same dotrzeć do biblioteki i korzystać ze 

zbiorów. W ciągu ostatniego roku nie było zapotrzebowania na dostarczanie książek do 

domów. Niestety nie ma możliwości obsługi na miejscu osób z niepełnosprawnością ruchową 

z uwagi na istniejące u nas bariery architektoniczne takie jak schody przy wejściu głównym 

czy brak miejsca wewnątrz lokali we wszystkich bibliotekach na terenie gminy. Nie posiada 

także specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania dla tej grupy osób.  

Biblioteka posiada zbiory książek z dużą czcionką oraz niewielką liczbę audiobooków /20 

szt./ oraz katalog on-line, który przystosowany jest dla osób z dysfunkcjami wzroku. Książki 

z dużymi literami cieszą się dużą popularnością, niestety ich ceny są dość wysokie, występuje 

także techniczny problem z ułożeniem ich na półkach, ponieważ zajmują dużo miejsca,  

co przy naszych warunkach lokalowych jest problemem. Natomiast zrezygnowaliśmy na razie 

z uzupełniania zbiorów w audiobooki, które nie są wypożyczane przez czytelników.  

Nie posiada zbiorów e-booków. 

Tab. 28. Czytelnicy zarejestrowani w 2019 r. 

Biblioteki Liczba czytelników Liczba 

czytelników 

na 100 

mieszkańcó

w 

 

Liczba 

odwiedzin w 

wypożyczaln

iach  

Różni

ca w 

odwie

dzina

ch 2019 2018 różn

ica 

 Czytel

n. 

aktyw

Czytel

n. 

zareje

Czytel

n.akty

wni 

Czytel

n.zare

jestro

Czyt

eln 

zarej

2019 2018 2019 2018  
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ni str. w. estr. 

 

Kańczuga 939 1042 903 1041 +1 33 33 6266 6405 -139 

Ogółem FB 417 417 415 415 +2 4,5 4,5 1701 1843 -142 

OGÓŁEM 

 

1356 1459 1318 1456 +3 11,7

8 

11,76 7967 8249 -282 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

Stan wypożyczeń na zewnątrz – 2019 r. 

Biblioteki Ogółem liczba 

wypożyczeń 

 

Wypożyczenia na 100 

mieszkańców 

różnica 

 2018 2019 2018 2019  

Kańczuga 11671 14090 370,1 442,2 +2419 

Ogółem FB 4885 4598 52,9 50,02 -287 

Ogółem 

 

16556 18688 133,8 150,97 +2132 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

W związku ze zmniejszonym zainteresowaniem czytelnictwem objawiającym się spadkiem 

odwiedzin biblioteka stara się zwiększać liczbę imprez promujących książkę i bibliotekę 

w środowisku.  

W ramach promocji zorganizowano: 

Formy promocji 

książki 

2019 2018 Różnica  

Liczba 

 

Frekwencja  Liczba  Frekwencja  Liczba 

imprez 

frekwencja 

Spotkania autorskie 5 157 3 83 +2 +74 

Konkursy 8 104 13 219 -5 -115 

Spotkania z książką 13 730 15 171 -2 +559 

Lekcje biblioteczne 7 193 7 278 0 -85 

Inne imprezy 

literackie 

83 439 8 543 +75 -104 

Inne szkolenia 

edukacyjne 

/warsztaty/ 

10 366 25 120 -15 +246 

Inne imprezy /Dzień 

Dziecka, Mikołajki/ 

2 119 - -   

Szkolenia 

biblioteczne 

/użytkowników i 

bibliotekarzy/ 

5 16 13 209 -8 -193 

 

 

133 2124 89 2179 +44 -60 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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 Biblioteka prowadziła w 2019 roku swą działalność w oparciu o ścisłą współpracę 

 z samorządem lokalnym i szkołami; podstawowymi, gimnazjami, Szkołą Muzyczną  

i Zespołem Szkół Średnich, z Ośrodkiem Kultury, Kołem Gospodyń z Pantalowic, 

Przedszkolami Samorządowym, Księgarnią NOVA, teatrem EDU-ARTIS Urzędem Miasta 

 i Gminy oraz Firmą Aeromentors, Dzięki tej współpracy udało nam się w tym roku 

zorganizować kilkanaście imprez dla młodszych i starszych użytkowników Biblioteki. 

Mała Książka - Wielki Człowiek 

 Biblioteki w całej gminie wzięły udział w akcji Mała książka - Wielki człowiek.          

Pozyskano 60 małych czytelników. Jedenaścioro dzieci po uzbieraniu 10 naklejek uzyskanych 

w trakcie wizyty w bibliotece  i wypożyczeniu książki, otrzymało imienne dyplomy  

i przygotowane nagrody. 

Ferie z biblioteką 

Cykl spotkań o różnorodnej tematyce mające na celu urozmaicenie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży a jednocześnie zachęcenie do korzystania z usług biblioteki.  

                                                   

 

W trakcie nauki i zabawy wprowadzone były wątki historyczne, literackie i patriotyczne.  
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Warsztaty ozdób wielkanocnych 

Filia Biblioteczna w Pantalowicach zorganizowała warsztaty ozdób wielkanocnych. 

Warsztaty przeprowadziły pracownice Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze. 

Sponsorem warsztatów było Koło Gospodyń w Pantalowicach. 

       

                            

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

W ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 4 kwietnia 2019 roku 

pracownicy biblioteki odwiedzili dzieci z przedszkola w Sieteszy. 
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Tydzień Bibliotek 

W trakcie trwania Tygodnia Bibliotek zorganizowano: 

Spotkania młodzieży z Panem Jackiem Łapińskim prawnikiem i autorem książki „Jak być 

lepszym”, prowadzącym szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, marketingu i samorządu.  

Pan Łapiński przeprowadził dwa warsztaty szkoleniowe dla młodzieży, w których poruszył 

problemy rozwoju osobowości. Słuchacze dowiedzieli się m.in., że jeżeli ma się nawet dużo 

zajęć a czyni się to z pasją to nie zmęczy nas wykonywana praca.   

Katyń – ocalić od zapomnienia 

24 maja w Bibliotece wręczono dyplomy i nagrody uczestnikom biorącym udział  

w Gminny Konkursie Wiedzy o Katyniu organizowanym przez nauczycieli Szkoły 

Podstawowej w Kańczudze.  

                          

Dzień Dziecka 

1 czerwca Biblioteka wzięła udział w organizacji zabaw dla dzieci z całej gminy.  

Na stadionie miejskim postawiono namiot biblioteczny, przy którym czytano bajki, 

przeprowadzano konkursy wiedzy z literatury dla dzieci oraz malowano twarze. 

              

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

Czytano dzieciom z przedszkola i młodszym klasom szkoły podstawowej. 
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Spotkania autorskie 

   Do biblioteki przyjechali następujący autorzy:  

- Pan Wacław Kozdrój, z zawodu bibliotekarz z zamiłowania autor i wydawca książeczek dla 

dzieci.  

        

- Pani Anna Lutosławska-Jaworska - Aktorka, poetka, pedagog i malarka. W trakcie spotkania 

z młodzieżą wspomniała jak powstaje książka i przytoczyła wiele anegdot ze swojego życia.  

        

- Robert Brenheim z rodziną, który zaprezentował biografię swojego dziadka Abrahama 

Brilla – sławnego psychoanalityka urodzonego w Kańczudze. 

                                       

Narodowe czytanie 

W sercu miasta, na Rynku pod pomnikiem zorganizowano Narodowe Czytanie 

wspólnie z Ośrodkiem Kultury Miasta i Gminy Kańczuga. W obecności włodarzy miasta 

 i zaproszonych gości przedstawiona została krótka inscenizacja noweli Elizy Orzeszkowej 

„Dobra pani”, przygotowaną przez uczniów klasy 7a ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze 

pod kierunkiem Pani Wioletty Cieślińskiej. 
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Następnie przy aktywnym uczestnictwie Burmistrza i Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga 

oraz dyrektorów różnych instytucji, nauczycieli i uczniów -  zostały odczytane utwory Stefana 

Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony” oraz Aleksandra Prusa „Katarynka”. Czytane 

teksty oraz stroje nawiązujące do epoki pozwoliły nam przenieść się na chwilę w czasy 

pozytywizmu. 

                      

               

Noc Bibliotek 

Po raz pierwszy zorganizowano w Bibliotece Noc Bibliotek, pod hasłem "Znajdźmy 

wspólny język".  

                 

 

Warsztaty bożonarodzeniowe 

10 grudnia 2019 roku odbyły się warsztaty ozdób bożonarodzeniowych metodą decoupagé.  

W zajęciach brały udział także Panie z okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich.  
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 W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga zatrudnionych jest  

11 pracowników. Obecnie dwóch pracowników z wykształceniem średnim bibliotekarskim 

 i dwóch z podyplomowym bibliotekarskim zatrudnionych jest na pełny etat w Bibliotece 

Publicznej w Kańczudze, oraz księgową na 1/2 etatu. 

Na filiach bibliotecznych pracuje 6 osób w tym 1 na pół etatu i 5 na 1/6 etatu. Jedna z nich 

posiadają wykształcenie średnie bibliotekarskie. 

     W roku 2019 zamontowano nowe drzwi zewnętrzne od zaplecza budynku i dwoje drzwi 

wewnętrznych. Łącznie remont wyniósł 5 522 zł. 

W roku ubiegłym 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 2019 roku 6 300 zł dotacji na zakup 

nowości wydawniczych.  

Od prywatnych darczyńców i sponsorów z zakładów pracy otrzymano środki finansowe na 

kwotę 700,00 zł.  

Tab. 29. Podejmowane działania przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kańczudze  

w 2019 roku 

Formy promocji 

książki 

2019 2018 Różnica  

Liczba 

 

Frekwencja  Liczba  Frekwencja  Liczba 

imprez 

Frekwencja 

Spotkania autorskie 5 157 3 83 +2 +74 

Konkursy 8 104 13 219 -5 -115 

Spotkania z książką 13 730 15 171 -2 +559 

Lekcje biblioteczne 7 193 7 278 0 -85 

Inne imprezy 

literackie/ teatr, 

pasowanie na 

czytelnika, 

spotkania z poezją i 

muzyką, głośne 

czytanie itp./ 

83 439 8 543 +75 -104 

Inne szkolenia 10 366 25 120 -15 +246 
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edukacyjne 

/warsztaty/ 

Inne imprezy /Dzień 

Dziecka, Mikołajki/ 

2 119 - -   

Szkolenia 

biblioteczne 

/użytkowników i 

bibliotekarzy/ 

5 16 13 209 -8 -193 

 

 

133 2124 89 2179 +44 -60 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych uzyskanych z 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Przychody ośrodka kultury w 2019 roku wyniosły 951 903,88 zł. 

Na osiągnięte przychody składają się: 

 opłaty za wynajem sali – 22 935,00 zł, 

 wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych – 

2 715,00 zł, 

 odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat za szkółkę 

muzyczną, inne przychody – 93,51 zł, 

 inne przychody – 81 262,37 zł 

 darowizny – 3 800,00 zł, 

 prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania 

środków pieniężnych Urzędu Skarbowego – 98,00 zł, 

 dotacja budżetu Miasta i Gminy Kańczuga – 841 000,00 zł. 

 

Tab. 30. Zestawienie przychodów w planie finansowym na 2019 rok. 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na 

2019rok 

Plan po 

zmianach na 

2019 rok 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1 Wpływy z wynajmu 20 000,00 22 935,00 22 935,00 100,00 

2 
Częściowa odpłatność za 

szkółkę 
1 800,00 2 715,00 2 715,00 100,00 

3 
Dotacja z budżetu Miasta i 

Gminy Kańczuga 
685 000,00 841 000,00 841 000,00 100,00 

4 
Odsetki od środków na 

rachunku 
250,00 93,51 93,51 100,00 
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5 

Wynagrodzenie z tytułu 

terminowego 

odprowadzania podatku  

150,00 98,00 98,00 100,00 

6 Inne przychody              0,00 81 262,37 81 262,37 100,00 

7 Darowizny  0,00  3 800,00 3 800,00 100,00 

  Razem: 707 200,00 951 903,88 951 903,88 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga.  

 

 

Ryc. 34. Udział przychodów w realizacji planu finansowego w 2019 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 951 903,88 zł 

wyniosła 100,00 %. 

  Koszty w wysokości 942 448,59 zł obejmują: 

 amortyzacja – 5 051,00 zł, 

 zużycie materiałów i energii – 147 471,91 zł, 

 usługi obce – 244 957,75 zł, 

 podatek od nieruchomości  - 3 186,00 zł, 

 wynagrodzenia osobowe – 348 980,78 zł, 

 wynagrodzenie bezosobowe – 101 963,00 zł, 

 składki na ubezpieczenia społeczne – 59 219,51 zł, 

 składki na Fundusz Pracy – 7 293,11 zł, 

 ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 9 895,51 zł, 

 pozostałe koszty rodzajowe – 14 430,02  zł.  

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości 942 448,59 zł wyniosła 100,00%. 
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Tab. 31. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów w 2019 roku. 

Przychody Koszty 

Wykonania 

przychodów względem 

kosztów w procentach 

Wynik 

finansowy 

951 903,88   942 448,59  99,00% 9 455,29 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

Rok 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 9 455,29 zł. Dotacja z budżetu miast i gminy 

na prowadzenie działalności bieżącej w roku 2019 została wydatkowana w 100 %.  

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku wynoszą 0,00 zł. 

Analiza programów najważniejszych działań, wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, 

edukacji i życia społecznego zrealizowanych w 2019 r. z inicjatywy  Ośrodka Kultury Miasta 

i Gminy w Kańczudze bądź przy współpracy innych organizacji. 

W 2019 roku podjęto wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych o różnorodnym charakterze 

 i zasięgu. 

 

Tab. 32. Działania podejmowane przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze 

 w 2019r. 

l.p. Nazwa wydarzenia/działania kulturalnego Przybliżona 

liczba osób 

uczestniczących 

1 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Kańczudze 27 Finał 

WOŚP grał na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, 

dla których na scenie wystąpiło wielu młodych artystów, a także 

orkiestr. Dzięki hojności Mieszkańców, Przedsiębiorców, Instytucji, 

Placówek Oświatowych oraz Klubów Sportowych udało się zebrać 

kwotę w wysokości 20 829,27 zł.    

1000 

2 Wieczór Kolęd i Pastorałek 

27 stycznia 2019r. w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i 

Gminy w Kańczudze odbył się Wieczór Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, 

kolęda”. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać 

wzruszających polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów 

działających pod patronatem Ośrodka Kultury. 

200 

3 Koncert Karnawałowy 

W dniu 10.02.2019 r. w Hali Sportowej przy ul. Parkowej w Kańczudze 

odbył się Koncert Karnawałowy zorganizowany przez Burmistrza 

Miasta i Gminy w Kańczudze i przez Dyrektora Ośrodka Kultury Miasta 

i Gminy Kańczuga.  

500 

4 Ferie zimowe w OKMiG 

W programie ferii w Ośrodku Kultury znalazło się wiele atrakcji dla 

dzieci i młodzieży. Zajęcia trwały od poniedziałku do piątku w 

150 
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godzinach od 10: 00 do 15: 00, w ramach, których odbyły się wiele 

warsztatów i zajęć edukacyjnych.   

5 Dzień Kobiet Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet 2019 

5 marca 2019 roku był szczególnym dniem dla wszystkich Pań z Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kańczuga, które aktywnie działają 

i wspierają rodzimą kulturę w naszej gminie.  Uroczysty Dzień Kobiet 

odbył się w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.  

150 

6 Eliminacje do Podkarpackiego Festiwalu Piosenki "Śpiewaj Razem 

z Nami" 9 marca 2019 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta 

i Gminy w Kańczudze odbyły się eliminacje z powiatu przeworskiego 

do XXIX Finału Podkarpackiego Festiwalu Piosenki "Śpiewaj razem z 

nami". W eliminacjach wzięło udział 92 solistów.  

120 

7 XVI Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego 

W dniu 16.03.2019 r. w Hali Sportowej w Kańczudze odbył się XVI 

Indywidualny Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Kańczuga.   

80 

8  Miejsko -Gminne Eliminacje Turniejów BRD oraz OTWP - 2019 

5 kwietnia 2019 r. kolejny już raz w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w 

Kańczudze odbyły się miejsko - gminne eliminacje do Ogólnopolskiego 

Konkursu Wiedzy Pożarniczej - "Młodzież zapobiega pożarom" oraz 

miejsko – gminne eliminacje do Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym.   

70 

9 I Kańczucki Kiermasz Wielkanocny 

13 kwietnia 2019 r. na Rynku Kańczuckim odbył się I Kańczucki 

Kiermasz Wielkanocny. W Kiermaszu wzięło udział 19 wystawców. 

Kilkaset osób, które odwiedziły Kańczucki Rynek w sobotni dzień 

nabyło wiele rękodzieł i wypieków związanych z Świętami 

Wielkanocnymi. 

800 

10 V Turniej Szachowy im. Feliksa Wilka 

W dniu 24.04.2019 r. w sali Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w 

Kańczudze odbył się "V Turniej Szachowy im. Feliksa Wilka".                                                                                                                                                                                                

50 

11 Międzynarodowy Dzień Inwalidy   

W dniu 09 maja 2019r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów - Oddział w Kańczudze oraz Ośrodek Kultury Miasta i 

Gminy w Kańczudze zorganizował „Dzień Inwalidy”.  

150 

12 I Festiwal Tańca i Piosenki Przedszkolnej 

17 maja odbył się I festiwal tańca i piosenki przedszkolnej Kańczuga 

2019, który miał na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, tańca 

oraz prezentację umiejętności artystycznych przedszkolaków. 

300 

13 Dzień Dziecka 2019  
Piękny słoneczny dzień, poświęcony czas dzieciom to najlepszy prezent 

z okazji Dnia Dziecka. Bezpłatny dostęp do różnego rodzaju 

dmuchańców zapewnił dzieciom tym całkiem małym i tym nieco 

starszym wyśmienitą zabaw i frajdę Podczas tegorocznego Dnia 

Dziecka nastąpiło oficjalne otwarcie Kańczuckiej Akademii Piłkarskiej 

„Kamaxik”. 

1500 

14  Dni Kańczugi 

Dni Kańczugi, odbyły się w dniach 28-30 czerwca na Stadionie MKS w 

Kańczudze. Patronat Honorowy sprawował Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga Andrzej Żygadło.  Piątkowe popołudnie uświetniły zespoły: 

8000 
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Yellow Horse, Weekend. W sobotnie popołudnie zaprezentowały się 

zespoły: BLANT, Denis, Stacja P oraz legendarny polski zespół punk-

rockowy KSU. Niedzielne obchody Dni Miasta Kańczuga rozpoczął 

Mecz MKS-RESOVIA, następnie odbył się Koncert Orkiestr Dętych z 

Kańczugi, Łopuszki Wielkiej i Sieteszy oraz występ solistów i grup 

tanecznych z Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze. Na ludową 

i biesiadną nutę zaprosił Zespół Pieśni i Tańca „Sieteszanie” oraz Zespół 

Wokalno-Kabaretowy „Ala Babki, Ala Dziadki”. Grupa Rekonstrukcji 

Parva Armis z Krakowa zorganizowała swoje małe miasteczko 

pokazowe Ekplozja Kolorów Hol. 

15 Opowieści Wąskotorowe dla Niepodległej 

Opowieści Wąskotorowe to projekt realizowany w ramach konkursu 

dotacyjnego „Niepodległa”. W dniach 6 i 7 lipca na stacji kolejowej w 

Kańczudze w ramach projektu przystanek „Mieszkańcy Kańczugi dla 

Niepodległej” odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez OKMiG  

1500 

16 Miejsko-Gminne Dożynki w Rączynie 

Dożynki Miejsko-Gminne w dniu 25 sierpnia 2019 roku obchodzone 

były w Rączynie. Organizatorami Święta Plonów był Burmistrz Miasta i 

Gminy Kańczuga. 

1500 

17 I Rodzinny Rajd Rowerowy  
Ponad 90 osób wzięło udział w I Rodzinnym Rowerowym Rajdzie 

Kańczuckim, który odbył się na zakończenie wakacji - 31 sierpnia 

2019r. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga – oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w 

Kańczudze. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Wypoczynku i Sportu w 

Gminie Kańczuga oraz CBC Qlarze. 

500 

18 Narodowe Czytanie i Narodowe Granie 

W dniu 15 września 2019 r. na spotkaniu w plenerze wśród niezwykłej 

scenerii na Kańczuckim Rynku odbyło się Narodowe Czytanie oraz 

Narodowe Granie, ogólnopolska akcja z okazji przypadającej w tym 

roku dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. 

500 

19 Mistrzostwa w Szachach Błyskawicznych 

W sobotę, 28 września 2019 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w 

Kańczudze odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w 

Szachach Błyskawicznych.  

200 

20 Dzień Seniora 2019 

Uroczystości z okazji dnia seniora odbyły się 17 października 2019 r. w 

Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.  

150 

21  Prezentacje Teatralne "Stoi na stacji Lokomotywa" 

Sali widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze w 

dniu 19 października 2019 odbył się finał Opowieści Wąskotorowych 

inspirowanych wierszem J. Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa”.     

400 

22 Wystawa malarstwa Aleksandry Zielińskiej 

22 października 2019 r. w Sali OKMiG w Kańczudze wernisażem 

„Świat kolorów” odbyła się wystawa malarstwa artystki Aleksandry 

Zielińskiej.  

200 

23 Jubileusz Par Małżeńskich 

Jubileusz pół wieku wspólnego życia świętowały uroczyście 24 

października 2019 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze 

22 pary małżeńskie.                      

80 
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24 Święto Niepodległości 

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem korowodu w asyście 

Kompanii Honorowej 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z 

Jarosławia, Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Łopuszki 

Wielkiej oraz Pocztów Sztandarowych do Kościoła Parafialnego w 

Kańczudze na Mszę św. w intencji Ojczyzny.  

