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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.  

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim działalność Burmistrza Miasta i Gminy 

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

obywatelskiego za rok 2020. 

  

II. Informacje ogólne  
 

2.1       Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Kańczuga 
 

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). 

Pod względem administracyjnym gminę tworzy miasto Kańczuga oraz 14 miejscowości: 

Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Krzeczowice, Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, Medynia 

Kańczucka, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Siedleczka, Sietesz, Wola Rzeplińska, Żuklin. Głównym 

centrum gminy i siedzibą jej samorządu jest miasto Kańczuga spełniające rolę administracyjną, 

usługową i przemysłową dla okolicznych miejscowości. Miasto położone jest w centralnej części 

gminy nad rzeką Mleczką, 12 km od Przeworska (siedziby powiatu), 18 km od Łańcuta, 34 km od 

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

Rzeszów wielkomiejskiego ośrodka przemysłowego i regionalnego.  

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

naturalne sprawiają, że klimat tej ziemi jest wyjątkowy i specyficzny. Okoliczne tereny nastawione są 

głównie na rolnictwo i przemysł. Według danych GUS na dzień 30 czerwca 2020 roku powierzchnia 

miasta wynosiła 760 ha 8 km2, gęstość zaludnienia w Mieście Kańczuga wyniosła 417 os./km2,  

a ludność 3168 osób. Powierzchnia terenów wiejskich Gminy Kańczuga na koniec 2020 roku 

wynosiła 9743 ha 97 km2, gęstość zaludnienia 94 os./km2, a ludność 9118 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). 

   

Na koniec 2020 roku w Mieście i Gminie Kańczuga zameldowanych było 12 305 osób  

(w roku 2019 - 12 378). Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 
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Tab. 1 Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku 

Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 169 0-2 164 

3 69 3 73 

4 -5 132 4 -5 113 

6 70 6 59 

7 62 7 54 

8  -12 345 8  -12 326 

13-15 179 13-15 194 

16-17 118 16-17 124 

18 69 18 66 

19-20 139 19-20 144 

21-40 1875 21-40 1733 

41-60 1616 41-60 1616 

61-64 406 61-64 407 

65-70 288 65-70 325 

71-81 337 71-81 522 

> 81 161 > 81 350 

SUMA (M) 6035 SUMA (K) 6270 

RAZEM K+M 12305 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 1. Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

Ryc. 2. Liczba kobiet i mężczyzn na koniec 2020 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Liczba urodzeń na koniec 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 109 

Liczba zgonów na koniec 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 152 
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Ryc. 3. Liczba urodzeń i zgonów na koniec 2020 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc.4. Statystyka urodzeń i zgonów za 2020 rok. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tab. 2 Statystyka stałych mieszkańców na koniec 2020 roku. 

 

Miejscowość Mężczyźni Kobiety  Razem  

BÓBRKA KAŃCZUCKA  89 97 186 

CHODAKÓWKA 49 49 98 

KAŃCZUGA  1529 1629 3158 

KRZECZOWICE  482 495 977 

LIPNIK 103 99 202 

ŁOPUSZKA MAŁA  260 262 522 

ŁOPUSZKA WIELKA 727 726 1453 

MEDYNIA KAŃCZUCKA 77 76 153 

NIŻATYCE  273 267 540 

PANTALOWICE  530 599 1129 

RĄCZYNA 421 441 862 

SIEDLECZKA  503 529 1032 

SIETESZ 777 791 1568 

WOLA RZEPLIŃSKA 39 37 76 

ŻUKLIN  176 173 349 

SUMA (M, K) 6035 6270   

RAZEM  12305  
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Ryc. 5. Statystyka mieszkańców wg płci w 2020 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

III. Informacje inwestycyjne i finansowe   
 

 

 3.1 Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Kańczuga 

 

 Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na koniec 2020 roku zrealizowano w wysokości 

63.781.383,98 zł i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. 65.048.120,16zł wynosi 98,05%. 

Wydatki budżetu wyniosły 66.115.558,15 zł, co stanowi 91,08 % w stosunku do planowanych kwot 

w wysokości 72.590.872,69 zł. 

 

Tab. 3. Wykonane dochody, wydatki wynik budżetu na dzień 31.12.2020r. 

dochody wykonane na 

dzień 31.12.2020r. 

wydatki wykonane na 

dzień 31.12.2020r. 

wynik budżetu na dzień 

31.12.2020r. 

63.781.383,98 

 

66.115.558,15 -2.334.174,17 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

Ryc. 6. Wykonane dochody, wydatki, wynik budżetu za rok 2020 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tab. 4. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2020r. w działach klasyfikacji 

budżetowej 

dział  
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu/ źródło 

Dochody ( plan 

na 1 stycznia 

2020r) 

Dochody plan 

(po zmianach) 

Dochody 

wykonane 

procent 

wykonania 

planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo  0,00 493 890,15 496 243,00 100,48 

600 Transport i łączność                           498 816,00 1 417 488,00 813 687,74 57,40 

700 Gospodarka mieszkaniowa                                        455 649,64 517 430,32 465 490,91 89,96 

710 Działalność usługowa 17 000,00 17 000,00 17 171,40 101,01 

750 Administracja publiczna                                            100 766,00 161 695,42 149 688,50 92,57 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

2 415,00 98 734,00 96 634,00 97,87 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa      
4 025,00 49 814,60 55 341,61 111,10 

756 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

11 979 463,00 12 229 463,00 12 263 492,10 100,28 

758 Różne rozliczenia      22 382 677,00 23 598 919,00 23 603 561,44 100,02 

801 Oświata i wychowanie                                                 1 538 688,36 1 903 420,13 1 309 939,71 68,82 

852 Pomoc społeczna  1 081 200,00 2 434 720,44 2 374 784,69 97,54 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 140 945,00 136 095,40 96,56 

855 Rodzina 17 208 388,00 19 239 178,00 19 055 905,91 99,05 

900 
Gospodarka komunalna ochrona 

środowiska             
2 390 000,00 2 460 621,00 2 699 146,04 109,69 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
0,00 95 000,00 95 000,00 100,00 

926 Kultura fizyczna i sport 6 100,00 189 801,10 149 201,53 78,61 

  RAZEM DOCHODY BUDŻETU 57 665 188,00 65 048 120,16 63 781 383,98 98,05 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2020 zrealizowano w wysokości 

63.781.383,98 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 „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Łopuszka 

Wielka dz. nr ewid. 189, Żuklin dz. nr ewid. 217, Pantalowice dz. nr ewid. 564”.  

3. Dział Transport łączność dochody pozyskane min: z opłat za zatrzymywanie się na przystankach, 

dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na remonty dróg gminnych, dotacji 

otrzymanych z innych samorządów na remonty i modernizacje dróg zniszczonych w wyniku 

gwałtownej ulewy, która miała miejsce 26 czerwca 2020r, ze sprzedaży materiałów betonowych. 

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

i nieruchomościami, odszkodowania za straty powodziowe w budynkach komunalnych.  

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 spis rolny i powszechny,  

z dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych i różnych dochodów. 
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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 Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.  

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody pochodziły z tytułu: wpłat 

za media w budynkach OSP, odszkodowań za uszkodzenia sprzętu OSP wynikłego podczas akcji 

powodziowej, dotacji z funduszu celowego na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP 

Kańczuga, dotacja z WFOŚ na usuwanie odpadów popowodziowych z terenu Gminy Kańczuga, 

sprzedaży używanych samochodów pożarniczych. 

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 części 

wyrównawczej, subwencji części równoważącej, środki otrzymane z Rządowego Funduszy Inwestycji 

Lokalnych. 

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

z najmu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odszkodowań, wpływy za 

wydanie duplikatów świadectw i dotacja celowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, pozyskano środki z państwowych funduszy celowych na 

dofinansowanie kształcenia  

 Dochody realizowane przez przedszkole w tym: opłata za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, dotacja 

celowa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne.  

Dochody zrealizowane przez Technikum, Branżowe szkoły I i II stopnia, Licea Ogólnokształcące, to: 

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw wpływy z najmu, wpływy  

z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowania z tytułu strat powodziowych), dotacja celowa z budżetu 

państwa na zadanie „Aktywna tablica”. 

 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” i ERAZMUS+, 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 Posiłek  

w szkole i w Domu”, dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych  

w wyniku intensywnych opadów deszczu, dotacja celowa na realizację projektu „Uwierz w siebie 

niepełnosprawni sprawni” zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce 

Wielkiej, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 

realizację zadania „Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga-edycja 2”, dotacji celowej  

z budżetu państwa na realizację inwestycji na zadanie: przebudowa i adaptacja budynku  

w Lipniku na potrzeby utworzenia placówki Senior +.  
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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.  

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

zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, dotacji na 

bieżące wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 

składek emerytalnych i rentowych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 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+”, 

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, środków z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego 

z usuwaniem azbestu, refundacja wydatków poniesionych na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z przełączani w m. Siedleczka II etap., dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 

realizacje zadania: przebudowa placu targowego położonego na działkach ewid. nr. 1895/3, 1182  

w m. Kańczuga ( w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych). 

16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody uzyskane zostały z dotacji 

otrzymanych z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zakup instrumentów 

muzycznych na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze, dotacji celowej na realizację 

zadania: „Ogólnodostępne szkolenia z zakresu księgowości NGO, żywienia, pierwszej pomocy 

przedmedycznej, bezpieczeństwa użytkowników drogi i produktu ekologicznego i tradycyjnego  

w miejscowości Kańczuga w ramach realizacji inicjatywy „Uniwersytetu Samorządności”  

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

i dzierżawy, wpływy z tytułu odszkodowania ze strat powodziowych, dotacji na realizację zadania: 

przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz świetlenia stadionu miejskiego, dotacji na realizację zadania: 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę placu zabaw z elementami siłowni 

zewnętrznej w m. Łopuszka Wielka i budowę placu zabaw w m. Sietesz”. 

 

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

Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 31.12.2020r 
Udział dochodów w 

budżecie (%) 

dochody bieżące  61.506.326,30 96,43 

dochody majątkowe 2.275.057,68 3,57 

dochody ogółem 63.781.383,98 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 7. Wykonanie dochodów bieżących i dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem 

 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Dochody bieżące wykonane zostały w wysokosci 61.506.326,30 zł, co stanowi 96,43% 

dochodów ogólem. Dochody majątkowe wykonane w wysokoci 2.275.057,68 zł i stanowiły 3,57% 

dochodów ogółem. 

 
Tab. 6. Podział dochodów bieżących. 

L.p. wyszczególnienie 
Dochody ( plan na 

1 stycznia 2020r) 

Dochody plan (po 

zmianach) 

wykonanie na 

dzień 

31.12.2020r 

Udział w 

strukturze 

dochodów 

(%) 

1. dochody własne 20 913 674,14 16 258 845,45 15 775 998,02 25,65 

2. subwencje 22 382 677,00 22 717 912,00 22 717 912,00 36,94 

3. dotacje na zadania bieżące 18 574 866,36 23 806 360,71 23 012 416,28 37,41 

5. dochody bieżące 61 871 217,50 62 783 118,16 61 506 326,30 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

  

Ryc. 8. Podział dochodów bieżących 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

W ramach dochodów własnych uwzględniono dochody gminy z podatków i opłat lokalnych, 

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałe dochody, które zostały 

wykonane w wysokości 15.775.998,02 zł, co stanowi 25,65% dochodów bieżących. 

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

uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 22.717.912 zł, tj. 36,94% 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, dotacje z innych 

samorządów 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 23.012.416,28 zł, co stanowi 37,41% 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 

2020r) 

Dochody plan 

(po zmianach) 

wykonanie na 

dzień 

31.12.2020r 

Udział w 

dochodach 

własnych 

(%) 

1. podatki i opłaty lokalne 7 908 925,00 7 908 925,00 7 795 116,27 49,41 

2. 

udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa  6 412 538,00 6 662 538,00 6 862 724,68 43,50 
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3. pozostałe dochody 6 592 211,14 1 687 382,45 1 118 157,07 7,09 

4. dochody własne 20 913 674,14 16 258 845,45 15 775 998,02 100,00 

 Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 
Ryc. 9. Podział dochodów własnych na podatki i opłaty lokalne, udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa i pozostałe dochody.   

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

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

i opłat lokalnych w wysokości 7.795.116,27 zł, co stanowi 49,41% dochodów własnych gminy, 

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 6.862.724,68 zł, tj. 

43,50% dochodów własnych gminy oraz pozostałe dochody w tym: z tytułu kar i odszkodowań, 

różnych dochodów, różnych opłat, czynszów dzierżawnych, odsetek do budżetu gminy wynoszą 

1.118.157,07 zł, tj. 7,09% 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 2020r.) 

Dochody plan 

(po zmianach) 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2020r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. podatek od nieruchomości 3 290 000,00 3 290 000,00 3 257 673,81 99,02 

2. podatek rolny 1 334 825,00 1 334 825,00 1 190 826,92 89,21 

3. podatek leśny 51 900,00 51 900,00 54 022,58 104,09 

4. podatek od środków transportowych 136 000,00 136 000,00 140 342,00 103,19 

5. podatek od spadków i darowizn 30 000,00 30 000,00 29 050,00 96,83 

6. opłata targowa 12 000,00 12 000,00 920,00 7,67 

7. podatek od czynności cywilno - prawnych 305 000,00 305 000,00 314 486,27 103,11 

8. opata skarbowa 36 000,00 36 000,00 39 354,00 109,32 

9. opłata eksploatacyjna 170 000,00 170 000,00 175 941,70 103,50 

10. 

opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 171 000,00 171 000,00 176 644,61 103,30 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

 



12 
 

Ryc. 10. 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 Miasta i Gminy Kańczuga największy udział stanowi podatek od 

nieruchomości, który został wykonany w wysokości 3.257.673,81zł, podatek rolny – 1.190.826,92 zł, 

podatek od czynności cywilno – prawnych – 314.486,27 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych – 176.644,61 zł, opłata eksploatacyjna – 175.941,70 zł, podatek od środków 

transportowych – 140.342 zł, podatek leśny – 54.022,58 zł, opata skarbowa – 39.354 zł podatek od 

spadków i darowizn – 29.050 zł, opłata targowa – 920 zł. 

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2020r wyniosły 66.115.558,15 zł, co stanowi  

91,08 % w stosunku do planowanych kwot. 

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

ogółem. 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 31.12.2020r. 
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. 

 

 

Ryc. 11. Wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Tab. 10. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2020r. w działach klasyfikacji 

budżetowej 

Dział Nazwa działu 
Wydatki ( plan 

na 1.01 2020r) 

Wydatki plan (po 

zmianach) 

Wydatki 

wykonane 

Procent 

wykonania 

planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000,00 573 890,15 544 297,84 94,84 

020 Leśnictwo 15 100,00 15 100,00 6 655,36 44,08 

400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 169 000,00 297 551,45 183 623,94 61,71 

600 Transport i łączność 2 674 167,23 3 875 367,14 2 559 620,39 66,05 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 151 700,00 1 425 222,18 1 217 877,64 85,45 

710 Działalność usługowa 185 700,00 185 700,00 141 855,36 76,39 

750 Administracja publiczna 4 999 886,00 5 346 459,62 5 126 842,66 95,89 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 2 415,00 98 734,00 96 634,00 97,87 

754 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 576 225,00 957 230,88 732 534,09 76,53 

757 Obsługa długu publicznego 259 039,91 229 039,91 106 529,30 46,51 

758 Różne rozliczenia 450 000,00 80 795,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 21 650 396,86 24 330 577,18 23 343 259,13 95,94 

851 Ochrona zdrowia 175 000,00 198 120,53 125 487,82 63,34 

852 Pomoc społeczna 2 814 310,00 5 117 165,11 4 536 613,47 88,65 

853 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 

854 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 73 000,00 207 545,00 181 101,00 87,26 

855 Rodzina 18 372 838,00 20 403 628,00 19 473 566,91 95,44 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 6 334 700,00 6 195 248,64 5 022 552,50 81,07 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 1 316 050,00 1 348 878,30 1 266 388,32 93,88 

926 Kultura fizyczna i sport 1 320 160,00 1 695 119,60 1 450 118,42 85,55 

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, zadanie: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w obrębach: Łopuszka Wielka dz. nr ewid. 189, Żuklin dz. nr ewid. 217, Pantalowice dz. 

nr ewid. 564”. 

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 elektryczną, gaz i wodę środki przeznaczono 

na dopłaty do ceny wody w spółkach prawa handlowego – 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 urządzeń w pasie drogowym. W ramach tych środków wykonano zadania 

inwestycyjne pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową odcinka sieci 

wodociągowej przy ul. Klonowej w Kańczudze. 

4. W dziale Transport i łączność wydatki przeznaczono na: 
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- drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa 

Podkarpackiego na zadanie: "Remont skarpy chodnika i schodów przy ul. Piłsudskiego  

w Kańczudze” oraz wykonano dokumentacje projektową - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 

Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska - budowa chodnika w m. Siedleczka, 

    - drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego na 

zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej P 1 629 R Widaczów – Świebodna – Pruchnik na odcinku  

w m. Wola Rzepińska”, 

    - drogi publiczne gminne, w tym: na zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup kruszywa, pospółki, 

klińca, krawężników, znaków drogowych, remonty cząstkowe na drogach gminnych, koszenie i prace 

porządkowe. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania: wykonanie dokumentacji 

projektowo kosztorysowych dla zadań budowy, przebudowy rozbudowy dróg gminnych  

i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, modernizacja 

dróg i chodników gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, modernizacja drogi gminnej nr 1 

10741 R Żuklin - Krzeczowice – Kapliczka w ramach dotacji od Samorządu Województwa 

Pomorskiego, modernizacja drogi gminnej nr 1 10710 R Niżatyce – Żuklin w ramach dotacji od 

Samorządu Województwa Pomorskiego, modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 1 10728R  

ul. gen. M. Karaszewicza - Tokarzewskiego w Kańczudze w ramach dotacji od Samorządu 

Województwa Pomorskiego, budowa ścieżki pieszo rowerowej w Łopuszce Małej na dz. ewid. 390,  

- drogi publiczne wewnętrzne, w tym zakupiono obrzeża, beton, zakupiono kruszywo, kliniec, 

wykonano remonty na drogach w Niżatycach, wykonano remont przepustu w ciągu drogi  

w Żuklinie, 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym na: odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej 

podczas powodzi w czerwcu 2020r ( zadanie sfinansowano przy udziale dotacji od Samorządu 

Województwa Zachodniopomorskiego i dotacji z Gminy Wiązownica), remont utwardzonego placu 

przy Zespole szkół w Kańczudze na działce o nr 1620/3 (zadanie sfinansowano przy udziale dotacji z 

Gminy Ropczyce). W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania: 

 - odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy (zadanie 

sfinansowano przy udziale dotacji z m. Warszawa),  

- przebudowa drogi - położonej na działce ewid. nr. 493 w m. Chodakówka w kilometrażu 0+100 do 

0+698,  

- przebudowa drogi - położonej na działce ewid. nr. 294 w m. Żulkin w kilometrażu 0+141 do 0+485 

oraz dz. ewid. nr. 1891/9 w m. Kańczuga w kilometrażu 0+496 do 0+690, 

- w ramach pozostałej działalności dokonano zakupu wiat przystankowych  

w miejscowościach Chodakówka, Pantalowice, Rączyna, Łopuszka Wielka, Niżatyce, Kańczuga, 

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.                                           

Zakupiono działki Nr 1230, 1233 w Siedleczce, działkę Nr 1788 w Sieteszy, wykonano projekt 

budowlany - zmiany sposobu użytkowania części budynku garażu na pomieszczenia świetlicy  

w Pantalowicach, wykonano modernizację świetlicy kulturalno oświatowej w Pantalowicach, 

wybudowano instalację gazową i c.o. w budynku użyteczności publicznej w m. Chodakówka. 

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 i zakupiono artykuły związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych  

w Siedleczce, Pantalowicach, Rączynie i Łopuszce Wielkiej.  

7. W dziale Administracja publiczna wydatki przeznaczono na: wypłaty wynagrodzenia  

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

zakupiono materiały i wyposażenie, środki na promocję miasta, diety sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedlowych, składki członkowskie na Lokalną Grupę Działania, na 

związek Gmin Ziemi Przeworskiej, na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, 

jak również przeznaczono środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze, 

spis powszechny i rolny. 
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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 Prezydenta Rzeczpospolitej. 

9. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki przeznaczono na 

Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego (samochodu 

osobowego segmentu C), na dofinansowanie pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy 

Powiatowej Policji w Przeworsku ( Komisariat Policji w Kańczudze) na utrzymanie Ochotniczych 

Straży Pożarnych. W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie: Rozwój kulturalny  

i sportowy mieszkańców w m. Sietesz, zakup sprzętu pożarniczego, instrumentów dla OSP 

Sietesz. Zakupiono 3 samochody pożarnicze dla OSP Chodakówka i OSP Bóbrka Kańczucka, 

OSP Żuklin. 

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano środki na usuwanie skutków powodzi, 

która miała miejsce w dniu 26 czerwca 2020r. W ramach tych środków zakupiono piasek, worki 

łopaty, paliwa, pilarki, środki czystości, art. chemiczne, motopompy, węże, filtry, akcesoria do 

czyszczenia i mycia, koce, pościel, środki dla powodzian użytych w czasie powodzi na terenie 

gminy, wykonano usługi sprzątania terenów zalanych wodą. Miasto i Gmina Kańczuga przekazała 

dotację dla Szpitala Powiatowego w Przeworsku na zakup sprzętu medycznego. 

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

11. W dziale Różne rozliczenia pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna. 

12. W dziale Oświata i wychowanie wydatki przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga, koszty utrzymania przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, 

koszty utrzymania szkół 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, opłacono zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zrealizowano projekt: „Aktywne Przedszkolaki 

– rozwój edukacji przedszkolnej w miejscowości Kańczuga”. Wykonano modernizację 

sanitariatów w Szkole Podstawowej w Rączynie oraz modernizację kotłowni w Szkole 

Podstawowej w Siedleczce, 

13. W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani. 

14. 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 i w domu”. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 

wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 

środki z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.  

W tym dziale realizowane były projekty: 

- zrealizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze pn. 

,,Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga – edycja 2” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej: VIII Integracja 

społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zgodnie  

z umową nr RPPK.08.03.00-18-0064/19-00, 

- zrealizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej w ramach Programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 

2020 r., zadanie pod tytułem: „Uwierz w siebie - Niepełnosprawni Sprawni".  

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to: przebudowa i adaptacja budynku w Lipniku na potrzeby 

utworzenia placówki Senior+ 

15. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza środki przeznaczono na pomoc materialną dla 

uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 



16 
 

16. 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. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową do zadania pod nazwą: 

rozbudowa i przebudowa miejsko – gminnego żłobka w Kańczudze. 

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

- dopłaty do cen ścieków w spółkach prawa handlowego – Zakładzie Gospodarki Komunalnej  

w Kańczudze, opracowano dokumentację projektową wraz z wykonaniem sieci kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Klonowej w m. Kańczuga, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie 

miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, oświetlenie ulic, placów i dróg, budowę 

oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy 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 i Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Kańczudze, poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji modernizacji budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kańczudze oraz udzielono dotacji na konserwację i restaurację murów 

w partii cokołowej przy kościele Filialnym – dawnej cerkwi pw. Opieki NMP w Kańczudze.  

21. W dziale Kultura fizyczna i sport wydatki przeznaczono na remonty i modernizacje obiektów 

sportowych, koszty utrzymania Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kańczudze oraz na 

dotacje dla klubów sportowych z terenu miasta i gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej, opracowano projekt budowlany budowy trybuny na stadionie sportowym  

w m. Łopuszka Wielka oraz wykonano dostawę i montaż dwóch mobilnych trybun na stadionie 

sportowym w m. Łopuszka Wielka, przebudowano bieżnię lekkoatletyczną oraz oświetlenie stadionu 

miejskiego w m. Kańczuga zniszczonej w wyniku powodzi, wybudowano trybuny sportowe na 

stadionie w Niżatycach, budowano infrastrukturę rekreacyjno - wypoczynkową przy zbiorniku 

wodnym w m. Łopuszka Mała, wykonano projekt budowy, rozbudowy i przebudowy budynku 

zaplecza stadionu MKS w Kańczudze, zagospodarowano przestrzeń publiczną poprzez budowę placu 

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

rozbudowano placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych w m. Kańczuga.   