800 

25 Zaśpiewajmy Niepodległej 

W dniu 10 listopada 2019 r. w Lipniku odbyło się wspólne śpiewanie 

„Pieśni dla Niepodległej”. Podczas niedzielnego popołudnia zaproszeni 

goście oraz mieszkańcy uczcili 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości śpiewając wspólnie utwory patriotyczne. 

100 

26 

 

 

 

 

Zabawa Andrzejkowa 

Współorganizacja z członkami PZERiI z Kańczugi.  W spotkaniu wzięło 

ok. 80 osób. W części artystycznej wystąpił Zespół Wokalno-

Kabaretowy „Ala Babki Ala Dziadki”, a do tańca przygrywała Kapela 

Kańczucka z OKMiG. 

80 

 

27 Charytatywny Spektakl Teatralny 

W dniu 8 grudnia 2019 r w OKMiG Kańczuga odbył się charytatywny 

spektakl teatralny "Kandydatki na żonę" dla dziecka. 

 

28 Mikołajki 

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga oraz 

Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze. Wizyta Św. 

Mikołaja, która odbyła się w hali sportowej, przyciągnęła tłumy dzieci i 

rodziców.  

1000 

29 Gminny konkurs plastyczny „Szopka Betlejemska” 
Konkurs zorganizowany był dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Miasta 

i Gminy Kańczuga. Celem konkursu było poznawanie i kultywowanie 

tradycji obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia, poprzez zastosowanie 

różnych technik i form plastycznych rozbudzanie wyobraźni twórczej 

dzieci.  

100 

30 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w 

Kańczudze odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Celem 

konkursu było umożliwienie reprezentantom szkół podstawowych i 

zespołu szkół zaprezentowania umiejętności wokalnych.  

50 

31 Wigilia Miejska 2019 r. 

W sobotę 21 grudnia 2019 r. na Rynku Miejskim w Kańczudze, po raz 

drugi spotkali się mieszkańcy na wspólnej Wigilii. Burmistrz Miasta i 

Gminy Kańczuga, Przewodniczący RM a oraz Proboszcz Parafii pw. św. 

Michała Archanioła w Kańczudze złożyli mieszkańcom świąteczne 

życzenia. W czasie tego spotkania nie zabrakło wigilijnego żuru, 

barszczu, różnego rodzaju pierogów, gołąbków, kapusty i świątecznych 

ciast przygotowanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z 

terenu gminy Kańczuga oraz przez uczniów i nauczycieli szkół z terenu 

miasta i gminy Kańczuga.  

1000 

  

 

W ramach zajęć programowych prowadzona była przez instruktora nauka gry na 

instrumentach, zajęcia i warsztaty tematyczne podczas ferii i wakacji, nauka gry w Tenisa 
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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 2019 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 

 w Kańczudze, 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 oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Kańczudze. 

     Współpraca z w/w organizacjami polegała min. na: przygotowaniu scenografii, nagraniu 

podkładów muzycznych, drukowaniu plakatów, dyplomów, zaproszeń na imprezy sportowe  

i rekreacyjne, nieodpłatne przygotowanie i obsługa nagłośnienia imprez sportowych, 

okolicznościowych oraz udostępnienie sal, zaplecza kuchennego i wypożyczalni naczyń.                

Ośrodek Kultury dodatkowo sprawuje nadzór merytoryczny nad trzema Orkiestrami OSP, 

Chórem „Michael”, ZPiT „Sieteszanie”, Zespołem Śpiewaczym „Krzeczowiczanki”, Kapelą 

Kańczucką, zespołami wokalno-instrumentalnymi dbając o dobór repertuaru, pomocy 

dydaktycznych, zakup instrumentów oraz opłatę dyrygentów i instruktora. 

W czasie wolnym od zajęć proponuje się nieodpłatnie dzieciom i młodzieży gry w bilard, 

tenisa stołowego, cymbergaja, piłkarzyki, gry stolikowe, podczas ferii zimowych 

organizowane są warsztaty kulinarne, artystyczno-plastyczne (min. quilling, decoupage, 

scrapbooking, malowanie na szkle, prace z masą solną, wyklejanie kaszą, makaronami itp.) 

oraz edukacyjne, modelarstwo, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

jak zapobiegać pożarom, które były przeprowadzone przez zaprzyjaźnioną Ochotniczą Straż 

Pożarną z Kańczugi. 
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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. 35. Kluczowe obszary w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga 

 
 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i gminy w Kańczudze 

 

 

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.3  

Rozwój gminy poprzez wsparcie 

rolnictwa i przetwórstwa 

miejscowych surowców rolnych 

oraz dostosowanie struktury ich 

produkcji do potrzeb rynku 

- cykl szkoleń dla producentów rolnych  

za pośrednictwem ODR i LGD  
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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 

- Remont tablicy na stadionie MKS w m. Kańczuga. 

- Wykonanie piłkochwytów przy stadionie  

w m. Łopuszka Wielka.. 

- Wykonanie piłkochwytów przy stadionie  

w m. Krzeczowice. 

- Prace remontowe przy budynku sanitarno-

magazynowym w Łopuszce Małej (budynek nad 

zalewem 

- Aeracja nawierzchni boiska – Stadion Krzeczowice – 

Stadion Łopuszka Wielka 

- Prace remontowo-budowlane przy budynku 

komunalnym (CIT) dużej Sali w m. Bóbrka Kańczucka, 

- Budowa placów zabaw na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga w miejscowościach: Chodakówka, Kańczuga, 

Krzeczowice, Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka 

Wielka, Medynia Kańczucka, Pantalowice, Rączyna, 

Sietesz, Żuklin.  

 

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 wraz z przyłączami na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – I etap 

i m. Sietesz – II etap 

- Budowa studni głębinowej S-7 wraz 

 z zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 1018 

 w m. Kańczuga 

- Budowa budynku kaplicy cmentarnej w m. Łopuszka 

Wielka – II etap.” 

Cel operacyjny III.2  

Rozbudowa gminnej 

infrastruktury transportowej 

usprawniającej poruszanie się i 

parkowanie 

 

Roboty elektryczne na terenie MiG Kańczuga. Montaż 

latarni ulicznych na terenie MiG Kańczuga. 

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 

Gminy Kańczuga. 

- Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz  

z modernizacją chodnika przy ul. Zakościelnej  

w m. Kańczuga 

-Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego  

w m. Sietesz – stacja transformatorowa Sietesz 10 

-Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogi 

wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – 

Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w miejscowości 

Sietesz 
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- Zakup samochodu Renault Trafific 2,5 DCI 

Prace w zakresie remontów, modernizacji dróg: 

- Droga gminna Bóbrka Kańczucka - Remiza III  

G 110770 R 

- Droga gminna Łopuszka Mała - Łopuszka Wielka  

G 110747 R 

- Droga gminna na dz. 117 w m. Żuklin 

- Droga gminna Nr G 110746 R Medynia Kańczucka - 

Zagórze dz. nr 330 w miejscowości Medynia Kańczucka 

- Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 614 

w m. Łopuszka Mała 

- Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 1344 

i 1331 w m. Pantalowice 

- Droga gminna Medynia Kańczucka - Zagórze  

G 110746 R 

- Droga gminna Kańczuga ul. Grunwaldzka G 110726 R 

- Droga gminna Kańczuga ul. Sportowa G 110725 R 

- Droga gminna Kańczuga ulica Kwiatowa G 110792 R 

- Droga gminna w Chodakówce działka nr 493 

- Remont drogi w Sieteszy działka nr 381 

- Plac w Kańczudze działka nr 1182 i 1895/1 

- Droga gminna nr. ewid. 2003 w Sieteszy 

- Droga gminna w m. Kańczuga dz.  754/20 

-Chodnik Łopuszka Mała dz. ewid. 424 

-Wykonania remontów cząstkowych chodników  

z kostki brukowej na terenie miasta Kańczuga, 

polegających na przełożeniu kostki, usunięciu 

zapadnięć, wzmocnieniu podsypek 

- Chodnik ul. Szkolna, ul. Wolności 

- Drogi gminne ul. Klonowa i Jarzębinowa 

- Wykonanie remontów cząstkowych masą oraz 

likwidacja przełomów na drogach zlokalizowanych na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

-Wyrównanie gruntem dróg polnych w m. Pantalowice 

- Nawiezienie gruntu na działkę gminną nr ewid. 381 

pod parking w m. Pantalowice 

- Plac przed kaplicą pogrzebową w Łopuszce Wielkiej- 

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 

warstwy ok. 10 cm 

- Remont mostu w m. Pantalowice- Rozebranie płyt 

drogowych, rozebranie konstrukcji stalowej, wykopy 

pod ławy, betonowanie kręgów pod konstrukcje 

stalową, ustawienie konstrukcji stalowej, położenie 

nowych płyt drogowych 

-Remont dróg gminnych w m. Kańczuga ul. Bohaterów 

Westerplatte, ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego 

-Remont dróg gminnych Nr G 110766 Siedleczka – 

Remiza w km 0+000 – 0+857 zlokalizowanej na dz. nr. 

ewid. 1750 w Siedleczce 

-Remont dróg gminnych Nr G 110760 R Sietesz 
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Cegielnia – Szkoła Podstawowa w km 0+109 – 1+089 

zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 1574 i 1860 w m. 

Sietesz 

- Remont drogi gminnej w Kańczudze ul. Grunwaldzka 

G 110726 R w km od 0+000 – 0+136 oraz ul. Sportowa 

G 110725 R w km od 0+000 -  0+148 

- Remont drogi nr. 140059 R Wola Rzeplińska – 

Świebodna w miejscowości Świebodna, II etap 

-Remont drogi gminnej Medynia Kańczucka - Zagórze 

G 110746 R w km od 0+000 – 0+320 

- Remont drogi gminnej w Kańczudze ul. Grunwaldzka 

G 110726 R w km od 0+000 – 0+136 oraz ul. Sportowa 

G 110725 R w km od 0+000 -  0+148 

- Remont drogi gminnej w Kańczudze ulica Kwiatowa 

G 110792 R w km od 0+090 – 0+238 

- Remont drogi gminnej, wewnętrzna zlokalizowana na 

dz. nr ewid. 614 w m. Łopuszka Mała 0+000 - 0+250 

- Remont drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na 

dz. nr ewid. 1344 i 1331 w m. Pantalowice w km od 

0+000 – 0+025 od 0+032 – 0+392 

- Remont drogi gminnej, wewnętrzna zlokalizowana na 

dz. nr ewid. 117 w m. Żuklin w km od 0+085 – 0+385 

- Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych dz. nr. 

ewid. 770 ul. Klonowa oraz 756/15; 754/20 i 754/16 ul. 

Jarzębinowa w m. Kańczuga 

- Remont chodnika do Zespołu Szkół w Kańczudze 

- Budowa chodnika w miejscowości Łopuszka Mała, dz. 

nr ewid. 424 na odcinku 75 mb 

- Budowa chodników w miejscowości Żuklin i Sietesz 

przy drogach powiatowych 

- Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu sieci 

dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

Cel operacyjny III.3  

Zwiększenie zasobów lokalowych 

dostosowanych do potrzeb 

mieszkańców gminy 

- Prace remontowo-budowlane w pom. Budynku Urzędu 

Miasta i Gminy w m. Kańczuga 

- Ułożenie nawierzchni brukowej z nowej kostki przy 

ośrodku zdrowia w Kańczudze – około 23 m2 

- Remont instalacji wod.-kan. w budynku komunalnym 

(były Ośrodek Zdrowia) w m. Siedleczka. 

-Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy  

ul. Mickiewicza w m. Kańczuga 
- Remont sieci kanalizacyjnej w m. Kańczuga, · ul. 

Słowackiego 

- Zakup wyposażenia do budynków komunalnych 

-Remont schodów przed budynkiem UMiG  

w m. Kańczuga – Remont schodów park (Małpi Gaj). 

- Wyrównanie terenu za budynkiem UMiG 

 w m. Kańczuga 

- Prace remontowe w budynku komunalnym MiG 

Kańczuga 

- Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej 
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 w m. Pantalowice. 

- Wywóz ziemi z placu obok SKR. 

- Prace remontowe w budynku komunalnym  

na ul. Sawickiego 7/1 w m Kańczuga. 

- Wykonanie wiaty przy budynku Ośrodka Zdrowia  

w m. Kańczuga 

- Prace remontowe w budynku – Sklep Niżatyce. 

- Prace remontowe przy budynku komunalnym – 

biblioteka w m. Krzeczowice 

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Miasta i Gminy Kańczuga  

- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Cel operacyjny III.4 

Rozwój infrastruktury  

edukacyjno – kulturalnej  

- Dostawa wyposażenia do Sali szkoleniowej Ośrodka 

Kultury w miejscowości Kańczuga w ramach koncepcji 

„Uniwersytetu Samorządności” 

-Wykonanie instalacji C.O. w budynku szatni sportowej 

w m. Krzeczowice. 

 - Roboty remontowe w budynku OSP w Żuklinie. 

- Roboty remontowe przy budynku Domu Ludowego 

 w m. Siedleczka. 

-Prace remontowe małej Sali I w budynku OSP  

 m. Sietesz. 

-Prace remontowe w budynku Domu Ludowego  

w m. Siedleczka. 

- Prace remontowe w budynku Domu Kultury 

 w Rączynie (dawne OSP) w pom. gospodarczym z tyłu 

budynku oraz remont istniejącego ogrodzenia. 

- Prace remontowe grzybka zlokalizowanego  

na dz. nr. 43/26 w m. Łopuszka Wielka. 

- Prace remontowe w budynku OSP w m. Żuklin. 

- Prace remontowe w budynku GOK w m. Kańczuga 

wraz z wykonaniem wiaty na potrzeby przystosowania 

pomieszczeń dla sanitariuszy FALC. 

- Prace remontowe pomieszczeń w budynku Przychodni 

Rejonowej w m. Kańczuga na potrzeby przystosowania 

na Archiwum 

- Prace remontowe przepustu pod drogą wewnętrzną  

w m. Sietesz – dz. nr ewid. 1415. Remont pokryw studni 

– 2 szt.. 

- Wykonanie studni zbiorczej oraz połączenia do cieku 

wodnego na działce nr ewid. 1728 w m. Łopuszka 

Wielka. 

- Prace remontowe schodów przy budynku CIK 

 w m. Krzeczowice. 

- Remont parkietu w Dużej Sali w budynku Domu 

Ludowego w Rączynie. 

- Równanie ziemi obok mleczki. 

- Wykonanie płytki odbojowej wokół budynku OSP  
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w m. Łopuszka Mała. 

- Montaż garażu przy Domu Ludowym w m. Niżatyce. 

- Prace remontowe budynku administracyjnego 

garażowego (budynek LKS) w Pantalowicach. 

- Prace remontowo-porządkowe w budynku adm.-biu.  

|w m. Sietesz. 

- Prace remontowe grzybka w m. Sietesz. 

- Prace remontowe w na zbiorniku wyrównawczym 

 w m. Łopuszka Mała. 

- Prace remontowe budynku garażu OSP w m. Lipnik. 

- Prace remontowe dużej Sali budynku CIT w Bóbrce 

Kańczuckiej, Prace remontowe przy budynku Domu 

Ludowego w m. Niżatyce. 

- Prace remontowe instalacji elektrycznej przy budynku 

Domu Strażaka w m. Łopuszka Wielka. 

- Prace remontowe w budynku Domu Ludowego 

 w m. Rączyna, Demontaż oraz montaż nowego kotła  

w budynku Ośrodka Zdrowia w m. Sietesz. 

- Prace remontowe instalacji C.O. i C.W.U. w budynku 

Domu Kultury w m. Pantalowice, Prace remontowo-

sanitarne w budynku Domu Ludowego  

w m. Chodakówka. 

- Modernizacja sanitariów w Szkole Podstawowej  

w Kańczudze 

 

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 gminy 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 2011r. 

- ze zmianą nr 3 wprowadzoną uchwałą nr XXV/237/2017 Rady Miejskiej w Kańczudze  

z dnia 31 maja 2017 r. 

- ze 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. 
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Tab. 33. 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 

zagospodarowani

a terenu 

Aktualnoś

ć  

planu  

 

1 Teren przedszkola 

wiejskiego we wsi 

Sietesz 

Uchwała Nr 

IV/39/96 

z dnia 28 

listopada  

1996r. 

Dz. Urz. Wojew. 

Przemyskiego 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 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. Wojew. 

Przemyskiego  

Nr 3 poz. 44 

z dnia 21 lutego 

1997r 

0,43 ha Usługi sakralne-

kaplica rzymsko-

katolicka 

Plan  

aktualny 

3 Teren domu ludowego 

we wsi Medynia 

Kańczucka 

Uchwała Nr 

IV/37/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. Wojew. 

Przemyskiego  

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. 

Przemyskiego  

Nr 3, poz. 48 

z dnia 21 lutego 

1997r 

0,16 ha Usługi – stacja 

paliw 

Plan  

aktualny 

5 Teren budownictwa 

jednorodzin-nego we 

wsi Pantalowice 

Uchwała Nr 

IV/40/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. Wojew. 

Przemyskiego  

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. 

Przemyskiego  

Nr 3, poz. 49 

z dnia 21 lutego 

1997r 

1,23 ha Budownictwo 

mieszkaniowe- 

zagrodowe 

Plan  

aktualny 

7 Teren budownictwa 

jednorodzin-nego we 

wsi Sietesz 

Uchwała Nr 

IV/35/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. Wojew. 

Przemyskiego  

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. 

Przemyskiego  

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. 

Przemyskiego  

Nr 3, poz. 47 

z dnia 21 lutego 

1997r 

0,27 ha Budownictwo 

mieszkaniowe, 

jednorodzinne 

Plan 

aktualny 

10 Budownictwo Uchwała Nr Dz. Urz. Wojew. 4,7 ha Zabudowa Plan  
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jednorodzinne  

i zagrodowe Łopuszka 

Mała 

IV/38/02 

z dnia 23 

sierpnia  

2002r. 

Podkarpackiego 

Nr 64 poz. 1326 

z dnia 17 

października 

2002r. 

mieszkaniowa aktualny 

11 Cmentarz komunalny 

Łopuszka Mała 

Uchwała Nr 

IV/38/02 

z dnia 23 

sierpnia 

2002r. 

Dz. Urz. Wojew. 

Podkarpackiego  

Nr 64 poz.1326    

z dnia 17 

października 

2002r. 

4,6 ha Cmentarz 

komunalny wraz 

ze strefą 

i zagospoda-

rowaniem 

terenów 

sąsiadujących 

Plan  

aktualny 

12 Budownictwo 

jednorodzinne  

i zagrodowe Łopuszka 

Mała 

Uchwała Nr 

IV/38/02 

z dnia 23 

sierpnia 

2002r.  

Dz. Urz. Wojew. 

Podkarpackiego  

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. 

Podkarpackiego 

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. 

Podkarpackiego   

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. 

Podkarpackiego  

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/237/201

3 z dnia 6 

lutego   

2013r. 

Dz. Urz. Wojew. 

Podkarpackiego  

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/172/201

2 z dnia 18 

maja     

2012r. 

Dz. Urz. Wojew. 

Podkarpackiego  

z 2012 r. poz. 

1494 z dnia 6 

lipca 2012r. 

305 ha Tereny rolne  

z lokalizacją 

elektrowni 

wiatrowych 

Plan  

aktualny 

18 MPZP  

„Nr 1/2014”  

w Kańczudze  

Uchwała nr 

XXXII/327/2

018 z dnia 15 

lutego 2018 

roku. 

 

Dz. Urz. Wojew. 

Podkarpackiego  

z 2018 r. poz. 

1040 z dnia  

9 marca 2018r. 

23,5 ha Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej  

i usługowej  

Plan  

aktualny 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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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. 

 

Ryc. 36. Mapa Miasta i Gminy Kańczugi 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy 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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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 Krzeczowicach 2019 r. 2021 r.  

część 2 - z uwagi na występujące uwarunkowania: rozpoczęcie prac zakończenie prac  

mpzp zabudowy mieszkaniowej i usług w Kańczudze 2014r. 2018r. 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  

 

 

2020r. 2022r. Planowana zmiana przez. 

terenu objętego oprac. w 

2008r. po dokonaniu 

zmiany Studium  mpzp 3/08 Łopuszka Wielka 2020r. 2022r. 

mpzp zabudowa mieszkaniowa Łopuszka Mała 2019r. 2021r.  

część 2 - z uwagi na występujące uwarunkowania rozpoczęcie prac zakończenie prac  

mpzp terenów przemysłowych i zabudowy mieszkaniowej w 

Kańczudze 

2020r.  2022r.  

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.  2021r. Planowana zmiana obow. 

planu i przeznaczenia 

terenu po dok. 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 2019 r. wydano 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczyły 

przede wszystkim infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, gaz, energetyka). 

Zostały również wydane 78 decyzje o warunkach zabudowy, z czego 48 dotyczyło zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 12 dotyczyło zabudowy usługowej, 17 dotyczyło zabudowy 

zagrodowej a 1 dotyczyła zalesienia gruntu rolnego. 

 

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. 

Ryc. 37. Mapa - Obszar rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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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. 34. 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 2019 roku 

1 
RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ 

2018-

2023 

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. 2019 poz. 1507 z późn. zm.)  

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 
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funkcjonowania 7 rodzin w tym 15 dorosłych i 22 

dzieci z terenu gminy Kańczuga w okresie od 

01.03.2018r do 30.06.2019r. 

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 

3 

PODNIESIENIE, 

JAKOŚCI 

PRZESTRZENI 

WSPÓLNYCH I 

NADANIE IM 

NOWYCH 

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  
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FUNKCJI 

SPOŁECZNYCH 

– 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 wymieniony w tab. 14 

5 
REKREACJA I 

WYPOCZYNEK W 

GMINIE 

2018-

2020 

Zakres zadań wymienione w Rozdziale III 

Informację Inwestycyjne i finansowe.  

6 

POPRAWA 

ESTETYKI I 

STANU 

BUDYNKÓW 

KOMUNALNYCH 

2018-

2021 

Zakres zadań wymienione w Rozdziale III 

Informację Inwestycyjne i finansowe. 

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 
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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, 

nabycie i wzmocnienie kompetencji z zakresu 

opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi. 

Źródło Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

7.4. Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga  

 Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków) – krótki opis aktualnego 

programu (na 4 lata), omówienie ostatniego sprawozdania z realizacji programu, (co 2 lata) 

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. 35. 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 
A – 463 
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ciśnień, magazyn 

5 Krzeczowice 555 
Cerkiew greko-katolicka 

p.w. św. Mikołaja 
A – 228 

 

6 Krzeczowice 

1028, 1029, 

1030, 1031, 

1032 

Zespół dworsko parkowy A - 913 

 

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 
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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 

dojazdowej z Urzejowic 

do zespołu parkowo – 

dworskiego w 

Krzeczowicach 

A - 1269 

 

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 

 

Gminna Ewidencja Zabytków 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. 

(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) gminną ewidencję zabytków na terenie gminy 

prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent w formie zbioru kart adresowych zabytków. 

Ewidencja taka powinna zawierać: 

 zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

 zabytki nieruchome niewpisane do rejestru zabytków, a ujęte w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków 

 inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w 

porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Zasoby: 

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 
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Sietesz – 37 obiektów 

Żuklin – 16 obiektów 

Rączyna – 21 obiektów 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga znajduję się – 218 stanowisk archeologicznych 

UCHWAŁA NR XXIII/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE z dnia 20 marca 

2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy 

Kańczuga na lata 2017 - 2020” 

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 

(tj. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446). Głównym beneficjentem realizacji programu opieki nad 

zabytkami jest społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego 

wdrożenia. Odnosi się to nie tylko do właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, ale 

do wszystkich mieszkańców gminy.  

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga jest 

problematyka związana z ochroną dziedzictwa kulturowego Miasta i Gminy Kańczuga. 

Celem tego opracowania jest nakreślenie zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki 

nad zabytkami. Będzie on służył podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania i 

wspierania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 

upowszechniania i promowania 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. Gminny program opieki nad zabytkami powinien również służyć, 

przez wskazanie na działania edukacyjne, wzmocnieniu u lokalnej społeczności świadomości 

wspólnoty kulturowej, poczucia posiadania wspólnych wartości i korzeni. 

Przyjęty przez Radę Miejską w formie uchwały gminny program opieki nad zabytkami 

jest elementem polityki samorządowej. Jest on aktem prawa miejscowego i stanowi dokument 

uzupełniający przyjęte dotychczas akty. Opracowywany jest na 4 lata, a z jego realizacji 

burmistrz, co 2 lata sporządza sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miejskiej. Kolejne 

sporządzone programy opieki powinny uwzględniać zmieniające się uwarunkowania prawne i 

administracyjne, zmieniające się warunki społeczne, gospodarcze, kulturowe, nowe kryteria 

oceny i aktualny stan zachowania zasobu.  
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Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 31 stycznia 2019 roku w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017/2018 Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga 

Poziom (w %) wydatków budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanych do 

rejestru zabytków; 

- 2019 – 80 000,00/ 54 298 805,00 – 0,15 % 

Rok 2019 – 

Tab. 36. Wykaz dotacji  

Lp. Wnioskodawca Obiekt  Zadanie 

Kwota udzielonej 

dotacji/wartość 

zadania 

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 

30 000,00/ 

65 976,66 

2 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. 

Antoniego 

Padewskiego, 37-

226 Sietesz 126 

Kościół parafialny  

w Sieteszy 

Prace 

termomodernizacyjne 

Kościoła 

parafialnego w 

Sieteszy   

50 000,00 / 

121 194,95 

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 ścieków (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  

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”. 
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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”. 

 

Tab. 37. Poniesione nakłady inwestycyjne, które były ujęte w „Wieloletnim planie rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2019”  

Lp. NAZWA NAKŁADY [zł] 

1. 
Remont budowlany Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Łopuszka Mała 

305 136,91 zł 

(248 037,27 zł- 

kredyt) 

2. 
Rozbudowa zestawu filtrów i armatury na Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Łopuszka Mała 

283 521,55 zł 

(221 963,29 zł– 
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Tab. 38. Nakłady inwestycyjne, które zostały poniesione poza „Wieloletnim planem rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2019”  

 

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 

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: 

 

 

kredyt) 

3. System bilingowy GW-max firmy GIGA 22 750 zł (leasing) 

Lp. NAZWA NAKŁADY [zł] 

1. Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu ścieków z szamb 29 711 zł 

2. Zakup samochodu dla brygady wod.-Kan. 10 972,58 zł 

3. Remont sieci wodociągowej ul. Słowackiego 16 242,60 zł 

4. Remont zbiornika wody pitnej 40 743,64 zł 

5. Zakup garażu przy Stacji Uzdatniania Wody w Łopuszce Małej 3 227,64 zł 

6. Zakup śmieciarki marki Volvo 156 000 zł (leasing) 

7. Dostosowanie PSZOK-u w Siedleczce do nowych wymogów 70 665,45 zł 
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 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. 39. 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 

realizacji 

Szacunkow

y koszt [zł] 

Źródło 

finans. 

 

 

Stan realizacji  

Modernizacja 

(instalacji 

grzewczej) w 

szkole w 

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 

wielorodzinn

ego przy 

ulicy Witosa 

2  

w Kańczudze 

Spółdzieln

ia 

Mieszkani

owa w 

Przeworsk

u 

2017 
2 216 219,0

0 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie wykonane 
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Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Pantalowice 

Budowa farm 

fotowoltaiczn

ych 

Parafia 

pw. 

Niepokala

nego 

Poczęcia 

Najświętsz

ej Marii 

Panny w 

Pantalowi

cach 

2017 – 

2019 

1 000 000,0

0 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie niewykonane 

Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Sietesz 

Budowa farm 

fotowoltaiczn

ych 

Parafia 

pw. Św. 

Antoniego 

Padewskie

go w 

Sieteszy 

2016 - 

2021 
b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

Zadanie niewykonane 

Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Siedleczka 

Budowa farm 

fotowoltaiczn

ych 

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 

fotowoltaiczn

ych 

Parafia 

Najświętsz

ej Maryi 

Panny 

Królowej 

Polski 

w Łopuszc

e Wielkiej 

2016-2021 b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie niewykonane 

Poprawa 

standardu, 

jakości części 

dróg i mostów 

na terenie 

Miasta  

i Gminy 

Kańczuga 

Budowa, 

przebudowa, 

rozbudowa, 

modernizacja 

i remont dróg 

gminnych i 

wewnętrznyc

h na terenie 

miejscowości

: Kańczuga, 

Krzeczowice, 

Siedleczka, 

Sietesz, 

Rączyna, 

Medynia 

Kańczucka, 

Łopuszka 

Wielka, 

Łopuszka 

Mała, Lipnik, 

Gmina 

Kańczuga, 

zarządcy 

dróg 

2016-2021 
22 380 000,

00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

W 2019 r wykonano: 

 Prace w zakresie 

remontów, 

modernizacji dróg: 

 

- Droga gminna Bóbrka 

Kańczucka - Remiza III 

G 110770 R 

 

- Droga gminna 

Łopuszka Mała - 

Łopuszka Wielka G 

110747 R 

 

- Droga gminna na dz. 

117 w m. Żuklin 

 

 

-Droga wewnętrzna 

zlokalizowana na dz. nr 
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Żuklin, 

Bóbrka 

Kańczucka, 

Chodakówka, 

Niżatyce, 

Pantalowice i 

Wola 

Rzeplińska 

ewid. 614 w m. 

Łopuszka Mała 

 

-Droga wewnętrzna 

zlokalizowana na dz. nr 

ewid. 1344 i 1331 w m. 

Pantalowice 

 

- Droga gminna w 

Chodakówce działka nr 

493 

 

- Remont drogi w 

Sieteszy działka nr 381 

 

- Plac w Kańczudze 

działka nr 1182 i 

1895/1 

- Droga gminna nr. 

ewid. 2003 w Sieteszy 

 

- Droga  

gminna w m. Kańczuga 

dz.  754/20 

 

-Chodnik Łopuszka 

Mała dz. ewid. 424 

 

-Wykonania remontów 

cząstkowych 

chodników  

z kostki brukowej na 

terenie miasta 

Kańczuga, 

polegających na 

przełożeniu kostki, 

usunięciu zapadnięć, 

wzmocnieniu podsypek 

 

- Chodnik ul. Szkolna, 

ul. Wolności 

 

- Drogi gminne ul. 

Klonowa i Jarzębinowa 

 

- Wykonanie remontów 

cząstkowych masą oraz 

likwidacja przełomów 

na drogach 

zlokalizowanych na 
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terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga 

 

-Wyrównanie gruntem 

dróg polnych w m. 

Pantalowice 

 

- Nawiezienie gruntu na 

działkę gminną nr ewid. 

381 pod parking w m. 

Pantalowice 

 

- Plac przed kaplicą 

pogrzebową w 

Łopuszce Wielkiej- 

Wykonanie nawierzchni 

z kruszywa łamanego 

grubości warstwy ok. 

10 cm 

 

- Remont mostu w m. 

Pantalowice- 

Rozebranie płyt 

drogowych, rozebranie 

konstrukcji stalowej, 

wykopy pod ławy, 

betonowanie kręgów 

pod konstrukcje 

stalową, ustawienie 

konstrukcji stalowej, 

położenie nowych płyt 

drogowych 

 

-Remont dróg 

gminnych w m. 

Kańczuga ul. 

Bohaterów 

Westerplatte, ul. 

Karaszewicza-

Tokarzewskiego 

 

 

-Remont dróg 

gminnych Nr G 110766 

Siedleczka – Remiza w 

km 0+000 – 0+857 

zlokalizowanej na dz. 

nr. ewid. 1750 w 

Siedleczce 
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-Remont dróg 

gminnych Nr G 110760 

R Sietesz Cegielnia – 

Szkoła Podstawowa w 

km 0+109 – 1+089 

zlokalizowanej na dz. 

nr. ewid. 1574 i 1860 w 

m. Sietesz 

 

- Remont drogi nr. 

140059 R Wola 

Rzeplińska – 

Świebodna w 

miejscowości 

Świebodna, II etap 

 

-Remont drogi gminnej 

Medynia Kańczucka - 

Zagórze G 110746 R w 

km od 0+000 – 0+320 

 

- Remont drogi gminnej 

w Kańczudze ul. 

Grunwaldzka G 110726 

R w km od 0+000 – 

0+136 oraz ul. 

Sportowa G 110725 R 

w km od 0+000 -  

0+148 

 

 

- Remont drogi gminnej 

w Kańczudze ulica 

Kwiatowa G 110792 R 

w km od 0+090 – 

0+238 

 

 

- Remont drogi 

gminnej, wewnętrzna 

zlokalizowana na dz. nr 

ewid. 614 w m. 

Łopuszka Mała 0+000 - 

0+250 

 

- Remont drogi gminnej 

wewnętrznej 

zlokalizowanej na dz. 

nr ewid. 1344 i 1331 w 

m. Pantalowice w km 
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od 0+000 – 0+025 od 

0+032 – 0+392 

 

- Remont drogi 

gminnej, wewnętrzna 

zlokalizowana na dz. nr 

ewid. 117 w m. Żuklin 

w km od 0+085 – 

0+385 

 

- Wykonanie 

nawierzchni z płyt 

drogowych dz. nr. ewid. 

770 ul. Klonowa oraz 

756/15; 754/20 i 754/16 

ul. Jarzębinowa w m. 

Kańczuga 

 

- Remont chodnika do 

Zespołu Szkół w 

Kańczudze 

- Budowa chodnika w 

miejscowości Łopuszka 

Mała, dz. nr ewid. 424 

na odcinku 75 mb 

 

 

- Budowa chodników w 

miejscowości Żuklin i 

Sietesz przy drogach 

powiatowych 

 

 

Zwiększenie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

Gminy 

Kańczuga, 

promocja 

odnawialnych 

źródeł energii 

- kampanie 

edukacyjno–

informacyjne 

z zakresu 

zrównoważo

nego zużycia 

energii i 

ekologii i 

odnawialnyc

h źródeł 

energii 

Gmina 

Kańczuga 

zadanie 

ciągłe 
b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie wykonane  

Stworzenie, 

koordynacja  

i utrzymanie 

systemu 

organizacyjnego 

dla realizacji 

- 

inwentaryzac

ja zużycia 

energii i 

emisji, CO2 

- monitoring 

Gmina 

Kańczuga 

zadanie 

ciągłe 
- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie niewykonane 
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działań 

naprawczych 

zapisanych w 

PGN  

zużycia 

energii 

 

Wspieranie 

produktów i 

usług 

efektywnych 

energetycznie – 

tzw. zielonych 

zamówień 

publicznych 

Uwzględnien

ie  

w 

zamówieniac

h 

publicznych 

problemów 

ochrony 

powietrza,  

Gmina 

Kańczuga 

zadanie 

ciągłe 
- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

 

Zadanie niewykonane 

Uwzględnianie  

w planach 

zagospodarowan

ia 

przestrzennego 

inwestycji 

efektywnych 

energetycznie 

Uwzględnian

ie  

w planach 

zagospodaro

wania 

przestrzenneg

o wymogów 

dotyczących 

zaopatrywani

a mieszkań w 

ciepło  

z 

niskoemisyjn

ych nośników 

poprzez m.in. 

ograniczenie 

używania 

źródeł ciepła 

na paliwa 

stałe, 

podłączenie 

do centralnej 

sieci 

ciepłowniczej

, stosowanie 

na budynkach 

instalacji 

OZE. 

Gmina 

Kańczuga 

zadanie 

ciągłe 
- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

          Zadanie 

niewykonane 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2015-2030 została przeprowadzona na przełomie 

2019/2020 roku i przyjęta Uchwałą Nr XV/174/2020 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 

stycznia 2020 r. 
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7.7 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kańczuga  

i gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

 

27 lipca 2016 r Rada Miejska w Kańczudze przyjęła Uchwałą Nr XVI/180/2016 

Program Ochrony Środowiska na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016-2023.  

W ramach uchwalonego Programu zostały określone zadania własne gminy konieczne do 

realizacji z zakresu ochrony środowiska oraz cele realizacji polityki ekologicznej.   

W 2019 r. Miasto i Gmina Kańczuga zrealizowała działania w zakresie poszczególnych 

komponentów środowiska:  

Ochrona powietrza: zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą 

jego, jakości poprzez ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych realizowane były  

w zakresie: prowadzenia remontów i modernizacji dróg, wymiany nawierzchni na terenie 

gminy, tj. 

 zakup i montaż kotła C.O. dwufunkcyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości 

Sietesz, 

 zakup i montaż kotła gazowego w budynku Domu Ludowego w miejscowości Rączyna, 

W roku 2019 Miasto i Gmina Kańczuga realizowało zadanie usuwania azbestu w dwóch 

etapach. Pierwszy etap realizowany w miesiącu maj finansowany był wyłącznie ze środków 

własnych. Natomiast drugi etap realizowano w miesiącu wrzesień korzystając  

z dofinansowania ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu: 

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.  

W ramach zadania realizowano zbiórkę zdemontowanych wcześniej pokryć dachowych 

zawierających azbest i zalegających na posesjach oraz transport zdemontowanych pokryć do 

utylizacji.   

Odebrano i przekazano do utylizacji wyroby zawierające azbest z 24 nieruchomości 

położonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. Może wydawać się, że to mało, ale łącznie 

w tym roku odebrano i unieszkodliwiono 3 387,33 m2 tj. ponad 50 ton wyrobów 

zawierających azbest. 

Poniesiony koszt całkowity: 25 789,82 zł   

Pozyskano dofinansowanie w kwocie: 12 916,87 zł 
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Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: zadania 

w tym obszarze realizowane były głównie w związku z realizacją Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych i dotyczyły rozbudowy istniejących sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy oraz dotyczyły budowy studni głębinowych, pomiaru, jakości wód 

podziemnych  

 budowa studni głębinowej S-7 wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 1018  

w m. Kańczuga - 151 855,55 zł, 

 wykonanie otworu studziennego S-8 w ramach rozbudowy ujęcia wodociągu gminnego  

w miejscowości Łopuszka Mała - 29 556,90 zł  

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

w miejscowości Rączyna – I etap i miejscowości Sietesz – II etap - kwota w 2019 r - 

3 656 170,00 zł.     

 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. – koszt 2 164,80 zł 

Ochrona przyrody: realizowane zadania dotyczyły głównie wzmocnienia roli rekreacyjnej 

zieleni, zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, urządzania i utrzymania terenów zieleni na 

terenie miasta i gminy Kańczuga - 65 907,84 zł  

Ochrona przed hałasem: zadania związane z ochroną przed hałasem dotyczyły głównie 

modernizacji nawierzchni dróg na terenie gminy. 

Ograniczenia wystąpienia poważnej awarii  

 doposażenie jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny 51 639,38 zł 

 informowanie społeczeństwa w zakresie wystąpienia sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

lub zdrowia, w tym wystąpienia poważnych awarii, ekstremalnych zdarzeń pogodowych 

(np. wichury, powodzie) – w ramach zadań statutowych 

Edukacja ekologiczna - zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez:  

 kampania edukacyjna w formie informacji umieszczanej na stronie internetowe oraz 

Facebooku Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga pt., „Co każdy może od zaraz zrobić, 

aby zimą w domu było ciepło, a za oknem powietrze pachniało powietrzem”, 

„Jesienne porządki bez palenia liści i gałęzi”, „Podkarpacki indeks, jakości 

powietrza”, „List do sąsiada””, „Czysty komin czysta gmina”, 

 dostarczenie każdemu właścicielowi nieruchomości ulotek nt. „Uchwała antysmogowa 

dla Województwa podkarpackiego”, „System segregacji odpadów” – koszt 1 950,00 zł  



158 

RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  

2019 ROK 

Oczyszczalnie ścieków działające na terenie gminy Kańczuga w 2019 roku.  

 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków sanitarnych tj.: 

1) Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w miejscowości Krzeczowice 

2) Zakładowa oczyszczalnia ścieków Kańczuga AXTONE S.A. 

 Oczyszczalnia ścieków w m. Krzeczowice: 

Decyzja wodnoprawna: wydana przez Starostę Przeworskiego OS.6341.32.2015 z dnia 

22.07.2015 r. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Krzeczowice. Udzielająca Gminie Kańczuga pozwolenia wodnoprawnego na 

szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu 

melioracyjnego R-A w km + 245 istniejącym wylotem 0 200 mm (współrzędne geograficzne 

wylotu N 49° 59’28”, E 22° 28’ 3.24”) w ilości: Qdśr = 676 m3/d, Qhmax = 40 m3/h, Qmax 

roczne = 246 740 m3/rok, RLM = 5115, z urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Krzeczowice zlokalizowanej na działce nr 1156 obręb Krzeczowice 

składającej się z: 

 zbiornik uśredniający z sitem i przepompownią ścieków, komora osadu czynnego, 

osadnik wtórny, przepompownia II stopnia, studzienka rozprężna, komora rozdziału 

ścieków, złoże biologiczne typ BIOCLERE B-500, komora pomiarowa, pompownia 

osadu, studzienka rozprężna, komora fermentacyjna (osadnik typu IMHOFFA), 

zbiornik osadu przefermentowanego, urządzenie zagęszczania osadu, wylot kolektora 

kanalizacyjnego 

Stan i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi: 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent 

redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wód lub 

do ziemi: 

o BZT5 - 25 mg O2/I albo min. % redukcji 70-90 % 

o ChZT - 125 mg O2/I albo nim. % redukcji 75 % 

o Zawiesina ogólna - 35 mg/l albo min. % redukcji 90 %  

Ścieki surowe odpływają grawitacyjnie poprzez sito spiralne do zbiornika wyrównawczego, 

w którym zainstalowana jest pompa zatapialna, przetłaczająca ścieki surowe do wysoko 

obciążonej komory osadu czynnego. Do napowietrzania ścieków w komorze osadu czynnego 

wykorzystywane są drobno pęcherzykowe dyfuzory. Sklarowane ścieki oczyszczone 

odprowadzane są grawitacyjnie do przepompowni, a następnie poprzez studzienkę rozprężną  
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i komorę rozdziału ścieków do czterech złóż biologicznych. Przed zrzutem następuje pomiar 

ilość przepływających ścieków realizowany za pomocą przepływomierza umieszczonego  

w studzience pomiarowej.  Do oczyszczalni w Krzeczowicach podłączone są miejscowości: 

Krzeczowice, Bobrka Kańczucka i Pantalowice, planowane jest podłączenie miejscowości 

Rączyna. Ścieki komunalne dopływające do oczyszczalni w Krzeczowicach to ścieki 

socjalno-bytowe zmieszane częściowo z wodami opadowymi z placów i parkingów 

użyteczności publicznej. Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków przemysłowych. 