 
Ryc. 12. Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budzetowej. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Miasto i Gmina Kańczuga największe wydatki w 2020r. poniosła na oświatę  

- w wysokości 23.343.259,13 zł, następną pozycję zajmują wydatki w dziale rodzina  

- w wysokości 19.473.566,91 zł, kolejne to wydatki w dziale administracja publiczna – 5.126.842,66 

zł, następnie gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.022.552,50 zł, pomoc społeczna – 

4.536.613,47 zł, transport i łączność -  2.559.620,39 zł. 

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

wychowania przedszkolnego, 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  
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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 

31.12.2020r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. 80101 Szkoły podstawowe 14 003 597,59 13 634 547,63 97,36 

2. 80104 Przedszkola  3 751 909,10 3 656 821,83 97,47 

3. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 15 000,00 0,00 0,00 

4. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 184 500,00 156 738,70 84,95 

5. 80115 Technikum 1 826 324,68 1 765 929,18 96,69 

6. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 57 736,49 46 826,09 81,10 

7. 80120 Licea ogólnokształcące 508 402,52 461 158,62 90,71 

8. 80132 Szkoły artystyczne 1 808 760,00 1 763 177,61 97,48 

9. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98 368,00 17 683,58 17,98 

10. 80148 Stołówki szkolne 1 122 001,93 1 088 142,47 96,98 

11. 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 34 862,00 34 858,28 99,99 

12. 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 416 661,00 400 564,00 96,14 

13. 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 5 169,00 5 165,50 99,93 

14. 
80153 

 

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

104 819,51 

 

102 120,28 

 

97,42 

 

15. 80195 Pozostała działalność 392 465,36 209 525,36 53,39 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 



18 
 

Ryc. 13. 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 13.634.547,63 zł, następnie na utrzymanie przedszkola (rozdział 80104) w wysokości 

3.656.821,83 zł. 

Miasto i Gmina Kańczuga w roku 2020 otrzymała subwencję oświatową w wysokości 14.573.065,00 

zł na finansowanie zadań oświatowych w tym: koszty utrzymania szkół podstawowych, 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. 14. 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 8.770.194,13 zł dodatkowych 

środków z budżetu miasta i gminy. 

 
Tab. 12. Struktura wykonanych wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  

w 2020 roku. 

L.p. 

Dział 

klasyfikacji 

budżetowej 

Wyszczególnienie 
Wydatki plan 

(po zmianach) 

Wykonanie na 

dzień 31.12.2020r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 170 000,00 147 209,35 86,59 

2. 400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię 
188 551,45 88 393,65 

46,88 

3. 600 Transport i łączność 2 221 127,91 1 235 438,85 55,62 

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 247 200,00 226 186,31 91,50 

5. 
754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 241 000,00 230 000,00 95,44 

6. 801 Oświata i wychowanie 98 499,98 98 499,98 100,00 

7. 852 Pomoc społeczna 1 233 500,00 790 453,61 64,08 
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8. 855 Rodzina 750 000,00 33 835,60 4,51 

9. 
900 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 2 441 563,64 1 644 862,14 67,37 

10. 
921 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 40 050,00 18 000,00 44,94 

11. 926 Kultura fizyczna i sport 662 110,50 498 252,20 75,25 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 15. Struktura wykonanych wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  

w 2020 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

W 2020 roku największe wydatki majatkowe wykonane zostały w dziale 900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1.644.862,14 zł, następnie w dziale 600 Transport  

i łączność w wysokości 1.235.438,85 zł. 

 

Analiza płynności finansowej w Mieście i Gminie Kańczuga (WPF) 

Wskaźnik płynności finansowej pokazuje stopień pokrycia dochodami ogółem i przychodami sumy 

wydatków ogółem, rozchodów i zobowiązań wymagalnych. 

WPF = ( 63.781.383,98 + 5.654.410,68) / (66.115.558,15) 

WPF=1.05 

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

Analiza zadłużenia 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (zadłużenie /dochody ogółem) wynosi 11,88%. 

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

wynosi 1,79. 

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 13,97%. 

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 23.17%.  
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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 2020r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Spłaty rat kapitałowych kredytów i 

pożyczek w poszczególnych latach 

Kwota długu na koniec każdego 

roku  

1. 2020 1 036 000,00 7 579 776,42 

2. 2021 1 123 000,00 12 656 776,42 

3. 2022 1 057 499,98 11 599 276,44 

4. 2023 997 500,00 10 601 776,44 

5. 2024 880 118,61 9 721 657,83 

6. 2025 856 000,00 8 865 657,83 

7. 2026 660 000,00 8 205 657,83 

8. 2027 660 000,00 7 545 657,83 

9. 2028 660 000,00 6 885 657,83 

10. 2029 645 657,83 6 240 000,00 

11. 2030 550 000,00 5 690 000,00 

12. 2031 600 000,00 5 090 000,00 

13. 2032 600 000,00 4 490 000,00 

14. 2033 650 000,00 3 840 000,00 

15. 2034 650 000,00 3 190 000,00 

16. 2034 540 000,00 2 650 000,00 

17. 2036 600 000,00 2 050 000,00 

18. 2037 600 000,00 1 450 000,00 

19. 2038 600 000,00 850 000,00 

20. 2039 400 000,00 450 000,00 

21. 2040 450 000,00 0,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Ryc. 16. Kształtowanie się spłat rat kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia w Mieście i Gminie Kańczuga 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Na dzień 31 grudnia 2020r. zadłużenie Miasta i Gminy Kańczuga wynosi 7.579.776,42 zł.  

W roku 2021 planowana spłata zadłużenia w wysokości 1.123.000,00 zł.                         

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

kredytów planowana jest w roku 2040 w wysokości 450.000,00 zł.  

 

 

3.2 Realizacja Budżetu Obywatelskiego  
 

Zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2020 roku było14. 

Najwięcej głosów uzyskały: 

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

90 000,00 zł  

 Celem projektu było utworzenie świetlicy kulturalno –oświatowej dla dzieci  

i dorosłych, w budynku komunalnym w Pantalowicach. W ramach projektu wykonano prace 

remontowe w środku budynku, zakupiono asortyment do wyposażenia świetlicy min.: krzesła i stoliki 

świetlicowe, gry planszowe, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, rzutki, bilard. 

Całkowity koszt realizacji zadania: 89 825,61 zł. 

Dodatkowo została wykonana dokumentacja projektowa w kwocie 20 172,00 zł. 

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 było zamontowanie mobilnych trybun stadionowych przy stadionie sportowym  

w m. Łopuszka Wielka.  Zaprojektowano trybuny o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi 

na 52 osoby każda, łącznie 104 osoby, przeznaczone dla widzów meczy odbywających się na płycie 

boiska.  Przed trybunami od strony boiska wykonano utwardzenie o nawierzchni z kostki brukowej, 

które pozwala na swobodne wejście na miejsca siedzące trybun. 

 Łopuszka Wielka dysponuje pełnym kompleksem sportowo – rekreacyjnym: 

 stadion sportowy wraz z trybunami 

 boisko do siatkówki 

 rozbudowany plac zabaw 

 siłownia plenerowa 

Całkowity koszt realizacji zadania: 64 580,38 zł. 

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 było dokonanie zakupu 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.  Zakupiono instrumenty dla 

Orkiestry Dętej w Sieteszy: 

 tuba klapowa, 

 trąbka 

Całkowity koszt projektu wynosił: 62 000,00 zł 

  

W roku 2020 został ogłoszony nabór na realizacje projektów i zadań w ramach „ Budżetu 

Obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2021”. 

Kwota została podzielona na 3 części tj.: 

 I część – projekty dla miejscowości poniżej 500 mieszkańców – kwota do 50 000,00 zł 

 II część – projekty dla miejscowości od 501 do 1 000 mieszkańców – kwota do 70 000,00 zł 

 III część – projekty dla miejscowości powyżej 1 000 mieszkańców – kwota do 90 000,00 zł 

W wyniku przeprowadzonej procedury zostaną zrealizowane w 2021 roku następujące zadania: 

1. Budowa rowu krytego wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w m. Medynia Kańczucka – 

budowa rowu wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej, zwiększy poziom bezpieczeństwa dla 

mieszkańców przemieszczających się pieszo. Budowa rowu krytego uporządkuje gospodarkę wód 

opadowych zalewających drogę i przydrożne domy. Szacowany koszt projektu: 50 000,00 zł. 
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2. Zagospodarowanie terenu w m. Rączyna na dz. nr ewid. 1842  - celem projektu jest 

zagospodarowanie w/w działki, na której znajduję się również Dom Kultury, poprzez wykonanie 

ogrodzenia, parkingu oraz wykonanie placu zabaw, który umiliłby czas najmłodszym 

mieszkańcom wsi Rączyna. Szacowany koszt projektu: 70 000,00 zł. 

3. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Siedleczka na  

dz. nr ewid. 1230, 1233 – Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna  

i edukacja poprzez zabawę. W/w działka, która znajduje się w centrum wsi będzie odpowiednią 

lokalizacją na utworzenie inwestycji. Plac zabaw pozwoli dzieciom na spędzanie czasu na 

świeżym powietrzu, ale również będzie odpowiednim miejscem na spotkania z rówieśnikami. 

Siłownia, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw przyniesie sporo korzyści dla opiekunów, 

którzy podczas zabawy dzieci będą mogli zadbać o swoje zdrowie korzystając z urządzeń siłowni 

zewnętrznej. Szacowany koszt projektu: 90 000,00 zł. 

 

 

3.3 .Wykonanie wydatków inwestycyjnych i remontowych  
 
Tab.14. Zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych   

Lp. Nazwa zadania Całkowity koszt 

realizacji 

Źródło 

finansowania/ 

dofinansowania 

Wysokość 

dofinansowania 

1. Modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga 

 

1 375 780,83 zł Pożyczka z 

Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej  

 

2. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w 

Lipniku 

861 772,70 zł - dofinansowanie z 

Programu 

Wieloletniego Senior 

+ na lata 2015-2020- 

Edycja 2020,  

- dofinansowanie z 

Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych.   

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

300 000, 00 zł 

 

 

 

 

 

403 500,00 zł 

 

 

158 272,70 zł. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

budową sieci wodociągowej przy ul. Klonowej 

w Kańczudze - wykonano dokumentację 

projektową, a następnie wybudowano sieć 

wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej 

przy ul. Klonowej w Kańczudze.   

168 300,30 zł 

 

- dofinansowane z 

Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, 

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

119 979,09 zł,    

 

 

 

 

48 321,21 zł. 

4. Zakup samochodów dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Chodakówce, Bóbrce Kańczuckiej, 

Żuklinie 

139 000,00 zł środki własne Miasta 

i Gminy 

 

5. Prace remontowe w budynku Domu Kultury w 

Pantalowicach 

132 580,25 zł środki własne Miasta 

i Gminy  

 

6. Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga 

w niezbędny sprzęt 

154 748,28 zł 

 

WFOŚiGW 

 

-wkład własny MiG 

Kańczuga  

132 301,00 zł  

 

22 447,28 zł  

7. Budowa trybun na stadionie sportowym w 

Niżatycach 

116 921,96 zł środki własne Miasta 

i Gminy 

 

8.  Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga w tym na ul. Polnej i w 

Krzeczowicach 

115 326,71 zł  środki własne Miasta 

i Gminy 

 

9. Budowa placu zabaw z elementami siłowni 112 874,89 zł - dofinansowanie z 71 019, 00 zł 
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zewnętrznej w Łopuszce Wielkiej i budowa 

placu zabaw w Sieteszy  

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

 

 

41 855,89 zł 

10. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze” 

100 000,00 zł - dofinansowane z 

Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego, 

- wkład własny 

Miasta i Gminy 

80 000,00 zł  

 

 

 

20 000,00 zł 

11. Prace remontowo – sanitarne w budynku Domu 

Ludowego w Chodakówce 

74 612,11 zł 

 

środki własne Miasta 

i Gminy 

 

 

12. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz 

oświetlenia stadionu miejskiego w Kańczudze 

66 115,45 zł - dofinansowane z 

Województwa 

Pomorskiego w 

ramach pomocy 

finansowej,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

50 000,00 zł  

 

 

 

 

16 115,45 zł 

13. Prace remontowe dużej Sali budynku CIT w m. 

Bóbrka Kańczucka 

62 349,12 zł środki własne Miasta 

i Gminy 

 

14. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej 

w Siedleczce 

55 000,00 zł środki własne Miasta 

i Gminy 

 

15. Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni 

zewnętrznej w m. Kańczuga, przy ulicy 

Okulickiego 

54 985,00 zł środki własne Miasta 

i Gminy – przy 

współpracy z firmą 

Marma Polskie Folie 

 

16. Prace remontowe w budynku Domu Kultury w 

Rączynie 

42 947,31 zł środki własne Miasta 

i Gminy 

 

17. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w 

Rączynie   

43 499,98 zł środki własne Miasta 

i Gminy 

 

18. Rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystyczno 

- wypoczynkowej w Łopuszce Małej  

42 993,92 zł - dofinansowane z 

Podkarpackiego 

Programu Odnowy 

Wsi, 

-wkład własny MiG 

Kańczuga 

10 000,00 zł 

 

 

 

32 993,92 zł   

19. Dokumentacja projektowa modernizacji 

budynku zaplecza stadionu MKS w Kańczudze 

40 641,60 zł środki własne Miasta 

i Gminy 

 

20. Prace remontowe w budynku Domu Kultury w 

Łopuszce Wielkiej 

30 947,30 zł środki własne Miasta 

i Gminy 

 

21. Ułożenie kostki na działce komunalnej nr ewid. 

1715/1 za Biblioteką w m. Kańczuga 

 

23 370,00 zł 

 

środki własne Miasta 

i Gminy 

 

22. Doposażenie OSP Kańczuga realizowanego  

w ramach środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości.   

27 564,30 zł. - dofinansowanie z 

Funduszu 

Sprawiedliwości,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

26 977,94 zł, 

 

 

586,36 zł. 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Zestawienie wykonanych zadań związanych z modernizacją i remontami infrastruktury 

drogowej 

 

 
Tab. 15. Zestawienie wykonanych zadań związanych z modernizacją i remontami infrastruktury drogowej  

Lp. Nazwa zadania Całkowity koszt 

realizacji 

Źródło finansowania/ 

dofinansowania  

Wysokość 

dofinansowania 

1. Odbudowa zniszczonych dróg 

gminnych w trakcie powodzi w tym ul. 

Zielonej w Kańczudze oraz drogi 

gminnej w m. Łopuszka Wielka.   

298 515,36 zł - dofinansowane z dotacji z 

Miasta Stołecznego 

Warszawa 

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

297 801,96 zł   

 

 

713,40 zł 

2. Remont ulicy Karaszewicza – 

Tokarzewskiego i ul. Bohaterów 

Westerplatte w Kańczudze 

244 967,90 zł - dofinansowanie z 

Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

171 477,00 zł  

 

 

73 490,90 zł 

3. Modernizacja dróg i chodników w 

Kańczudze, Pantalowicach, 

Krzeczowicach, Łopuszce Małej i w 

Sieteszy. 

204 143,83 zł - dofinansowane w ramach 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych,  

204 143,83 zł   

4. Przebudowa drogi powiatowej w Woli 

Rzeplińskiej realizowana przez Powiat 

Przeworski i współfinansowana przez 

Miasto i Gminę Kańczuga 

181 399,66 zł  - środki Powiatu 

Przeworskiego,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

90 700,66 zł  

 

90 699,00 zł 

5. Modernizację drogi gminnej nr 110710R 

Niżatyce – Żuklin, 

Modernizację drogi gminnej nr 110741 

R Żuklin- Krzeczowice – Kapliczka, 

Modernizację chodnika przy drodze 

gminnej nr 110728 R ul. Gen M. 

Karaszewicza-Tokarzewskiego w 

Kańczudze, 

182 090,88 zł - dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego,  

 

 

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

169 367,45 zł     

 

 

 

 

12 723,43 zł 

6. Modernizacja dróg i chodników w 

Kańczudze na ul. Kościuszki oraz ul. 

Widokowej 

153 384,08 zł - dofinansowanie w ramach 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

153 384,08 zł   

7. Modernizacja dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych na terenie Miasta i 

Gminy Kańczuga w Łopuszce Wielkiej, 

Żuklinie, Pantalowicach. 

 

147 209,35 zł - dofinansowanie w ramach 

Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

120 000,00 zł   

 

 

 

27 209,35 zł  

8. Remont drogi gminnej nr G 110760R 

Sietesz Cegielnia - Szkoła Podstawowa  

136 394,21 zł  - dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

95 475,00 zł   

 

 

 

40 919,21 

9. Remont drogi gminnej nr G110766R 

Siedleczka - Remiza  

 

131 678,45 zł 

   

- dofinansowane w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

92 174,00 zł   

 

 

 

39 504,45 zł 

10. Remont parkingu przed Zespołem Szkół 

w Kańczudze 

104 524,17 zł - dofinansowanie w ramach 

dotacji z Gminy Ropczyce,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

10 000,00 zł   

 

 

94 524,17 zł 

11. Wymiana wiat przystankowych na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

 

 

101 852,50 zł  środki własne MiG 

Kańczuga 
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12. Odbudowa infrastruktury drogowej 

zniszczonej podczas powodzi w 

czerwcu 2020 roku na terenie Gminy 

Kańczuga w Łopuszce Małej. 

 

103 371,18 zł 

   

- dofinansowane z dotacji z 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

100 000,00 zł   

 

 

 

 

3 371,18 zł 

13. Przebudowa drogi położonej w 

Chodakówce 

75 651,52 zł - dofinansowane ze środków 

rezerwy celowej budżetu 

państwa,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

48 003,00 zł   

 

27 648,52 zł 

14. Przebudowa placu targowego w 

Kańczudze  

 

73 847,95 zł - dofinansowanie z ze 

środków rezerwy celowej 

budżetu państwa,  

- wkład własny MiG 

Kańczuga 

 41 636,00 zł 

 

 

 

32 211,95 zł  

 Koncepcje techniczne i dokumentacja 

projektowa rozbudowy/przebudowy 

dróg gminnych, chodników gminnych i 

wojewódzkich na terenie Miasta i 

Gminy Kańczuga 

68 431,08 zł  środki własne MiG 

Kańczuga 

 

15. Pobieranie rowów na terenie MiG 

Kańczuga oraz profilowanie dróg 

zielonych  

54 180,27 zł  środki własne MiG 

Kańczuga  

 

16. Przebudowa ścieżki pieszej do Żuklina    

 

55 143,84 zł - dofinansowane ze środków 

rezerwy celowej budżetu 

państwa,  

wkład własny MiG 

Kańczuga -  

42 674,00 zł   

 

 

 

12 469,84 zł  

17. Stała organizacja ruchu na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga 

49 479,15 zł środki własne MiG 

Kańczuga 

 

18. Remonty cząstkowe masą oraz 

likwidacja przełomów 

48 031,50 zł środki własne MiG 

Kańczuga 

 

19. Wymiana przepustów wraz 

wykonaniem robót towarzyszących, 

rozwiezienie kruszywa w wybranych 

miejscowościach na poszczególne drogi 

zgodnie z uzgodnieniami sołtysów, 

odmulenie rowów w m. Łopuszka 

Wielka 

39 596,78 zł środki własne MiG 

Kańczuga 

 

20. Rozdysponowanie kamienia do 

wszystkich miejscowości gminy oraz na 

teren miasta  

39 852,00 zł  środki własne MiG 

Kańczuga 

 

21. Remonty cząstkowe chodników, miejsc 

parkingowych, poboczy na terenie 

Miasta i Gminy 

29 171,91 zł środki własne MiG 

Kańczuga 

 

22. Remont skarpy, chodnika i schodów 

przy ul. Piłsudskiego w m. Kańczuga” 

 

19 933,63 zł Udzielenie pomocy 

finansowej przez Miasto i 

Gminę – Podkarpackiemu 

Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich -  środki 

Miasta i Gminy Kańczuga 

  

23. Wykonanie nowej nawierzchni z 

mieszanek mineralno - bitumicznych 

asfaltowych wraz  

z wyrównaniem istniejącej podbudowy, 

a także wykonanie utwardzenia 

istniejących poboczy dróg zniszczonych 

20 339,08 zł. 

 

- dofinansowanie w ramach 

dotacji z Gminy Wiązownica 

 

wkład własny MiG 

19 940,27 zł   
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podczas powodzi w 2020 roku w 

miejscowości Krzeczowice 
Kańczuga 398,81 zł 

25 Poszerzenie miejsc parkingowych pod 

Urzędem oraz utwardzenie placu 

12 328,29 zł środki własne MiG 

Kańczuga 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

 

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 2020 r. Miasto i Gmina Kańczuga jest właścicielem gruntów  

o ogólnej powierzchni 471,2728 ha o wartości księgowej 7 336 389,75 zł, oraz użytkownikiem 

wieczystym gruntów o powierzchni 2,8024 ha o wartości 38 576,87 zł. 

 
Tab. 16. Stan gruntów mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga na 31.12.2020 

 

Miejscowość Wartość w zł Powierzchnia w ha 

Bóbrka Kańczucka                 175 818,00     14,3437 

Chodakówka                 149 726,31     20,6179 

Kańczuga              2 009 631,45     50,1127 

Krzeczowice                 163 119,49     44,6388 

Lipnik                 131 714,84     4,7500 

Łopuszka Mała                 253 615,05     54,1401 

Łopuszka Wielka                 890 322,12     55,6322 

Medynia Kańczucka                   47 510,00     3,3400 

Niżatyce                 345 870,44     15,0568 

Pantalowice                 908 990,44     71,0794 

Rączyna                 847 456,33     50,0748 

Siedleczka                 547 616,80     33,4360 

Sietesz                 640 924,18     34,3491 

Wola Rzeplińska                   14 598,00     2,0096 

Żuklin                 209 476,30     17,6917 

RAZEM 7 336 389,75 471,2728 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Ryc. 17. Stan gruntów mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się 16,1432 ha gruntów 

o wartości 300 759,45 zł, w trwały zarząd oddanych było 24,4319 ha gruntów 
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Tab.17. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga będących przedmiotem 

użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2020 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 1296,44 Powierzchnia w m2 

Najem lokali użytkowych 2265,68 Powierzchnia w m2 

Najem gruntów 0,4803 Powierzchnia w ha 

Dzierżawa  21,6129 Powierzchnia w ha 

Użyczenie lokali 1872,18 Powierzchnia w m2 

Użyczenie gruntów 5,5005 Powierzchnia w ha 

Posiadanie  112,2883 Powierzchnia w ha 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zbyła grunty 

o łącznej powierzchni 0,8878 ha.  

 Całkowita wartość sprzedaży w 2020 roku wyniosła 140 885,00 zł. Zamieszczona poniżej 

tabela zawiera wszystkie zbyte przez Miasto i Gminę Kańczuga nieruchomości  

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Ponadto w 2020 r. decyzją Wojewody Podkarpackiego,  

w gminie Kańczuga zostało wywłaszczonych 5 działek na rzecz inwestycji drogowych, za które nie 

otrzymano w 2020r. odszkodowania. 

 
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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

Obręb 

ewidencyjny 
Udział Działka 

Powierzc

hnia (ha) 

Wartość 

zbycia brutto 

(zł) 

Data zbycia 

Forma zbycia 

Chodakówka 1/1 154/4 0,0035 1 865,00 2020-12-14 Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej 

Kańczuga 1/1 1262/17 0,0072 5 120,00 2020-12-14 Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej 

Kańczuga 1/1 1895/4 0,1208 100 000,00 2020-10-14 Sprzedaż w drodze 

przetargu 

Krzeczowice 1/1 650/1 0,0155 3 000,00 2020-05-21 Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej 

Łopuszka Mała  

1/1 479 0,1791 

 

18 000,00 2020-05-21 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 

Łopuszka 

Wielka 

 

1/1 43/19 0,2700 

 

8 150,00 2020-01-15 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 

Sietesz  

1/1 3472 0,1400 

 

3 100,00 2020-01-15 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 

Sietesz  

1/1 3527/2 0,1200 

 

1 650,00 2020-01-15 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 

Suma 0,8561 140 885,00    

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Tab.19. Zbycie z zasobu mienia gminnego w wyniku wywłaszczenia na rzecz inwestycji drogowych w okresie 

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

Obręb 

ewidencyjny 
Udział Działka 

Powierzchnia 

(ha) 
Data zbycia 

Decyzja 

Kańczuga 1/1 1501/1 0,0012 2020-05-29 N-VIII.7820.1.29.2019 

Niżatyce 1/1 518/1 0,0013 2020-05-29 N-VIII.7820.1.29.2019 

Niżatyce 1/1 673/1 0,0168 2020-05-29 N-VIII.7820.1.29.2019 

Niżatyce 1/1 750/1 0,0052 2020-05-29 N-VIII.7820.1.29.2019 

Niżatyce 1/1 762/1 0,0072 2020-05-29 N-VIII.7820.1.29.2019 

  Suma     0,0317    

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
 

Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nabyła grunty  

o łącznej powierzchni 1,4692 ha.  