Tab. 40. Oczyszczalnia ścieków w Krzeczowicach parametry w 2018 -2019roku 

Wielkość 

oczyszczalni 

[m3/dobę] 

RLM 

Ścieki 

dopływające 

i 

oczyszczone 

[m3/rok] 

Ilość 

wytworzonych 

osadów, 

piasku, skratek 

[Mg] 

Liczba ludności 

korzystających 

z obiektu 

Średnie 

parametry 

ścieków 

oczyszczonych 

2018 

676 2319 50 007 

62,800 

(w tym: 

osady: 61,060,  

skratki: 1,740) 

2 203 

(miejscowości: 

Krzeczowice, 

Pantalowice, 

Bóbrka 

Kańczucka) 

BZT5: 22 

ChZT: 97 

Zawiesina: 46 

2019 

676 2319 50 685 

82,10 

(w tym: 

Osady: 80,56 

skratki: 1,54) 

2 032 

(miejscowości: 

Krzeczowice, 

Pantalowice, 

Bóbrka 

Kańczucka) 

BZT5: 25 

ChZT: 165 

Zawiesina: 45 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kańczuga: 

Decyzja wodno-prawna: wydana przez Starostę Przeworskiego z dnia 03.01.2005 r., znak 

GB.6223-18.04 udzielona Fabryce Urządzeń Mechanicznych „ KAMAX S.A”, ul. Zielona 2, 

37-220 Kańczuga - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzenie ściegów komunalnych 

 z terenu zakładu oraz z miasta i gminy Kańczugi. Wylotem kanalizacji ścieków nr W-6 do 

rzeki Mleczki uchodząc do rzeki Wisłok 

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w następujące urządzenia: komora kraty 

 o wymiarach: 5x1.5x10.0 [m], pompownia ścieków, stanowisko pomiarowe natężenia 

przepływu ścieków, zblokowana typowa oczyszczalnia biologiczna typu „Bioblok" z 

komorami denitryfikacyjnymi, komora stabilizacji osadu, stacja odwadniania osadów, poletka 

ociekowe, wylot ścieków. 
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W pozwoleniu określono parametry ścieków oczyszczonych i w warunkach normalnej pracy 

urządzeń oczyszczających ścieki, najwyższe wartości wskaźników zanieczyszczeń przy 

RLM= poniżej 2000: 

a) Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) oznaczone z dodatkiem 

inhibitora nitryfikacji - 40,0 mgO2/l 

b) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr) oznaczone metodą dwuchromianową -150,0 

mgO2/l 

c) Zawiesina ogólna - 50.0 mg/l 

Źródłem powstawania ścieków z Zakładu są stołówka, pomieszczenia sanitarne, prace 

porządkowe, blok zakładowy, hala zakładowa, hotel, osiedle domków jednorodzinnych.  

Z terenu miasta i gminy Kańczuga dopływają na oczyszczalnię ścieki komunalne z mieszkań 

 (bloki, domki jednorodzinne, z banku, urzędów, szkól, z przedszkola, piekarni, i z jednostek 

organizacyjnych. 

Liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenu Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2019  

to 67 szt. (gmina – 54 szt., miasto – 13), natomiast w roku 2018 było to 37 szt. (gmina – 20 

szt., miasto – 17 szt.)   

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 2020 r. poz. 713) 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 2019 dopłatę do ceny wody dla celów bytowych ludności i ścieków 

bytowych. 

 

Tab. 41. Zestawienie obowiązujących w 2019 dopłat do ceny wody dla celów bytowych dla 

ludności i ścieków sanitarnych   

Data 

obowiązywania 

Nr uchwały Określone stawki  

Od 01.01.2019 

do 31.12.2019 

r. 

Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w 

Kańczudze z dnia 20 grudnia 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 – 

0,55 zł do 1 m3 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Utrzymanie zieleni w mieście Kańczuga  

Koszty poniesione przez Miasto i Gminę Kańczuga w roku 2019 (od marca do 

października włącznie) na utrzymanie zieleni w mieście Kańczuga wyniosły – 50 000 zł.  

 

 Zakres prac utrzymania zieleni w mieście Kańczuga obejmował: przygotowanie rabatów pod 

sadzenie kwiatów, pozimowe odkrywanie róż, przycinanie krzewów ozdobnych, przycinanie 

odrostów przy drzewach, uzupełnienie ziemi w gazonach oraz obsadzenie kwiatami, 

przedzimowe wyrywanie kwiatów z gazonów i usuwanie ziemi, podlewanie kwiatów 

 w gazonach, sadzenie krzewów, drzew ozdobnych, czyszczenie krawężników przy 

trawnikach, wycinanie traw przy krawężnikach, sadzenie kwiatów na rabatach, pielęgnacja 

kwiatów ( wyrywanie i wycinanie chwastów), nawożenie trawników i rabatów z kwiatami, 

koszenie trawników i skarp, mechaniczne koszenie trawników w parku, chemiczne 

zwalczanie chwastów trwałych na chodnikach i przy krawężnikach (opryskanie środkami 

chemicznymi), usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych części roślin (drzew krzewów), 

usuwanie wiatrołomów, okopywanie róż, jesienna pielęgnacja rabatów, wyrywanie 

uschniętych kwiatów i przekopanie.  

 
Ryc. 38. Ilość nasadzeń na terenie Miasta i Gminy w 2019 r. wykonana przez ZGK Sp. z o.o. w 

Kańczudze   

 
Źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  
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Tab. 42. Nasadzenia, w tym nasadzenia zastępcze wykonane przez Urząd Miasta i Gminy  

w Kańczudze w 2019 r.  

Zestawienie drzew zakupionych w 2019r. 

Gatunek/odmiana Ilość/ szt. Cena zł. 

Tuja szmaragd 175 1 265,00 

Jałowiec 11 104,50 

Klon jesionolistny 

Odessanum 

6 330,00 

Buk Obelisk 3 420,00 

Szepion pień 4 160,00 

Buk penula 1 55,00 

Śliwa wiśniowa Nigra 12 300,00 

Miłorząb 5 375,00 

Razem 177 3 009,50 

  

Zestawienie krzewów/traw zakupionych w 2019r. 
Gatunek/odmiana Ilość/ szt. Cena zł. 

Hortensja bukietowa 10 100,00 

Berberys 28 196,00 

Million Bells 8 40,00 

Pennisetum Rubru 4 60,00 

Jałowiec Płożący 310 930,00 

Danica 7 134,00 

Razem 377 1 460,00 

  

Razem Ilość/szt. Kwota 

 554 4 469,50 
Źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga wziął udział w działaniach pod nazwą,, 

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie 

podkarpackim” przeprowadzonym w 2019r. przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Na działce miejskiej przy zalewie w Łopuszce Małej (działka nr ewid. 390) zasadzono  

50 sztuk drzew miododajnych gatunku: lipa drobnolistna, akacja, klon. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi   

 

Przepisy prawa miejscowego regulujące  ramy formalno-prawne systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  

 Uchwały kształtujące ramy formalno-prawne systemu w roku 2019: 
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 Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 3 grudnia 2018 roku  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

 Uchwała Nr VVI/177/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 lipca 2016 r. 

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów; 

 Uchwała Nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 lipca 2016 r. 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

 i Gminy Kańczuga   

 Uchwała Nr XVI/83/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 lipca 2016 r. 

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;  

 Uchwała Nr VXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 lipiec 2016 r.  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

 Uchwała Nr XIX/219/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 14 grudnia 2012 r.  

w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

 Uchwała NR XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 14 grudnia 2012 roku  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z teren u Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga 

Gmina Kańczuga jest gminą miejsko-wiejską zajmująca powierzchnię 105 km2. Zmiany 

liczby mieszkańców w latach 2012-2019 (na tle łącznej ilości zebranych rocznie odpadów 

komunalnych) przedstawiono w tabeli i wykresie poniżej. 
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Tab. 43. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga w latach 2012-2019 oraz łączna 

ilość zebranych i odebranych w poszczególnych latach odpadów komunalnych. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba 

mieszkańców 

12 

739 
12 690 12 659 12 612 12 569 

 

12 532 
12 456 12 378 

Łączna ilość 

zebranych 

 i odebranych 

odpadów 

komunalnych 

* [Mg] 

1 214,

17 

1 568,5

72 

1 934,3

62 

2 231,2

24 

2 121,9

00 

 

 

 

2 

031,43

8 

2 308,8

07 

2 163,3

01 

W tym 

odebrane, 

jako 

zmieszane 

1 

187,9

6 

1 

170,50 

1 377,4

50 

1 608,7

60 

1 558,6

80 

1 403,5

6 1 624,1

80 

1 553,3

0 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Niewielki spadek ilości odebranych odpadów w roku 2019 może być podyktowany 

różnymi czynnikami. Z jednej strony może to być związane ze zmniejszającą się liczbą 

mieszkańców w Mieście i Gminie Kańczuga, skutkami kryzysu finansowo-ekonomicznego, 

bądź też niewłaściwymi praktykami gospodarowania odpadami komunalnymi(np. porzucanie 

odpadów w lasach, rowach czy spalanie w domowych piecach).  

Z drugiej zaś strony taka sytuacja może wynikać ze świadomie podejmowanych działań 

mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów np. zwiększenie opłat za składowanie 

odpadów, co spowodowało podniesienie opłat za odbieranie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości.  

 

Ryc. 39. Zestawienie ilości osób w jednym gospodarstwie domowym na terenie Miasta i 

Gminy Kańczuga w roku 2019 roku.   

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Ryc. 40. Masa odpadów na tle liczby mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga w latach  

2012-2019 [Mg] 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Na potrzeby niniejszej analizy przez liczbę mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga  

w danym roku rozumie się liczbę osób zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy, 

zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy 

Kańczuga w roku 2019 wyniosła 12 378, natomiast liczba mieszkańców wynikająca  

 z przedłożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w analizowanym roku wynosiła 9 967 (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

 

Ryc. 41. Odpady komunalne odebrane/zebrane w Mieście i Gminie Kańczuga w latach  

2012-2019 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Udział odpadów odebranych, jako zmieszane wyniósł w roku 2019  -  71,8 %.  
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Tab. 44. Odpady komunalne odebrane / zebrane w 2019 roku z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga, w przeliczeniu na mieszkańca. 

Nazwa odpadu Ilość całkowita 

Mg 

Na mieszkańca 

Kg/M/rok 

Zmieszane 1 553,3 125,5 

Zmieszane odpady opakowaniowe  151,63 12,3 

Tworzywa sztuczne i metale  42,46 3,5 

Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny metale i tworzywa 

sztuczne) 

20,82 1,7 

Papier i makulatura 16,94 1,4 

Szkło 121,56 9,9 

Opakowania z metali  6,08 0,5 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4,883 0,4 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 02 

21 i 20 01 23, 20 02 35 

1,946 0,2 

Zimny popiół i żużel 95,55 7,8 

Wielogabarytowe 32,78 2,7 

Zużyte opony 25,8 2,1 

Opakowania po środkach ochrony roślin 0,26 0,1 

Żelazo i stal 2,6 0,3 

Urządzenia zawierające freony 4,229 0,4 

Odpady ulegające biodegradacji 21,2 1,8 

Inne odpady nieulegające biodegradacji 7,37 0,6 

Odpady z czyszczenia ulic i placów 49,52 4,0 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tab. 45. Liczba złożonych deklaracji z podziałem na typy nieruchomości (stan na 31.12.2019 

r.) 

Liczba złożonych deklaracji 

Miasto Selektywne  435 

Zmieszane  195 

Gmina Selektywne 2 284 

Zmieszane  243 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Z przedstawionych powyżej tabeli danych wynika m.in., że tylko 13,87 % właścicieli 

nieruchomości nie zadeklarowało woli prowadzenia selektywnego zbierania.  

W roku 2019 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 
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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 realizował Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga.   

Zgodnie z obowiązkiem gminy wynikającym z zapisów art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku, ZGK Kańczuga 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. 

Zestawienie masy odebranych/zebranym odpadów komunalnych zaprezentowane  

w tabeli poniżej sporządzono na podstawie przedłożonych faktur i protokołów z wykonania 

usługi przez ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze  

 

Tab. 46. Masa odebranych odpadów z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2019r.  

Rodzaj odpadu 

Kod 

odpadu1) 

Ilość2) 

[Mg] 

Łączna masa 

odebranych 

odpadów 

[Mg] 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne   20 03 01 1553,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metale i tworzywa sztuczne 20 01 99 42,46 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (metale i tworzywa sztuczne) 

ex20 01 

99 20,82 

opakowania z papieru i tektury 15 01 01 16,94 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 151,63 

Opakowania ze szkła 15 01 07 4,38 

Opakowania po środkach ochrony roślin 15 01 10* 0,26 

Szkło 20 01 02 121,56 

Żelazo i stal 17 04 05 2,6 
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Zużyte opony 16 01 03 25,8 2 163,301 

Popiół i żużel 

ex20 01 

99 95,55 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 4,229 

Zużyte urządzenia elektrycznie i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 

 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35* 4,883 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123, 200135 20 01 36 1,946 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 21,2 

Odpady wielogabarytowe 20 03 07 32,78 

Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 7,37 

Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 49,52 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0 

Opakowania z metali 15 01 04 6,08 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Poziomy selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiają  

poniższe wykresy. 

 

Ryc. 42. Masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych 

 do ponownego użycia i poddanych recyklingowi na przełomie lat2012-2019 [Mg]. 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Ryc. 43. Ilości selektywnie zebranych/odebranych odpadów wielogabarytowych, 

budowlanych  i innych w latach 2012-2019 [Mg]. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 44. Ilość selektywnie zebranych/odebranych i zmieszanych odpadów komunalnych w 

latach 2012-2019[Mg]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Punkt obsługi klienta 

W roku 2019 funkcjonował jeden punkt obsługi klienta, w którym to mieszkańcy mogli: 

 otrzymać dodatkowe worki służące do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 
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 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. 47. 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 2019 pokrywane były – identycznie jak w latach 

poprzednim – z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy poprzez złożenie 

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. 48. Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odebranych 

odpadów komunalnych w roku 2019. 

 

Masa 

odebranych 

odpadów [Mg] 

Koszty odbioru i 

zagospodarowania odpadów [zł] 

Odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych 

2 153,458  1 298 617,80 

Pozostałe koszty 
Koszty 

administracyjne 
95 390,50 

 Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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W tabeli zestawiono łącznie koszty poniesione w 2019 r. na funkcjonowanie systemu, które 

powinny być pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w porównaniu 

do planowanych przychodów i zrealizowanych dochodów z tego tytułu. Przewidywana 

wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, została ustalona w oparciu o informacje zawarte w deklaracjach składanych 

przez właścicieli nieruchomości.   

 

Tab.49. Podsumowanie finansowe systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 - stan 

na 31.12.2019 r.) 

 

Należności [zł] 

 

Przewidywane 

dochody za 2019 

rok na podstawie 

złożonych 

deklaracji 

 

Wykonanie [zł] 

 

Wpływ z opłat 

wniesionych przez 

właścicieli 

nieruchomości w 

2019r. 

 

Ogólne wydatki [zł] 

 

 

 

Różnica kolumn 

(2) i (3) 

[zł] 

1 2 3  

 

1 309 721,00 

 

 

1 307 270,02 

 

1 394 008,30 

 

-86 738,28 

    Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

                Identyfikacja problemów związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi 

Mocne strony wprowadzonego systemu 

Miasto i Gmina Kańczuga szybko i sprawnie dostosowała się do nowych zadań, które zostały 

na nią nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

 selektywnym zbieraniem objęto wszystkie wymienione w ustawie frakcje, za 

wyjątkiem odpadów kuchennych. Obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów 

kuchennych nie został jednoznacznie określony w ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, gdzie się mówi o obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

ulegających biodegradacji 

 uchwalony model opłaty motywuje właścicieli nieruchomości do zadeklarowania 

prowadzenia selektywnego zbierania, co uczyniło ponad 70% składających deklarację 

 pozytywnym aspektem jest objęcie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

jednolitym systemem gospodarowania odpadami, co pozwala uszczelnić system. 
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Ponadto w nieruchomościach niezamieszkałych powstają większe ilości surowców, które 

dzięki temu mogą być uwzględnione w realizacji celów w zakresie osiągania 

wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, 

 pozytywnie należy też postrzegać fakt przejęcia przez gminę obowiązku wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki w ramach opłaty,  

 gmina udostępniła mieszkańcom 1 punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych PSZOK, do którego mieszkańcy mogą przywozić odpady wytwarzane 

nieregularnie, 

 wykonawca zapewnił spełnienie obowiązujących dotąd wymogów w zakresie 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców oraz  

w zakresie ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji i odzysku 

odpadów budowlanych 

 

Słabe strony wprowadzonego systemu 

 

 nie w pełni efektywna kontrola prowadzenia i skuteczności selektywnego zbierania 

odpadów przez właścicieli nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją,  

co częściowo wynika z dopuszczenia przez ustawę możliwości zadeklarowania braku 

prowadzenia selektywnego zbierania, 

 brak motywacji ekonomicznej dla podnoszenia efektów selektywnego zbierania przez 

właścicieli nieruchomości, co jest słabą stroną zaproponowaną przez ustawodawcę 

podstawowych modeli opłat, 

 brak wpływu na koszty przetwarzania odpadów w RIPOK-ach. 

Bieżące problemy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można podzielić 

na: 

 ogólne zagadnienia gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zagadnienia 

dotyczące poprawy efektywności selektywnego zbierania odpadów, 

 zagadnienia dotyczące zarządzania systemem, w szczególności w odniesieniu do 

poboru opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców i zarządców 

nieruchomości niezamieszkałych 
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Tab. 50. Wybrane ogólne i w obszarze administrowania systemem poboru opłat, problemy  

i możliwości ich rozwiązania 

L.p. Zidentyfikowany problem Możliwości rozwiązania 

1. 

Nielegalne spalanie odpadów w 

domowych piecach, powodujące znaczne 

zanieczyszczenie powietrza na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga. 

Docieranie do świadomości 

mieszkańców w kampaniach 

edukacyjnych. 

Konieczność stworzenie 

odpowiedniej komórki np. 

eko”patrolu”, który zajmował by się 

kontrolą poprawności segregowania 

odpadami oraz kontrolą palenisk 

domowych.  

2. 

Nieruchomości, dla których nie złożono 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; mniejsze wpływy z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Identyfikacja właścicieli 

nieruchomości, dla których nie 

złożono deklaracji; wezwania w 

sprawie przyczyn niezłożenia 

deklaracji 

 o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; wszczęcie 

postępowania i egzekucja opłaty.  

11.  

Korekty deklaracji w związku z 

nieprawidłową interpretacją przepisów 

przez właścicieli nieruchomości (np. 

składanie deklaracji za osoby 

zameldowane a niezamieszkałe; 

składanie korekt zamiast nowej deklaracji 

w przypadku zmian danych będących 

podstawą zmiany wysokości opłaty 

(termin 14 dni, natomiast dla korekty 5 

lat) 

Przekazywanie instrukcji oraz 

interpretacji obowiązujących 

przepisów przez pracowników 

urzędu, wyjaśnienia na stronie 

internetowej. 

3. 

Czasochłonna weryfikacja danych 

zawartych w deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

1) Konieczność porównywania 

danych zawartych w deklaracji w 

celu ich weryfikacji z dostępnymi 

bazami danych (baza Podatki i 

opłaty lokalne); trudności w 

weryfikacji danych dotyczących 

ilości zamieszkałych osób (brak 

baz danych dotyczących ilości 

zamieszkałych osób); 

2) Trudności w weryfikacji 

zadeklarowanych liczby 

odbiorców w przypadku 

nieruchomości niezamieszkałych 

w budynkach wielolokalowych;   

Uzyskiwanie informacji z raportów 

przekazywanych przez 

Wykonawców dotyczących 

odbiorców odpadów komunalnych. 

4. Długotrwały proces administracyjny Podejmowanie czynności 
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niezbędny do egzekucji należności z 

tytułu odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych (opłata za 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych poddana jest rygorom 

przepisów Ordynacji Podatkowej) 

zmierzających do uzyskania od 

zobowiązanych do złożenia 

deklaracji oraz ponoszenia przez 

nich opłaty mających na celu 

ograniczenie wszczynania 

sformalizowanych postępowań 

 

Kierunki rozwoju na najbliższe lata oraz potencjalne potrzeby inwestycyjne związane  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Kierunki rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Kańczuga 

należy analizować w dwóch aspektach: 

 w odniesieniu do obecnego prawa i wynikających z niego wymagań dotyczących 

recyklingu, odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów, w tym odpadów 

ulegających biodegradacji, 

 w odniesieniu do zmian prawa UE, a za nimi prawa krajowego, dotyczących nowych 

wymagań w zakresie minimalizacji wytwarzanych odpadów, wzrostu recyklingu  

oraz radykalnego ograniczenia składowania odpadów. 

Zasadniczym problemem będzie uzyskanie wymaganych poziomów recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia czterech rodzajów odpadów materiałowych tj. papieru, 

szkła, metali i tworzyw sztucznych: w roku 2019 – 40%, a w roku 2020 – 50 %.   

 

Poniżej w tabeli zestawiono najważniejsze główne kierunki rozwoju systemu na kolejne lata 

wraz z możliwymi sposobami realizacji przyjętych zadań. 

 

Tab. 51. Zestawienie najważniejszych kierunków rozwoju systemu gospodarki odpadami na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga w latach 2019-2020. 

Lp

. 

Kierunek rozwoju Działania 

1. Zmniejszenie ilości 

odpadów do strumienia 

odpadów zmieszanych 

kierowanych do 

termicznego 

przekształcenia  

 zapewnienie większej kontroli nad kierunkami przepływu 

poszczególnych strumieni odpadów oraz 

zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią 

sposobów postepowania z odpadami w RIPOK-ach 

 promowanie metod odzysku (recyklingu) obejmujących 

przygotowanie do ponownego użycia, 

 promowanie przydomowego kompostownika bioodpadów 

kuchennych  

i ogrodowych na terenach osiedli domków 

jednorodzinnych  

 uświadamianie mieszkańców o konsekwencjach braku 

poprawy segregacji „u źródła”  
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

W 2019 roku z terenu Miasta i Gminy Kańczuga: 

 odebrano i zebrano 1 553,3 Mg odpadów komunalnych zmieszanych (125,488 

kg/mieszk/rok), 

  odebrano i zebrano łącznie 2 163,301 Mg wszystkich odpadów komunalnych (174,80 

kg/mieszk/rok). 

Model gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Kańczuga w 2019 r. funkcjonował  

w oparciu o odbieranie odpadów u „źródła”  oraz zbieranie w PSZOK.  