 
Tab. 20. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

w drodze komunalizacji. 

Obręb ewidencyjny Udział Działka Powierzchnia Data nabycia 

Kańczuga 1/1 1862 0,4464 2020-12-09 

Kańczuga 1/1 62 0,1812 2020-12-09 

  Razem 0,6276  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tab. 21. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w drodze darowizny. 

Obręb ewidencyjny Udział Działka Powierzchnia Data nabycia 

Kańczuga 1/1 754/8 0,0399 2020-07-16 

  Razem 0,0399  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tab. 22. Nabycie do zasobu mienia gminnego w drodze kupna w okresie od 01.01.2020  r. do 31.12.2020r.  

Obręb ewidencyjny Udział Działka Powierzchnia 
Wartość 

nabycia 
Data nabycia 

Sietesz 1/1 1788 0,0300 12 000.00 2020-07-16 

Siedleczka 1/1 1230 0,1374 21 355,00 2020-06-16 

Siedleczka 1/1 1233 0,1843 28 645,00 2020-06-16 

  Razem 0,3517 62 000,00  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tabela. 23. Nabycie do zasobu mienia gminnego w drodze zasiedzenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 

r. 

Obręb ewidencyjny Udział Działka Powierzchnia Data nabycia 

Chodakówka 1/1 345 0,1600 2020-06-25 

Chodakówka 1/1 361 0,2500 2020-06-25 

Chodakówka 1/1 364 0,0400 2020-06-25 

Razem 0,4500  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Ryc. 18.  Nabywanie przez Miasto i Gminę nieruchomości w 2020 roku  

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tab. 24. Zasoby mieszkaniowe Miasta i Gminy Kańczuga – stan na 31.12.2020 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 Łopuszka Wielka 181 1 65,00 

6 Pantalowice „Ośrodek Zdrowia”  2 105 

7 Siedleczka „Dom Nauczyciela”  1 117 

8 Sietesz „Stare przedszkole” 1 73 

9 Sietesz „Ośrodek Zdrowia” 2 94,15 

10 Wola Rzepińska „Stara Szkoła” 1 53 

11 Kańczuga ul. Piłsudskiego 18 1 49,90 

12 Kańczuga ul. Sawickiego 7  2 107,62 

13 Kańczuga ul. 3go Maja 4  3 105,70 

14 Kańczuga ul. Wolności 24  7 226,98 

15 Kańczuga ul. Mickiewicza 6 1 36,95 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

  

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kańczuga na lata 

2018-2020, przyjęty został Zarządzeniem Nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia  

4 grudnia 2017 roku sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu gminnego nieruchomości Miasta 

 i Gminy Kańczuga w latach 2018 - 2020. Podstawę sporządzenia planu stanowią przepisy  

art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ·o gospodarce nieruchomościami. Plan wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kańczuga w 2020 roku realizowany był głównie 

poprzez kontynuację większości zawartych umów dzierżawy, najmu i użyczenia. Zbyte zostały grunty,  

o łącznej powierzchni 0,8878 ha. Całkowita wartość sprzedaży w 2020 roku wyniosła 140 885,00 zł. 

Do zasobu gruntów dołączone zostały grunty o łącznej powierzchni 1,4692 ha.  

 

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 2020 roku polegała głównie na utrzymaniu dotychczasowego zasobu mieszkaniowego. Nie udało 

się pozyskać do zasobu nowych lokali. Od 1 kwietnia 2020 roku zostały podwyższone stawki 

czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Stawka bazowa wzrosła z 1,30 zł za 1 m2 do 1,80 zł za 

1 m2. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2020. 

Ilość psów przekazanych do adopcji -1 szt. 

Ilość psów przekazanych do schroniska- 5 szt. 

Ilość kotów przekazanych do schroniska- 3 szt. 

Ilość kotów przekazanych do adopcji -1 szt. 



30 
 

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

schroniska, łączna kwota: 15 594,50 zł. 

Kwota pozyskana ze sprzedaży drewna w roku 2020 

Łączna kwota: 22 786,70 zł (brutto)  

 

Zasoby przyrody (w tym pomniki przyrody) 

 
Tab. 25. Zasoby 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 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Powierzchnia gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kańczuga wynosi: 67,16 ha 

położonych w obrębach ewidencyjnych: Chodakówka, Łopuszka Wielka, Żuklin, Niżatyce, Łopuszka 

Mała, Pantalowice, Sietesz oraz na terenie Gminy Jawornik Polski w miejscowości Manasterz.  

Powierzchnia gruntów rolnych na terenie Miasta i Gminy w Kańczudze wynosi: 7920,16 ha 

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

 Kańczuga –o pow. 2,15 ha na działce nr ewid. 1594 

 Krzeczowice – o pow. 2,50 ha na działce nr ewid. 1028/1 

 

4.1 Gospodarka odpadami komunalnymi  
 

W roku 2020 system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

nie uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich w zakresie typu nieruchomości objętych systemem, 

tzn. zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, jak również sposobu 

wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość.  

 Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Miasta  

i Gminy Kańczuga w roku 2020 realizował Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga na podstawie zawartej umowy. 

Zgodnie z obowiązkiem gminy wynikającym z zapisów art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o., 37-220 Kańczuga, ul. Św. Barbary 18 

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 2020 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 

W roku 2020  z terenu Miasta i Gminy Kańczuga: 

 odebrano i zebrano łącznie 2 800,66 Mg wszystkich odpadów komunalnych (227,64 

kg/mieszk/rok), 
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 odebrano i zebrano 1 466,32 Mg odpadów komunalnych zmieszanych (119,183 

kg/mieszk/rok), 

 zebrano/odebrano selektywnie: 

 34,78 Mg papieru i tektury tj. 2,826 kg/mieszkańca/rok,  

 67,64 Mg tworzyw sztucznych, metalu tj. 5,49 kg/mieszkańca/rok, 

  199,19 Mg szkła tj. 16,19 kg/mieszkańca/rok. 

 odpady zmieszane zostały przekazane do komunalnych instalacji przetwarzania odpadów 

zmieszanych, tj.: 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie Sp. z o.o.,  ul. Biłgorajska 16, 37-418 

Krzeszów,  

 Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki,  

 kompostownia w miejscowości Sigiełki w ilości 960,30 Mg.,  

   Instalacja Termicznego przekształcania z odzyskiem energii, ul. Ciepłownicza 8, 35-322 

Rzeszów, w ilości 506,02 Mg.  
 

Ryc. 19 Masa odpadów na tle liczby mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2020 [Mg] 
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2800,66
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

  

Ryc. 20. Odpady komunalne odebrane/zebrane w Mieście i Gminie Kańczuga w roku 2020 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Ryc.21. Sposób zagospodarowania odpadów odebranych/zebranych z terenu Miasta i Gminy· Kańczuga w roku 

2020.  
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418 Krzeszów, Sortownia oraz Skaldowisko 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Miesięczna opłata dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych wynosiła 18,00 zł/od osoby, 

natomiast dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych 23,00 zł od osoby. 

Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

obowiązywała stawka opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności.  

 
Tabela. 26. Stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Systemem gospodarowania odpadami objęto w okresie od 01.01.2020 do  31.12.2020 r. łącznie 3 339 

nieruchomości, w tym nieruchomości zamieszkałe 3159 i niezamieszkałe 180.  

  

Tabela. 27.  Zestawienie ilości złożonych deklaracji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga stan  

na 31.12.2020 r.  

  
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tabela. 28.Poziomy recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz papieru, metali,· tworzyw 

sztucznych i szkła w roku 2020 na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. 
 

 

Rodzaj poziomu do osiągnięcia 

Poziom 

 

Wymagany 

 

Osiągnięty 

Rok 2020 r.  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do 

Nie może 

przekroczyć 

 

0,00% 

Stawki opłat za odpady zbierane i odbierane z terenu 

Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2020r.  

Pojemność 

pojemnika [l] 

Opłata [zł] 

120 16 

240 32 

400 53 

600 80 

900 120 

1100 147 

KP7 933 

Ilość złożonych deklaracji  

 Nieruchomości zamieszkałe Nieruchomości niezamieszkałe 

Ilość 

deklaracji 

Liczba 

zadeklarowanych 

osób 

Ilość nieruchomości 

niezamieszkałych 

Miasto 642 2432 118 

Gmina  2 517 7411 62 
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składowania 35%  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Nie może 

spaść poniżej  

50% 

 

49,29% 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

Nie może 

spaść poniżej 

70% 

 

100% 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Tabela. 29. Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych w roku  2020. 

 
Rok Masa odebranych 

odpadów [Mg] 

Koszty odbioru  

i zagospodarowania odpadów [zł] 

Odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

2020 

2800,660 2 314 509,80 

Pozostałe koszty 

2020 
Koszty 

administracyjne 
35 361,81 zł 

 Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

 

4.2. Działania w zakresie ochrony środowiska  

 
W 2020 roku Miasto i Gmina Kańczuga kontynuowała realizację programu usuwania  

i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci azbestu z budynków mieszkalnych  

i gospodarczych w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Usunięto odpady w ilości 49,840 Mg za kwotę 

34 001,35 zł w tym dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 17 000,67 zł, z WFOŚiGW w Rzeszowie 

w kwocie 11 900,47 zł). 

Edukacja ekologiczna: prowadzone na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2020 akcje 

edukacyjne społeczeństwa miały charakter głównie edukacyjno-informacyjny i prowadzone były  

z wykorzystaniem: 

 Internetu, który stał się bardzo popularnym środkiem komunikacji społecznej i jest jednym  

z podstawowych źródeł informacji, 

 przeprowadzone akcje edukacyjne dotyczyło przede wszystkim poprawy, jakości powietrza, 

 a tym samym zmniejszenia niskiej emisji, 

 „Czysty komin czysta gmina”, /ogólnopolska kampania edukacyjna mająca na celu 

uświadomienie negatywnych skutków nieracjonalnego palenia w piecach zarówno pod kątem 

ekologii jak i oszczędnego zużycia paliwa, 

 w dniach 18-20 września 2020 roku placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Kańczuga 

uczestniczyły w 27 edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”. Blisko tysiąc uczniów 

usuwało śmieci pozostawione zarówno w najbliższym otoczeniu terenów szkolnych, jak i w  

parkach oraz terenach przydrożnych. O bezpieczeństwo i komfort pracy młodzieży zadbało 

Miasto i Gmina Kańczuga, zapewniając wolontariuszom plastikowe worki na śmiecie, 

rękawiczki oraz organizując  odbiór i utylizację zebranych odpadów. Ta edycja odbyła się pod 

hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” Znakomicie przeprowadzona, także na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga, akcja była inicjatywą edukacyjną, która uczy nowego 

spojrzenia na odpady. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki  to 

tylko wierzchołek góry lodowej. Jako użytkownicy rozmaitych wyrobów powinniśmy 

zastanowić się, czy możemy zredukować własne „zużycie”  plastiku, czy możemy 

zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają. Celem akcji było 

zachęcanie mieszkańców do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe, do redukcji jego 
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zastosowań w życiu codziennym, a także do zastępowania plastiku bardziej ekologicznymi 

rozwiązaniami i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji odpadów z tworzyw sztucznych 

w gospodarstwach domowych. „Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego 

ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, 

 w ramach poprawy stanu powietrza, zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców 

oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przede wszystkim z dbałości,  

o jakość powietrza, na terenie miasta Kańczuga przy ul. M. Konopnickiej zainstalowano na 

stałe czujnik, jakości powietrza. Pobiera on następujące dane: stężenie pyłów zawieszonych 

PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie. Dane 

te, automatycznie, za pomocą systemu elektronicznego, są wczytywane. Ma do nich dostęp 

każdy mieszkaniec, wchodząc na stronę internetową  Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga.  

Na bieżąco mieszkańcy mogą, więc śledzić stan, jakości powietrza, którym oddycha w danym 

momencie na terenie miasta Kańczuga. Dzięki temu urządzeniu sami możemy kontrolować 

spadek, jakości oraz wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia m.in. kontrolując palenie  

w piecach nieodpowiednimi odpadami, a co za tym idzie redukcję emisji szkodliwych 

substancji do powietrza. Pierwszym krokiem do walki ze smogiem jest identyfikacja źródeł 

problemu i zwiększenie świadomości wśród mieszkańców. 

 
Ryc. 22. Poziom wydatków Miasta i Gminy Kańczuga na poszczególne komponenty· środowiska w roku 2020 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1152 ze zm.) ustalono obowiązującą na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2020 dopłatę do 

ceny wody dla celów bytowych ludności i ścieków bytowych /Tabela 2/ 

 
Tabela. 30. Zestawienie obowiązujących w 2020 dopłat do ceny wody dla celów bytowych dla ludności i 

ścieków sanitarnych   

Data 

obowiązywania 

Nr uchwały Określone stawki  

Od 01.01.2020 

do 31.12.2020 r. 

Uchwałą Nr XIII/148/2019 Rady Miejskiej w 

Kańczudze z dnia 21 listopada 2019 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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V. Oświata i edukacja  
 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania  

i opieki w publicznych przedszkolach a także w szkołach podstawowych. 

 

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 

2019/2020 i 2020/2021 tworzyły: Miejsko - Gminne Przedszkole, Szkoły Podstawowe w: Kańczudze, 

Sieteszy, Siedleczce, Łopuszce Wielkiej, Rączynie, Pantalowicach, Krzeczowicach, Szkoła 

Artystyczna – Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze oraz 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 2020 r. - 400 dzieci. 

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

24 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.  

Do szkół podstawowych uczęszczało wg stanu na dzień 31 września 2020 r. – 922 uczniów.  

Do Szkoły Muzycznej I stopnia wg stanu na dzień 31 września 2020 r. uczęszczało - 133 uczniów.  

Do Zespołu Szkół w Kańczudze 146 uczniów.  

 

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. 

Rok 2020 był szczególnym rokiem wyzwań dla wszystkich szkół ze względu na 

wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach i konieczności dostosowania trybu pracy i form pracy do 

wymogów przepisów prawnych wprowadzonych w związku z epidemią.  

 

 

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.  

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

nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka, tak, aby czerpało ono radość z zabawy,  

z przyjemnością odkrywało i poznawało świat, zdobywało nowe doświadczenia, uczyło się 

nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, osiągało sukcesy i nabywało wiary we własne siły.  

W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych MGP posiada stały kontakt z rodzicami 

wychowanków, informuje ich o postępach i porażkach dzieci. Ponadto w MGP organizuje się 

spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Wg stanu na dzień 30.09.2020 r. do jednostki 

uczęszczało 400 dzieci. 
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Na dzień 30.09.2020 r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę 34 nauczycieli 

(dyplomowanych 8, mianowanych 11, kontraktowych 14, stażysta 1) oraz 32 pracowników obsługi. 

 
Ryc. 23.Struktura zatrudnionych nauczycieli w MG Przedszkolu wg stopnia awansu zawodowego  

w 2020 r. 

Stażysta; 1; 3%

Kontraktowy; 
14; 41%Mianowany; 11; 

32%

Dyplomowany; 
8; 24%

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 202 417,54 zł  

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 4 312 419,43 zł 

W 2020 r. w MG Przedszkolu przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje na kwotę 11 852,85 zł. 

 

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. 

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 
 

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze jest jednostką organizacyjną 

sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki 

budżetowej. SP w Kańczudze działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz 

przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej SP w Kańczudze jest plan dochodów  

i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze 

Wg stanu na dzień 30.09.2020 r. do jednostki uczęszczało 346 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 39 nauczycieli 

(dyplomowanych 30, mianowanych 8, kontraktowych 1, stażysta 0) i 13 pracowników obsługi. 
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Ryc. 24.Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Kańczudze wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r. 

Stażysta; 0; 0%
Kontraktowy; 1; 

3%
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20%

Dyplomowany; 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości: 56 839,98 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 4 674 723,54 zł 

W 2020 r. w Szkole Podstawowej w Kańczudze przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje  

w szkole oraz wokół obiektu szkoły na kwotę 15 337,47 zł 

W ramach otrzymanej dotacji „Posiłek w szkole i w domu” została doposażona stołówka 

szkolna funkcjonująca w szkole. Otrzymane wsparcie finansowe zostało wykorzystane na zakup 

doposażenia i poprawę standardu istniejącej stołówki szkolnej w nowoczesny, niezbędny sprzęt 

pozwalający na sprawne przygotowywanie i wydawanie posiłków dla Uczniów. 

Całkowita wartość projektu: 35 556,00 zł,  

Dofinansowanie w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”: 28 444,80 zł,  

Wkład własny Miasta i Gminy Kańczuga: 7 111,20 zł. 

Szkoła Podstawowa realizuje projekt Youngster, którego pomysłodawcą i organizatorem 

jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Youngster to dobrowolne, darmowe, 

dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych. Zajęcia te są uzupełnieniem  

i rozszerzeniem programu nauczania języka angielskiego w ramach obowiązującej podstawy 

programowej.  

Całkowita wartość projektu: 3 600,00 zł, 

Dofinansowanie w ramach programu Youngster: 1 800,00 zł,  

Wkład własny Miasta i Gminy Kańczuga 1 800,00 zł  

 

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.  

Wg stanu na dzień 30.09.2020  r. do jednostki uczęszczało 135 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych  

22 nauczycieli ( dyplomowanych 21, mianowanych 1, kontraktowych 0, stażysta 0)  

i 6 pracowników obsługi. 
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Ryc. 25. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Sieteszy wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r. 

Mianowany
; 1; 5%

Dyplomowa
ny; 21; 95%

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 19 425,86 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 963 151,08 zł 

W 2020 r. w SP w Sieteszy przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje w tym remont 

sanitariatów w szkole oraz wokół obiektu szkoły na kwotę 17 400,06 zł. 

 

 

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.  

Wg stanu na dzień 30.09.2020  r. do jednostki uczęszczało 83 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 17 nauczycieli 

 ( dyplomowanych 11, mianowanych 4, kontraktowych 2, stażysta 0) i 4 pracowników obsługi. 

 
Ryc. 26. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Krzeczowicach wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r. 
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 14 317,68 zł 

WYDATKI 
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Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 554 581,75 zł 

 

W 2020 r. w SP w Krzeczowicach przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje w obiekcie 

szkoły jak też zagospodarowanie otoczenia wokół szkoły na kwotę 13 005,98 zł. 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej  
 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej, jest jednostką organizacyjną sektora 

finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

SP w Łopuszce Wielkiej działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz 

przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej SP w Łopuszce Wielkiej jest plan dochodów 

i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze.  

Wg stanu na dzień 30.09.2020  r. do jednostki uczęszczało 120 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020 r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę 17 nauczycieli  

( dyplomowanych 13, mianowanych 2, kontraktowych 1, stażysta 1) i 10 pracowników obsługi. 

 
Ryc. 27. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Łopuszce Wielkiej wg stopnia awansu zawodowego w 

2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 11 668,19 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 838 792,88 zł 

W 2020 r. w SP w Łopuszce Wielkiej przeprowadzono bieżące naprawy w tym remont kuchni 

i stołówki w szkole oraz wokół obiektu szkoły na kwotę 17 428,20 zł. 

Szkoła realizowała Program Grantowy „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen.” 

Szkoła uzyskała grant na realizację Projektu „Zdrowe odżywianie niech z nami zostanie”, który został 

przeznaczony na promocję zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia. W ramach 

projektu zrealizowano następujące zadania: doposażenie świetlicy szkolnej w sprzęt i gry pozwalające 

na aktywne spędzanie czasu, nagrody raz warsztaty dla dzieci i rodziców z dietetykiem i lekarzem.  

Całkowita wartość zadania: w wysokości 4000 zł 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce  
 

Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce jest jednostką organizacyjną 

sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki 

budżetowej. SP w Siedleczce działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz 

przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej SP w Siedleczce jest plan dochodów  

i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze.  
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Wg stanu na dzień 30.09.2020  r. do jednostki uczęszczało 100 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 18 nauczycieli 

( dyplomowanych 14, mianowanych 4, kontraktowych 0, stażysta 0) i 6 pracowników obsługi. 

 
Ryc. 28. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Siedleczce wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 13 739,07 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 733 915,65 zł 

 

W 2020 r. w SP w Siedleczce przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje w tym 

modernizację kotłowni w szkole oraz prace wokół obiektu szkoły na kwotę 56 693,14 zł. 

 

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.  

Wg stanu na dzień 30.09.2020  r. do jednostki uczęszczało 86 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 13 nauczycieli 

(dyplomowanych 12, mianowanych 1, kontraktowych 0, stażysta 0) i 4 pracowników obsługi. 

 
Ryc. 29. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Pantalowicach wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 
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Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 10 057,67 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 399 378,98 zł 

W 2020 r. w SP w Pantalowicach przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje  

w obiekcie szkoły jak też zagospodarowanie otoczenia wokół szkoły na kwotę 28 021,42 zł. 

 

 

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.  

Wg stanu na dzień 30.09.2020  r. do jednostki uczęszczało 52 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 15 nauczycieli 

(dyplomowanych 11, mianowanych 4, kontraktowych 0, stażysta 0) i 2 pracowników obsługi. 

 
Ryc. 30. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Rączynie wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 10 907,83 zł  

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 258 805,39 zł  

 

W 2020 r. w SP w Rączynie przeprowadzono prace remontowe w budynku szkoły w tym wykonanie 

instalacji wod-kan i c.o. w sanitariatach szkolnych oraz bieżące naprawy i konserwacje. Koszt 

przeprowadzenia remontu sanitariatów – 43 499,98 zł.  

Szkoła w Rączynie znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy 

NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 zestawów - „Szkolnych Pakietów 

Multimedialnych OSE”, w skład, których wchodzą tablety wraz z usługą dostępu do Internetu. 

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez 

Ministerstwo Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem 

NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 24 261,75 zł brutto.  

Dzięki swoim staraniom szkoła otrzymała również 4 sztuki najnowszych modeli drukarek HP 

Neverstop Laser, w zestawie z tonerem, który wystarczy do wydrukowania nawet do 5000 stron,  

co w praktyce oznacza od kilku miesięcy do kilku lat użytkowania bez dodatkowych kosztów.  

HP Neverstop Laser to pierwsza na świecie drukarka bez kartridży, z systemem samodzielnego 

napełniania, prosta w obsłudze, a przede wszystkim niedroga w użytkowaniu. 
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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 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Wg stanu na dzień 30.09.2020  r. do jednostki uczęszczało 133 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 27 nauczycieli 

 ( dyplomowanych 14, mianowanych 5, kontraktowych 7, stażysta 1) i 2 pracowników obsługi. 

W 2020 roku Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 80 000,00 zł na zakup instrumentów. Całkowity 

koszt zakupu wyniósł 100 000,00 zł. Wkąłd własny Miasta i Gminy Kańczuga to 20 000,00 zł. 

Zakupione instrumenty to akordeon guzikowy Fisitalia, Marimba 4,3 oktawowa do klasy perkusji, 

Pianino akustyczne Yamaha B1, Organy manuałowe Viscount oraz dwie Gitary klasyczne Martinez. 

 
Ryc. 31. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SM w Kańczudze wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 299,56 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 763 486,61 zł 

 

Zespół Szkół w Kańczudze  
 

Wg stanu na dzień 30.09.2020  r. do jednostki uczęszczało 146 uczniów. 

Na dzień 30.09.2020  r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 23 nauczycieli 

( dyplomowanych 20, mianowanych 1, kontraktowych 2, stażysta 0) i 8 pracowników obsługi. 

 
Ryc. 32. Struktura zatrudnionych nauczycieli w ZS w Kańczudze wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 24 705,31 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 2 345 229,02 zł 

W 2020 r. w Zespole Szkół w Kańczudze przeprowadzono bieżące naprawy i remonty o obiekcie 

szkoły w tym wymiana pomp, CO i sterowania instalacji elektr. pomp, CO co było wynikiem 

zniszczenia po powodzi na kwotę 22 805,99 zł.     

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica 2020” – 

Technikum w Zespole Szkół w Kańczudze otrzymało wsparcie na zakup laptopów.  

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest 

rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujący ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz 

na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie 

wyposażonej szkole.   

Całkowita wartość projektu 17 500,00 zł, 

Wartość dofinansowania 14 000,00 zł,  

Wkład własny Miasta i Gminy Kańczuga 3 500,00 zł 

 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła pozyskała środki europejskie na realizację Programu Erasmus+ 

pn. „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” Akcja1: Mobilność Edukacyjna –wartość 

projektu 40 604,00 EUR. (wkład własny: 0 zł) 

Z powodu epidemii realizacja projektu za zgodą Narodowej Agencji została zawieszona; jeżeli 

warunki sanitarne w państwie partnerskim tj. w Portugalii na to pozwolą wyjazd młodzieży na staż 

odbędzie się w czerwcu 2021 r. 

Projekt ma umożliwić uczestnikom podniesienie kompetencji zawodowych, skonfrontowanie 

własnych umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, zapoznanie się 

z organizacją przedsiębiorstw, pogłębienie słownictwa branżowego oraz co ważne poznanie kultury  

i tradycji kraju partnerskiego. 

 

Program „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

  

W 2020 roku w ramach dwóch edycji programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, Miasto 

 i Gmina Kańczuga zakupiła 78 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do 

zdalnego nauczania dla szkół z terenu Miasta i Gminy Kańczuga. Wartość dofinansowania projektu ze 

środków UE wyniosła 165 000,00 zł. Wkład własny Miasta i Gminy Kańczuga 5 959,00 zł. 

Zakupiony sprzęt przekazany został do 8 szkół. Do zadań dyrektorów szkół należało dalsze 

rozdysponowanie sprzętu zgodnie z założeniami programowymi projektu. Realizacja projektu 

pozwoliła na efektywniejsze korzystanie z zajęć realizowanych w szkołach w formie nauki zdalnej.  

Po powrocie do nauczania w systemie tradycyjnym sprzęt zasili bazę edukacyjną szkół.  

 

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  

10 uczniów – w tym 10 za osiągniecia w nauce. Kwota wypłaconego stypendium za rok szkolny 

2019/2020– 5 000,00 zł.   

Uczeń każdej szkoły może otrzymać stypendium dyrektora za wyniki w nauce, po uzyskaniu 

odpowiedniej średniej ocen, oraz za osiągniecia sportowe. W roku szkolnym 2019/2020 wypłacono  

27 600,00 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. Św. 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. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej Łopuszka Wielka 488,   

7. Szkoły Podstawowej im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce Siedleczka 179,  

8. Szkoły Podstawowej im. Św. 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 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 31.12.2020 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 10 

pracowników. 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 3 026,22 zł  

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 819 010,31 zł  

 

 

Miejsko - Gminny Żłobek w Kańczudze 
Celem Miejsko Gminnego Żłobka 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 zalecenia lekarskie, 

zapewnienie właściwie wyposażonych sal żłobkowych, dostosowanych do potrzeb dzieci do lat 3, 

współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania dzieci.  
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Cele Żłobka w Kańczudze osiągane są poprzez: stosowanie różnych form i metod pracy  

 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 31.12.2020 r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę  

10 pracowników. MG Żłobek dysponuje 24 miejscami dla dzieci. 

W 2020  roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 74 361,40 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 327 671,70 zł 

MG Żłobek w 2020 r. otrzymał dotację w ramach programu „Maluch+” – 38 880,00 zł, która została 

przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki. 

 

 

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.  

Od 1 stycznia 2020 roku swoje funkcjonowanie rozpoczęła również nowa jednostka 

budżetowa Miasta i Gminy Kańczuga – Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kańczudze.  

 

6.1 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Przychody w 2020 r. wyniosły 567 876,75 zł, tj. 100% planu.   

Koszty w 2020 r. wyniosły 567 720,17 zł, w szczególności: 

 

 
Tab.31. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów w 2020 roku. 

Przychody Koszty 

Wykonanie przychodów 

względem kosztów w 

procentach 

Wynik 

finansowy 

567 876,75 zł 567 720,17 zł 100,03 %       156,58 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych uzyskanych z Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 156,58 zł. Dotacja z budżetu miast i gminy na 

prowadzenie działalności bieżącej w roku 2020 została wydatkowana w 100 %. 

 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze organizowała w 2020 roku pracę w  

5 Filiach bibliotecznych działających na terenie gminy w: Pantalowicach, Rączynie, Krzeczowicach, 

Siedleczce, Sieteszy.  
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               Podstawą istnienia i działalności Biblioteki jest stan zbiorów, dlatego też priorytetem jest 

zakup nowości wydawniczych zgodnie z preferencjami użytkowników biblioteki. Zbiory biblioteczne 

w roku 2020 zwiększyły się w naszych bibliotekach ogółem o 1347 woluminów na łączną kwotę 

24 589,51 zł. Ze środków budżetowych zakupiono 299 woluminów na łączną kwotę 7 025,43 zł.  

Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej nabyto 225 woluminów na łączną kwotę 6 300,00 zł. 

Ze środków wpłaconych przez czytelników za przetrzymanie książek nabyto 32 woluminy na łączną 

kwotę 1 000,00 zł. Liczba książek przyjętych w formie darów wyniosła 66 a ich wartość oceniono na 

kwotę 1 468,00 zł. Z filii biblioteki w Niżatycach przekazano 722 na łączna kwotę 9 796,08 zł. 

 

                 Zostało odpisane z księgozbioru 19 woluminów na łączną kwotę 330,97 zł.  

Stan księgozbioru w 2020 roku łącznie wyniósł 50 205 woluminów na kwotę 341 737,49 zł.  

W bibliotekach zostało zarejestrowanych 1289 czytelników, którzy wypożyczyli 18 199 książek. 

Odwiedziło nas w ciągu roku 5 477 osób.  Obecnie Biblioteka Publiczna w Kańczudze posiada łącznie 

22 zestawy komputerowe w tym 10 laptopów, 7 komputerów znajduje się na Filiach.  Do zadań 

Biblioteki należy również gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów 

dziedzictwa kulturowego dotyczących informacji o własnym regionie. 

 

Biblioteka prowadziła w roku ubiegłym swą działalność w oparciu o ścisłą współpracę  

z samorządem lokalnym, Szkołami, Zespołem Szkół, Ośrodkiem Kultury, Kołem Gospodyń  

z Pantalowic, Przedszkolami Samorządowym, Księgarnią NOVA, Urzędem Miasta i Gminy, Lokalną 

Grupą Działania, Środowiskowym Domem Samopomocy. Dzięki tej współpracy udało się w tym roku 

zorganizować imprezy dla młodszych i starszych użytkowników Biblioteki. Pracę ograniczył jednak 

wybuch epidemii, co w znacznym stopniu utrudniło działalność biblioteki. Mimo utrudnień została 

wprowadzona inna forma promocji książki i biblioteki między innymi za pomocą portali 

społecznościowych w formie kontaktu on-line. 

             W Bibliotece w Kańczudze odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu "Rozwijamy swoją 

wyobraźnię”.  

                Na zaproszenie nauczycieli wychowania przedszkolnego odbyło się spotkanie  

w Przedszkolu w Łopuszce Wielkiej. Odbyły się tam zajęcia edukacyjne pt.: „Kłamstwo ma krótkie 

nogi”, na podstawie książki Carlo Collodi „Pinokio”.  

                 Zorganizowano wirtualne warsztaty wielkanocne metodą decoupage, a dla najmłodszych 

wymagających czytelników przygotowano propozycje, które dostarczyły sporo rozrywki, ciekawej 

przygody oraz humoru. Kolejnym sposobem zainteresowania czytelników był kurs metodą filcowania, 

dzięki któremu można wykonać dekoracyjne kwiaty.                                                                                                                     

Z okazji Dnia Matki zorganizowano symboliczne wręczenie kwiatów każdej kobiecie i mamie.  

Biblioteka zaprosiła do obejrzenia kilkunastu zdjęć starej Kańczugi – „ Kańczuga na starej 

fotografii - Okruchy pamięci” zaprezentowanych na wystawce w Bibliotece, jednocześnie zachęcając 

do skorzystania z księgozbioru regionalnego, który m.in. zwiera książki dotyczące historii naszego 

miasta.   

                Odbyło się spotkanie on- line z zaprzyjaźnionym artystą - gitarzystą i wokalistą, który 

dwukrotnie gościł w Bibliotece, nagrał film z piosenką do wiersza Bolesława Leśmiana.  

Zorganizowany został kolejny konkurs pod nazwą „Zakręceni Książką”. Celem konkursu był 

rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego dzieci i młodzieży, promocja działalności 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kańczudze, budowanie łączności młodych czytelników z biblioteką, 

zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do tworzenia i prezentowania prac plastycznych oraz 

zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek.  

              Akcja Narodowe Czytanie 2020 - jak co roku Czytelnicy nie zawiedli i w tym roku 

zaprezentowali wybrane fragmenty dzieła Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Wszyscy oddali się 

refleksji nad przesłaniem tego utworu, w którym przedstawione zostały ludzkie słabości i wady.  

W ramach kampanii Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2020 odbyło się wspólne 

czytanie z trzecimi klasami Szkoły Podstawowej w Kańczudze. W październiku odbyła się IV edycja 

Nocy Bibliotek 2020 roku pod hasłem „Klimat na czytanie”. Okazało się, że uczestnicy mają bardzo 

ciekawe skojarzenia i powstała dzięki temu niesamowita historia pełna wzruszeń, zagadek i humoru. 

Zakończeniem tak pełnego wrażeń spotkania był słodki poczęstunek i wręczenie upominków. 
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Kolejna propozycja dla Czytelników to „ Książka dla Seniora w czasie pandemii”. Usługa 

oferowana przez Bibliotekę przeznaczona dla Seniorów 60+ mieszkających na terenie miasta, którzy  

z racji stanu zdrowia nie mogą sami dotrzeć do biblioteki w obecnej sytuacji epidemiologicznej. 

Biblioteka oferowała nieodpłatne usługi, które kierowane do Seniorów i osób  

z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.   

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek zaproponowano najmłodszym Czytelnikom 

zabawę on-line. Czytelnicy przyjęli wyzwanie i dołączyli ze swoimi ulubieńcami we własnej osobie.   

                Szlachetna Paczka 2020 i Biblioteka, która była kącikiem Szlachetnej Paczki. Piękną 

postawę zaprezentowały młode czytelniczki, które włożyły swoją cegiełkę w przygotowanie finału 

tego ogólnopolskiego wydarzenia. Dzięki harmonijnej współpracy w środowisku lokalnym oraz 

zaangażowaniu ludzi wielkiego serca, udało się mieć swój wkład w pomoc Rodzinom, które znalazły 

się w niełatwej sytuacji.  

                  W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, działalność biblioteki w tym 

czasie jest niezwykle ważna, szczególnie przy ograniczonym dostępie do wydarzeń kulturalnych.  

Na fakt zmniejszonego zainteresowania czytelnictwem, objawiającym się spadkiem odwiedzin, 

którego przyczyną stała się sytuacja epidemiologiczna, biblioteka odpowiedziała zwiększeniem liczby 

imprez oraz akcji on – line promujących książkę i bibliotekę w środowisku. W ramach promocji 

zorganizowano: 

 
Tab. 32. Formy promocji książki 

Formy promocji książki 2020 

Liczba 

 

Frekwencja  

Spotkania autorskie   

Konkursy 5 251 

Spotkania z książką 3 548 

Lekcje biblioteczne 4 122 

Inne imprezy literackie/ teatr, 

pasowanie na czytelnika, 

spotkania z poezją i muzyką, 

głośne czytanie itp./ 

16 1965 

Inne szkolenia edukacyjne 

/warsztaty/ 

6  

Inne imprezy /Dzień 

Dziecka, Mikołajki/ 

2  

Szkolenia biblioteczne 

/użytkowników i 

bibliotekarzy/ 

1 359 

Wystawy 1 1224 

Ekspozycje online  29 16114 

 67 20583 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych uzyskanych z Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

 

E-usługi 

Na stronie internetowej biblioteki zarejestrowano w 2020 r. 4535 odwiedzin. Biblioteka Miasta  

i Gminy posiada profil w serwisie społecznościowym Facebook. Księgozbiór jest także dostępny on-

line. Zespół biblioteki pracuje w programie SOWA SQL standard. Katalog biblioteki jest już 

„mobilny”. Oznacza to, że automatycznie dostosowuje się do ekranów wszystkich urządzeń, na 

których zostanie uruchomiony. Biblioteka posiada także poprzez w/w katalog dostęp do internetowej 

biblioteki Wolne Lektury. Jest także możliwość korzystania w naszej bibliotece z Cyfrowej 

Wypożyczalni Publikacji Naukowych ze zbiorów Biblioteki Narodowej Academica. Strona 

internetowa po wprowadzonych zmianach stała się bardziej nowoczesna i funkcjonalna.  

Jest responsywna i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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W roku 2020 zamontowano nowe drzwi wewnętrzne do księgowości. Łącznie remont wyniósł 

nas 2 450,00 zł. W ramach potrzeb dotyczących naszej działalności nabyto 4 regały magazynowe,  

2 regały na książki, 2 fotele, dywan, 3 lampy, 3 odkurzacze, wykładzinę. Został wymieniony również 

kocioł gazowy na kwotę 5 900,00 zł. 

           „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020” - Biblioteka Miasta i Gminy w Kańczudze jest 

Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem 

programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie 

szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego 

mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.  

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 21 500,00 zł zakupiono:  

• Zestaw robotów edukacyjnych/zestaw zawiera 6 szt. robotów i scenariusze lekcyjne 

• Roboty edukacyjne szt. 4 

• Zestaw komputerowy z oprogramowaniem szt. 1 

• Zestaw komputerowy z oprogramowaniem szt. 5 

• Czytnik książek elektronicznych szt. 2 

• Tablica interaktywna 

• Jednostki zasilające/UPS/ szt.6 

• Jednostki wyjścia/drukarki/ szt. 4 

Kwota realizacji całego projektu wyniosła 25 700,00 zł z wkładem własnym Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Kańczudze na kwotę 4 200,00 zł.    

              "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim" - w 2020 roku Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy w Kańczudze otrzymała nieodpłatnie 5 laptopów w ramach realizacji projektu "Cyfrowe GOKi 

w podregionie przemyskim" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś 

priorytetowa nr 3 " Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" od Fundacji VCC z Lublina. Łączna 

wartość sprzętu wynosi: 16 731,41 zł. 

               „Literatura i czytelnictwo, zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – dotacja Biblioteki 

Narodowej, kolejny raz udało się pozyskać środki finansowe z Programu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo”. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek”. W ramach tego programu Biblioteka otrzymała 2020 roku 6 300,00 zł dotacji na zakup 

nowości wydawniczych.  

 
Tab. 33. Stan księgozbioru na koniec 2020 r.  

 

Biblioteka 

Stan 

na 

2020 r. 

Stan 

księgozbioru 

w 2019 r. 

Lit. 

piękna 

dla Doro-

słych 

Lit. 

piękna 

dla 

dzieci 

inna czas

opis

ma 

Liczb wol. 

 na 100 

mieszkańc

ów 

w 2019 r. 

Liczba wol. 

na 100 

mieszkań-

ców w 2020 

Kańczuga 17410 16621 8208 4613 4598 - 534 551 

Ogółem FB 32747 37053 15039 9369 8291 48 399 358 

Ogółem 

 

50157 53674 23247 13982 1288

9 

48 433 407 

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.33. Stan księgozbioru na koniec 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych uzyskanych  

z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 

 
Tab. 34. Czytelnicy zarejestrowani w 2020 r. 

Biblioteki Liczba czytelników Liczba 

czytelników 

na 100 

mieszkańców 

 

Liczba 

odwiedzin w 

wypożycz. 

Różnica 

w 

odwiedzi

nach 

2020 2019 różnica 

Czyteln

aktywni 

Czyteln. 

zarejest. 

Czyteln. 

aktywni 

Czyteln. 

zarejestr. 

Czyteln 

zarejestr. 

 

2020 2019 2020 2019  

Kańczuga 803 920 939 1042 -122 29,14 33 5623 6266 -643 

Ogółem FB 361 361 417 417 -56 3,94 4,5 1097 1701 -604 

OGÓŁEM 

 

1164 1281 1356 1459 -178 33,08 11,78 6720 7967 -1247 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych uzyskanych z Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

 

6.2. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze 
 

Przychody ośrodka kultury w 2020 roku wynoszą 802 663,96 zł. 

Realizacja przychodów w stosunku do planu po zmianach w wysokości 802 663,96 zł wynosi  

100,00 %.  

Koszty w wysokości 815 054,67 zł obejmują: 

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości 815 054,67 zł wynosi 100,00%. 

 
Tab. 35. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów w 2020 roku. 

Przychody Koszty 

Wykonania przychodów 

względem kosztów w 

procentach 

Wynik 

finansowy 

802 663,96 815 054,67 98,48% -12 390,71 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych uzyskanych z Ośrodka 

Kultury Miasta i Gminy Kańczuga. 
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Rok 2020 zamknął się stratą w wysokości 12 390,71 zł. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy na 

prowadzenie działalności bieżącej w roku 2020 została wydatkowana w 100 %.  

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 Roku wynoszą 0,00 zł. 

 

W 2020 roku podjęto wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych o różnorodnym charakterze  

i zasięgu. Ważniejsze działania podejmowane przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze  

w 2020 r. 

 

 
Tab. 36. Wydarzenia kulturalne w 2020 roku  
l.p. Nazwa wydarzenia/działania kulturalnego Przybliżona 

liczba osób 

uczestniczącyc

h 

1 Pierwszy Kańczucki Orszak Trzech Króli 

Po raz pierwszy w Kańczudze w 2020 r. ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech 

Króli . Pomimo, iż była to inauguracja – wydarzenie spotkało się z dużym 

zainteresowaniem (blisko 2000 osób przeszło ulicami miasta). 

 

 

2000 

2 GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

W dniu 10 stycznia 2020 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. Do udziału w konkursie zgłosiło się 34 uczestników.                          

Współorganizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa w Kańczudze. 

100 

3  28 FINAŁ WOŚP w Kańczudze 

Po raz kolejny dołączono się do akcji WOŚP. Pobity został kolejny rekord w 

Kańczudze.  Po komisyjnym przeliczeniu środków w Sztabie WOŚP w MOK w 

Przeworsku oraz zsumowaniu przelewów, które dokonywane były na konto 28 Finału 

WOŚP – zebrano: 23 640,72 zł, 100 USD i 2 Euro. 

1000 

4 FERIE ZIMOWE w OKMIG 

 Ferie zimowe w 2020 r. trwały od 13 do 24 stycznia.  W programie ferii w środku 

Kultury znalazło się wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Zajęcia trwały codziennie 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 15:00  

50 

5  PÓŁKOLONIA ZIMOWA 13-17.01.2020r. 

W dniach 13-17 stycznia 2020 roku Ośrodek był współorganizatorem półkolonii dla 

dzieci i młodzieży. 

80 

6 Spotkanie Karnawałowe PZERiI w Kańczudze 

30 stycznia 2020 r w sali OKMiG w Kańczudze odbyło się Spotkanie Karnawałowe 

członków PZERiI w Kańczudze.   

80 

7 KONCERT KARNAWAŁOWY - WSPANIAŁA UCZTA MUZYCZNA 

Na niedzielny wieczór 2 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej 

Żygadło oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze Jan Krupiński 

zaprosili mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga do Hali Sportowej w Kańczudze na 

Koncert Karnawałowy.  Koncert, w którym wystąpili uczniowie, nauczyciele i 

Orkiestra Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kańczudze oraz gwiazda wieczoru 

Legendarny Zespół Muzyki Rozrywkowej 2+1.                                                                                    

500 

 

 

8 

 Spotkanie PZRiI w Kańczudze 
20 lutego 2020 r. w OKMiG w Kańczudze odbyło się spotkanie członków PZERiI z 

okazji zakończenia karnawału jak też nadchodzącego Dnia Kobiet.  

 

 

70 

9 XXX PODKARPACKI FESTIWAL PIOSENKI "ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI" 

7 marca 2020 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze 

odbyły się eliminacje z powiatu przeworskiego do XXX Finału Podkarpackiego 

Festiwalu Piosenki "Śpiewaj razem z nami". W eliminacjach wzięło udział 46 

solistów z terenu powiatu przeworskiego. 

100 

10 DZIEŃ KOBIET 

11 marca 2020 roku był szczególnym dniem dla wszystkich Pań z Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu gminy Kańczuga, które aktywnie działają i wspierają rodzimą 

kulturę.  Uroczysty Dzień Kobiet odbył się w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w 

120 
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Kańczudze w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Andrzeja Żygadło.                                                                                                            

11 „Jan Paweł II – Pielgrzym Świata” - konkurs  
Ze względu na okres pandemii konkurs plastyczny zatytułowany „Jan Paweł II 

Pielgrzym Świata” odbył się on – line.  Przesłano kilkanaście pięknych prac.   

Łącznie na prace oddano 553 tzw. „lajki” (polubienia), dzięki którym wyłoniono 4 

laureatów konkursu.   

500 

12 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Kańczudze 

W 2020 roku inaczej niż zwykle obchodzono 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 

Maja. Obostrzenia wymusiły ograniczony przebieg uroczystości: bez defilady, 

korowodu ulicami miasta, asysty honorowej wojska, asysty pocztów sztandarowy 

programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży. Nie było możliwe wspólne 

celebrowanie patriotycznej uroczystości ze względu na zakaz zgromadzeń 

spowodowany epidemią. 

10 

13  Konkurs "MOJA DROGA MAMO!" 

Na konkurs on – line pt. „Moja Droga Mamo” przesłano kilkadziesiąt zdjęć (mama z 

dzieckiem). Łącznie oddano 2244 tzw. „lajki” (polubienia), po których wyłoniono 3 

zwycięzców.    

300 

14 Konkurs na LOGO Ośrodka Kultury  

Celem Konkursu było opracowanie projektu graficznego logo dla nazwy instytucji 

kultury: Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, które będzie miało 

zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i 

korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, 

folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach 

wydawanych przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.                                                                                                      

10 

15 KAŃCZUCKI RAJD ROWEROWY 
W dniu 13.09.2020 r. na zakończenie lata odbył się Kańczucki Rajd Rowerowy.  

Głównym organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie EWIS w gminie Kańczuga.   

Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło. 

Współorganizatorami byli: OKMiG Kańczuga, Nadleśnictwo Kańczuga, CBC Qlarze 

oraz  członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kańczudze.  

150 

16  „ Z KASKIEM NA ROWERZE BEZPIECZNIEJ" 
Kolejny konkurs „Z kaskiem na rowerze bezpieczniej” został rozstrzygnięty.   Celem 

konkursu było opracowanie spotu – filmu promującego zakładanie kasku podczas 

wszystkich wypraw rowerowych. Organizatorami Konkursu byli: Burmistrz Miasta i 

Gminy w Kańczudze, Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Wypoczynku i Sportu w Gminie Kańczuga, 

Dyrektor KOSiR w Kańczudze jak również Komendant Komisariatu Policji w 

Kańczudze.  

50 

17 „ KONCERT PAPIESKI” 

20 września w Kańczuckim Rynku odbył się Koncert Papieski z okazji 100 Rocznicy 

urodzin naszego rodaka Karola Wojtyły, znanego całemu światu, jako Papież Jan 

Paweł II. Uchwałą sejmu RP cały rok 2020 jest rokiem poświęconym Janowi 

Pawłowi II.                                                                                  Organizatorami 

koncertu byli: Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Pan Andrzej Żygadło oraz 

Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.     

300 

18  GMINNY TURNIEJ SOŁECTW 

Rywalizacji i dobrej zabawy nie brakowało w zorganizowanym II Turnieju Sołectw o 

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Andrzeja Żygadło, imprezie, której 

celem jest integracja mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga, aktywizacja życia 

społeczno – kulturalnego, współpraca i zacieśnienie więzi pomiędzy Sołectwami a 

przede wszystkim wspólnie spędzony czas w dobrej atmosferze.                                                                                             

Organizatorami Gminnego II Turnieju Sołectw był Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga Andrzej Żygadło, Dyrektor Ośrodka Kultury i Miasta i Gminy w 

Kańczudze a współorganizatorem Dyrektor Kańczuckiego Sportu i Rekreacji.     

 I Miejsce: Sołectwo Łopuszka Mała II Miejsce: Sołectwo Pantalowice III Miejsce: 

Sołectwo Siedleczka                                           

Wszystkie Sołectwa otrzymały Dyplomy za udział a Zwycięscy Puchary wręczone 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Andrzeja Żygadło. 