 

W 2019 roku zebrano/odebrano selektywnie: 

 12,12 Mg papieru i tektury – tj. 1,00 kg/mieszkańca/rok 

 48,54 Mg tworzyw sztucznych, metalu - tj. 4,0 kg/mieszkańca/rok,  

  125,94 Mg szkła - tj. 10,20 kg/mieszkańca/rok 

Odebrane na terenie Miasta i Gminy Kańczuga odpady zmieszane zostały przekazane do 

regionalnej, zastępczej i komunalnych instalacji do przetwarzania odpadów zmieszanych. 

 

 

 

 

2. Dalsza intensyfikacja 

zbierania odpadów 
 dostosowanie rodzajów i liczny pojemników/worków do 

rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości 

 z uwzględnieniem oczekiwanej tendencji wzrostowej 

ilości odpadów zbieranych selektywnie, 

 Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej 

mieszkańców, w tym wiedzy na temat prawidłowej 

segregacji odpadów, poprzez wspieranie działań z zakresu 

edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie 

z odpadami selektywnego zbierania: szkła, tworzyw 

sztucznych, mebli, papieru oraz opadów kuchennych  

i ogrodowych w zabudowie rozporoszonej 

(jednorodzinnej, peryferyjnej) 

3. Optymalizacja 

funkcjonowania 

systemu odbierania 

odpadów komunalnych 

na terenie Miasta i 

Gminy Kańczuga 

 Monitorowanie standardu prowadzenia usług, 

 weryfikacja miejsc zbierania odpadów i liczby 

pojemników na terenach nieruchomości 
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7.8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Kańczuga, działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kańczudze, system świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.   

 

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 współudział  

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 jest jednostką organizacyjną 

Miasta i Gminy Kańczuga powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych  

z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek zatrudnia 15 osób w tym: kierownika, 6 pracowników 

socjalnych, 2 pomoce administracyjne, 2 asystentów rodziny, 3 opiekunki osób starszych, 

oraz sprzątaczkę.   

Tab. 52. Rodzaje świadczeń wypłacanych przez MGOPS  

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

 

Zasiłek stały 

 

41 osób 

 

Zasiłek okresowy 

 

 

41 osób 

 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne   

 

4 osoby 

 

 
Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych  15 osób 

 

Udzielenie schronienia 

 

 

1 osoba 

 

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej 

 

 

25 osób 
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Dożywianie w ramach programu,, Posiłek w szkole i w domu” 

 

217 osób w tym: osoby 

dorosłe:48 

dzieci: 169 
 

Zasiłki celowe  

w tym: 

 - zasiłki celowe w tym zasiłki celowe specjalne, 

 

 - zasiłki celowe „posiłek” 

 

138 osoby 

 

90 osób 

         

48 osób 

  

Zdarzenie losowe 2 rodziny 

Sprawienie pogrzebu 2 osoby  

 

Dodatki mieszkaniowe 

 

4 rodziny 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

świadczeniobiorców 

 

 

31 osób  

Przebywanie dzieci w rodzinach zastępczych 
 

3 dzieci 

 

Przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych 

 

4 dzieci 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 139 dzieci 

Źródło: Opracowanie MGOPS w Kańczudze. 

 

W 2019 r. Ośrodek wydał 725 decyzji administracyjnych - przyznając różnego rodzaju 

świadczenia. Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało ogółem 370 osób, w tym 242 

rodzin.  

Ośrodek od 2019 r. realizował 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. 1507 z późn. zm.)  
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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. 

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. 

Przemoc w rodzinie 

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Kańczuga nadal 

funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w ramach, którego tworzone są grupy robocze.  

W 2019 r objęto pomocą 30 rodzin z terenu Miasta i Gminy Kańczuga (o 6 rodziny więcej  

w stosunku do roku 2018r) . W ramach udzielonego wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie udzielono wsparcia socjalnego, zawodowego, prawnego. 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

W 2019 r w dalszym ciągu dwóch asystentów rodziny prowadzi pracę z 21 rodzinami, 

motywując ich do aktywnego współdziałania w realizacji utworzonych planów pracy  

z rodziną. 

 W 2019r pracę z asystentem rodziny zakończyło 2 rodziny ze względu na osiągnięcie 

zamierzonych celów. 

Karta Dużej rodziny 

W 2019 roku przyjęto 189 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wydano 584 karty 

dla członków z rodzin wielodzietnych. 

Pomoc społeczna 

W przeprowadzonym monitoringu za rok 2019 dostrzegalne są wahania w zakresie liczby 

rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w MGOPS w Kańczudze. 

W roku 2019 tut. Ośrodek udzielił pomocy 370 osobom w tym 242 rodzinom. W stosunku  

do 2018r liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 14 rodzin.  

W 2019r MGOPS w Kańczudze wydał 725 decyzje administracyjne przyznające różnego 

rodzaju świadczenia. W dalszym ciągu utrzymuje się odsetek osób korzystających z powodu 

bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby czy niepełnosprawności. 
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Zauważalny jest spadek odsetka rodzin korzystających z powodu ubóstwa. Dominującym 

powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie.  

 

Rządowego program wspierania gmin w zakresie dożywiania,, Posiłek w szkole 

 i w domu”. 

W 2019r skorzystało z tej formy pomocy łącznie 217 osób, z czego 169 otrzymało w formie 

gorącego posiłku, 48 osób otrzymało zasiłek celowy – posiłek. W stosunku do 2018 roku 

liczba osób korzystających z w/w wsparcia zmniejszyła się o 62 osoby. 

Programy wspierania rodzin 

Program 500 + to program państwowy, którego zadaniem jest pomoc rodzinom  

w wychowywaniu dzieci poprzez comiesięczne wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie  

w 2019 roku skorzystało 813 rodzin, oraz Program,, Za Życiem’’ jednorazowego 

świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w 2019 roku 

skorzystało 1 rodzina. 

Wnioski z przeprowadzonych badań 

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 i osób, w której prowadzona była procedura,, Niebieskiej Karty’’ uzyskały 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 

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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Ośrodek Pomocy Społecznej udziela również pomocy w formie niefinansowej  

(tj. dofinansowanie zakupu posiłku) w ramach rządowego programu państwa,, Posiłek  

w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 tą formą pomocy objęto 169 dzieci i uczniów 

uczęszczających do przedszkoli i szkół z terenu naszego Miasta i Gminy, a także 48 osoby 

dorosłe, samotne znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. 

Dokonujemy kwalifikacji rodzin ubiegających się otrzymanie pomocy żywnościowej  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.                       

W ramach niniejszego programu współpracujemy z PCK oddział Przeworsk i Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej. W roku 2019 z pomocy Caritas skorzystało 40 rodzin z parafii 

Sietesz /tj.108 osób/, a z pomocy PCK oddział w Przeworsku 329 rodzin / tj. 839 osób/  

z miasta i gminy Kańczuga. 

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 

2019 „Asystent rodziny 2019” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Asystent rodziny, osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę wychowującą dzieci,  

w której mają miejsce problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Celem pracy asystenta jest 

osiągnięcie, przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowywanie dzieci. 

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył kwotę: 73 946,78 zł (w tym: dofinansowanie 

 z budżetu państwa: 19 596,00 zł, wkład własny: 54 350,78 zł 

W 2019 roku wsparciem asystenta objętych zostało 21 rodzin, w których wychowuje się  

52 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 2019 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 
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na rok 2019 „Asystent rodziny 2019” 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. 

  

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 2019 poz. 1111 

z późn. zm.). 

W świetle ustawy jest obowiązek przedstawienia radzie gminy sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny oraz określenie potrzeb związanych z realizacją zadań 

wynika z art. 179 w/w ustawy Uchwałą Nr XI/124/2012 Rady Gminy i Miasta Kańczuga  

z dnia 20 stycznia 2012 r. roku wyznaczono Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kańczudze, jako właściwy podmiot dla realizacji zadania z zakresu administracji 

publicznej wspierania rodzin, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

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, 
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 Komisariat Policji, 

 kluby sportowe, 

 świetlice, 

 placówki służby zdrowia, 

 Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, 

 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, 

 Grupa Al.-Anon „Nadzieja”, 

 Poradnia Leczenia Uzależnień przy SPZOZ w Przeworsku, 

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku, 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przeworsku, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku. 

Zadaniem programu jest również tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,  

w tym placówek wsparcia dziennego, oraz wsparcia dziennego oraz praca z rodziną 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających: na terenie 

Gminy Kańczuga w 2019 roku nie szkolono rodzin wspierających, nie podpisano ani jednej 

umowy gdyż nie zachodzi potrzeba na naszym terenie działania 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; · 

w naszej gminie funkcjonują dwie świetlice opiekuńczo wychowawcze, do których 

uczęszczało w 2019 roku 30 dzieci.  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa na 

zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 
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współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka  

w wysokości: 

 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Natomiast w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, · w 

wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym. 

W chwili obecnej troje dzieci umieszczonych jest w rodzinach zastępczych zawodowych,  

w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywa czworo dzieci.  W ubiegłym roku za 

pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 21 353,75zł za 

pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowano 

kwotę 85 094,01 zł.  

Na bieżąco jest prowadzona 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 2019r. pracownicy socjalni udzielili ogółem pomocy w 332 rodzinach, była to pomoc 

finansowa, niefinansowa oraz pomoc w postaci pracy socjalnej. 



184 

RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  

2019 ROK 

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, w ramach rządowego programu państwa,, Posiłek w szkole  

i w domu’’ na lata 2019-2023 tą formą pomocy objęto 169 dzieci i uczniów uczęszczających 

do przedszkoli i szkół z terenu naszego Miasta i Gminy, a także 48 osoby dorosłe, samotne 

znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.  

Kolejna forma pomocy kierowana do dzieci był wypoczynek letni organizowany przez 

Kuratorium Oświaty, z tej formy wsparcia w 2019 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 4 dzieci na kwotę 41 785,18 zł 

 stypendium szkolne przyznano 139 uczniom naszej gminy wydatkowano na ten cel 

123 864, 00 zł 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje uczniowi spełniającemu następujące 

kryteria dochodowe  zgodnie z ( art. 8 ust. 3 -13 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 r.( Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn.zm )    

 miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie - nie przekracza kwoty 528,00 zł 

  miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej - nie przekracza kwoty 

701,00 zł 

 kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wynosi 308,00zł   

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany 

jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.  

 

System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie 

zaspokoić wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie 

dzieci. Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
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świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), 

świadczenie rodzicielskie a także świadczenia wypłacane na podstawie odrębnych ustaw 

 to jest zasiłek dla opiekuna oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka,  

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga wynosi, około 1 036 co stanowi około 8,4% wszystkich mieszkańców. Wypłatą 

świadczeń rodzinnych zostało objęte około 1 443 dzieci. 

Liczba złożonych wniosków wynosi 920. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń 

rodzinnych ogółem od początku roku wynoszą 5 201 282,77 zł.  

Od stycznia 2019 r. została podwyższona kwota świadczenia pielęgnacyjnego z 1 477,00 zł 

na 1 583,00 zł. Świadczenie corocznie podlega waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest 

procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia 

roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok,  

w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga objęte są 62 osoby.   

Referat Spraw Społecznych współpracuje na stałe z Wojewodą Podkarpackim przekazując 

 i prowadząc sprawy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obejmuje zarówno świadczenia rodzinne 

jak i świadczenia wychowawcze 500 plus.  Tutejszy organ na chwilę obecna prowadzi około 

100 spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu 

alimentacyjnego. Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie  

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ 

właściwy dłużnika tj. burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.  

Oprócz wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, jako organ właściwy prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 i współpracuje na stałe z Komornikami, Policją, Prokuraturą, Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, Starostwem Powiatowym i Urzędem Pracy oraz przekazujemy do Biur Informacji 



186 

RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  

2019 ROK 

Gospodarczej informacje o zobowiązaniu dłużnika. Wszystko celem poprawy ściągalności 

alimentów. Liczba rodzin objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 

40.  

Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało objęte około 64 dzieci.  

Poniesione ogółem wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny to 5 534 053,51 

zł.  

W styczniu 2019 r. prezydent podpisał nowelizację w sprawie egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych, która zakłada m.in. podniesienie od 1 października 2019 r. kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. 

Dużą zmianą jest także nałożenie na organizatorów robót publicznych obowiązku 

zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. W związku z powyższym 

Burmistrz Miasta i Gminy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Przeworsku 

zatrudnił w ramach robót publicznych 4 dłużników alimentacyjnych. 

 

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze realizuje rządowy programu „Rodzina 500+”.  

Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i korzysta z niego w chwili obecnej około 1200 

rodzin, co stanowi około 9,7% mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga.  

Wypłatą świadczeń wychowawczych (500 plus) zostało objęte na chwile obecną około 1 960 

dzieci. Wśród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze dominują rodziny 

wychowujące jedno lub dwoje dzieci. Rodziny wielodzietne, czyli z trojgiem i więcej dzieci 

stanowią około 21 % tej populacji.  Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń 

wychowawczych od początku roku wyniosły 10 213 423,87 zł. W kwietniu 2019 r. Sejm 

uchwalił rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500+". Zgodnie 

 z nowelizacją prawo do świadczenia 500 plus nabyły wszystkie dzieci do 18 lat bez względu 

na dochody rodziny. W chwili obecnej świadczenie wychowawcze jest przyznawane również 

na pierwsze dziecko bez uwzględniania kryterium dochodowego.  Zmiany w programie 

spowodowały, że, liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga znacząco wzrosła. 

Celem usprawnienia procesu przyjmowania wniosków zostało oddane do użytku dodatkowe 

pomieszczenie dla płynnej obsługi i komfortu świadczeniobiorców.  

W związku z przesunięciem okresu świadczeniowego przyznanie świadczenia 

wychowawczego od 1 lipca 2019 r. będzie dotyczyć wydłużonego okresu. Prawo do 

świadczenia wychowawczego ustalane jest obecnie do 31 maja 2021 r. (23 miesiące  
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w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze 

świadczenia 500+). Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków  

o świadczenie wychowawcze w 2020 r. Wszystkie w/w zmiany dodatkowo spowodowały 

znaczne zwiększenie liczby składanych przez rodziców wniosków poprzez internet,  

co znacząco ułatwia realizatorom przyznanie świadczenia.  

Od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski o przyznanie w/w świadczeń można składać drogą 

elektroniczną za pośrednictwem: 

1. Świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną, platformę emp@tia, 

PUE ZUS lub ePUAP. 

2. Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP. 

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP. 

4. Świadczenie „Dobry start” poprzez Platformę emp@tia oraz bankowość 

elektroniczną. 

Na chwilę obecną drogą elektroniczną zostało złożonych prze naszych mieszkańców 822 

wnioski.  

 

Program „Dobry Start” nazywany 300 plus to 300 zł jednorazowego wsparcia dla 

wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez 

względu na dochód. Wsparciem tym zostało objętych 1 492 uczniów z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga.  

Wydatki poniesione na wypłatę świadczenia Dobry Start od początku roku wyniosły 

462 070,00 zł.   

Obecnie program daje również możliwość ubiegania się o świadczenie uczniom szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci 

uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne  

w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również 

studentów. 

 

 

 

 

 

 

mailto:emp@tia
mailto:emp@tia%20lub
mailto:emp@tia%20lub
mailto:emp@tia%20oraz
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Ryc. 45. Wydatki ogółem poniesione na poszczególne świadczenia  

5 534 053,51 zł

10 213 423,87 zł

462 070,00 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Świadczenie wychowawcze 500 plus
Świadczenie Dobry Start 300 plus

 Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Pracownicy Referatu Spraw Społecznych na bieżąco uczestnicą w szkoleniach 

tematycznych podnosząc swoje kwalifikacje na temat zmieniających się przepisów prawa.  

Poprzez stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze mieszkańcy informowani są 

o wszelkich zmian dotyczących poszczególnych świadczeń. Informacje znajdują się również 

na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Każdy mieszkaniec może pobrać ze stronu urzędu 

druk wniosku na poszczególne świadczenia lub złożyć wniosek on-line. 

 

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 z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta i Gminy Kańczuga oraz  

w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych, na 

zasadzie porozumienia. 

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. 
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W 2019 roku do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej 

uczęszczało 27 uczestników. W Domu działają 4 pracownie, w każdej z nich z terapii korzysta 

6-7 osób. Są to: pracownia kulinarna, pracownia komputerowo-poligraficzna, pracownia 

metaloplastyczno – stolarska, pracownia plastyczna. 

Oprócz tego uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy brali udział w treningach:   

- trening funkcjonowania w życiu codziennym, który obejmuje: Trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, Trening nauki higieny, Trening kulinarny, Trening umiejętności praktycznych, 

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. 

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie 

pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie 

zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; 

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, 

audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich  

i kulturalnych; 

- trening umiejętności społecznych. 

Uczestnicy maja zapewnione: 

- poradnictwo psychologiczne, 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

- opiekę pielęgniarską, 

- konsultacje z lekarzem psychiatrą, 

- zajęcia z rehabilitacji ruchowej, 

- turystyki i rekreacji. 

Dotacja Wojewody w 2019 r. wynosiła 560 800,00 zł i została w pełni wykorzystana 

na funkcjonowanie Domu. Nie było żadnych dodatkowych źródeł finansowania. 

Dom jest w stanie ciągłego rozwoju, poszerzania swojej oferty, polepszania 

warunków, zakupu nowych urządzeń, sprzętów i doposażenia pracowni. Latem 2019 roku 

udało przeprowadzić remont wewnątrz budynku ŚDS, polegający odmalowaniu całego 

ośrodka, odgrzybieniu ścian, wymianie mozaiki ściennej. Przy okazji zakupiono nowe 

wykładziny i meble. Przeprowadzony został remont kuchni, zakupiono do kuchni nowe meble 

i sprzęt kuchenny, co w dużym stopniu ułatwiło prowadzenie terapii i treningu kulinarnego w 

pracowni kulinarnej. 

W 2019 roku uczestnicy brali udział w różnego rodzaju wyjściach, zorganizowanych 
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wycieczkach oraz innych zabawach, spotkaniach, imprezach integracyjnych. W 2019 roku 

dużo podróżowaliśmy, odbyły się wycieczki krajoznawcze, o tematyce historycznej 

 i kulturalnej pozwalające na poznanie wiedzy na temat naszego dziedzictwa kulturowego. 

Uczestnicy brali udział w organizowanych przez Dom wycieczkach: wycieczka 2 dniowa do 

Warszawy, podczas której uczestnicy mieli okazję zwiedzać Stadion Narodowy, Pałac 

Kultury i Nauki, Warszawskie ZOO, łazienki, starówkę, Pałac w Wilanowie, Grób 

Nieznanego Żołnierza, Belweder oraz Pałac Prezydencki. Następna wycieczka dwudniowa 

była zorganizowana w Góry Świętokrzyskie zwiedzana była Nowa Słupia, Święty Krzyż, 

Sanktuarium Krzyża Świętego, taras na gołoborzu, wieczorem na zakończenie pierwszego 

dnia wycieczki zorganizowane było ognisko integracyjne, drugiego dnia zwiedzaliśmy 

Jaskinię Raj oraz Geopark - Centrum Edukacji w Kielcach. Uczestnicy również pojechali na 

wycieczkę do Kopytowej gdzie brali udział w ciekawych warsztatach z wykonania 

samodzielnie pierników.   

We wrześniu 2019 roku na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy realizowany 

był projekt w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności” finansowany 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasto i Gminę Kańczuga pn. 

„Doceń siebie-pokonaj własne obawy”. W ramach projektu w dniach 19.09.2019 r.- 

21.09.2019 r. zostały zorganizowane integracyjne warsztaty artystyczne: plastyczne 

(zapoznanie się z techniką decoupage poprzez ozdabianie drewnianych pudełek i szkatułek), 

stolarskie (wykonywanie i dekorowanie drewnianych skrzynek do przechowywania kluczy), 

fotograficzne (nauka zdjęć w plenerze), kulinarne (wykonywanie wylosowanych potraw)  

z udziałem osób niepełnosprawnych, uczniów lokalnej szkoły podstawowej, opiekunów 

(instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli), wolontariuszy, rodziców. Na zakończenie 

trzydniowych integracyjnych warsztatów artystycznych odbyła sie zabawa integracyjna.  

Dużym zainteresowaniem wciąż cieszą się spotkania z lekarzem psychiatrą  

i psychologiem pracującymi w Środowiskowym Domu Samopomocy. Rodzice i opiekunowie 

uczestników chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konsultacjach specjalistycznych 

organizowanych w ŚDS i spotkaniach integracyjnych (np. spotkaniu opłatkowym). 

Środowiskowy Dom Samopomocy w celu zapewnienia integracji społecznej 

uczestnikom w 2019 r. współpracował z innymi osobami i podmiotami działającymi  

w obszarze udzielania pomocy w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą 

efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestnika. 

Zespół wspierająco – aktywizujący Środowiskowego Dom Samopomocy w zależności od 
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potrzeb współpracował z: 

- rodzinami i opiekunami uczestników – współpraca ta polegała na realizacji planu 

postępowania wspierająco-aktywizującego, wspierania w związku z pokonywaniem 

codziennych trudności związanych z niepełnosprawnością i funkcjonowaniem, pomocą  

w zakresie konsultacji lekarskich, poradnictwie, spotkań z okazji świąt wielkanocnych 

 i bożonarodzeniowych. 

- ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum rodzinie - współpraca polegała na 

pomocy w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, celem wykonania wywiadu 

środowiskowego, wypełnianiu różnych wniosków i oświadczeń. 

- poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki 

zdrowotnej – współpraca polegała na pomocy w dostępie do specjalistycznej opieki 

medycznej, uzgadnianiu wizyt i planowaniu terminu wizyt u lekarza, namawianie 

uczestników do podjęcia i kontynuowania leczenia psychiatrycznego, wsparcia 

psychologicznego. 

- powiatowym urzędem pracy - realizowano zadania związane z przygotowywaniem 

uczestników ŚDS do podjęcia pracy. 

- organizacjami pozarządowymi - działania mające na celu rozwój społeczny uczestników 

ŚDS, angażowanie uczestników do udziału w różnych imprezach o zasięgu lokalnym, 

przedstawianie dorobku i osiągnięć uczestników ŚDS podczas imprez, organizowanie 

wystaw, pokazów itp. 

- kościołami i związkami wyznaniowymi - obchodzono uroczystości świąteczne: święta 

Wielkanocne, Bożego Narodzenia, Wszystkich Świetych. 

- ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno- rozrywkowymi - działania miały na celu 

rozwój kulturalno-oświatowy uczestników ŚDS, angażowanie uczestników do udziału  

w różnego rodzaju imprezach, konkursach o zasięgu lokalnym i szerszym, przedstawianie 

dorobku i osiągnięć uczestników ŚDS podczas imprez, organizowanie wystaw, pokazów itp.,   

- placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób 

niepełnosprawnych - w tym: WTZ, ZAZ – organizowano zajęcia integracyjne z dziećmi  

z lokalnej szkoły podstawowej, z przedszkola, współpracowano z innymi ośrodkami 

wsparcia, organizowano imprezy, umożliwiano wspólne spotykanie się, współpraca polegała 

na wymianie doświadczeń, osiągnięć itp. 

- innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników. 

W ciągu jedenastu lat działalności widać jak bardzo zmieniają się nasi podopieczni  
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i jak duży wpływ ma na nich uczestnictwo w zajęciach w Domu, bez którego niektórzy z nich 

nie wyobrażają sobie teraz funkcjonowania. Widać poprawę ich samopoczucia, 

satysfakcjonujące kontakty w grupie, przyjaźnie, nauczenie się potrzebnych w codziennym 

życiu zajęć. Dom przywrócił także chęć dbałości o siebie, higienę życia, zarówno osobistą jak 

i zdrowego odżywiania się, motywuje do ćwiczeń fizycznych, poznawania świata. Poza tym 

uczestnicy przezwyciężyli swoje lęki, uwierzyli w siebie, nawiązali znajomości, przyjaźnie, 

lepiej rozumieją siebie i lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, czują się potrzebni 

i lepiej są przygotowani do różnych ról społecznych. Duże znaczenie ma atmosfera Naszego 

Domu, która jest bardzo zbliżona do domowej i rodzinnej a sam ośrodek nie przypomina 

instytucji. Uczestnicy czują się tu jak u siebie, w domu. 

 

 

7.9  Strategia Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Kańczuga 2014-2019 

 

„Strategia Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Kańczuga 2014-2019” powstała  

z zapotrzebowania określonego przez konieczność wyznaczenia nowych celów i zadań dla 

kańczuckiej oświaty, w związku z przekroczeniem ram czasowych wyznaczonych przez 

„Strategię Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2008-2013”.  

Należy zauważyć, iż na rozwój edukacji w Kańczudze należy patrzeć w sposób 

integralny, przyjmując koncepcję uczenia się przez całe życie – od najmłodszych 

mieszkańców, poprzez uczniów, studentów, osoby czynne zawodowo, aż po emerytów;  

jak też uczenia się w różny sposób – formalny, pozaformalny, nieformalny oraz uczenia się  

w różnych miejscach.  

Celem opracowanej strategii było w głównej mierze wskazanie kierunków  

i dostarczenie przesłanek dla podejmowania decyzji przez władze samorządowe w okresie 

kolejnych 5 lat, które zwracałyby uwagę na czynniki istotnie rzutujące, na jakość procesów 

edukacyjnych w kontekście ich uwarunkowań instytucjonalnych i środowiskowych. 

Zaproponowana strategia rozwoju oświaty wynikała z analizy kluczowych diagnoz dla 

lokalnej polityki edukacyjnej.  
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WDRAŻANIE STRATEGII – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ, WSKAŹNIKI 

REALIZACJI CELÓW 

 

Tab. 53. Program planowanych działań oraz harmonogram zrealizowanych działań w latach 

2014-2019. 

1 

OBSZAR PROBLEMOWY - REZULTATY NAUCZANIA 

 

CEL - ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

 

L.P. DZIAŁANIA 
SPODZIEWANE EFEKTY 

(WSKAŹNIK REALIZACJI) 

1 

Podniesienie, jakości oferty 

edukacyjnej (uruchomienie 

placówki dziennej opieki dla 

dzieci do 3 lat; utworzenie 

szkoły muzycznej I stopnia) 

Utworzenie w 2014 r. Miejsko Gminnego Żłobka 

w Kańczudze 

 

Powstanie od 01.09.2014 r. Szkoły Muzycznej w 

Kańczudze 

2 

Wypracowanie najlepszych 

metod pracy zarówno z 

uczniem zdolnym jak i 

mającym trudności w nauce 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

wszystkich uczniów poprzez zajęcia z uczniem 

zdolnym jak i uczniem mającym problemy w 

nauce – realizacja w szkołach projektów 

umożliwiających rozwijanie zainteresowań 

uczniów.  

Realizacja dodatkowych godzin z języków obcych 

w ramach projektów z UE - oraz programu 

Youngster. 

W latach 2015/2014 w Szkole Podstawowej im. 

Jana III Sobieskiego w Kańczudze realizowany 

był projekt „Szkoła pełna możliwości” (nr 

projektu UDA-POKL.09.01.02-18-248/13) 

Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Priorytet IX, PO 

KL. 

W projekcie uczestniczyło 120 uczniów i uczennic 

Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego 

w Kańczudze. Głównym celem projektu było 

zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie 

programu rozwojowego placówki o zajęcia: 

dydaktyczno-wyrównawcze i dodatkowe 

w terminie od 01.09.2014 do 26.06.2015. 

W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka 

niemieckiego i angielskiego, zajęcia komputerowe 

a także koło teatralne, koło dziennikarskie, koło 

Młodego Przedsiębiorcy. 

W czerwcu 2018 roku zakończona została 

realizacja  projektu - „Szkoła nowych możliwości 

– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na 

rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy 

3 

Stworzenie warunków do 

podnoszenia poziomu nauki 

języków obcych 

4 
Stała modernizacja pracowni 

komputerowych  

5 

Rozwój technologii 

informacyjnej, e-technologia 
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Kańczuga”.  

Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej w 

Krzeczowicach, Pantalowicach oraz Rączynie w 

ramach RPO Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX, Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działania: 9.2 

Poprawa, jakości kształcenia ogólnego. 

Celem projektu była poprawa potencjału 

edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz 

złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę u 

242 uczniów, a także trwała poprawa, jakości 

usług edukacyjnych szkół poprzez podniesienie 

kwalifikacji 42 nauczycieli oraz doposażenie bazy 

dydaktycznej szkół w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne.  

W ramach projektu uczniowie w/w szkół mieli 

możliwość uczestniczenia w szeregu zajęć z 

zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych 

(matematyka, przyroda, fizyka), informatycznych, 

w zajęciach z języka angielskiego, doradztwa 

zawodowego, przedsiębiorczości. Innym 

elementem projektu były zajęcia z modułem 

technik uczenia się oraz kółko szachowe. Zostało 

przeprowadzone 2792 godziny zajęć 

dydaktycznych. 

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. 

Podnoszenie, jakości usług oświatowych 

wspomagania szkół w zakresie kształtowania 

kompetencji kluczowych w okresie IX.2018 – 

III.2019 projekt realizowany był ramach osi 

priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa, jakości 

kształcenia ogólnego współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

obejmujący realizację zadań zmierzających do 

rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. 

Projekt realizowany był w SP Kańczuga, Sietesz 

oraz Siedleczka. 

Zakup zakupu pomocy dydaktycznych w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - "Aktywna tablica" w 2017 

Doposażenie bibliotek szkolnych w ramach 
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Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 

2016-2020 organów prowadzących szkoły w 

zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez 

promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i 

młodzieży, w tym poprzez zakup nowości 

wydawniczych 

6 

Kontynuacja systemu 

stypendialnego, wspierającego 

uczniów uzdolnionych w nauce 

i sporcie 

Wprowadzenie systemu stypendialnego dla 

uczniów szkół za wyniki w nauce oraz osiągnięcia 

sportowe 

 

7 

Organizacja kół 

przedmiotowych oraz 

poszerzanie oferty zajęć 

pozalekcyjnych  

Możliwość udziału uczniów w różnych kołach 

przedmiotowych w szkołach w ramach 

realizowanych projektów oraz otrzymanych 

grantów. 

 

8 

Wspieranie wymiany krajowej i 

międzynarodowej dzieci i 

młodzieży 

Realizacja programu Erasmus w SZ w Kańczudze 

9 

Nawiązanie współpracy z 

ośrodkami akademickimi w 

celu przeprowadzania ćwiczeń 

w laboratoriach z 

wykorzystaniem najnowszych 

technologii 

Współpraca ze szkołami wyższymi w ramach 

dziecięcych uniwersytetów, Centrum Kopernik w 

Warszawie 

 

10 

Rozwój poradnictwa 

specjalistycznego oraz 

profilaktycznego 

 

Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego 

poprzez zatrudnienie w każdej szkole logopedy, 

psychologa, pedagoga 

Doposażenie gabinetów lekarskich  

OBSZAR PROBLEMOWY – 

OFERTA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA i ROZWOJOWA PLACÓWEK 

EDUKACYJNYCH 

 

CEL - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WSZYSTKICH UCZNIÓW 

1 

Ułatwienie czynnego udziału 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w procesie 

edukacyjnym 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez 

zatrudnienie w każdej szkole logopedy, 

psychologa, pedagoga 

2 

Utrzymanie wysokiego odsetka 

dzieci uczęszczających do 

przedszkola oraz promocja wśród 

rodziców ważności edukacji 

wczesnoszkolnej dziecka 

 

Utrzymanie wysokiego odsetka dzieci 

uczestniczących w różnych formach edukacji 

przedszkolnej na obszarach wiejskich i 

małomiasteczkowych – rozszerzenie oferty 

edukacyjnej przedszkola poprzez realizację 

licznych projektów, udział w konkursach 

gminnych, powiatowych, sieci szkół 

promujących zdrowie. Realizacji projektów z 

UE np. Projekt Aktywne Przedszkolaki – 

rozwój edukacji przedszkolnej w 

miejscowości Kańczuga - RPPK.09.01.00-18-
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0013/18-001 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu 

IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 

Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

3 

Poszukiwanie możliwości 

uczestnictwa dzieci w różnych 

formach kulturalno – oświatowych 

poza miejscem zamieszkania 

(kino, teatr) 

W ramach realizowanych projektów zapewnia 

się w szkołach możliwość uczestnictwa w 

różnych formach kulturalno – oświatowych  

OBSZAR IV POSTAWY, ASPIRACJE I MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE 

RODZINY 

 

CEL - WZMOCNIENIE WYCHOWAWCZEJ I ŚRODOWISKOWEJ ROLI 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

I ORGANIZACJAMI) 

1 

poszerzanie zakresu współpracy 

ze środowiskiem lokalnym, 

instytucjami, fundacjami, 

stowarzyszeniami, policją 

Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie 

ewentualnych zagrożeń oraz 

realizacji lokalnych programów 

profilaktycznych i 

wychowawczych 

W szkołach ciągle poszerzana i pogłębiana jest 

integracja z instytucjami wspierającymi proces 

edukacji, a także uświadomienie rodzicom 

odpowiedzialności za edukację i wychowanie 

dzieci oraz włączanie ich w życie szkoły. Na 

bieżąco pogłębiana jest integracja szkoły ze 

środowiskiem lokalnym np. poprzez 

organizację różnego rodzaju uroczystości 

okolicznościowych. 

2 

współpraca szkół z rodzicami i 

lokalnym środowiskiem w 

zakresie podejmowania 

różnorodnych działań 

edukacyjnych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

3 

organizowanie imprez 

środowiskowych z udziałem 

placówek oświatowych, rodziców 

i mieszkańców 

OBSZAR II SYSTEM OŚWIATY 

 

CEL - ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NAUKI, 

WYCHOWANIA, OPIEKI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA 

 

1 

bieżące prace remontowe we 

wszystkich placówkach 

oświatowych 

W ramach posiadanych środków budżetowych 

były realizowane remonty i modernizacje 

placówek oświatowych. Z pewnością nie 

zostały zaspokojone potrzeby placówek w tym 

zakresie, dlatego zadania te powinny być 

planowane do realizacji. 

Pomoc i wspieranie uczniów z rodzin 

najuboższych lub patologicznych oraz  

2 

modernizacja szkolnych boisk 

sportowych 

 

3 
stałe doposażenie sprzętu i 

pomocy dydaktycznych 
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4 

zastępowanie tradycyjnych źródeł 

ciepła alternatywnymi, 

odnawialnymi źródłami energii – 

pompy ciepła, kolektory słoneczne  

w przypadku zdarzeń losowych jest 

realizowane zarówno poprzez dopłatę do 

obiadów szkolnych, jak też poprzez udzielane 

stypendia socjalne i zapomogi losowe. 

Ponadto realizowane są zajęcia dla dzieci  

w formie półkolonii oraz kolonii. 
5 

kontynuowanie działań 

opiekuńczych: dożywianie, 

stypendia socjalne 

 

6 

wspieranie szkół oraz organizacji 

samorządowych w zakresie 

realizacji form letniego i 

zimowego wypoczynku 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

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 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady 

Miejskiej w Kańczudze z dnia 31 stycznia 2019 r.  

W oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2019 poz. 2277 t.j. z dnia 19.11.2019 oraz ustawę 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. z 2019r. poz. 852 ze zm., 

profilaktykę przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto w jednej Uchwale Rady 

Miejskiej w Kańczudze.  

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 2019 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

zaplanowano kwotę w wysokości 175 000,00 zł, dochodów uzyskano 161 430,56 zł.  

Działania były prowadzone w różnych kierunkach m.in.:  

 Ochrony rodzin, w których występuje problem alkoholowy (współpraca ze świetlicami 

opiekuńczymi, poradnictwo, rozmowy motywujące, zachęcanie dzieci do udziału  
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w konkursach, przekazywanie materiałów edukacyjnych i ulotek, zorganizowano ferie 

zimowe dla dzieci w formie półkolonii oraz zimowisko Biały Dunajec – 26 dzieci 

kwota wydatkowana 3 900zł, wypoczynek profilaktyczny dla 51 uczniów Jastrzębia 

Góra – koszt całkowity 62 949,00 zł – wkład MiG 37449 zł, wkład rodziców 25 500 zł 

(po 500 zł)),  

 współpraca z Izbą Wytrzeźwień - 2000 zł ( 6 osób z naszego terenu) 

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie – współpraca z MGOPS, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Policją w Kańczudze, współpraca z pedagogami szkolnymi, 

kuratorami społecznymi w celu podejmowania działań wobec ofiar przemocy 

 integracja społeczna – kampanie edukacyjne podczas różnych festynów, udział  

w Rodzinnym pikniku profilaktycznym w Kańczudze, kącik profilaktyczny podczas 

wizyty Mikołaja w Kańczudze, promowano działalność Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego na uczelni PWSTE w Jarosławiu  

 

W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w Kańczudze funkcjonował Punkt 

Konsultacyjny dla osób uzależnionych. Punkt Konsultacyjny czynny był w każdą środę 

tygodnia w wymierzę 2 godzin zegarowych i dostępny był dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych członków rodzin, pijących ryzykownie i szkodliwie. Oferowano pomoc 

edukacyjną, informatyczną, doradczą, motywującą, wspierającą dla chętnych i zgłaszających 

się osób. Punkt świadczy również doradztwo w zakresie uzależnienia wśród młodzieży  

od substancji psychoaktywnych i narkotyków oraz wśród dzieci eksperymentujących  

ze środkami odurzającymi.  

W ramach edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z Miejsko- Gminnym Programem 

Profilaktyki w szkołach na terenie miasta i gminy Kańczuga organizowano spektakle, zawody 

oraz konkursy obejmujące swoją tematyką problem uzależnień. 

 

Tab. 54. Działania w ramach Miejsko-Gminny Program Realizowania, Finansowania, 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Nazwa podjętego działania w 

ramach rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

Liczba osób 

objętych 

działaniem/ 

grupa, do której 

skierowano 

działania 

Charakterystyka działania/ 

realizator zadania 

Porady indywidualne  

 
59 Poradnictwo socjalne i rodzinne – 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi 
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Konsultacje telefoniczne  26 Poradnictwo socjalne i rodzinne - 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi 

Opinie dla potrzeb Sądu 

rejonowego w Przeworsku  
2 Informacja o udzielonym wsparciu - 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi 

Wykonanie gazetek 

tematycznych ”Pijani kierowcy 

zabijają” 

2 Gazetki zamieszczono w:  

- Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjnym 

- Ośrodku Zdrowia w Kańczudze 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Pełnomocnik ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Współpraca ze Świetlicami 

Opiekuńczymi w Kańczudze i w 

Łopuszce Wielkiej 

bieżące działania Współpraca polegała na: ·- 

poradnictwie, 

- rozmowach motywujących z dziećmi,  

- zachęcaniu dzieci do udziału w 

konkursach profilaktycznych, 

- przekazywaniu ulotek i materiałów 

edukacyjnych,  

- ukazywanie perspektyw zdrowego 

stylu życia, 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Pełnomocnik ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Doposażanie świetlic w 

podstawowe materiały i pomoce 

edukacyjne 

Realizacja wg 

potrzeb 

Referat organizacyjny Urzędu 

Koordynacja i nadzór nad 

świetlicami w zakresie realizacji 

obowiązków wychowawców, 

organizacji czasu wolnego, 

doradztwo w zakresie 

przedsięwzięć profilaktycznych 

bieżąca 

współpraca 

Działania dotyczyły świetlic  

w Kańczudze i Łopuszce Wielkiej 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Pełnomocnik ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Współpraca z MGOPS, 

Zespołem Interdyscyplinarnym, 

Komisariatem Policji w 

Kańczudze, pedagogami 

szkolnymi, kuratorami 

społecznymi 

całoroczna 

współpraca 

wynikająca z 

potrzeb 

Działania miały na celu pomoc dla ofiar 

przemocy Pełnomocnik ds. 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Działalność informacyjna i 

edukacyjna w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

Uczniowie z  

7 szkół z terenu 

Miasta i Gminy 

Kańczuga -  

855 uczniów 

Zakupiono pakiet materiałów 

edukacyjnych „Przeciw pijanym 

kierowcom” oraz „Reaguj na przemoc” 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Pełnomocnik ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Organizacja spotkań z rodzicami 

na wywiadówkach szkolnych i 

uczniami podczas godzin 

Rodzice 

uczestniczący w 

wywiadówkach, 

- oferowano pomoc zarówno dla 

dzieci/młodzieży jak i rodziców w 

zakresie uzależnień, udzielano porad 



200 

RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  

2019 ROK 

wychowawczych Uczniowie obecni 

na lekcjach 

godziny 

wychowawczej 

indywidualnych zgłaszanych podczas 

takich spotkań 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Pełnomocnik ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Kontynuacja prenumeraty 

miesięcznika „Bez toastu” 

Uczestnicy 

świetlic, osoby 

zainteresowane 

tematyką 

uzależnień 

Miesięcznik podejmuje zagadnienia z 

zakresu propagowania zdrowego stylu 

życia, upowszechniania idei życia bez 

używania środków prowadzących do 

uzależnień, przyczyniania się do 

wzrostu wiedzy o uzależnieniach, 

metodach profilaktyki i terapii. 

Referat Organizacyjny Urzędu 

Przygotowano list otwarty do 

rodziców pod hasłem: „Picie 

alkoholu: skutki 

nadużywania, objawy 

uzależnienia i jego następstwa 

975 

rodziców i 

opiekunów,  

 

Listy przekazano podczas wywiadówek 

szkolnych 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Pełnomocnik ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Opracowano regulamin i 

przeprowadzono I edycję 

Gminnego konkursu z zakresu 

profilaktyki uzależnień i 

zachowani ryzykownych pod 

hasłem: „Żyj zdrowo i bez 

uzależnień” 

Informacja o 

konkursie została 

przekazana do 

wszystkich szkół z 

terenu MiG 

Kańczuga oraz do 

świetlic 

opiekuńczych 

Złożono 159 prac w dwóch 

kategoriach: plastycznej i literackiej ze 

szkół podstawowych, klas III 

gimnazjum i świetlic opiekuńczych z 

terenu miasta i gminy, które promowały 

styl życia w trzeźwości i abstynencji 

oraz upowszechniały wzorce i postawy 

prozdrowotne.  

Kampanię edukacyjną podczas 

Lokalnego Festynu Rodzinnego 

w Lipniku 

Dzieci, młodzież, 

rodzice, 

opiekunowie, 

mieszkańcy 

miejscowości i 

okolicy 

Rozdysponowano materiały promujące 

zdrowy styl życia bez uzależnień od 

alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych (broszury i ulotki 

pozyskane w ramach ogólnopolskich 

kampanii: „Postaw na Rodzinę”, 

„Reaguj na Przemoc” 

Półkolonia zimowa 2 turnusy Opieka nad dziećmi i organizacja 

wypoczynku dla dzieci z elementami 

zdrowego trybu życia 

Półkolonia letnia 2 turnusy  

(91 dzieci) 

Opieka nad dziećmi i organizacja 

wypoczynku dla dzieci z elementami 

zdrowego trybu życia 

Wypoczynek profilaktyczny 

letni - Jastrzębia Góra 

 51 uczniów z 

placówek 

oświatowych 

Podczas wypoczynku został 

zrealizowany program profilaktyczno-

wychowawczy „ Nie truj się” w 

wymiarze 10 godz. dla każdego turnusu.  

Program uodpornił uczestników na 

zagrożenia ze strony używek i zapoznał 

z alternatywnymi sposobami spędzania 

czasu wolnego oraz zdrowego stylu 

życia bez zażywania substancji 

psychoaktywnych (alkoholu, 

narkotyków, nikotyny) i stosowania 
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zachowań agresywnych, przemocowych 

i wandalizmu. 