400 

19 JESIENNY WIANEK - warsztaty dla dzieci.   

Pierwsze warsztaty dla dzieci zorganizowane w ramach cyklu jesiennych spotkań 

30 
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warsztatowych organizowanych przez nasz Ośrodek Kultury.  

20 WAZON DECOUPAGE – jesienne warsztaty dla dorosłych i seniorów  

23 października w naszym Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze spotkanie dla 

dorosłych i seniorów w ramach cyklu Jesiennych Warsztatów Rękodzielniczych, 

podczas którego uczestniczki ozdabiały szklane wazony techniką decoupage.   

Piętnaście uczestniczek z tych samych materiałów stworzyło piękne wazony, każdy 

inny, każdy oryginalny, każdy o innej palecie barw, każdy z duszą, bo wykonany 

samodzielnie.   

20 

21 "NIEPODLEGŁOŚĆ W MOICH OCZACH „ - konkurs 

Celem konkursu było budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i 

regionem,   wzmacnianie świadomości narodowej, zapoznanie z problematyką 

odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości, kształtowanie patriotyzmu w 

nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, kreatywne i aktywne 

uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami odzyskania niepodległości 

poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.  Konkurs 

„Niepodległość w moich oczach” skierowany był do uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i osób dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga.  

200 

22  "Szopka Betlejemska" – konkurs  

Tradycją,   już od siedmiu lat jest organizacja Gminnego Konkursu pt. "Szopka 

Betlejemska". Celem jest  kultywowanie tradycji obrzędowych Świąt Bożego 

Narodzenia, poprzez zastosowanie różnych technik i form plastycznych rozbudzanie 

wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży. Ze złożonych prac zorganizowana została 

wystawa on-line, nagrany filmik przedstawiający szopki i udostępniony w mediach 

społecznościowych. 

150 

23 KAŃCZUCKI BIEG MIKOŁAJKOWY 

Wirtualny Kańczucki Bieg Mikołajkowy pod Honorowym Patronatem Burmistrza 

Miasta i Gminy Kańczuga Andrzeja Żygadło przy współudziale Ośrodka Kultury 

Miasta i Gminy Kańczuga, Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kańczudze, 

Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Wypoczynku i Sportu w Gminie Kańczuga oraz 

Kańczuckiej Grupy Biegowej zgromadził ponad sto siedemdziesiąt biegnących  

170 

24 ŚWIĄTECZNE PREZENTY 

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze uczestniczył w projekcie „Cyfrowe 

GOK-i w podregionie przemyskim” (POPC.03.02.00-00-075/19) realizowany był w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Założonym 

efektem realizacji projektu będzie trwała zmiana w zakresie aktywności cyfrowej 

społeczności lokalnej, podniesieniu kwalifikacji pracowników, młodzieży, oraz 

doposażenie placówki w sprzęt komputerowy. Instytucją Pośredniczącą w realizacji 

Programu Polska Cyfrowa jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

(www.cppc.gov.pl) – jest to instytucja, która rozdysponowuje środki z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa i z którą Fundacja VCC podpisała umowę na 

realizację projektu. Ośrodek Kultury otrzymał 6 szt. laptopów o łącznej wartości 

20 168,18 zł. 

200 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych uzyskanych z Ośrodka 

Kultury Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

                Wybuch pandemii COVID-19 wymusił duże zmiany w planach Ośrodka Kultury Miasta  

i Gminy w Kańczudze, szczególnie dotyczące imprez i wydarzeń plenerowych. Na 2020 rok 

przygotowane było dla społeczeństwa wiele ciekawych wydarzeń, jednak ze względu na sytuację 

Ośrodek Kultury zmuszony był odwołać m.in. II Kiermasz Wielkanocny, Eliminacje Gminne do 

Ogólnopolskiego Turnieju PPOŻ i BRD, plenerowy Koncert Orkiestr Dętych, II, Regionalny Przegląd 

Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – eliminacje do Kazimierza nad Wisłą, Dzień Dziecka z 

„Baciarami”, który miał mieć miejsce nad Zalewem w Łopuszce Małej, II Festiwal Przedszkolaka, 

Dni Kańczugi z zespołami „Andre”, „Happysad” z całym mnóstwem atrakcji, Dożynki Miejsko-

Gminne i wiele innych mniejszych imprez.                         

Brak możliwości bezpośredniego kontaktu w czasie pandemii sprawił, że forma i przebieg 

wydarzeń musiały ulec zmianie. Ośrodek Kultury dbając o swoich uczestników i widzów, przeniósł 

swoją działalność do sieci. Spotkania odbywały się wirtualnie, organizowane były konkursy on - line, 
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prowadzone były warsztaty muzyczne, rękodzielnicze, zajęcia zumby on-line oraz zamieszczano 

starsze filmy przypominające wydarzenia kulturalne realizowane przez Ośrodek Kultury w ubiegłych 

latach. Dużo czasu poświęcono pracom porządkowo – remontowym na terenie Ośrodka Kultury. 

Zakończono przycinanie, formowanie naszych drzewek dekoracyjnych, dosadzono brakujące krzewy 

ozdobne, wykonano wylewkę pod nowy duży garaż na magazyn, który już spełnia swoją rolę, 

pomalowano parkiet na dużej sali widowiskowej, wykonano remont sceny z malowaniem, zakończono 

remont pomieszczenia - siedziby PZERiI w Kańczudze w budynku OKMiG.  

Po wyremontowaniu została zakupiona duża szafa, w której członkowie Związku oraz Zespołu "Ala 

Babki, Ala Dziadki", będą mieli miejsce na składowanie swoich przedmiotów. W ostatnim okresie 

został przeprowadzony gruntowny remont wejścia od strony wschodniej budynku, remont korytarza  

z wygospodarowaniem dodatkowych dwóch pomieszczeń na magazyny oraz remont sali 

konferencyjnej. Całkowity koszt wykonanych prac remontowych wyniósł blisko 30 000.00 zł. 

                   W ramach zajęć programowych prowadzona jest przez instruktora nauka gry na 

instrumentach, zajęcia i warsztaty tematyczne podczas ferii i wakacji, nauka gry w Tenisa Stołowego.  

Prowadzony jest Chór, Zespół Pieśni i Tańca „Sieteszanie”, Orkiestry Dęte w Kańczudze, Łopuszce 

Wielkiej i Sieteszy, Zespoły wokalne i Śpiewacze (Krzeczowiczanki, Kapela Kańczucka, 

Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny, Zespół Ala Babki, Ala Dziadki, odbywały 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 2020 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, Kańczuckim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 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 

nieodpłatnie dzieciom i młodzieży gry w bilard, tenisa stołowego, cymbergaja, piłkarzyki, gry 

stolikowe, podczas ferii zimowych organizowane są warsztaty kulinarne, artystyczno-plastyczne (min. 

technikami 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. 

 

 

6.3. Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kańczudze  
 

KOSiR w Kańczudze jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą 

osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

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

działalności. 

Głównym celem działalności ośrodka jest realizacja zadań z zakresu szeroko rozumianej kultury 

fizycznej, turystyki i rekreacji, utrzymanie i zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych 

oraz tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej w zakresie promowania, 



54 
 

popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga. 

Na dzień 31.12.2020 r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę 9 pracowników.  

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 17 182,53 zł. 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 625 867,19 zł 

 

INFRASTRUKTURA KOSIR 

Skład i stan techniczny (na dzień 01.01.2020) oraz podjęte działania na majątku nowoutworzonej 

jednostki organizacyjnej MiG Kańczuga – Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kańczudze 

wchodzą:  

 

1. Stadion Miejski w Kańczudze, przy ul. Parkowej 4.  

 

Na kompleks Stadionu Miejskiego składa się: boisko piłkarskie trawiaste, boisko wielofunkcyjne, 

boisko „ORLIK”, Budynek socjalno – szatniowy, pomieszczenia szatniowe „ORLIK”, trybuny 

sportowe, bieżna lekkoatletyczna, budynek kasy biletowej. 

Do dnia przekazania majątku kompleks stadion miejski w Kańczudze był użyczony MKS Kańczuga, 

który wykonywał funkcję administratora obiektu. 

W wyniku przeprowadzenia (w momencie przekazania) wizualnej oceny obiektów, w szczególności 

budynku socjalno-szatniowego, boiska „ORLIK”, trybun i płyty boiska trawiastego, stwierdzono zły 

stan obiektów. W przypadku boiska trawiastego konieczne było przeprowadzenie areacji boiska. 

Większe wyzwanie stanowią pozostałe obiekty. Budynek socjalno – szatniowy wymaga gruntownej 

przebudowy i modernizacji. Konieczna jest wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych (woda, 

kanalizacja, CO, elektryka) oraz dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymogów prawa 

budowlanego dla obiektów użyteczności publicznej – w tym dostosowanie dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Stan boiska „ORLIK” wymaga naprawy nawierzchni wraz z podbudową – liczne 

uszkodzenia nawierzchni. 

W wyniku powodzi w dniu 26 czerwca 2020 r. infrastruktura sportowa stadionu miejskiego 

doznała licznych uszkodzeń, szczególnie w warstwie wierzchniej bieżni lekkoatletycznej, murawy 

boiska trawiastego i oświetlenia boiska trawiastego. Ze środków pomocowych województwa 

pomorskiego udało się naprawić uszkodzenia bieżni lekkoatletycznej oraz wykonać naprawy  

i modernizację (nowa instalacja elektryczna wraz z tablicą elektryczną sterującą, wymiana słupów 

oświetleniowych) oświetlenia boiska trawiastego oraz wykonać dodatkowe oświetlenie bieżni 

lekkoatletycznej, wartość inwestycji: 66 115,45 zł (w tym 50 000,00 zł z dotacji Województwa 

Pomorskiego i 16 115,45 zł z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga).  

 

2. Hala Sportowa w Kańczudze, przy ul. Parkowej 10 wraz z terenem przyległym i placem 

zabaw 
Hala sportowa została wybudowana w 2005 r. i od czasu budowy nie była remontowana.  

Po przejęciu obiektu nie stwierdzono większych usterek technicznych. Naprawy wymagała tablica 

wyników oraz konieczna była wymiana żarówek oświetlenia hali (oświetlenie zużyte w 80%). W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali sportowej i terenie przyległym  

( w tym plac zabaw) zainstalowano monitoring wizyjny. 

 

3. Zalew w Łopuszce Małej 

 

Zalew o powierzchni lustra wody 8,2 ha, długość linii brzegowej: 1470 m, zlokalizowany na działce nr 

390 o powierzchni 12,5 ha w miejscowości Łopuszka Mała. Na terenie działki znajduje się budynek 

szatniowo – magazynowy, plac zabaw, parking utwardzony - szutrowy. Wyznaczono kąpielisko o 

długości linii brzegowej 70 m, które ze względu na obostrzenia sanitarne w związku z pandemią 

COVID nie zostało uruchomione.  
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Stan brzegów zalewu wymaga prac regulacyjnych i ich wzmocnienia. Falowania wody 

powodują podmywanie brzegów z jednoczesnym zamulaniem zbiornika. Naprawy wymaga ujęcie 

wody do zbiornika, zlokalizowane na rzece Łopuszanka, które zostało uszkodzone w wyniku powodzi 

w 2009 roku. W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych oraz po konsultacjach z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej w Kańczudze konieczna jest naprawa odpływu wody poprzez zainstalowanie 

elementów przelewowego zrzutu wody ze zbiornika. Obecnie zrzut wody odbywa się poprzez 

regulację na zasuwach, których stan jest określany, jako średni. 

W 2020 roku powiększono infrastrukturę zalewu o 2 altany z miejscem do organizacji ognisk  

i spotkań, saunę wraz z tarasem widokowym oraz zakupiono drobna infrastrukturę plażową w postaci 

leżaków, parasoli i namiotu 3 x 6 m. Jest to pierwszy etap inwestycji zmierzający do otwarcia w 2021 

roku kempingu z możliwością obsługi przyczep kampingowych i kamperów (szacowany koszt  

45 000,00 zł w tym modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szatniowo – magazynowym, 

wykonanie przyłącza elektrycznego do altan i kampingu utwardzenie dróg wewnętrznych kampingu). 

Teren działki posiada wyznaczoną organizację ruchu i jest przeznaczony dla ruchu pieszo – 

rowerowego. Na podstawie zawartej umowy część zalewu została udostępniona Polskiemu Związkowi 

Wędkarskiemu (PZW) z przeznaczeniem na uprawianie wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego.  

Na podstawie w/w umowy PZW dokonuje zarybiania Zalewu z zachowaniem równowagi gatunkowej 

ryb w zbiorniku. 

  W dniu 30 grudnia 2020 r. złożono do Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga wniosek  

o wpisanie do rejestru kąpielisk w sezonie 2021 kąpieliska Zalew Łopuszka Mała. W grudniu 2020 r., 

zakupiono 2 rowerki wodne w celu poprawy oferty rekreacyjnej dla osób wypoczywających nad 

Zalewem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z Zalewu zainstalowano 

monitoring wizyjny, który przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających. 

 

4. Inne obiekty sportowo – rekreacyjne 

 

Działania na terenie placy zabaw polegały na regularnym utrzymywaniu zieleni oraz 

wykonywania prac remontowych. Rozpoczęliśmy, prace remontowe płyty boiska piłkarskiego  

w Pantalowicach. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców udało się wytyczyć i przygotować 

kompleks boisk do piłki siatkowej plażowej (wraz z słupkami i siatkami) oraz przygotować murawę 

do trenowania piłki nożnej na terenie Pantalowic. 

 

Działalność sportowo - rekreacyjna 

 

W 2020 r. w miarę możliwości zostały zorganizowane imprezy o charakterze sportowego 

współzawodnictwa drużynowego i amatorskiego lub indywidualnego, zajęcia dla dzieci szkół 

podstawowych w czasie ferii zimowych oraz organizacja sportowej świetlicy. W organizacji  

i realizacji imprez Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kańczudze współpracował ze 

stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie MiG Kańczuga. 

Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kańczudze oraz Kańczucka Akademia Piłkarska „Kamaxik” 

włączając się do 28 Finału WOŚP zorganizowała Turniej Piłkarski dzieci i młodzieży szkolnej.  

Początkiem lutego w hali sportowej odbył się Koncert Karnawałowy z zespołem „2 plus 1” 

oraz wystąpiła Orkiestra Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kańczudze. Organizatorami byli Burmistrza 

Miasta i Gminy Kańczuga oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga. 

12 lutego Hala Sportowa w Kańczudze gościła Strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Brzozowa, 

Mielca i Przeworska, którzy reprezentując swoje Komendy Powiatowe rywalizowali w eliminacjach 

XXI Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w tenisie stołowym. Burmistrz MiG 

Kańczuga Andrzej Żygadło objął turniej honorowym patronatem. 

Kolejna impreza mająca charakter sportowej rywalizacji miała miejsce końcem lutego na hali 

sportowej. V Turniej Charytatywny piłki nożnej Oldboys Kańczuga, którego celem było zebranie 

środków finansowych na pomoc kilkumiesięcznemu dziecku. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. 

Patronatem głównym sprawowali Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga oraz Starosta Przeworski.  

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowany został I Turniej Charytatywny, w którym zebrane środki 

przekazane zostały na rehabilitację oraz zakup protezy. Turniej uatrakcyjnił występ „Zumba Fitness” 
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oraz wszystkie zainteresowane kobiety wzięły udział w zajęciach Yogi w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Patronatem imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga oraz Dyrektor KOSiR. 

W maju rozpoczęto nowy projekt dla mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga „Letnie Kino 

nad Zalewem w Łopuszce Małej”. Pierwszy seans odbył się 26 maja z okazji Dnia Dziecka.  

21 czerwca na zalewie w Łopuszce Małej odbył się Pierwszy Turniej Plażowej Piłki 

Siatkowej. W turnieju brało udział 8 zespołów i zapewnili nam dużo sportowych emocji. Mimo 

niesprzyjającej pogody zespoły wykazały się dużym zaangażowaniem i chęcią kontynuowania 

rozgrywek. Spotkania cieszyły się też dużym zainteresowaniem kibiców. 

Kolejna impreza sportowa odbyła się 17 lipca „Charytatywny Turniej Piłki Nożnej”, w którym 

pieniądze zebrane zostały przekazane dla powodzian z Gminy Kańczuga. W turnieju wzięło udział  

6 drużyn. 

Kolejna impreza sportowa odbyła się 16 sierpnia Turniej Tenisa Ziemnego na obiekcie 

Stadionu w Kańczudze. W turnieju wzięło udział 5 drużyn. 

23 sierpnia po raz drugi odbył się II Kańczucki Rajd Rodzinny. W rajdzie wzięło udział  

79 uczestników, którzy zostali nagrodzeni medalem oraz upominkami. Celem imprezy było 

zachęcenie amatorów do zdrowego i aktywnego stylu życia. II Kańczucki Rajd Rodzinny pierwotnie 

był planowany na dzień 27.06.2020 R., lecz z uwagi na sytuacje powodziową, jaka dotknęła MiG 

Kańczuga został przeniesiony na dzień 23.08.2020 r. 

W dniu 20 września odbył się Międzynarodowy Dzień Sportu organizowany przez KOSiR.  

W tym dniu można było skorzystać z rowerowego toru przeszkód, siatkówki plażowej, plażowej piłki 

nożnej, sauny suchej oraz zobaczyć pokaz pierwszej pomocy. 

30 września Dyrektor Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłosił konkurs fotograficzny 

dla dzieci i młodzieży, tematem konkursu była Jesień nad Zalewem w Łopuszce Małej. W konkursie 

udział wzięło 18 uczniów ze szkół z Gminy Kańczuga. 

W październiku został zorganizowany turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora w I Edycji 

Turnieju „Dzikich drużyn”, którego cele związane były z popularyzacją i rozwijaniem zainteresowań 

młodych sportowców.  

11 listopada odbył się I Kańczucki Bieg Niepodległościowy na dystansie 5 km. Niestety ze 

względu na sytuację pandemiczną COVID odbył się wirtualnie. Każdy uczestnik, który przebiegł trasę 

otrzymał koszulkę, a dla 10 osób, którzy otrzymali najlepszy czas pamiątkowe upominki. 

Organizatorami byli: Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz OKMiG Kańczuga. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga. 

6 grudnia odbył się Wirtualny Bieg Mikołajkowy pod Honorowym Patronatem Burmistrza 

Miasta i Gminy Kańczuga przy współudziale Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, 

Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Wypoczynku  

w Gminie Kańczuga oraz Kańczuckiej Grupy Biegowej zgromadził 178 biegnących Mikołajów 

dorosłych oraz dzieci. Po przebiegnięciu wybranej trasy czekały dla uczestników mikołajkowe czapki 

i słodkie upominki. 

6 grudnia odbyło się Charytatywne Mikołajkowe Morsowanie na Zalewie  

w Łopuszce Małej. W trakcie Morsowanie zbierane były datki do puszki.  

Po morsowaniu dla uczestników czekał gorący napój oraz ciepły posiłek. 

6 grudnia to również rozpoczęcie II Edycji Piłki Halowej pod hasłem „Nie siedź w domu – 

Zagraj razem z nami”, w którym zgłosiło się 10 drużyn. 

 

 

Działalność KOSiR w trakcie pandemii Covid-19 

 

Wybuch pandemii COVID-19 wymusił duże zmiany w planach Kańczuckiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Kańczudze, szczególnie dotyczące imprez i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.  

Na 2020 rok przygotowane było dla mieszkańców wiele ciekawych wydarzeń, które nie zostały 

zrealizowane. KOSIR na bieżąco monitorował pojawiające się obostrzenia oraz wytyczne sanitarne 

dotyczące postępującej pandemii COVID-19. W obiektach zamontowano dozowniki środka do 

dezynfekcji dłoni. Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.  

Na podstawie stosownych aktów prawnych działalność sportowa i rekreacyjna okresowo była 

zamykana lub ograniczana. W czasie, kiedy nie było można udostępniać obiektów lub organizować 
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imprez wysiłki wszystkich pracowników zostały skierowane do przeprowadzania prac remontowo – 

modernizacyjnych a także pielęgnacyjnych terenów zielonych. Wykonano malowania pomieszczeń 

szatniowych, korytarzy oraz toalet hali sportowej, wykonano malowanie zewnętrznych schodów ppoż 

hali sportowej.  

Na terenie Stadionu Miejskiego w Kańczudze wykonano rozbiórkę starych toalet suchych, 

które nie sprzyjały wyglądowi obiektu oraz wymalowano elewację szatni kompleksu boiska 

„ORLIK”. Cały czas wykonywaliśmy zabiegi konserwacji zieleni na wszystkich naszych obiektach. 

Obiekty KOSIR są udostępniane dla szkół, klubów sportowych i mieszkańców godzinach 

7:30-22:00.  

 

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 

 
Tab. 37. Obszary strategiczne  

OBSZAR STRATEGICZNY GOSPODARKA I ROLNICTWO 

Cel strategiczny I:  

Tworzenie warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju gospodarki i rolnictwa  

Miasta i Gminy Kańczuga 

CELE OPERACYJNE ZADANIA 

Cel operacyjny I.1  

Zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy 

27 sierpnia 2020 roku Rada Miejska w Kańczudze podjęła uchwałę Nr 

XVIII/213/2020 w sprawie sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kańczuga  

27 sierpnia 2020 roku Rada Miejska w Kańczudze podjęła uchwałę Nr 

XVIII/212/2020 w sprawie utworzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kańczuga i 

Łopuszka Mała wzdłuż rzeki Mleczka pod cele inwestycyjne  
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Cel operacyjny I.2  

Wspieranie powstawania nowych 

i kreowanie sprzyjających 

warunków dla rozwoju już 

istniejących gospodarstw 

ekologicznych i rolnych 

 Zadanie do zrealizowania w miarę pozyskania środków zewnętrznych w 

latach następnych. 

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 we 

współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Kańczudze.  

Cel operacyjny I.4  

Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości lokalnej i 

samozatrudnienia 

Uchwała Nr XVII/198/2020 Rady Miejskiej w Kańczudze  

z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19. 

Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 maja 

2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

 

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.1  

Rozwój oferty turystycznej 

dla mieszkańców i turystów 

Przygotowanie zaplecza rekreacyjnego nad zalewem  

w Łopuszce Małej wraz z ofertą dla mieszkańców i turystów.  

 

Cel operacyjny II.2  

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej 

Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w 

Łopuszce Wielkiej oraz budowa placu zabaw w Sieteszy.  

Prace remontowo-budowlane przy budynku komunalnym (CIT) 

dużej Sali w m. Bóbrka Kańczucka. 

Budowa trybun przy stadionie w Niżatycach.  

Budowa trybun przy stadionie w Łopuszce Wielkiej. 

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz oświetlenia stadionu 

miejskiego w Kańczudze.  

Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na ul 

Okulickiego w Kańczudze.  

Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystczno wypoczynkowej w 

Łopuszce Małej. 

Cel operacyjny II.3  

Promocja i rozwój atrakcji 

turystycznych gminy 

Zadanie do zrealizowania w miarę pozyskania środków 

zewnętrznych w latach następnych. 

 

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 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Klonowej w Kańczudze  

Cel operacyjny III.2  

Rozbudowa gminnej infrastruktury 

transportowej usprawniającej 

poruszanie się i parkowanie 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gminy 

Kańczuga. Na modernizowany ciąg oświetleniowy składały się 

miejscowości: 

- Sietesz 

- Chodakówka 

- Łopuszka Wielka 
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- Medynia Kańczucka 

- Rączyna 

- Pantalowice 

- Krzeczowice 

- Siedleczka 

- Żuklin 

- Kańczuga 

- Bóbrka Kańczucka 

W każdej miejscowości wymieniono istniejące oprawy na nowe 

typu LED oraz demontaż i montaż nowych szaf sterowniczych do 

oświetlenia ulicznego. 

Budowa oświetlenia na terenie Miasta Kańczuga. 

Montaż monitoringu na Łopuszce Wielkiej przy placu zabaw. 

Montaż monitoringu w Pantalowicach przy placu zabaw przy 

Szkole Podstawionej. 

Montaż monitoringu przy placu zabaw i siłowni  

w Krzeczowicach obok CIK.  

Montaż monitoringu przy Zalewie w m. Łopuszka Mała. 

Utwardzanie działki przy kaplicy cmentarnej w m. Łopuszka 

Wielka, działka nr ewid. 508” 

Prace w zakresie remontów i modernizacji dróg na terenie Miasta i 

Gminy.  

Odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w 

czerwcu 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.                                              

Remont parkingu przed Zespołem Szkół w Kańczudze         

Rozpoczęto w roku 2020 r. opracowywanie dokumentacji 

projektowych: 

Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr G 110750 R Łopuszka 

Wielka - Zagórze i budowa nowego odcinka drogi w miejscowości 

Łopuszka Wielka w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową 

infrastruktury technicznej. 

Rozbudowa drogi gminnej, Niżatyce - Żuklin (nr G 110710R). 

Rozbudowa dróg gminnych Nr G 110740R Pantalowice – 

Siedleczka Nr G110789R Pantalowice – Rondo w Pantalowicach. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 835 Lublin – Przeworsk – 

Grabownica Starzeńska w Siedleczce (budowa chodnika). 

Budowa i rozbudowa dróg oraz ulic na terenie miasta Kańczuga. 

Cel operacyjny III.3  

Zwiększenie zasobów lokalowych 

dostosowanych do potrzeb mieszkańców 

gminy 

Prace remontowe w budynkach komunalnych MiG Kańczuga. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga. 

Modernizacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior + w 

Lipniku.   

Cel operacyjny III.4 

Rozwój infrastruktury  

edukacyjno – kulturalnej  

Świetlica – kulturalno oświatowa w Pantalowicach.  

Ogólnodostępne szkolenia z zakresu księgowości NGO, żywienia, 

pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa użytkowników 

drogi i produktu ekologicznego i tradycyjnego w miejscowości 

Kańczuga w ramach realizacji inicjatywy „Uniwersytet 

Samorządności.  

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Szkoły Muzycznej I 

Stopnia w Kańczudze.  

Doposażenie OSP Kańczuga.  

Prace remontowe instalacji C.O. i C.W.U. w budynku Domu 

Kultury w m. Pantalowice. Prace remontowe w budynku domu 

kultury w Pantalowicach. 

Prace remontowo – sanitarne w budynku Domu Ludowego w m. 

Chodakówka. 

Roboty remontowe w budynku OSP w Kańczudze. 

Prace remontowe w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka. 

Prace remontowe w budynku Domu Ludowym w Rączynie (dawne 

OSP). 
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Prace remontowe budynku administracyjnego garażowego 

(budynek LKS)  w Pantalowicach. 

Roboty remontowe w OSP Łopuszka Mała  

Prace remontowe dużej Sali budynku CIT w Bóbrce Kańczuckiej. 

Prace remontowe w budynku Domu Ludowego w m. Rączyna. 

Prace remontowo w budynku Domu Ludowego w m. Chodakówka. 

Modernizacja sanitariów w Szkole Podstawowej w Rączynie. 

Roboty remontowe na piętrze budynku Domu Kultury w m. 

Łopuszka Wielka (korytarz, biuro sołtysa, świetlica, pom. KGW.  

Roboty remontowe na piętrze budynku Domu Kultury w m. 

Łopuszka Wielka. 

Modernizacja Świetlicy opiekuńczej w Łopuszce Wielkiej w 2020 

r.  

Zakup instrumentów dla OSP Sietesz. 

 

OBSZAR STRATEGICZNY KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Cel strategiczny IV:  

Kompleksowy rozwój kapitału społecznego umożliwiający pełne wykorzystanie  

potencjału mieszkańców 

CELE OPERACYJNE ZADANIA 

Cel operacyjny IV.1  

Wszechstronny rozwój kapitału 

społecznego 

W Szkole Podstawowej w Siedleczce w ramach zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży organizowane były zajęcia z 

wychowania fizycznego projekt SKS- 2 godziny tygodniowo, 

natomiast w ramach konsultacji matematycznych, polonistycznych 

i języka angielskiego uczniowie klas VIII przygotowywali się do 

egzaminu ósmoklasisty. 

Uczniowie Zespół Szkół w Kańczudze w 2020 mieli możliwość 

korzystania z następującej pozalekcyjnej oferty zajęć:  Dzień 

walki z rakiem - prelekcja i prezentacja on-line, Powiatowa 

Licealiada w halowej piłce nożnej dziewcząt i piłce nożnej 

chłopców, Turniej siatkówki plażowej, Charytatywny Turniej Piłki 

Nożnej Halowej, Światowy Dzień Walki z AIDS – prelekcja, 

materiały informacyjne, Światowy Dzień Walki z AIDS – konkurs 

on-line na prezentację multimedialną, Program edukacji 

antytytoniowej: „Zadbaj o swoją przyszłość” w kl. I, Program 

profilaktyki chorób STD, Szkole Koło Caritas, Udział 

wolontariuszy w XX edycji Szlachetnej Paczki, Szkolne Radio 

Pauza, SKS - piłka siatkowa. Realizowane były zajęcia dodatkowe 

z matematyki, zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii, fizyki, 

j. polskiego, przedmiotów zawodowych branży logistycznej i 

gastronomicznej – w formie stacjonarnej i on-line. Udział w 

spektaklach filmowych oferowanych przez Teatr im. W. 

Siemaszkowej w Rzeszowie w formie on-line. Ponadto Zespół 

Szkół w Kańczudze w 2020 roku zapewniał uczniom zajęcia 

wyrównawcze z matematyki, j. polskiego i języków obcych w 

formie stacjonarnej i on-line. 

W Szkole Podstawowej w Rączynie w 2020 roku uczniowie 

uczestniczyli w różnych formach zajęć pozalekcyjnych między 

innymi w zajęciach z uczniem zdolnym kl. 3, zajęciach z uczniem 

mającym trudności w nauce kl. 3, zajęciach rozwijających 

zdolności i zainteresowania, zajęciach plastycznych, artystycznych 

dla kl.2 i 5, zespół dydaktyczno – wyrównawczy kl.2. 

W Szkole Podstawowej w Krzeczowicach uczniowie w 2020 r. 

mogli korzystać z różnych zajęć pozalekcyjnych z różnych 

przedmiotów, np. matematyka, język polski, język angielski, 

historia, geografia; zajęć rozwijających zdolności artystyczne (z 

plastyki i muzyki); zajęć rozwijających kreatywność w klasach 1-3, 

zajęć SKS; konsultacji przygotowujących do egzaminu 

ósmoklasisty; konsultacji przygotowujących do konkursów 

przedmiotowych i artystycznych.  
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W Szkole Podstawowej w Pantalowicach w 2020 roku 

zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla klasy VIII przygotowujące 

do egzaminu ósmoklasisty (konsultacje) na terenie szkoły i online, 

zajęcia – konsultacje dla pojedynczych uczniów dotyczących 

poprawy ocen, zajęcia przygotowujące do konkursów 

przedmiotowych. 

W Szkole Podstawowej w Sieteszy w 2020 roku w ramach 

poszerzenia pozalekcyjnej oferty zajęć zrealizowano warsztaty 

teatralne on – line dla uczniów z kl. VI, prowadzone w ramach 

programu „TEATR  

W SIECI/NATENCZAS” będącego inicjatywą Samorządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświatowego w 

Rzeszowie, Kółko teatralne prowadzone w klasie I SP rozwijające 

zainteresowania, zorganizowane w ramach innowacji 

pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w 

ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą „Jestem badaczem 

przyrody”, zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego rozwijające 

uzdolnienia, zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych 

przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, Konsultacje dla 

uczniów klasy ósmej przygotowujące do egzaminu; zajęcia 

polonistyczne dla uczniów kl. I -II, pn. „Klub odkrywców 

ortograficznych tajemnic”, Kółko muzyczne, zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze z języka polskiego (kl. IV, VI, VII), zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (kl. IV), zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów z dysgrafią i dysortografią (kl. VI, VII, 

VIII), konsultacje pedagogiczne, kółko fizyczne, SKS. 

W ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Szkole 

Podstawowej w Łopuszce Wielkiej w 2020 r. organizowane były 

zajęcia z wychowania fizycznego: tenis stołowy 2 godziny 

tygodniowo, piłka nożna- 2 godziny tygodniowo, zajęcia w ramach 

projektu SKS- 2 godziny tygodniowo, zajęcia z tenisa stołowego w 

ramach projektu Klub 2020- 4 godziny tygodniowo. W ramach 

zajęć pozalekcyjnych funkcjonowały kółka z historii i geografii, 

które miały na celu przygotowanie uczniów do konkursów. W 

ramach kółka matematycznego i polonistycznego uczniowie klas 

VIII przygotowywali się do egzaminu ósmoklasisty. 

W Szkole Podstawowej w Kańczudze w 2020 r. w ramach 

kształcenia specjalnego organizowano zajęcia rewalidacyjne dla 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Ponadto organizowano dla nich zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz zajęcia w grupie 

do 5 osób. Zwiększyła się liczba nauczycieli wspomagających do 4 

osób. Organizowano konsultacje dla uczniów i rodziców. Stale 

monitorowano realizowane działania dydaktyczno-wychowawcze 

oraz psychologiczno-pedagogiczne. Uczniowie z SPE byli pod stała 

opieka psychologa i pedagoga. 

W Szkole Podstawowej w Siedleczce rozszerzono zakres pomocy 

nauczycieli wspomagających dla uczniów. W roku 2020 troje 

uczniów ze względu na autyzm korzysta z pomocy nauczycieli 

wspomagających oraz zajęć rewalidacji indywidualnej po 2 godz. w 

tygodniu dla każdego dziecka oraz zajęć logopedycznych. Dwóch 

nauczycieli współorganizuje ten proces edukacyjny dla uczniów 

wraz z nauczycielami przedmiotu. W szkole poszerzono ofertę 

zajęć specjalistycznych dla uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjne 

prowadzone przez pedagoga i psychologa. 

W Szkole Podstawowej w Rączynie dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi były zorganizowane następujące zajęcia 



62 
 

specjalistyczne: Zajęcia logopedyczne, Zajęcia rozwijające 

kompetencje – emocjonalno społeczne, Zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne 

W Szkole Podstawowej w Krzeczowicach uczniowie korzystali z 

zajęć specjalistycznych: doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne. Prowadzone były konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne – pedagog i psycholog szkolny. Zajęcia miały na 

celu: rozwijanie kompetencji psychospołecznych, usprawnianie 

komunikacji, naukę radzenia sobie z emocjami, kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, 

budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Dla jednego ucznia 

były prowadzone zajęcia rewalidacyjne, które wzmacniały 

posiadane umiejętności, wyrównywały braki.  

W ramach poszerzenia kształcenia specjalnego dla uczniów 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Łopuszce Wielkiej 

organizowano zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo dla każdego ucznia z orzeczeniem oraz prowadzono 

zajęcia logopedyczne. Dla pozostałych uczniów z opiniami z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzono zajęcia 

wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne. 

W Szkole Podstawowej w Pantalowicach w 2020 r. realizowane 

były zajęcia specjalistyczne – rewalidacyjne 2 x jednostka lekcyjna 

(na tydzień), zajęcia indywidualne, realizowane wg programów 

zredagowanych w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniach PPP, 

wsparcie psychologiczne - w miarę potrzeb. Działania 

profilaktyczne skierowane do wszystkich uczniów szkoły, 

uświadamiające, funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami 

oraz uwrażliwienie na ich potrzeby. 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królówej w Sieteszy w 2020 r. 

zapewniała uczniom zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; zajęcia 

rewalidacyjne; zajęcia logopedyczne, pomoc w sferze emocjonalno 

– wychowawczej ze strony szkolnego pedagoga i psychologa. 

Szkoła Podstawowa w Kańczudze w 2020 roku przystąpiła do 

programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) zyskując dostęp 

do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program ten 

jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – 

kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne 

technologie. Szkoła przystąpiła również 2020 roku do projektu 

grantowego „LekcjaEnter”, kiedy to nauczyciele informatyki 

uczestniczyli w szkoleniu w zakresie założeń tego programu. 

Obecnie 11 nauczycieli uczestniczy w w/w projekcie edukacji 

cyfrowej. W ramach programu „Zdalna szkoła” szkoła otrzymała 

14 laptopów dla uczniów i nauczycieli, które zostały wypożyczone 

na czas nauki zdalnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

sprzętowej. 

W Szkole Podstawowej w Siedleczce ze względu na sytuację 

pandemiczną w kraju większość szkoleń dla Rady Pedagogicznej 

odbywała się zdalnie. Nauczyciele uczestniczyli w doskonaleniu i 

dokształcaniu na za pomocą metod i technik zdalnych. W szkole 

wprowadzono dziennik elektroniczny, który w dużej mierze ułatwił 

pracę nauczycielom oraz kontakt z rodzicami. z projektu Zdalna 

szkoła otrzymaliśmy dodatkowy sprzęt komputerowy, który został 

przekazany uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom na 

realizację zdalnego nauczania z uwagi na ograniczenie 

funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19. 

Zainstalowano szerokopasmowy Internet OSE, wprowadzono 

zdalną naukę na platformie Teams. 
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Zespół Szkół w Kańczudze przystąpił do projektu „Aktywna 

tablica”, w ramach, którego podnoszone są kompetencje cyfrowe 

uczniów i nauczycieli, zarówno na przedmiotach 

ogólnokształcących jak i zawodowych. Dodatkowo szkoła 

otrzymała laptopy w ramach Programu „Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu” a także Szkolne Pakiety Multimedialne OSE z 

Ministerstwa Cyfryzacji w celu usprawnienia procesu edukacji na 

odległość. 

Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej – przekazał Szkole Podstawowej w Rączynie 25 

zestawów - „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”, w skład, 

których wchodzą tablety wraz z usługą dostępu do Internetu. 

Dostarczony sprzęt stanowi wsparcie zarówno dla uczniów, jak i 

nauczycieli do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do 

treści edukacyjnych w sieci, a także do realizacji podstawy 

programowej zarówno podczas pracy zdalnej jak i stacjonarnej.  

Celem usprawnienia pracy szkoły wprowadzono dziennik 

elektroniczny UONET VULCAN. W ramach programu,, Drukuj z 

Uśmiechem ‘‘ Fundacji Polsat i HP szkoła otrzymała 4 sztuki 

najnowszych modeli drukarek HP Neverstop Laser. Celem projektu 

było zwiększenie dostępności do edukacji dla uczniów oraz 

podniesienie, jakości pracy szkoły.  W ramach poprawy, jakości 

kształcenia ogólnego w tym (zwiększenie cyfryzacji w szkołach) 

nauczyciele uczestniczyli w licznych formach doskonalenia 

zawodowego (e- konferencje, e –szkolenia) Uczeń. Nauczanie. e-

konferencja, Jak uczyć zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej. e-

konferencj, Publikacje i narzędzia Nowej Ery z wykorzystaniem 

chmury Google G Suite dla szkół, w tym Google Classroom. e-

konferencja, Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią 

zadbać?e-konferencja, Rola motywacji w nauczaniu zdalnym.e-

konferencja, Jak nauczać informatyki w klasie 4?e-konferencja, 

 Praca zdalna z uczniami platformy i narzędzia do zajęć 

online- szkolenie na platformie EDUMASTER, Technologia 

informacyjna bez granic. Praktyczne wykorzystanie narzędzi 

cyfrowych - warsztaty cz. 1 i 2- warsztaty, Jak uczyć online dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym.e-konferencja, Jak uczyć online z 

siódmo i ósmoklasistami.e-konferencja, Jak oceniać online w 

klasach 4-8. e-konferencja, Narzędzia wspierające pracę 

nauczyciela w czasie nauki zdalnej. Integracja Dziennik UONET + 

VULCAN i Office 365 – webinar. 

W Szkole Podstawowej w Krzeczowicach została przeprowadzona 

akcja „Dzień Bezpiecznego Internetu”, która miała na celu 

usprawnienie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i 

młodzieży do zasobów internetowych, uczenie pozytywnego 

wykorzystywania Internetu w życiu codziennym, nauce, zabawie 

oraz własnym rozwoju. Na potrzeby uczniów i nauczycieli szkoła 

została wyposażona w pomoce dydaktyczne: sprzęt TIK – 

komputery, monitor interaktywny, urządzenia wielofunkcyjne oraz 

zmodernizowano sieć bezprzewodową. Zostało przeprowadzone 

szkolenie z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, które 

wykorzystywane jest również podczas nauki zdalnej w 

prowadzeniu lekcji on-line, przygotowywaniu materiałów 

dydaktycznych takich jak krzyżówki, logogryfy, sprawdziany, 

doświadczenia, ćwiczenia językowe. 

W ramach poprawy, jakości kształcenia ogólnego w tym 

(zwiększenie cyfryzacji w szkołach) w Szkole Podstawowej w 

Łopuszce Wielkiej zainstalowano szerokopasmowy Internet, 

wprowadzono dziennik elektroniczny, wprowadzono zdalną naukę 

na platformie teams, uczestniczono w webinariach dotyczących 

kształcenie specjalnego, organizowano szkolenia Rady 
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Pedagogicznej. 

W Szkole Podstawowej w Pantalowicach realizowano lekcje 

wychowawcze i lekcje informatyki na temat rozwoju informatyki i 

bezpieczeństwa pracy w Internecie. Wprowadzenie w szkole 

dziennika elektronicznego, platformy do nauczania zdalnego Meet. 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

przystąpiła do Projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który 

zapewnił dostarczanie szkołom usług dostępu do Internetu o 

przepustowości, co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami 

bezpieczeństwa, dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i 

wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych, 

ponadto szkoła zakupiła dodatkowe łącze internetowego( Internet 

100Mb/40 Mb) 

Cel operacyjny IV.2  

Wsparcie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ich rodzin w 

Gminie 

Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Lipniku i rozpoczęcie 

funkcjonowania z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Realizacja projektu,, Rozwój usług opiekuńczych na terenie 

gminy Kańczuga” - edycja 2 przez Gminę Kańczuga/Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020-2022, 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”- edycja 2 

jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób 

niesamodzielnych – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym uprawnionych do otrzymania wsparcia w postaci usług 

opiekuńczych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020 poz. 1876 z późn. zm.). 

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej na rok 2020 „Programu asystent rodziny na rok 

2020” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej MGOPS 

zatrudnia dwóch asystentów rodziny.  

Realizowany był program,, OPIEKA 75+”, który daje możliwość 

uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji 

zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonym w art. 

17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej(Dz.U z 2020r 

poz.1876 z późn. zm.) tj. świadczeniu usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ( z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi). W ramach programu wsparcie 

udzielane jest osobom samotnym, w wieku 75 lat i więcej.  

MGOPS realizował program Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej,, Wspieraj Seniora”, który ma na celu dofinansowanie 

samorządów gminnych w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób 

powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydowali się pozostać w domu. 

Środowiskowy Dom Samopomocy realizował projekt w ramach 

programu MRiPS „Od zależności ku samodzielności” finansowany 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 

48 000,00 zł.  Miasto i Gminę Kańczuga w kwocie 12 000,00 zł 

(8 400, 00 zł wkład finansowy, 3 600,00 zł wkład osobowy-

wolontariusze)  pn. „Uwierz w siebie – Niepełnosprawni Sprawni”. 

W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty artystyczne, 

plastyczne, stolarskie, fotograficzne, gastronomiczne z udziałem 

osób niepełnosprawnych, uczniów lokalnej szkoły podstawowej, 

opiekunów (instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli), 

wolontariuszy, rodziców.  Ogółem w warsztatach udział wzięło 120 

osób  
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Cel operacyjny IV.3  

Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Funkcjonowanie systemu „e-Należności”  - internetowego serwisu 

umożliwiającego Mieszkańcom przeglądanie stanu rozliczeń 

z Urzędem Miasta i Gminy w Kańczudze i dokonywanie za jego 

pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania. Za pomocą 

tego portalu można zapoznać się z danymi będącymi podstawą 

naliczenia należności. W przypadku decyzji podatkowych (podatek 

rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,  podatek od 

środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami) można 

pobrać ich kopie w postaci pliku PDF oraz przeglądać historię 

zobowiązań z lat ubiegłych. Za pośrednictwem serwisu można 

dokonać wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat. Logowanie do 

serwisu jest możliwe jest za pomocą  platformy ePUAP, co 

dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych i zapewnia 

identyfikację osób logujących się do serwisu. 

Projekt pn.: „Podkarpacki E-Senior” – Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt obejmował 

doposażenie punktów PIAP (Public Internet Access Point) oraz 

utrwalenie uzyskanych w projekcie umiejętności cyfrowych. 

W projekcie udział wzięły osoby zamieszkałe na terenie Miasta 

i Gminy Kańczuga, które ukończyły 65 rok życia.  Projekt był 

realizowany w dwóch grupach liczących do 10 osób w każdej. 

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób 

starszych poprzez naukę obsługi komputera, laptopa, tabletu czy 

smartphona. Nabyte podczas bezpłatnych szkoleń umiejętności 

mogą być wykorzystane przez osoby starsze do kontaktu z rodziną, 

załatwiania spraw codziennych, ochrony zdrowia i rozwijania 

swoich pasji i zainteresowań. 

W okresie od 03.11.2020 do 23.11.2020 – Szkolenie dla 

pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych „Organizacja 

pracy poprzez zastosowanie oprogramowania MS Office (MS 

Word, MS EXEL).   

Został wprowadzony Serwis Informacyjny Miasta i Gminy 

Kańczuga w ramach, którego funkcjonuje system informowania 

podatników i kontrahentów Urzędu o terminie zapłaty zobowiązań 

lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, tj. 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków 

transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania, itp. Osoba, 

która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu 

komórkowego w bazie Systemu Informacyjnego Urzędu Miasta i 

Gminy w Kańczudze, otrzymuje krótkie bezpłatne wiadomości 

tekstowe w formie sms przypominające o terminie płatności 

posiadanych zobowiązań a także o wystąpieniu zaległości 

zobowiązań. 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze funkcjonuje utworzony 

we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji Punkt Potwierdzający 

profil zaufany ePUAP.   

Biblioteka Publiczna pracuje w programie SOWA SQL standard. 

Katalog biblioteki jest „mobilny”. Oznacza to, że automatycznie 

dostosowuje się do ekranów wszystkich urządzeń, na których 

zostanie uruchomiony. Biblioteka posiada także poprzez w/w 

katalog dostęp do internetowej biblioteki Wolne Lektury. Jest także 

możliwość korzystania w bibliotece z Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych ze zbiorów Biblioteki Narodowej 

Academica. Strona internetowa po wprowadzonych zmianach stała 

się bardziej nowoczesna i funkcjonalna. Jest responsywna i 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny IV.4  

Poprawa dostępności i jakości usług 

medycznych 

Współfinansowanie zakupu Aparatu USG BK Specto z wyposażeniem na 

podstawie zawartej umowy z dnia 09.07.2020 r. ZS-MED./U-23/08/2020 

Przekazana została pomoc finansowa dla Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Rejonowego w Przeworsku w wysokości 20 000,00 zł. 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

https://enaleznosci.kanczuga.pl/
https://epuap.gov.pl/
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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., 

 zmianą nr 1 wprowadzona uchwałą nr V/60/2011 rady Miejskiej w Kańczudze z dnia  

20 maja 2011r., 

 zmiana nr 3 wprowadzona uchwałą nr XXV/237/2017 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia  

31 maja 2017 r., 

 zmiana wprowadzona 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., 

 w dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Miejska w Kańczudze podjęła uchwałę Nr XVIII/213/2020 

w sprawie sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 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. 

 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. 

 W dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Miejska w Kańczudze podjęła uchwałę  

Nr XVIII/212/2020 w sprawie utworzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowościach Kańczuga i Łopuszka Mała wzdłuż rzeki Mleczka pod 

cele inwestycyjne  
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Tab.38. 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 

zagospodarowania 

terenu 

Aktualność  

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 

jednorodzinnego 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 

jednorodzinnego 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 

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. 

4,7 ha Zabudowa 

mieszkaniowa 

Plan  

aktualny 
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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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Ryc. 34. 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. 

 
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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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

W 2020 r. wydano 33 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczyły przede 

wszystkim infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, gaz, energetyka). 

Zostały również wydane 56 decyzje o warunkach zabudowy, z czego 34 dotyczyło zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 5 dotyczyło zabudowy usługowej, 17 dotyczyło zabudowy 

zagrodowej. 
 

Tab. 39. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

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 przezna 

-czenia terenu 

objętego 

opracowaniem 

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 obowią-

zującego planu i 

przezna-czenia 

terenu po 

dokonaniu 

zmiany Studium 

część 4 - dla terenów, na których planowana jest realizacja zadań 

o charakterze ponadlokalnym 

rozpoczęcie 

prac 

zakończenie 

prac 

Brak wniosków 
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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.35. Mapa - Obszar rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 Wydzielenie obszaru rewitalizacji ma na celu dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do 

grupy i obszaru, który tego najbardziej wymaga. Wyniki partycypacji społecznej wskazywały na 

konieczność podjęcia działań w Kańczudze i Krzeczowicach. Wyznaczony obszar rewitalizacji 

charakteryzuje się kumulacją problemów społecznych, którym towarzyszą także problemy w innych 

sferach życia gminy.  