Zimowisko Biały Dunajec 26 dzieci  Opieka nad dziećmi i młodzieżą, 

organizacja wypoczynku z elementami 

zdrowego trybu życia 

Rodzinny Piknik Profilaktyczny 

Zorganizowany przez Miasto i 

Gminę Kańczuga, Szkołę 

Podstawową w Kańczudze, 

Parafię pw. Św. Michała 

Archanioła wraz z Radą 

Parafialną, Stowarzyszenie 

EWIS oraz rodziców 

Dzieci, młodzież, 

rodzice, 

opiekunowie, 

zainteresowani 

oferta Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego, rozdano ulotki 

Kącik Profilaktyczny podczas 

odwiedzin Św. Mikołaja 6 

grudnia 2019 r. w Kańczudze 

Uczestnicy 

imprezy, 

ok. 650 osób 

Kącik informacyjno-profilaktycznego - 

rozdawano wśród dzieci oraz 

zainteresowanych rodziców ulotki i 

informacje o uzależnieniach od 

alkoholu, papierosów, narkotyków, 

dopalaczy, a także o przemocy domowej 

oraz instytucjach pomocowych w tych 

trudnych sytuacjach. 

Współpraca z Izbą Wytrzeźwień 6 osób Poradnictwo, rozmowy motywujące, 

materiały edukacyjne  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Miejsko-Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 rok 

Na realizację programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. wydatkowano kwotę 

4000,00 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. 

Główne działania polegały na motywowaniu i udzielaniu informacji o możliwości 

podjęcia leczenia i terapii odwykowej, prowadzeniu działań edukacyjnych dla dzieci  

i młodzieży poprzez współpracę ze szkołami i świetlicami, przeprowadzono wspólnie  

z pełnomocnikiem ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych I edycje 

konkursu „Żyj zdrowo i bez uzależnień” wpłynęło 159 prac z terenu Miasta i Gminy 
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Kańczuga, prowadzono działania informacyjno-edukacyjne wobec podopiecznych świetlic 

opiekuńczych z zakresu zachowań ryzykownych – eksperymentowania z dopalaczami, 

poradnictwo, rozmowy, współpraca z Policją, zorganizowano w trzech szkołach prezentację 

tzw. Bezpiecznej Walizki Antynarkotykowej w zakresie używania narkotyków. 

W zakresie pomocy w formie poradnictwa socjalnego i rodzinnego skorzystało  

9 osób, w ramach porad i konsultacji kierowano i informowano osoby o konkretnych 

instytucjach specjalistycznych pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

 

Świetlice opiekuńcze 

Świetlica opiekuńcza w Kańczudze – opieką objętych było 400 dzieci w całym 

2019 roku.  Działalność świetlicy polegała m.in. na zajęciach dydaktycznych, zajęcia 

kulturowe, z edukacji prozdrowotnej, kulinarne, komputerowe, muzyczne. Działania 

związane z przeciwdziałaniem agresji, integracji wychowanków, rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań. Główne zadania świetlicy to zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form 

spędzania wolnego czasu.  

Świetlicę opiekuńczą w Łopuszce Wielkiej – odwiedziło 50 dzieci.  

Działania świetlicy to konkursy sprawnościowe, muzyczne, plastyczne, ruchowe, udział  

w jasełkach, warsztaty plastyczne, z zakresu rękodzieła artystycznego, wykonywanie prac na 

konkursy gminne, profilaktyka alkoholowa i narkotykowa oraz działania w zakresie 

reagowania na przemoc.  

 

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze 

W okresie od dnia od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 R. Miejsko - Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze odbyła 9 posiedzeń.  

W dokumentacji MGKRPA w Kańczudze w 2019 r. zostało zarejestrowanych 18 wniosków 

·o działaniach mających na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. 

Wnioski wpływały z Komisariatu Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz od rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. 

Komisja przygotowywała wnioski: do biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii 

dot. wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 14 wniosków, do Sądu 

Rejonowego w Przeworsku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich o orzeczenie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu – 14 wnioski 

Koszty wydania opinii przez biegłych lekarzy w 2019 r. wyniosły - 3119,51 zł,  
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Koszty postępowania sądowego zamknęły się kwotą - 1150,94 zł.  

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

Komisja zaopiniowała w 2019 roku, 18 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych dla alkoholu o zawartości do 4,5% oraz piwa, 17 zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz 16 zezwoleń dla 

alkoholu o zawartości powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Dla alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości do 4,5% oraz 

piwa Komisja zaopiniowała 3 wnioski, dla alkoholu o zawartości od 4,5% do 18% 

 z wyjątkiem piwa wniosków dla alkoholu o zawartości powyżej 18% komisja zaopiniowała 

pozytywnie 1 wniosek.  

Ryc. 46. Ilość wydanych zezwoleń  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

do
4,5%
oraz
piwa

od
4,5%

do
18% z
wyjąt
kiem

powy
żej

18%

w miejscu sprzedaży 3 0 1

poza miejscem sprzedaży 18 17 16

3
0 1

18 17 16

Wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży w 2019 r.

w miejscu sprzedaży

poza miejscem sprzedaży

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

W 2019 r. zostało złożonych 16 wniosków o wydanie jednorazowych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydano 

6 jednorazowych zezwoleń natomiast Ochotniczym Strażom Pożarnym 10 zezwoleń. 

Zezwolenia wydano na organizowane zabawy i imprezy plenerowe. 
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7.11 Program Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

 

Zasady współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z OPP określa Roczny Program 

Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r., który został przyjęty 

uchwałą NR II/13/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia,, Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2019 rok”. 

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. Współpraca polega 

na wspólnym organizowaniu imprez plenerowych, uroczystości gminnych, imprez 

kulturalnych i rozrywkowo-sportowych zlecaniu zadań z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

W budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości  

374.000,00 zł.  na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

 

Organizacjom przeznaczono kwotę w wysokości 358 000,00 zł w formie dotacji na realizację 

zadań statutowych:  

Dotacje z zakresu realizacji zadań zleconych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 r otrzymały: 

1. MKS Kańczuga    – 135.000,00 zł 

2. LKS Kańczuga    –   14.000,00 zł 

3. LKS Cresovia Krzeczowice   –   33.000,00 zł 

4. UKS FENIKS Krzeczowice  –     1.000,00 zł 

5. LKS Sokół Sietesz    –   26.000,00 zł 

6. KKS Alabaster Łopuszka Wielka  –   33.000,00 zł 

7. LKS Sobol Niżatyce    –   26.000,00 zł 

8. KAP KAMAXIK    –   10.000,00 zł 
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Dotacje z zakresu realizacji zadań zleconych z zakresu ochrony i utrzymania zabytków 

otrzymały: 

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze – 30.000,00 zł 

Środki zostały wykorzystane na prace konserwatorskie przy elewacji kamienicy przy 

ul. Rynek 21 w Kańczudze. 

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy – 50.000,00 zł 

Środki zostały wykorzystane na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym  

w Sieteszy. 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku działały organizacje pozarządowe  

w formie stowarzyszeń.  Są to m. in: 

Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych  

1. OSP Kańczuga,  

2. OSP Łopuszka Wielka,  

3. OSP Niżatyce,  

4. OSP Sietesz,  

5. OSP Rączyna,  

6. OSP Pantalowice,  

7. OSP Żuklin,  

8. OSP Krzeczowice,  

9. OSP Siedleczka,  

10. OSP Lipnik,  

11. OSP Chodakówka,  

12. OSP Łopuszka Mała,  

13. OSP Bóbrka Kańczucka 

 

Tab. 55. Założenia budżetowe przewidujące wydatki na jednostki OSP na rok 2019 

przedstawiały się następująco: 

Lp. Zadanie  kwota 

1 Przedmiotowe dotacje  26 283.00 

2 Ekwiwalent za udział w akcji gaśniczej  21 481.00 

3 Utrzymanie kierowców  21 249.00 

4 Zakup umundurowania  18 950,00 

5 Ubezpieczenie pojazdów  15 033.00 
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6 Badania okresowe i szkolenia  14 110.00 

7 Koszty utrzymania samochodów: paliwo, badania techniczne, 

remonty 

 45 015.00 

8 Bieżące utrzymanie budynków: woda, gaz, energia, kanał  52 101.00 

9 Remonty budynków  63 297.00 

10 Umowy zlecenia     8 575.00 

 RAZEM 286 094.00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

W roku 2019 wszystkie 13 jednostek OSP otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 

5 000 zł.  

Dodatkowo jednostki OSP takie jak: 

- Łopuszka Mała - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 

13 885,77 zł, 

- Kańczuga – dotacja z KG PSP w kwocie 15 500 zł, 

- Lipnik – dotacja z KG PSP w kwocie 956 00 zł, 

- Łopuszka Wielka – dotacja z MSWiA w kwocie 8 221 zł. 

W roku 2019 przeprowadzono szkolenie z zasad ruchu drogowego, które ukończyło 

38 druhów. Koszt takiego szkolenia to 150 zł od osoby (38x150zł = 5 700 zł). 

Koszty utrzymania poszczególnych jednostek wraz z dotacjami przedstawiają się następująco: 

- OSP Kańczuga – 58 602,23 zł 

- OSP Sietesz – 61 839,37 zł 

- OSP Łopuszka Wielka – 36 712,30 zł 

- OSP Łopuszka Mała – 41 358,45 zł 

- OSP Lipnik – 16 908,88 zł 

- OSP Bóbrka Kańczucka – 7 845,84 zł 

- OSP Siedleczka – 6 957, 46 zł 

- OSP Pantalowice – 25 826,61 zł 

- OSP Rączyna – 21 928, 27 zł 

- OSP Chodakówka – 31 178,10 zł 

- OSP Krzeczowice – 10 532,20 zł 

- OSP Niżatyce – 7 613,03 zł 

- OSP Żuklin – 21 966,80 zł 

 

W dniu 16 czerwca 2019 r.  ma stadionie w Krzeczowicach  odbyły się Miejsko-

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych  Straży  Pożarnych 

z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.  Zawody te odbyły się w ramach eliminacji do 

Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbywają się w cyklu dwuletnim 
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i odbyły się w tym roku. Impreza ta, to świetna okazja do  wzajemnej rywalizacji pokazu 

wyszkolenia bojowego strażaków, niezbędnego w przygotowaniu  jednostek OSP do działań 

ratowniczo-gaśniczych. 

W dniu 25 października 2019 r. na terenie miejscowości Łopuszka Wielka miały 

miejsce ćwiczenia sztabowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji 

wystąpienia pożaru po upadku statku powietrznego w kompleksie leśnym pk „Katastrofa 

lotnicza – Powiat  Przeworski 2019”. Ćwiczenie zostało  zorganizowane na podstawie 

Zarządzenia Starosty Przeworskiego. 

W akcji  szkoleniowej  udział wzięło 6 członków  Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego na czele z  Andrzejem Żygadło Burmistrzem Miasta i Gminy Kańczuga oraz 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej, Komendy Powiatowej 

Policji, 34 Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia, Nadleśnictwa Kańczuga, SP ZOZ 

Przeworsk oraz jednostki OSP. Z terenu naszej Gminy w ćwiczeniach udział wzięły jednostki  

OSP z Kańczugi, OSP z  Sieteszy, OSP z  Pantalowic, OSP z  Łopuszki Małej  

i OSP z  Łopuszki Wielkiej. 

Ćwiczenia miały  na celu lokalizację katastrofy przy  użyciu specjalistycznych technik, 

gaszenia pożaru po awarii statku w kompleksie leśnym, prowadzenia akcji  ratowniczej, 

ewakuacji  ludności oraz transportu poszkodowanych. 

Prowadzenie tego typu ćwiczeń umożliwiają pozyskanie oceny i  informacji, które mogą być 

wykorzystane na przeprowadzenie oceny stopnia przygotowania ćwiczących do realizacji 

rzeczywistych zadań. 

W dniu 30 października 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 181/2019 z dnia  

16 września 2019 r Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Andrzeja Żygadło, przeprowadzono 

Gminne Ćwiczenie Obronne PK „Kańczuga 2019”. Ćwiczenie polegało na przeprowadzeniu 

ewakuacji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rączynie w związku z zagrożeniem 

atakiem terrorystycznym. Ewakuację przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej 

Policji w Przeworsku, Komisariatu Policji w Kańczudze, Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Pantalowicach i Rączynie. W prowadzonych działaniach uczestniczył Burmistrz wraz 

z Zespołem Miejsko-Gminnego Zarządzania Kryzysowego w Kańczudze. 

Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  

1. KGW Rączyna,  

2. KGW Siedleczka,  

3. KGW Sietesz,  
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4. KGW Niżatyce,  

5. KGW Chodakówka,  

6. KGW Łopuszka Wielka,  

7. KGW Żuklin,  

8. KGW Pantalowice,  

9. KGW Lipnik,  

10. KGW Krzeczowice,  

11. KGW w Bóbrce Kańczuckiej 

Stowarzyszenia prowadzące działalność sportową: 

1. MKS Kańczuga, 

2. LKS Kańczuga, 

3. LKS Cresovia,  

4. UKS FENIKS Krzeczowice,  

5. LKS Sokół Sietesz,  

6. KKS Alabaster Łopuszka Wielka,  

7. LKS Sobol Niżatyce, 

8. W 2019 roku została powołana do życia Kańczucka Akademia Piłkarska,, 

KAMAXIK” w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród najmłodszych 

oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci.  

pozostałe stowarzyszenia 

1. Stowarzyszenie Edukacji Wypoczynku i Sportu Kańczuga,  

2. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze 

a także  

1. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Kańczudze 

2. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Sieteszy 

W/w podmioty mogły w 2019 roku korzystać 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. 

 

W 2019 roku Miasto i Gmina Kańczuga podpisało umowę o współpracę z Fundacją 

Tradycyjna Zagroda, która swoim działaniem obejmuje teren Pogórza Dynowskiego. Zadanie, 

jakie realizuje fundacja na terenie naszej gminy to ochrona dziedzictwa historycznego  
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i kulturowo-przyrodniczego.  W ramach tej współpracy na terenie szkół naszej gminy, które 

wyraziły wolę współpracy odbywają się cykliczne spotkania, warsztaty wycieczki oraz questy 

historyczne z przedstawicielami społecznymi poszczególnych wiosek, seniorów, rodziców  

i świadków historii oraz uczniów. Wszystkie te działania skierowane są po to, aby ocalić od 

zapomnienia historię, tradycję i lokalną kulturę. Działanie to realizowane oraz finansowane 

jest w ramach projektu „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz 

ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego”. 

 

VIII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Kańczudze    

 

Radni Rady Miejskiej są wybieranie w wyborach powszechnych, ich kadencja trwa  

5 lat. W naszej Radzie zasiada 15 Radnych, a Rada Miejska ma jednego Przewodniczącego 

oraz dwóch wiceprzewodniczących: 

 

                                           

 

 

 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga działa 7 Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kańczudze  

Łukasz Skóra 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Kańczudze 

Marcin Buczek 

 

 

  

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Kańczudze 

Dariusz Dudek 

Komisja Rewizyjna 

Marek Dyrkacz – Przewodniczący 

Komisji 

 Zygmunt Koba  

 Sławomir Dziuk  

 Ewa Płachta  

 Jacek Kapelan 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego 

Anna Siewierska – Przewodniczący Komisji 

 Jolanta Kubicka 

 Bronisław Morlak 

 Marek Dyrkacz 

 Ewa Płachta 

 

Komisja Inwestycji, Planu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

Ewa Płachta – Przewodniczący Komisji 

 Marek Dyrkacz 

 Bronisław Morlak 

 Wiesław Dutka 

 Łukasz Skóra 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Dróg 

Jacek Kapelan – Przewodniczący Komisji 

 Marcin Buczek 

 Jadwiga Rzepa 

 Andrzej Kubicki 

 Marian Dusza 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Od stycznia do grudnia 2019 roku poszczególne Komisje Rady Miejskiej  

w Kańczudze odbyły następującą ilość posiedzeń: 

1. Komisja Rewizyjna – 10 posiedzeń, 

2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 9 posiedzeń, 

3. Komisja Inwestycji, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 9 posiedzeń, 

4. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg – 9 posiedzeń, 

5. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki – 9 posiedzeń, 

6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 9 posiedzeń, 

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 11 posiedzeń. 

Podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze omawiano i opiniowano 

projekty uchwał na Sesje Rady Miejskiej w Kańczudze, a także przedstawiano i dyskutowano 

na temat problemów występujących na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.  

W okresie od 31.01.2019 roku do 19.12.2019 roku Rada Miejska w Kańczudze odbyła 

11 posiedzeń Sesji. Podczas tych posiedzeń podjęto w sumie 141 Uchwał: 

w tym 59 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, natomiast 82 weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej 

i Turystyki 

Jadwiga Rzepa – Przewodniczący 

Komisji 

 Anna Siewierska 

 Jolanta Kubicka 

 Wiesław Dutka 

 Dariusz Dudek 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego 

Marian Dusza – Przewodniczący 

Komisji 

 Jadwiga Rzepa 

 Andrzej Kubicki 

 Zygmunt Koba 

 Sławomir Dziuk 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Wiesław Dutka – Przewodniczący Komisji 

 Andrzej Kubicki  

 Jacek Kapelan 

 Marian Dusza 

 Anna Siewierska  
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Ryc. 47. Liczba Uchwał - podjętych od stycznia do grudnia 2019 roku 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Podczas IV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 31 stycznia 2019 

roku został przedstawiony do rozpatrzenia i przyjęcia projekt Uchwały Budżetowej Miasta  

i Gminy Kańczuga na 2019 rok. Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 

31 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2019 została przyjęta przy akceptacji  

14 głosów za i 1 głosie przeciw. 

 

Ryc. 48. Wyniki głosowania nad Uchwałą Budżetową na rok 2019 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Podczas VII Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 30 maja 2019 roku podjęto 

uchwałę dotyczącą udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium. 

Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2018 rok została przyjęta przy akceptacji 11 głosów za, 1 głosie wstrzymującym się oraz 

 3 głosach przeciw.     

 

Ryc. 49. Wyniki głosowania nad Uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Uchwały podejmowane podczas posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze w 2019 roku 

miały szeroki zakres tematyczny. Dotyczyły zarówno kwestii budżetowych i finansowych, 

gospodarowania nieruchomościami i mieniem komunalnym, organizacyjnych, jak również 

Samorządu gminnego (m.in. skargi, Fundusze Sołeckie, Sołectwa, Radni Rady Miejskiej itp.) 
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Ryc. 50. Zakres tematyczny Uchwał Rady Miejskiej z 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga realizował w 2019 roku uchwały Rady Miejskiej  

w Kańczudze w zakresach:   

1) budżetowych w tym: uchwałę budżetową na rok 2019, Wieloletnią Prognozę Finansową,  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w sprawie zmian w budżecie 

miasta, w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia 

zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną w budżecie na 2019 rok, w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Kańczudze za 2018 rok, w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy 

w Kańczudze i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2018 rok, w sprawie 

stawek podatków i opłat lokalnych oraz inne uchwały dotyczące udzielenia pomocy 

finansowej samorządom województwa, powiatu i gminy. 

 

2) społecznych, w tym najważniejsze dotyczyły: nadania nazwy ulicy, spraw oświatowych 

m.in. przejęcia od powiatu przeworskiego zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej, ustalenia Regulaminu określającego 
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wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga, określenia tygodniowego 

wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Kańczuga do realizacji 

projektu pn. „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” w ramach programu 

ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. 

Inne uchwały podejmowane w zakresie społecznym to m.in.: w sprawie realizacji przez 

Miasto i Gminę Kańczuga Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,  

w sprawie w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Realizowania, 

Finansowania, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok., programu współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi, w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2019 rok.,  

w sprawie ustalenia opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sprawie zasad, 

miejsc i limitów sprzedaży napojów alkoholowych, w sprawie powierzenia Gminie Miastu 

Rzeszów realizacji zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby 

Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

3) gospodarczych, w tym m.in.: w sprawie zbycia, nabycia, sprzedaży, zakupu, darowizny, 

ustalenia służebności gruntowej, w sprawie odpadów komunalnych oraz wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawek. Ponadto 

Rada Miejska w Kańczudze podejmowała uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

 Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 



215 

RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  

2019 ROK 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga, · a 

także w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 dla Miasta 

i Gminy Kańczuga z perspektywą na lata 2024 – 2027. 

 

4) organizacyjnych, w tym: sprawozdania z planów pracy Komisji za 2018 rok i plany pracy 

rady i komisji rady na 2019 rok, w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga, w sprawie nadania godności Honorowego 

Obywatela Miasta i Gminy Kańczuga, w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie „Budżetu obywatelskiego Miasta 

i Gminy Kańczuga na rok 2020”, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta 

i Gminy Kańczuga oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 

i Gminy Kańczuga.  

Ponadto Rada Miejska w Kańczudze podjęła także następujące uchwały: w sprawie 

zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze, 

zlokalizowanej w Niżatycach, w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Kańczudze oraz nadania jej statutu, w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Kańczudze oraz określenia harmonogramu ich przeprowadzenia,  

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku na nową kadencję 

2020 – 2023, w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

„Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kańczudze” oraz nadania jej statutu oraz 

wyposażenia w majątek, w sprawie rozpatrzenia i przekazania petycji dotyczącej zmiany 

przepisów prawa. 

 

Podczas każdej zwykłej Sesji Rady Miejskiej w 2019 roku powoływana była Komisja 

Wnioskowa, która opracowywała wnioski zgłaszane w trakcie posiedzenia Sesji.  

Zgodnie z tym od 31 stycznia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. podczas VIII Kadencji 

Rady Miejskiej w Kańczudze złożono 34 wnioski, w tym: 

 2 do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze, 

 18 do Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, 

 7 do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku, 

 1 do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu, 

 2 do Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łańcucie, 

 1 do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,  
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 2 do Wód Polskich,  

 1 do Telekomunikacji w Przeworsku.  

Spośród w/w wniosków 12 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 16 negatywnie, natomiast  

6 wniosków jest częściowo zrealizowanych lub ich realizacja została przesunięta w czasie.  