 
 

Tab. 40. Zestawienie głównych projektów rewitalizacyjnych przewidzianych do realizacji w programie  

z informacją o stanie ich realizacji. 

Lp. 
Nazwa grupy 

projektów 

Okres 

realizacji 

określon

y w 

programi

e 

Uwagi – działania w 2020 roku 

1 
RAZEM 

MOŻEMY 

WIĘCEJ 

2018-

2023 

,, Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga” - 

edycja 2 realizowany przez Gminę Kańczuga/Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2020-

2022, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem 
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projektu,, Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga”- 

edycja 2 jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób niesamodzielnych – 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

2 

INTEGRACJA 

PRZEZ 

WSPÓLNE 

DZIAŁANIE 

2018-

2023 

W związku z sytuacją epidemiologiczną działania w zakresie integracji 

społecznej zostały mocno ograniczone. Niemniej jednak udało się 

zorganizować kilka wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in. koncert 

karnawałowy na hali sportowej w Kańczudze w dniu 2 lutego 2020 r., 

eliminacje do XXX Finału Podkarpackiego Festiwalu Piosenki 

"Śpiewaj razem z nami" w dniu 7 marca 2020 r., Kańczucki Rajd 

Rowerowy w dniu 13 września 2020 r. we współpracy ze 

stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i gminy, Koncert 

Papieski w dniu 20 września 2020 r. na kańczuckim rynku, wirtualny 

Kańczucki Bieg Mikołajkowy pod Honorowym Patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Andrzeja Żygadło przy 

współudziale Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, 

Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kańczudze, 

Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Wypoczynku i Sportu w Gminie 

Kańczuga oraz Kańczuckiej Grupy Biegowej, Narodowe czytanie 

zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną, spotkanie integracyjne na 

początku 2020 roku w Krzeczowicach zorganizowane przez Szkołę 

Podstawową w Krzeczowicach, Dzień Seniora w Krzeczowicach 

zorganizowany przez Radę Sołecką, KGW oraz OSP i Szkołę 

Podstawową.  

3 

PODNIESIENIEJ

AKOŚCI 

PRZESTRZENI 

WSPÓLNYCH I 

NADANIE IM 

NOWYCH 

FUNKCJI 

SPOŁECZNYCH 

2018-

2020 

Zakres zadań: 

1. Rewaloryzacja parku miejskiego w Kańczudze poprzez 

przebudowę zieleni, nasadzenie drzew, remont ścieżek 

spacerowych, zakup ławek i koszy, remont oświetlenia parkowego, 

wymianę opraw  

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji w późniejszych latach 

2. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego Landa w 

Kańczudze poprzez odmulenie zbiornika, zagospodarowanie 

przestrzeni przy zbiorniku, prace ziemne, montaż małej 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej  

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji w późniejszych latach 

3. Przebudowa zieleni miejskiej w Kańczudze poprzez pielęgnację 

zieleni, zmianę architektury, nasadzenia  

– coroczne prace związane z pielęgnację zieleni, zmianą 

architektury, nasadzeniami 

4. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Krzeczowicach poprzez 

przebudowę zieleni, nasadzenie drzew, budowa ścieżek 

spacerowych, zakup ławek i koszy, budowa oświetlenia parkowego, 

ogrodzenie, konserwacja zabytkowych drzew, renowację zbiornika 

wodnego  

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji w późniejszych latach 

5. Zagospodarowanie zieleni w Krzeczowicach poprzez pielęgnację 

zieleni, zmianę architektury, nasadzenia  

- coroczne prace związane z pielęgnację zieleni, zmianą 

architektury, nasadzeniami 

4 

ODNOWIENIE 

RYNKU I 

POPRAWA 

BEZPIECZEŃST

WA 

KOMUNIKACJI 

2018-

2021 

Zakres zadań: 

Remont dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w miejscowości 

Kańczuga, Siedleczka oraz Sietesz 

Przebudowa placu targowego w Kańczudze  

Odbudowa zniszczonych dróg gminnych w trakcie powodzi w tym ul. 

Zielonej w Kańczudze oraz drogi gminnej w m. Łopuszka Wielka 

Modernizację chodnika przy drodze gminnej nr 110728 R ul. Gen M. 

Karaszewicza-Tokarzewskiego w Kańczudze, 

5 
REKREACJA I 

WYPOCZYNEK 

W GMINIE 

2018-

2021 

Budowa placu zabaw w Kańczudze na ul. Okulickiego.  

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz oświetlenia stadionu 

miejskiego w Kańczudze. 

Rozbudowa terenu rekreacyjnego nad zalewem w Łopuszce Małej.  
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6 

POPRAWA 

ESTETYKI I 

STANU 

BUDYNKÓW 

KOMUNALNYC

H 

2018-

2021 

Roboty remontowe w budynku OSP w Kańczudze. 

Budynki w Krzeczowicach przewidziane do modernizacji w latach 

następnych.  

 

 

7 

WSPIERANIE 

SENIORÓW I 

RODZIN W 

CODZIENNYM 

ŻYCIU 

2018-

2019 

Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019. 

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 23 zabytki nieruchome, wpisane do rejestru 

zabytków, w tym 1 stanowisko archeologiczne oraz 10 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. 41. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru 

L.p. Miejscowość Nr ewid. dz. Obiekt Nr rejestru Data wpisu 

1 Kańczuga 1781/2 
Kościół rzymsko- katolicki p.w. św. 

Michała Archanioła 
A  - 304 

27 listopada 

1952 

2 Żuklin 851 Zespół dworski A – 22/57 
27 listopada 

1952 

3 Chodakówka 
398, 400/1-2, 

401-406 
Stanowisko 1 – grodzisko A – 77/467 14 lipca 1969 

4 Kańczuga  

Komplet: ornat, welum, 

manipularz, stuła, palka, pocz. 

XVII w., czerwony aksamit, satyna, 

haft wczesny barok; 

Ławki – 1670, drewno, barok 

B-671 13 lipca 1971 

5 Pantalowice 847 
Park – pozostałości po dworze z 

parkiem 
A-904 

29 kwietnia 

1975 

6 Krzeczowice 

1028/1, 1031, 

1032, 1028/2, 

1053 

Zespół dworsko parkowy A - 913 
29 kwietnia 

1975 

7 Sietesz 1302/2 Zespół dworsko parkowy A – 924 31 maja 1975 

8 Łopuszka Mała 173/1 

Zespół dworski (dwór oraz park w 

danych granicach z alejami, 

stawami i droga dojazdową do 

dworu wraz z działkami 117, 236, 

238, 147, 237/1, 237/2, 237/3, 239 

A – 172 
14 

styczeń1987 

9 Kańczuga 1720 
Cerkiew greko-kat. p.w. Opieki 

NMP, dzwonnica 
A – 625 

18 styczeń 

1984 
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10 Krzeczowice 555 
Cerkiew greko-katolicka p.w. św. 

Mikołaja, wraz z drzewostanem 
A – 228 

23 czerwiec 

1987 

11 Lipnik 177 Zespół dworski A – 257 
30 września 

1987 

12 Siedleczka 331/332 Cmentarz żydowski A – 350 05 luty 1990 

13 Kańczuga 1391 Cmentarz rzymsko - katolicki A – 358 
04 czerwca 

1990 

14 

Kańczuga, 

Krzeczowice, 

Żuklin, 

Łopuszka Mała, 

Siedleczka, 

Łopuszka 

Wielka, 

Medynia 

Kańczucka 

1093, 1835/1, 

1835/2 – 

Kańczuga, 281 

– 

Krzeczowice, 

1068 – Żuklin, 

86, 402 – 

Łopuszka 

Mała, 5 – 

Łopuszka 

Wielka, 2168 

– Siedleczka, 

77 – Medynia 

Kańczucka  

Kolejka wąskotorowa Przeworsk 

Dynów – obejmująca trasę wraz z 

towarzyszącymi obiektami i 

taborem, urządzeniami 

technicznymi i inżynieryjnymi oraz 

zielenią, strefa ochronna pas o szer. 

5 m. po obu stronach toru. 

Krzeczowice – stacja, zieleń, 

urządzenia, 

Kańczuga – stacja, wieża cieśnień, 

magazyn, zieleń, urządzenia 

techniczne, 

Łopuszka – zieleń, urządzenia 

techniczne, 

A – 463 
30 września 

1991 

15 Kańczuga 1720 

Wystrój sztukatorski i malarski 

dawnej cerkwi pod wezwaniem 

NMP Łaskawej 

B - 452 
05 czerwca 

1995 

16 
Łopuszka 

Wielka 
167 

Kaplica grobowa rodziny Scipio del 

Campo 
A – 848 28 luty 1997 

17 Kańczuga  

Wyposażenie kościoła parafialnego 

pw Michała Archanioła w 

Kańczudze 

B-51 06 luty 2002 

18 Sietesz 1322 
Kościół rzymsko- katolicki pw. Św. 

Antoniego Padewskiego 
A – 416 21 maja 2010 

19 Kańczuga 1781/2 

Prospekt organowy, balustrada 

chóru z Kościoła p.w. Św. Michała 

Archanioła 

B – 395 24 luty 2011 

20 Lipnik 324/5 

Aleja lipowa rosnąca wzdłuż drogi 

dojazdowej do zespołu dworsko – 

parkowego w Lipniku, 

A - 517 
23 marca 

2011 

21 Kańczuga 1781/9 Plebania rzymskokatolicka A-726 
19 stycznia 

2012 

22 Pantalowice 2740 

Wyposażenie kościoła parafialnego 

p.w. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny w 

Pantalowicach 

B – 492 10 luty 2012 

23 Kańczuga 1694 Kamienica Rynek 21 A - 1097 25 luty 2013 

24 Kańczuga 1781/2 
Wyposażenie kościoła parafialnego 

p.w. św. Michała Archanioła 
B- 629 

26 września 

2013 

25 Krzeczowice 1113/1 

Aleja klonowa przy drodze 

dojazdowej z Urzejowic do zespołu 

parkowo – dworskiego w 

Krzeczowicach 

A - 1269 
12 sierpnia 

2014 

26 Pantalowice 2740 Rzeźba Św. Michała Archanioła B-705 25 luty 2015 

27 Kańczuga 1781/2 

Wystrój malarski prezbiterium 

kościoła parafialnego pw. św. 

Michała Archanioła w Kańczudze 

B-708 27 luty 2015 
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28 Sietesz 1083 

Kaplica grobowa Łastowieckich, 

położona na terenie cmentarza w 

Sieteszy 

A - 1389 26 luty 2016 

29 Niżatyce 503 
Kaplica grobowa rodziny 

Kellermanów z drzewostanem 
A-1405 

10 czerwca 

2016 

30 Kańczuga 1396 
Kaplica pw. Św. Barbary w 

Kańczudze 
A-1414 

5 sierpnia 

2016 

31 Kańczuga  

Księgozbiór Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. 

Michała w Kańczudze 

B-808 
15 listopada 

2016 

32 Kańczuga 1396 

Ołtarz z kaplicy Św. Barbary 

zlokalizowanej na działce nr ewid. 

gr. 1396 przy ul. Św. Barbary w 

Kańczudze 

B-990 
25 lutego 

2021 

33 Kańczuga 1852 

Aleja jesionowa położona na części 

działki nr 1852, Kańczuga, ul. 

Piłsudskiego 

A-1705 
29 stycznia 

2021 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

      - własność Miasto i Gmina Kańczuga 

 

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 – 73 obiekty 

Bóbrka Kańczucka – 7 obiektów 

Krzeczowice - 30 obiekty 

Lipnik - 2 obiekty  

Łopuszka Mała – 17 obiektów 

Łopuszka Wielka – 17 obiektów 

Niżatyce – 23 obiekty 

Pantalowice – 18 obiektów 

Siedleczka – 11 obiektów 

Sietesz – 35 obiektów 

Żuklin – 14 obiektów 

Rączyna – 18 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  
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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.  

Poziom (w %) wydatków budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanych do rejestru 

zabytków - 2020 – 70 000,00/ 66 118 023,88 – 0,105 %. 
 

Tab. 42. Wykaz dotacji w roku 2020. 

Lp. Wnioskodawca Obiekt  Zadanie 
Kwota udzielonej 

dotacji/wartość zadania 

1 

Parafia Rzymsko – 

Katolicka p.w. Św. 

Michała Archanioła  

w Kańczudze 

Dawna Cerkiew pw. Opieki 

NMP w Kańczudze,  

nr A-625 

Konserwacja i 

restauracja murów w 

partii cokołowej przy 

kościele filialnym – 

dawnej Cerkwi pw. 

Opieki NMP w 

Kańczudze 

25 000,00 / 55 742,99 

2* 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w 

Pantalowicach 

Zespół kościoła 

parafialnego, składający się 

z kościoła p.w. 

Niepokalanego Poczęcia 

NMP, dzwonnicy oraz 

kapliczki, 

Nr A-761 

Wykonanie drenażu 

odwadniającego i kanału 

wentylacyjnego 

osuszającego 

fundamenty oraz ściany 

kościoła p.w. 

Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi 

Panny w Pantalowicach 

45 000,00 / 90 713,53 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

*- dotacja niewykorzystana, podlegała zwrotowi. 

 

 

7.5. Modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  
 
Tab. 43. Nakłady inwestycyjne, które zostały poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2020 roku na 

działalności wodociągowo – kanalizacyjnej: 

Lp. NAZWA NAKŁADY [zł] 

 

1. System opomiarowania i monitorowania przepływów i ciśnień w sieci 

wodociągowej 

398 249,03 zł  

(299 880,91 zł – 

dofinansowanie z 

Europejskiego Fundusz 

Regionalnego) 

2. Przebudowę sieci wodociągowej na ul. 3 Maja w miejscowości Kańczuga  49 285,61 zł  

(27 638,62 zł - 

dofinansowanie z 

Europejskiego Fundusz 

Regionalnego) 
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3.  Remont Zbiornika Wody Pitnej na Stacji Uzdatniania Wody- kontynuacja prac 

z poprzedniego roku 

10 640,95 zł ( całkowite 

nakłady wynoszą 51 384,55 

zł) 

4.  Układ zawracania i podczyszczania wód popłucznych  36 520,04 zł 

5.  Remont przepompowni ścieków Niżatyce P-1  22 400 zł 

6. Sieć wodociągowa w miejscowości Łopuszce Wielkiej dz. nr. 208 dł. 320m 4 000 zł 

7. Sieć kanalizacyjna w miejscowości Kańczuga dz. nr. 895 dł. 80mb 7 732,98 zł 

8.  Siec wodociągowa w miejscowości Kańczuga dz. nr. 895 dł. 250 mb 4 065,04 zł 

9. Sieć wodociągowa w miejscowości Łopuszka Wielka dz.82 320mb 3 0000 zł 

10. Sieć wodociągowa w miejscowości Sietesz dł. 64 mb 1 200 zł 

11. Zestaw odczytów radiowych wodomierzy   17 610 zł 

Źródło: Opracowanie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze 

 

 

 

7.6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kańczuga 
 

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na minimalizacji wykorzystania paliw 

kopalnych, zwiększeniu efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii  

i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. 

W ramach przygotowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  

i Gminy Kańczuga (PGN) przeprowadzano inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów 

cieplarnianych, wyznaczono obszary problemowe oraz przeanalizowano możliwości redukcji zużycia 

energii. Opracowano harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalono zasady 

monitorowania i raportowania wyników. Przeanalizowano również możliwości finansowania 

proponowanych działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje cały obszar Miasta i Gminy Kańczuga. Uwzględnia 

wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii, z wyjątkiem instalacji 

objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS). 

PGN został przyjęty Uchwałą Nr XV/168/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 maja 

2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kańczuga na 

lata 2016 -2021 jest spójny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego w tym  

z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. 

Dla Miasta i Gminy Kańczuga założono następujące cele do 2021 roku: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 474,4 Mg, CO2, tj. 0,76 % 

 zwiększenie udziału zużycia odnawialnych źródeł energii o ok. 51,3 GJ, tj. 5,39 % 

 redukcję zużycia energii pierwotnej o ok. 3 307,46 GJ, tj. 0,37 % 
 

 

Tab. 44. 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 

Szacunkowy 

koszt [zł] 

Źródło 

finans. 

 

 

Stan realizacji  

Głęboka 

modernizacja 

energetyczna 

budynków 

użyteczności 

publicznej na 

terenie Miasta 

Zakres prac 

obejmuje m.in.:  

dokończenie 

docieplenia 

ścian 

zewnętrznych,  

- docieplenie 

Gmina 

Kańczuga 
2017 650 000,00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

 

 

Zadanie częściowo wykonane  
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i Gminy 

Kańczuga 

fundamentów,  

- wymiana 

stolarki okiennej 

i drzwiowej,  

- docieplenie 

stropów  

i dachów,  

-wymiana 

oświetlenia na 

energooszcz. 

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 

Przygotowano projekt  

Budowa kotłowni 

osiedlowej w 

Kańczudze 

Budowa 

kotłowni 

gazowej wraz  

z instalacją 

solarną 

kolektorów 

słonecznych na 

dachu budynku 

wielorodzinneg

o przy ulicy 

Witosa 2  

w Kańczudze 

Spółdzielnia 

Mieszkanio

wa w 

Przeworsku 

2017 2 216 219,00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie wykonane 

2018 

Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Pantalowice 

Budowa farm 

fotowolt. 

Parafia pw. 

Niepokalane

go Poczęcia 

Najświętszej 

Marii Panny 

w 

Pantalowica

ch 

2017 – 

2019 
1 000 000,00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie niewykonane 

Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Sietesz 

Budowa farm 

fotowolt. 

Parafia pw. 

Św. 

Antoniego 

Padewskiego 

w Sieteszy 

2016 - 

2021 
b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

Zadanie niewykonane 

Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Siedleczka 

Budowa farm 

fotowolt. 

Parafia pw. 

Św. 

Apostołów 

Piotra i 

2017 b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

Zadanie niewykonane 
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Pawła w 

Siedleczce 

Zastosowanie 

OZE 

- Parafia 

Łopuszka Wielka 

Budowa farm 

fotowolt. 

Parafia 

Najświętszej 

Maryi Panny 

Królowej 

Polski 

w Łopuszce 

Wielkiej 

2016-2021 b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie niewykonane 

Poprawa 

standardu, jakości 

części dróg na 

terenie Miasta  

i Gminy 

Kańczuga 

Budowa, 

przebudowa, 

rozbudowa, 

modernizacja i 

remont dróg 

gminnych i 

wewnętrznych 

na terenie 

miejscowości: 

Kańczuga, 

Krzeczowice, 

Siedleczka, 

Sietesz, 

Rączyna, 

Medynia 

Kańczucka, 

Łopuszka 

Wielka, 

Łopuszka Mała, 

Lipnik, Żuklin, 

Bóbrka 

Kańczucka, 

Chodakówka, 

Niżatyce, 

Pantalowice i 

Wola 

Rzeplińska 

Gmina 

Kańczuga, 

zarządcy 

dróg 

2016-2021 22 380 000,00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

W 2020 r wykonano: 

- prace w zakresie remontów, 

modernizacji dróg,  

- przebudowa placu targowego w 

Kańczudze,  

-odbudowa zniszczonych dróg 

gminnych w trakcie powodzi,  

- remont parkingu przed Zespołem 

Szkół w Kańczudze,  

- modernizacja dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych na terenie 

Miasta i Gminy - przebudowa 

drogi powiatowej w Woli 

Rzeplińskiej realizowana przez 

Powiat Przeworski i 

współfinansowana przez Miasto i 

Gminę Kańczuga 

Rozpoczęto w roku 2020 r. 

opracowywanie dokumentacji 

projektowych: 

 - rozbudowa drogi gminnej 

publicznej nr G 110750 R 

Łopuszka Wielka - Zagórze i 

budowa nowego odcinka drogi w 

miejscowości Łopuszka Wielka w 

gminie Kańczuga wraz z budową 

i przebudową infrastruktury 

technicznej. 

-rozbudowa drogi gminnej, 

Niżatyce - Żuklin (nr G 

110710R). 

- rozbudowa dróg gminnych Nr G 

110740R Pantalowice – 

Siedleczka Nr G110789R 

Pantalowice – Rondo w 

Pantalowicach. 

- przebudowa drogi wojewódzkiej 

nr DW 835 Lublin – Przeworsk – 

Grabownica Starzeńska 

 w Siedleczce (budowa chodnika). 

- budowa i rozbudowa dróg oraz 

ulic na terenie miasta Kańczuga. 

-budowa drogi gminnej z 

Kańczugi do Łopuszki Małej wraz 

z budową mostu na rzece Mleczka 

oraz  

- rozbudowa drogi gminnej 

G110735R Łopuszka Mała – 

Hucisko Nienadowskie w 

Łopuszce Małej i Pantalowicach. 

- rozbudowa drogi gminnej – 

publicznej nr 110720 R ul. 

Kochanowskiego wraz z budową 
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infrastruktury technicznej. 

Zwiększenie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

Gminy Kańczuga, 

promocja 

odnawialnych 

źródeł energii 

- kampanie 

edukacyjno–

informacyjne z 

zakresu 

zrównoważoneg

o zużycia 

energii i 

ekologii i 

odnawialnych 

źródeł energii 

- działania 

edukacyjne 

skierowane do 

dzieci  

i młodzieży 

Gmina 

Kańczuga 

zadanie 

ciągłe 
b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

Na mocy Porozumienia z 

Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

z dnia 13 sierpnia 2019 roku, 

Miasto i Gmina Kańczuga 

aktywnie realizuje program 

„Czyste Powietrze” na swoim 

obszarze. Zadaniem Gminy jest 

przygotowywanie wniosków wraz 

z Wnioskodawcami pod kątem 

spełniania wymagań określonych 

w Programie oraz podejmowanie 

działań doradczych mających na 

celu zidentyfikowanie budynków, 

których właściciel mogliby być 

potencjalnie Wnioskodawcami i 

przedstawienie im korzyści 

płynących z udziału w Programie. 

Dodatkowo jednostka prowadzi 

działania informacyjnie i 

promocyjne. W 2020 roku za 

pośrednictwem Urzędu złożono 

18 wniosków o udzielnie dotacji.  

Stworzenie, 

koordynacja  

i utrzymanie 

systemu 

organizacyjnego 

dla realizacji 

działań 

naprawczych 

zapisanych w 

PGN  

- inwentaryzacja 

zużycia energii i 

emisji, CO2 

- monitoring 

zużycia energii 

Gmina 

Kańczuga 

zadanie 

ciągłe 
- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie niewykonane 

 

Wspieranie 

produktów i usług 

efektywnych 

energetycznie – 

tzw. zielonych 

zamówień 

publicznych 

Uwzględnienie  

w 

zamówieniach 

publicznych 

problemów 

ochrony 

powietrza, 

poprzez 

odpowiednie 

przygotowanie 

specyfikacji 

zamówień 

publicznych 

Gmina 

Kańczuga 

zadanie 

ciągłe 
- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

 

Zadanie niewykonane 

Uwzględnianie  

w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

inwestycji 

efektywnych 

energetycznie 

Uwzględnianie  

w planach 

zagospodarowa

nia 

przestrzennego 

wymogów 

dotyczących 

zaopatrywania 

mieszkań w 

Gmina 

Kańczuga 

zadanie 

ciągłe 
- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie niewykonane 
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ciepło  

z 

niskoemisyjnyc

h nośników 

poprzez m.in. 

ograniczenie 

używania źródeł 

ciepła na paliwa 

stałe, 

podłączenie do 

centralnej sieci 

ciepłowniczej, 

stosowanie na 

budynkach 

instalacji OZE. 

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. 

 

 

7.7 Program Ochrony Środowiska dla 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.   

 

21 listopada 2019 r. Rada Miejska w Kańczudze przyjęła Uchwałą Nr XIII/143/2019 

aktualizację Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 dla Miasta i Gminy Kańczuga  

z perspektywą na lata 2024 - 2027. W ramach uchwalonego Programu zostały określone zadania 

własne gminy konieczne do realizacji z zakresu ochrony środowiska oraz cele realizacji polityki 

ekologicznej.   

W roku 2020 Miasto i Gmina Kańczuga zrealizowało działania w zakresie poszczególnych 

komponentów środowiska:  

Ochrona klimatu i jakości 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, 

budowa i wymiana oświetlenia ulicznego, nasadzenia drzew i krzewów, wymiana kotłów c.O.  