 

Oprócz wniosków zgłaszanych na Sesjach Rady Miejskiej w Kańczudze, były 

składane także interpelacje przekazane do załatwienia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Kańczuga: 

 31 stycznia 2019 r. (IV Sesja RM) – 3 interpelacje 

 21 lutego 2019 r. (V Sesja RM) – 6 interpelacji 

 30 maja 2019 r. (VII Sesja RM) – 14 interpelacji  

Na wszystkie złożone interpelacje zostały udzielone odpowiedzi w ustawowym terminie.   

 

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 2019 roku Miasto i Gmina Kańczuga udzieliła pomocy finansowej na wskazane poniżej 

zadania:  

1. Porozumienie Nr 1/MiGK/2019 zawarte w dniu 27.05.2019 wraz z Aneksem z Powiatem 

Przeworskim oraz zgodnie z Uchwała Rady Miasta i Gminy Kańczuga Nr IV/27/2019 z dnia 

31.01.2019. na realizacje zadań; 

1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P1609 R Sietesz – Siedleczka w m. Sietesz  

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2406 R Kańczuga – Krzeczowice poszerzenie jezdni 

wraz z wykonaniem odcinka rowu krytego w m. Żuklin.  

2. Umowa Nr PZDW-WR-514/6/19 z dnia 28.08.2019 z Województwem Podkarpackim na 

realizację: remontu cząstkowego nawierzchni zatok autobusowych, remontu cząstkowego 

nawierzchni peronów postojowych dla podróżnych, oznakowanie przystanku autobusowego 

znakiem drogowym D-15  
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9.2 Współpraca z samorządami gminnymi   

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga jest członkiem Konwentu Wójtów i Burmistrzów 

Powiatu Przeworskiego. Podczas cyklicznych spotkań w ramach Konwentu Wójtów  

i Burmistrzów z powiatu przeworskiego omawiane są planowane inwestycje związane  

z infrastrukturą drogową w powiecie, odbywa się wymiana informacji na temat bieżących 

inwestycji realizowanych na terenie poszczególnych samorządów, poruszane są zagadnienia 

 z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony zdrowia, gospodarowania odpadami 

komunalnymi, analiza sytuacji powiatu oraz kierunku jego rozwoju itp. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga podjął współpracę z Gminą Miejską Ustrzyki Dolne  

w zakresie współorganizowania zimowego wypoczynku dla dzieci z terenu Ustrzyk Dolnych 

oraz Miasta i Gminy Kańczuga. Współpraca polegała na wymianie uczniów podczas ferii 

zimowych, podczas, której dzieci mogły poznać atrakcje regionu, nawiązać nowe znajomości, 

nabyć nowe umiejętności oraz spędzić czas wolny aktywnie. 

 

9.3 Udział gminy w organizacjach 

1. Związek Gmin Ziemi Przeworskiej – Miasto i Gmina Kańczuga jest członkiem 

Związku na podstawie Uchwały Nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia  

19 listopada 1999 roku. Z tytułu członkostwa została opłacona składka członkowska 

za 2019 r. w wysokości 622,80 zł. 

2. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – Miasto i Gmina 

Kańczuga w 2019 r. była członkiem Stowarzyszenia, z tego tytułu została opłacona 

składka członkowska w wysokości 1608,24 zł. 

Cel działalności Stowarzyszenia to podejmowanie działań popularyzujących idee 

samorządności terytorialnej wśród mieszkańców naszego regionu, a także działania 

mające na celu poprawę stanu gospodarki województwa, doświadczeń  

w działalności samorządowej swoich członków oraz usługi szkoleniowe.  

3. Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Miasto i Gmina jest 

członkiem Zarządu Powiatowego ZOSP, w związku z tym Pan Burmistrz 

reprezentujący Gminę uczestniczył w posiedzeniach Zarządu w ciągu roku 2019. 

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  
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w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz w zwalczaniu klęsk żywiołowych na 

naszym terenie. 

4. W 2019 r. Miasto i Gmina Kańczuga podpisało umowę o współpracę ze 

Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki. Na rzecz Stowarzyszenia przekazano opłatę 

wpisową w wysokości 542,00 zł o raz składkę członkowską w wysokości 3619,00 zł 

Korzyści płynące z podpisanej umowy o współpracę dla samorządu, przedsiębiorców 

oraz organizacji pozarządowych to rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu 

Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy 

terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju 

współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki  

i edukacji. 

5. 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 2019 r. uczestniczył w pracach Zarządu Stowarzyszenia i Rady. Została opłacona 

składka członkowska za 2019 rok w wysokości 30.867,50 zł. 

 

9.4 Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach, promocja Miasta 

 i Gminy oraz pozostałe działania.    

 

W promocje Miasta i Gminy wpisują się wszelkie działania mające na celu 

upowszechnianie wiedzy i wszelkiego rodzaju akcji podejmowanych przez władze 

samorządowe. Dzięki temu mieszkańcy Miasta i Gminy Kańczuga mają możliwość 

dowiedzenia się o projektach skierowanych do nich, akcjach kulturalnych, sportowych, jak  

i inwestycjach dotyczących naszej Gminy.  

Głównymi formami komunikacji z mieszkańcami jest strona internetowa: www, 

fanpage na portalu społecznościowym, wydawnictwa, ulotki, plakaty itp.  

Za 2019 r. przygotowano i zlecono do druku Informator Gospodarczy Miasta i Gminy 
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Kańczuga, który został przekazany mieszkańcom w celu przybliżenia zadań zrealizowanych 

przez samorząd w 2019 r.  

Jednym z narzędzi promocji i komunikacji jest fanpage założony w serwisie 

społecznościowym Facebook prowadzony pod nazwą przez Urząd Miasta i Gminy  

w Kańczudze. Dzięki profilowi osoby obserwujące go mogą dowiedzieć się o relacjach  

z wydarzeń, obejrzeć galerie zdjęć oraz zasięgnąć informacji o sprawach dotyczących życia 

miasta. 

Tab. 56. Wykaz wydarzeń w 2019 r.  

Lp. NAZWA 

WYDARZENIA 

ORGANIZATOR MIEJSCE TERMIN 

1. Turniej Halowej 

Piłki Nożnej – 

zagraliśmy dla 

WOŚP 

Stowarzyszenie EWIS, Kluby 

Sportowe 

Hala Sportowa 

w Kańczudze 

13.01.2019 

2. 27 Finał WOŚP Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, Dyrektor OKMIG 

w Kańczudze 

Ośrodek Kultury 

w Kańczudze 

13.01.2019 

3. Wieczór Kolęd i 

Pastorałek 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, Dyrektor OKMIG 

w Kańczudze 

Ośrodek Kultury 

w Kańczudze 

27.01.2019 

4. IV Charytatywny 

Turniej Halowej 

Piłki Nożnej,, Dla 

Dariusza Hubery” 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze, 

Patronat Honorowy -

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Hala Sportowa 

w Kańczudze 

02.02.2019 

5. Koncert 

Karnawałowy 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze 

Hala Sportowa 

w Kańczudze 

10.02.2019 

6. Otwarty Turniej 

Tenisa Stołowego 

w Łopuszce Małej 

Jarosław Kos, 

Patronat Honorowy – 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Remiza OSP w 

Łopuszce Małej 

24.02.2019 

7. Powiatowe 

Mistrzostwa w 

Tenisie Stołowym 

(zorganizowane dla 

mieszkańców z 

terenu powiatu 

przeworskiego) 

Starostwo Powiatowe 

w Przeworsku,  Podkarpackie 

Zrzeszenie LZS w Rzeszowie 

Powiatowe Zrzeszenie LZS 

w Przeworsku, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy w 

Kańczudze 

Hala Sportowa 

ZSZ w 

Przeworsku 

17.02.2019 

8. Złożenie kwiatów 

pod tablicą 

upamiętniającą 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Kańczuga  

ul. Leona 

Grzebyka  

01.03.2019 
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Żołnierzy 

Wyklętych 

9. I Kańczucki 

Kiermasz 

Wielkanocny 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Dyrektor OKMIH w 

Kańczudze 

Kańczuga - 

Rynek 

13.04.2019 

10. Indywidualny 

Turniej Tenisa 

Stołowego Dla 

Niezrzeszonych o 

Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy w 

Kańczudze 

Hala Sportowa 

w Kańczudze 

16.03.2019 

11. 3. Grand Prix 

Podkarpacia 

Weteranów 

w Tenisie 

Stołowym  

Podkarpacki Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Hala Sportowa 

w Kańczudze 

17.03.2019 

12. Gminny Konkurs 

Plastyczny na,, 

Najładniejszą 

Palmę 

Wielkanocną” 

Szkoła Podstawowa w 

Pantalowicach, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

 

Szkoła 

Podstawowa 

Pantalowice 

kwiecień  

2019 

13. Uroczyste Obchody 

228 Rocznicy 

Uchwalenia 

Konstytucji 3-go 

Maja 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze 

Pomnik 

Grunwaldu – 

Kańczuga, 

Rynek 

3.05.2019 

14. I edycja gminnego 

konkursu z zakresu 

profilaktyki 

uzależnień 

i zachowań 

ryzykownych pod 

hasłem: „Żyj 

zdrowo i bez 

uzależnień" 

 

 

Pełnomocnicy BMiG 

Kańczuga ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii, 

Miejsko-Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

Patronat Honorowy – 

Burmistrz Miasta i Gminy w 

Kańczudze 

Urząd Miasta i 

Gminy w 

Kańczudze 

maj 2019 

15. Dzień Weterana 

Działań poza 

Granicami Państwa 

i Międzynarodowy 

Dzień Uczestników 

Misji Pokojowych 

ONZ 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kańczudze 

Urząd Miasta i 

Gminy w 

Kańczudze 

28.05.2019 

16. Dzień Dziecka w Burmistrz Miasta i Gminy w Stadion MKS w 1.06.2019 
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Kańczudze Kańczudze, 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze, 

Dyrektor BMIG w 

Kańczudze 

Kańczudze 

17. Festyn Nad 

Zalewem w 

Łopuszce Małej 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze 

Zalew w 

Łopuszce Małej 

1.06.2019 

18. Rodzinny Piknik 

Charytatywny dla 

Patrycji Pikuły 

Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w 

Krzeczowicach, Grono 

Pedagogiczne oraz 

Uczniowie, Rada Rodziców 

w Krzeczowicach, KGW w 

Krzeczowicach, 

Patronat Honorowy – 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Stadion LKS 

Cresovia 

Krzeczowice 

8.06.2019 

17. Dni Kańczugi Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy w 

Kańczudze 

Stadion MKS w 

Kańczudze 

28-

30.06.2019 

18. Gminny Konkurs 

Plastyczny,, 

Przygoda z 

Przyrodą” 

Szkoła Podstawowa w 

Rączynie, 

Patronat Honorowy – 

Burmistrz Miasta i Gminy w 

Kańczudze, 

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Kańczuga 

Szkoła 

Podstawowa w 

Rączynie 

czerwiec 

2019 

19. Dożynki Miejsko-

Gminne  

w Rączynie  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze, 

Sołtys oraz Rada Sołecka w 

Rączynie 

Rączyna 25.08.219 

20. Łańcucki Klasyk 

Szosowy 

Łańcuckie Towarzystwo 

Cyklistów, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Powiat 

Łańcucki/Gmina 

Kańczuga 

25.08.2019 

21. I Rodzinny 

Rowerowy Rajd 

Kańczucki 

Burmistrz Miasta i Gminy w 

Kańczudze, 

Stowarzyszenie EWIS w 

Kańczudze, Dyrektor 

OKMIG w Kańczudze 

Kańczuga/Zarze

cze 

31.08.2019 

22. Koncert 

Moniuszkowski 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Kańczuga, 

Rynek 

15.09.2019 
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Narodowe Czytanie 

edycja 2019 

Dyrektor BPMIG w 

Kańczuga, 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze, 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I 

Stopnia w Kańczudze 

23. 75-lecie Zespołu 

Szkół w Kańczudze 

Komitet Organizacyjny ZS w 

Kańczudze, 

Hala Sportowa 

w Kańczudze 

05.10.2019 

24. IV Gminny 

Konkurs Pieśni i 

Piosenki 

Patriotycznej 

Szkoła Podstawowa w 

Kańczudze, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kańczudze 

07.11.2019 

25. Niepodległościowy 

Turniej Piłki 

Nożnej z Okazji 

Święta 

Niepodległości 

 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Hala Sportowa 

w Łopuszce 

Wielkiej 

09.11.2019 

26. Obchody Święta 

Niepodległości 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze 

Kańczuga 11.11.2019 

27. ,, Pieśni Dla 

Niepodległej” 

Sołtys wsi Lipnik, 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Lipnik 11.11.2019 

28. Powiatowe 

Konkursy 

Mickiewiczowskie 

Zespół Szkół w Kańczudze, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Zespół Szkół w 

Kańczudze 

listopad 

2019 

29. Gminne Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej 

w tenisie stołowym 

dziewcząt 

i chłopców. 

 

Szkoła Podstawowa w 

Łopuszce Wielkiej, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz miasta i Gminy 

Kańczuga 

 

Hala sportowa 

przy Szkole 

Podstawowej w 

Łopuszce 

Wielkiej 

25.11.2019 

30. II Otwarte Grand 

Prix Podkarpacia 

Weteranów  

w Tenisie 

Stołowym 

Podkarpacki Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego, 

Patronat Honorowy –  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

 

Hala Sportowa 

w Kańczudze 

1.12.2019 

30. Konkurs na,, 

Świąteczną Kartkę 

Bożonarodzeniową 

2019” 

Burmistrz Miasta i Gminy w 

Kańczudze 

Urząd Miasta i 

Gminy w 

Kańczudze 

listopad/ 

grudzień 

2019 

31. Gminy Konkurs Nauczyciele Szkoły Szkoła listopad/ 
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Plastyczny - 

"Polska - 

Niepodległość 

w Kolorach" 

 

Podstawowej w 

Pantalowicach, 

Patronat Honorowy – 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Podstawowa w 

Pantalowicach 

grudzień 

2019 

32. ,, Mikołajki 2019” Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Dyrektor OKMIG w 

Kańczudze 

Hala Sportowa 

w Kańczudze 

06.12.2019 

33. ,, Wigilia Miejska 

2019” 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

Kierownik MGOPS w 

Kańczudze 

Kańczuga, 

Rynek 

21.12.2019 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

Pozostałe działania promocyjne 

W ramach promocji Miasta i Gminy Kańczuga zlecono firmie M2 Media  

Sp. z o.o. wykonanie filmu promującego Miasto i Gminę Kańczuga. Zlecenie obejmowało 

realizację materiału filmowego promującego obiekty oraz tereny i materiał fotograficzny.  

Zlecono wykonanie kilkudziesięciu zdjęć z drona obejmującego najciekawsze miejsca 

Miasta i Gminy Kańczuga. Były to tereny rekreacyjne, tereny inwestycyjne, obiekty 

przemysłowe i handlowe. Materiał służy do celów promocyjnych, wydawnictw i innych 

działań promocyjnych na wyłączny użytek Miasta i Gminy Kańczug.  

Koordynowano działania związane z organizacją audycji radiowej na antenie 

Polskiego Radia Rzeszów z cyklu,, Portrety Podkarpackich Gmin”, która miała na celu 

przybliżyć wszystkim Radiosłuchaczom sylwetkę Miasta i Gminy Kańczuga. Gmina 

zaprezentowała się w zakresie organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, o swojej 

działalności opowiedzieli przedstawiciele organizacji pozarządowych (KGW oraz OSP), 

przybliżyliśmy słuchaczom plany gospodarcze, wypromowaliśmy miejsca ciekawe 

turystycznie oraz bogatą historię Kańczugi i okolic. 

Zlecono do wykonania gadżety promocyjne z herbem Miasta i Gminy Kańczuga. 

 Mają one na celu nie tylko promocję, ale również ochronę zdrowia. Pełnią one funkcję 

zarówno gratyfikacyjną jak również profilaktyczną w zakresie bezpiecznego poruszania się 

pieszych po zmroku. 

Zlecono do wykonania banery okolicznościowe oraz roll-up w celu promocji wydarzeń 

kulturalnych i artystyczno-rozrywkowych. 
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Zachęcono do udziału oraz przygotowano zgłoszenie dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich  

z Lipnika do Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego,, Bitwa Regionów”. Panie  

z powodzeniem przeszły etap wojewódzki i wzięły udział w konkursie na szczeblu 

ogólnopolskim w Górnie gdzie z sukcesem wypromowały regionalny przysmak, jakim był 

„Salceson domowy”. 

Współpracowano z lokalnymi mediami polegająca na przekazywaniu informacji oraz 

fotorelacja przebiegu bieżących wydarzeń kulturalnych, podejmowanych przez samorząd 

inicjatyw, imprez artystyczno-rozrywkowych oraz osiągnięć gospodarczych itp. 

 

Konferencje, spotkania, narady Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 

Informację w zakresie odbytych spotkań, narad, konferencji itp. Burmistrza Miasta i Gminy 

Kańczuga w 2019 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

Ryc. 51. Ilość odbytych spotkań Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 

W formie zarządzenia Burmistrz określa sprawy dotyczące organizacji  

i funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy  

z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego. Forma ta wynika z uprawnień burmistrza, jako 

kierownika urzędu wykonującego uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Opracowanie projektów zarządzeń należy do właściwości komórek organizacyjnych 

Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga (referatu) oraz kierowników jednostek organizacyjnych,  
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Liczba zarejestrowanych działaności gospodarczych 

w poszczególnych latach

w których zakresie działania znajduje się problematyka podlegająca regulacji w formie 

zarządzenia burmistrza. 

W roku 2019 zostało ogółem wprowadzonych 231 Zarządzeń Burmistrza Miasta  

i Gminy Kańczuga. Poniższy wykres obrazuje zestawienie ilościowe i tematyczne wydanych 

Zarządzeń przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku. 

 

Ryc. 52. Ilość wydanych Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 
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Gminy Kańczuga w 2019 roku w rozbiciu na grupy 
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Liczba wydanych Zarządzeń Burmistrza

 
Obsługa systemu CEIDG 

 Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta  

i Gminy w Kańczudze przetworzyli łącznie 319 wniosków. Wnioski składane były przez 

przedsiębiorców oraz osoby przez nich upoważnione. Wnioski rozpatrywane były wg. ich 

rodzaju tj: założenia działalności gospodarczej, zmiany wpisu w CEID, zawieszenia 

działalności, wznowienia działalności oraz zakończenia prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Ryc. 53. Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych  

 
 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Profil zaufany 

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach 

elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu 

wysyłać przez Internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, 

odwołanie, skargę) 

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony profilem 

zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje  

w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. 

Profil Zaufany można założyć poprzez serwis pz.gov.pl i następnie potwierdzić go –  

w punkcie potwierdzającym lub dokonać wszelkich formalności w bezpośrednio w jednym  

z Punków Potwierdzających. Taki Punkt mieści się m.in. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

w Kańczudze ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga - I piętro pokój 17, tel. kontaktowy 

16 642 31 42 w. 20 i został utworzony w celu potwierdzenia, przedłużenia ważności lub 

unieważnienia profilu zaufanego ePUAP. Obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy urzędu.  

W 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze rozpatrzono 217 wniosków  

o profili zaufany. Unieważniono 2 profile na wniosek strony, potwierdzono 215 profili  

na wniosek strony. 

 

Konsultacje społeczne 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić konsultacje społeczne  

z mieszkańcami w zakresie spraw dotyczących ich funkcjonowania.  Bezpośrednią podstawą 

prawną do przeprowadzenia konsultacji takich konsultacji w gminie jest ustawa 

 o samorządzie gminnym.  

W 2019 roku Samorząd Miasta i Gminy Kańczuga przeprowadził następujące konsultacje 

społeczne: 

1. W sprawie zmian statutów sołectw i osiedli na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. 

Konsultacje odbyły się na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Kańczuga Nr 13/2019 r. z dnia 25 stycznia 2019 r., w terminie od 5.02.2019 r.  

do 20.02.2019 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi  

do przedstawionego projektu. 

http://pz.gov.pl/
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2. W sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga na 

lata 2016 – 2020. Konsultacje odbyły się na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta 

i Gminy Kańczuga Nr 190/2019 r. z dnia 2 października 2019 r., w terminie  

od 2.10.2019 r. do 11.10.2019 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie 

 i uwagi do przedstawionego projektu. 

3. W sprawie projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

 i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2015 – 2030”. Konsultacje 

odbyły się na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 

 Nr 220/2019 r. z dnia 19 grudnia 2019 r., w terminie od 19.12.2019 r. do 10.01.2020 

r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi do przedstawionego 

projektu. 

 Zarządzenia, obwieszczenia, formularze oraz informacje w zakresie przeprowadzonych 

konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kanczuga.pl  

w zakładce – konsultacje społeczne. 

 

Miasto i Gmina Kańczuga po raz pierwszy realizowała Budżet Obywatelski, który 

umożliwił mieszkańcom współdecydowanie o części środków finansowych przeznaczonych 

na realizację zadań mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, o których mowa 

w przepisie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.  

W ramach budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga mieszkańcy mogli głosować od 

23.09.2019 r. do 27.09.2019 r. na 14 zgłoszonych projektów. 

Najwięcej głosów uzyskały: 

1.  Projekt nr 5/2019 – Świetlica kulturalno – oświatowa w Pantalowicach 

 – 738 głosów. 

2.  Projekt nr 4/2019 – Dostawa i montaż 2 mobilnych trybun na stadionie sportowym  

w m. Łopuszka Wielka – 695 głosów. 

3. Projekt nr 2/2019 – Rozwój kulturalny i sportowy mieszkańców miejscowości Sietesz. 

Zakup sprzętu pożarniczego, instrumentów dla OSP Sietesz – 661 głosów. 

Realizacja zadań nastąpi w ramach budżetu w 2020 r. 

 

http://www.kanczuga.pl/