 

Działania zrealizowane  w roku 2020:  

 budowa instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Chodakówka, 

 wykonanie przydomowej oczyszczalni przy budynku użyteczności publicznej w Lipniku, 

 budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na terenie 

miejscowości Kańczuga – ul. Polna, stadion miejski, Krzeczowice, 

  Montaż czujnika, jakości powietrza w mieście Kańczuga /koszt. 2 401,00zł netto +  

comiesięczny abonament /kwota 100,00 zł/. Pobiera i wskazuje on: stężenia pyłów 

zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza w stopniach Celsjusza, wilgotność, 

ciśnienie, 

 koncepcje techniczne rozbudowy, przebudowy dróg gminnych oraz budowy chodników na 

terenie Gminy Kańczuga, 

 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej nr G 110746R Łopuszka 

Wielka – Stacja Manasterz w m. Medynia Kańczucka, 

 przebudowa drogi powiatowej Widaczów – Świebodna – Pruchnik /porozumienie/, 

 modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

(Kańczuga, Pantalowice, Krzeczowice, Łopuszka Mała i Sietesz), 
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 modernizacja i remonty dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Kańczugi  

( ul. Kościuszki i Widokowa), 

 budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta 

i Gminy Kańczuga w m. Łopuszka Wielka, Żuklin, Pantalowice, 

 modernizacja dróg, które zostały zniszczone i uległy zdeformowaniu po powodzi, 

 odbudowa zniszczonych dróg gminnych w trakcie powodzi w tym ul. Zielonej w Kańczudze 

oraz drogi gminnej w m. Łopuszka Wielka, 

 remont dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w miejscowości Kańczuga, Siedleczka oraz 

Sietesz, 

 usuwanie skutków klęski żywiołowej w postaci nawalnych, deszczów, podtopień i innych 

które dotknęły Miasto i Gminę Kańczuga w dniu 26 czerwca 2020 roku, 

 odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w czerwcu 2020 roku, 

 remont utwardzonego placu przy Zespole Szkół w Kańczudze na działce o nr. 1620/3, 

 przebudowa placu targowego położonego na działkach ewid. nr. 1895/3, 1182 w m. 

Kańczuga, 

 przebudowa drogi - położonej na działce ewid. nr. 493 w m. Chodakówka, 

 przebudowa drogi - położonej na działce ewid. nr. 294 w m. Żuklin oraz dz. ewid. nr. 1891/9 

w m. Kańczuga. 

 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: zadania  

 tym obszarze realizowane były głównie w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych i dotyczyły rozbudowy istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy, pomiaru, jakości wód podziemnych. 

Działania zrealizowane  w roku 2020:  

 opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w Kańczudze na ul. Klonowej, 

 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na  

ul. Klonowej w Kańczudze, 

 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.  

 

Zasoby przyrodnicze: realizowane zadania dotyczyły głównie wzmocnienia roli rekreacyjnej zieleni, 

zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, urządzania i utrzymania terenów zieleni na terenie miasta  

i gminy Kańczuga   

Działanie zrealizowane w roku 2020:  

 zabiegi pielęgnacyjne, cięcia prześwietlające wraz z uprzątnięciem terenu na działkach nr 

ewid. 1891/3, 1643/6, 1699 w m. Kańczuga, nr ewid. 43/23, 43/26, 991 w m. Łopuszce 

Wielkiej, 

 przeprowadzenie prac konserwatorsko – pielęgnacyjnych drzew wraz z uprzątnięciem 

terenu w m. Krzeczowice oraz Łopuszka Mała, 

 zakup karmy dla zwierzyny leśnej oraz ptactwa przekazane Koło łowieckiemu „Szarak” 

w Kańczudze, 

 utylizacja padłej zwierzyny, 

 utrzymanie zieleni miejskiej, 

 opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 

 czyszczenie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, 

 zakup krzewów tuja szmaragd i wysadzenie na mieniu gminnym w m. Pantalowice, 

Rączyna, Łopuszka Wielka oraz jałowiec i dąb fastigiata w m. Kańczuga. 

 

Zagrożenia hałasem: zadania związane z ochroną przed hałasem dotyczyły głównie modernizacji 

nawierzchni dróg na terenie gminy.  

 

Zagrożenia poważnymi awariami: 

 doposażenie jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny w 2020 r., 

 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 
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Oczyszczalnie ścieków działające na terenie gminy Kańczuga w 2020 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 Ф 200 mm (współrzędne geograficzne wylotu N 49° 59’28”, E 22° 28’ 3.24”)  

w ilości: 

o Qdśr = 676 m3/d 

o Qhmax = 40 m3/h 

o Qmax roczne = 246 740 m3/rok 

o RLM = 5115 

o 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 

 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, Bóbrka Kańczucka, 

Pantalowice i część 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. 45. Dane techniczne oczyszczalni   

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 

2020 

676 1 469 71 043 

67,605 

(w tym: 

Osady: 66,98 

skratki: 0,625) 

2 532 

(miejscowości: 

Krzeczowice, 

Pantalowice, 

Bóbrka 

Kańczucka, część 

Rączyny) 

BZT5: 86 

ChZT: 219 

Zawiesina: 48 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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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. 

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, do usuwania 

zanieczyszczeń w ściekach wykorzystuje się procesy mechaniczno- biologiczne oparte na metodzie 

niskoobciążonego osadu czynnego. 

 

Liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenu Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2020  

to 141 szt. (gmina – 120 szt., miasto – 21 szt.). 

 

 

 

7.8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Kańczuga, Program Wspierania Rodziny, działalność Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze, system świadczeń rodzinnych 

i opiekuńczych.   
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy 

Kańczuga, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy 

wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze, MGOPS w Kańczudze jest 

jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą 

w formie jednostki budżetowej. MGOPS w Kańczudze działa na podstawie statutu określającego jego 

nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. 

Podstawą gospodarki finansowej MGOPS w Kańczudze jest plan dochodów i wydatków 

przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w jednostce było zatrudnionych według umów  

o pracę 16 pracowników. 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 62 434,18 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 3 382 453,13 zł. 

 

Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i umożliwienie zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie są w stanie 
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pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 

umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc udzielana jest ze 

względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, 

wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji 

życiowej, innej niż wymieniona w ustawie, ma prawo zwrócenia się do Ośrodka o udzielenie pomocy. 

Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy nie jest katalogiem zamkniętym. 

Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego współdziałanie w rozwiązywaniu trudnej 

sytuacji życiowej. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego 

usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać 

powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze zwany dalej Ośrodkiem, 

realizuje zadania na podstawie przepisów i ustaw. 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze jest jednostką organizacyjną 

Miasta i Gminy Kańczuga powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy 

społecznej. Ośrodek zatrudnia 16 osób w tym: kierownika, 6 pracowników socjalnych, 3 pomoce 

administracyjne, 2 asystentów rodziny, 3 opiekunki osób starszych oraz sprzątaczkę. 

 

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 2020 roku 

objęto pomocą 17 rodzin z terenu Miasta i Gminy Kańczuga. 

 W ramach udzielonego wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie udzielono 

wsparcia socjalnego, zawodowego i prawnego. 

 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 
W 2020 roku w dalszym ciągu dwóch asystentów rodziny prowadzi pracę z 21 rodzinami 

motywując je do aktywnego współdziałania w realizacji utworzonych planów pracy z rodziną. 

W 2020 roku pracę z asystentem rodziny zakończyło 5 rodzin - 2 rodziny z powodu zmiany miejsca 

zamieszkania i 3 rodziny ze względu na osiągniecie wyznaczonego celu. Program realizowany jest  

z wsparciem finansowym w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na rok 2020 „Programu asystent rodziny na rok 2020” Ministerstwa Rodziny Pracy  

i Polityki Społecznej w kwocie 3 400,00 zł.  

 

Karta Dużej Rodziny 

W 2020 roku przyjęto 62 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 229 

kart dla członków rodzin wielodzietnych w tym 160 kart tradycyjnych  

i 69 elektronicznych. Liczba wszystkich rodzin, które skorzystały z Karty Dużej Rodziny na dzień 

31/12/2020 wynosi 363. 

 

Świetlica opiekuńcza 

Wsparciem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy są dwie Świetlice 

Opiekuńcze. Celem świetlicy jest zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanie opieki 

wychowawczej dzieciom w wieku 6-16 lat. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Za bezpieczeństwo publiczne w Mieście i Gminie w dalszym ciągu odpowiada Komisariat 

Policji w Kańczudze. 

 

Pomoc społeczna 

W przeprowadzonym monitoringu za rok 2020 dostrzegalne są wahania z zakresie liczby 

rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w MGOPS w Kańczudze. W roku 2020 tut. 

Ośrodek udzielił pomocy 431 osobom, co stanowi 396 rodzin, W stosunku do 2019 roku liczba rodzin 

korzystających z pomocy społecznej zwiększyła się o 154 rodziny. W dużej mierze spowodowane było 

to powodzią na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. W 2020 roku MGOPS w Kańczudze wydał 1004 

decyzje administracyjne przyznające różnego rodzaju świadczenia. W dalszym ciągu utrzymuje się 

odsetek osób korzystających ze świadczeń z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby czy niepełnosprawności. Zauważalny jest spadek odsetka rodzin korzystających ze świadczeń 
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z powodu ubóstwa. Dominującym powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest 

bezrobocie. 
 

 

Tab. 46. Rodzaje świadczeń wypłacanych przez MGOPS  

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Zasiłek stały 32osoby 

Zasiłek okresowy 40 osób 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne   3 osoby 

Udzielenie schronienia 6 osób 

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej 27osób 

Dożywianie w ramach rządowego programu   

,, Posiłek w szkole i w domu’’ 

 

173 osoby w tym:  

Osoby dorosłe:31 

Dzieci: 142 

Zasiłki celowe  

w tym: 

 - zasiłki celowe  

 - zasiłki celowe specjalne, 

 - zasiłki celowe „posiłek’’ 

129 osób 

20 osób 

57 osób 

52 osoby 

Zdarzenie losowe  163 rodzin   

Dodatki mieszkaniowe 3 rodziny 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców 27 osób 

Przebywanie dzieci w rodzinach zastępczych 3 dzieci 

Przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2 dzieci 

 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 190 dzieci 

Zasiłek szkolny celowy (powódź) 

-środki z województwa 

-środki gminne 

44 dzieci 

 

 

Źródło: Opracowanie MGOPS w Kańczudze. 

 

Rządowy program wspierania gmin w zakresie dożywiania,, Posiłek w szkole i w domu” 

W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 173 osoby w tym 142 dzieci i 31 osób dorosłych. 

52 osoby otrzymały zasiłek celowy – posiłek. W stosunku do 2019 roku liczba osób korzystających z 

w/w wsparcia zwiększyła się o 8 osób. Kwota ogółem wydatkowana na realizację zadania to 

115 488,86 zł – w tym dofinansowane w ramach programu – 69 000,00 zł.  

Pomoc dla osób poszkodowanych w powodzi  

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Kańczuga zdarzenia losowego – 

powódź w dniu 26.06.2020 roku wsparciem finansowym na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb 

objętych zostało 160 rodzin na łączną kwotę 831 000,00 zł, z czego 653 500,00 zł środki otrzymane  

z budżetu wojewody oraz 177 500 zł z środków własnych gminy. 

Ponadto 15 rodzin otrzymało zasiłki celowe ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego na łączną kwotę 45 000 zł. 

 Oprócz tego 8 najbardziej poszkodowanych rodzin otrzymało pomoc finansową na remont budynków 

mieszkalnych na łączną kwotę 65 000 zł 

Fundacja PGNIG im. Łukasiewicza w Warszawie przekazała nieodpłatnie dla 10 rodzin sprzęt AGD 

tj. ( 5 pralek automatycznych, 5 kuchenek gazowych).  Ponadto ponad 120 rodzin skorzystało  

z artkułów spożywczych i środków czystości.  Natomiast dla 119 rodzin zostały przekazane farby na 

odnowienie pomieszczeń mieszkalnych. 

Pracownicy MGOPS na bieżąco pomagali osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w powodzi  

w uzupełnieniu niezbędnych dokumentów do otrzymania dodatkowej pomocy finansowej  

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku 
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Projekty i programy ze środków zewnętrznych 
Przy tak różnorodnych pojęciach osób i rodzin wymagających wsparcia; w pomocy 

społecznej, we wpieraniu rodziny wszyscy klienci MGOPS traktowani są z jednakową troską  

i każdemu z nich udzielana jest stosowna pomoc. Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kańczudze jest łagodzenie trudnej sytuacji osób i rodzin nie tylko w formie materialnej, ale również 

poprzez wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, w tym pracy socjalnej wobec indywidualnych 

osób czy rodzin. Dlatego też tut. Ośrodek w 2020 roku realizował projekt konkursowy 

współfinansowany ze środków europejskich.  

1.Projekt, Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga” - edycja 2 realizowany przez 

Gminę Kańczuga/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2022, 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”- edycja 2 jest zwiększenie dostępności usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób niesamodzielnych – 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uprawnionych do otrzymania wsparcia  

w postaci usług opiekuńczych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz.U.2020 poz. 1876 z późn. zm.) 

PLANOWANE EFEKTY: 

Podniesienie poziomu wiedzy, samooceny, motywacji do rozwoju, zmniejszenie poczucia izolacji  

i niezaradności wśród uczestnika projektu, poprawa relacji wewnątrz rodzin, ich funkcjonowania  

i komunikacji z otoczeniem, szczególnie w przypadku kobiet wzrost poziomu ich samooceny  

i motywacji, poprawa/odbudowa relacji z otoczeniem, poprawa stanu zdrowia fizycznego w wyniku 

przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych. Realizacja wsparcia umożliwi też budowanie 

pozytywnego wizerunku Ośrodka. W ramach prowadzonego monitoringu wśród uczestników projektu 

zauważa się: poprawę funkcjonowania w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, wzmocnieniu 

samooceny, poczuciu wartości i bezpieczeństwa, poprawy dobrobytu, poprawy stanu zdrowia. 

Wartość projektu: 497 213,33 zł 

Dofinansowanie z UE: 470 572,86 zł 

Wkład własny: 26 640,47 zł. 

Okres realizacji projektu: lipiec 2020r - czerwiec 2022r 

Obszar realizacji projektu: Miasto i Gmina Kańczuga. 

 

2. W 2020 roku realizowany był również program,, OPIEKA 75+”, który daje możliwość uzyskania 

wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze 

obowiązkowym, określonym w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej(Dz.U z 2020r 

poz.1876 z późn. zm.) tj. świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi). W ramach programu wsparcie udzielane jest osobom samotnym,  

w wieku 75 lat i więcej, zamieszkujących gminy do 20 tys. mieszkańców, jeżeli samorządy świadczą 

usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach programu objętych tą formą 

pomocy jest 7 osób w wieku 75 i więcej w formie dofinansowania usług opiekuńczych, które 

dotychczas ich nie otrzymywały. Na realizację zadania MGOPS otrzymał z Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej kwotę 7 311,00 zł, tj. 50% środków.   

 

3.Również w roku 2020 oraz obecnym MGOPS realizuje Program Ministra Rodziny  

Polityki Społecznej,, Wspieraj Seniora”, który ma na celu dofinansowanie samorządów gminnych  

w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które  

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu.  

Kwota otrzymana w 2020 roku - 32 289,00 zł. 

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć 

wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.  

 

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 
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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 wrażliwymi 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 lub 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. 

  

Rok 2021 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań 

wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów, a także podejmowaniem nowych inicjatyw w 

zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy 

społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Jednakże pomoc społeczna nie jest w stanie 

funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia samorządu 

terytorialnego, sektora zdrowotnego, sektora bezpieczeństwa, organizacji pozarządowych, itp. 

Tylko stałą i systematyczna współpraca oraz wzajemne zrozumienie między tymi jednostkami pozwoli 

na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej. 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga wśród instytucji działających na rzecz wspierania dzieci, 

młodzieży i rodzin należy wymienić: 

 szkoły, przedszkola, 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze, 

 Komisariat Policji, 

 kluby sportowe, 

 świetlice, 

 placówki służby zdrowia, 

 Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, 

 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. 

 

Do zdań własnych gminy w myśl art. 176 wspomnianej na wstępie ustawy należy: 

 

l) opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze opracował projekt Gminnego Programu 

Wspieranie Rodziny na lata 2018-2020, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze 

Nr XXXIII/346/2018 z dnia 23 marca 2018 w sprawie: przyjęcia Programy Wspierania Rodziny w 

Mieście i Gminie Kańczuga na lata 2018-2020 

 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

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 
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wsparcia zewnętrznego. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie, przez rodzinę podstawowego poziomu 

stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. 

W 2020 roku wsparciem asystenta objętych zostało 21 rodzin, w których wychowuje się 56 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 2020 r. zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny, posiadających wymagane kwalifikacje 

do pracy z rodzicami i dziećmi, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają wiedzę 

korzystając z różnych bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

Zatrudnienie asystentów rodziny dofinansowane jest: 

1. w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 

2020 „Programu asystent rodziny na rok 2020” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Asystenci pracujący MGOPS skorzystały w roku 2020 z szkoleń, realizowanych przez Instytut 

Szkoleń IMPULS: 

1. Wsparcie rodziny wychowującej dzieci – rola asystenta rodziny. 

2. Nadzór i kontrola systemu wspierania rodziny na poziomie realizacji zadań przez samorząd 

gminy.  

 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek 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, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; w naszej 

gminie funkcjonują dwie świetlice opiekuńczo wychowawcze ( Kańczudze, Łopuszce Wielkiej) do 

których uczęszczało w 2020 roku średni 5 dzieci. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne 

działalność świetlic została zawieszona. 

 

4) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa na zamieszkanie 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 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, 

natomiast w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywa dwoje dzieci w ubiegłym roku za 



90 
 

pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu 

Przeworskiego wydatkowano kwotę 34 971,30zł za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo wychowawczych wydatkowano kwotę 56 562,85zł. 

 

5) sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

 sprawozdanie z realizacji zadania w ramach „Resortowego wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej” za 2020r. - asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, 

 sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 sprawozdanie dotyczące programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

- asystent 

 

6) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

 

Na bieżąco prowadzimy monitoring sytuacji dzieci w rodzinach objętych pomocą MGOPS. Zadanie to 

jest realizowane zarówno przez asystentów rodziny, jak i wszystkich pracowników socjalnych naszego 

Ośrodka. Współpracujemy z pedagogami szkolnymi, kuratorami, policją. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub bardzo niepokojącej sytuacji w rodzinie – o takiej 

okoliczności informujemy Sąd Rodzinny. W 2020 roku skierowano 3 wnioski o wgląd w sytuację 

rodziny do Sadu Rodzinnego w Przeworsku.  

 

W roku 2020 asystent zakończył współprace z 5 rodzinami w tym: 

 trzy rodziny ze względu na osiągnięcie celów zawartych w planie pracy - rodziny 

           usamodzielniły się, 

 dwie rodziny zmieniły miejsce zamieszkania.  

 

W 2021 roku Asystenci rodziny kontynuują współpracę z 17 rodzinami a rozpoczęli nową współpracę 

z 1 rodziną.  

 

7) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny 

Na bieżąco prowadzona jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom wzmocnić lub 

odzyskać zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 

społecznych jak również tworzenie warunków sprzyjających temu celowi poprzez wykorzystywanie 

posiadanych zasobów przez rodziny. Trafnie postawiona diagnoza jest niezbędna do podjęcia decyzji 

objęcia rodziny właściwą formą pomocy mającą na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

bytowych dziecka i rodziny. 

 

 W 2020r. pracownicy socjalni udzielili ogółem pomocy w 396 rodzinach, była to pomoc 

finansowa, niefinansowa oraz pomoc w postaci pracy socjalnej, 

Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej udzielono wsparcia w formie 

pomocy materialnej i rzeczowej w tym objecie pomocą w dożywianiu wszystkich dzieci, które tego 

wymagały.  

Wspieranie rodziny prowadzone jest również w formie: 

 specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dziecka, z tej formy pomocy 

korzysta 3 dzieci na kwotę 28 773,00zł, 

 stypendium szkolne przyznano 190 uczniom naszej gminy wydatkowano na ten cel 

109 056,00 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. 
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 Kolejna forma pomocy kierowana była do dzieci z rodzin, które ucierpiały w czasie powodzi, jaka 

miała miejsce w województwie podkarpackim w czerwcu ubiegłego roku. Kolonia organizowana była 

we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Województwo Podkarpackie przy współpracy  

z Wojewodą Podkarpackim podjęło się organizacji turnusu. Kolonia odbyła się od 25 lipca do  

1 sierpnia 2020r. w Rezydencji Prezydenta RP – Zamek w Wiśle.  W wypoczynku wzięło udział  

6 dzieci z naszego terenu.  

 

System świadczeń rodzinnych  
System 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, 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. 

Referat Spraw Społecznych realizuje wypłaty: 

- świadczeń rodzinnych to jest: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga  

z tytułu urodzenia się dziecka 

świadczeń wypłacanych na podstawie odrębnych ustaw to jest: 

- zasiłek dla opiekuna   

- 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 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

- świadczeń wychowawczych 500 plus  

- świadczenia szkolnego Dobry Start (300 plus)  

System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić 

wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W roku 

2020 wypłatą świadczeń rodzinnych objętych było około 9% mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga.  

Od 1 kwietnia 2016 roku realizowany jest rządowy programu „Rodzina 500+”, z którego w roku 2020 

skorzystało około 16% mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga.  

Wydatki na poszczególne świadczenia kształtują się następująco: 

1. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych na koniec 2020 r. wyniosły 5 832 945,00 

zł  

- Liczba dzieci korzystających ze świadczeń rodzinnych  1047 

- Liczba rodzin 725 

Łączna liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych na koniec roku 2020 wyniosła 1183 

2. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 plus na koniec 2020 r. 

wyniosły 12 501 140,48 zł 

- Liczba dzieci korzystających ze świadczeń rodzinnych 1981 

- Liczba rodzin 1258 

Łączna liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń 500 plus na koniec roku 2020 wyniosła  1550  

3. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2020 r. 

wyniosły 337 386,00 zł 

- Liczba dzieci korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego  62 

- Liczba rodzin 36 

Łączna liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec roku 

2020 wyniosła  56 

4. Wydatki poniesione na wypłatę świadczenia dobry start 300 plus na koniec 2020 r. wyniosły 

455 399,37 zł 

- Liczba dzieci korzystających z wypłaty świadczenia dobry start  1470 

Łączna liczba wydanych decyzji w sprawie świadczenia dobry start na koniec roku 2020 wyniosła  

1029 

Od stycznia 2020 r. została podwyższona kwota świadczenia pielęgnacyjnego z 1 583,00 zł na 

1 830,00 zł. Świadczenie corocznie podlega waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy 
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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 84 

osoby.   

Od miesiąca marca w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego 

przedłużane zostały wszystkie świadczenia uzależnione od niepełnosprawności. Orzeczenia  

o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:  

 upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 

dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie 

dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7 marca 

kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia), 

 upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni od odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet, jeśli nie został złożony nowy 

wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie 

Przedłużenie prawa do świadczeń związanych z niepełnosprawnością nie wymaga złożenia nowego 

wniosku, a postępowanie prowadzone jest z urzędu. 

Od dnia 01-07-2020 r rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania 

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na 

okres zasiłkowy 2020/2021 drogą elektroniczną za pośrednictwem: 

1. Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP. 

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP. 

3. Świadczenia dobry start poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, a także Platforma 

Usług Elektronicznych ZUS. 

W 2020 roku zostało złożonych około 550 wniosków w formie elektronicznej. 

 

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875) wprowadziła nowe kryterium 

dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz mechanizm przeliczania 

wysokości świadczenia w przypadku przekroczenia tegoż kryterium dochodowego „złotówka za 

złotówkę”. Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po 

przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą je nadal 

otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.  Nowe kryterium dochodowe wynosi 900,00 zł.  

W roku 2020 nie trzeba było składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia 

wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli  

w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r. 

Zmiany w programie 500 plus nie dotyczą osób, które dopiero zaczynają korzystać z programu 500 

plus. Rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus, muszą składać 

wnioski.  

Od miesiąca lipca 2020 r. uległy zmianie terminy wypłat poszczególnych świadczeń w tut. 

Urzędzie. Wypłaty realizowane będą według harmonogramu: 

1. Świadczenia rodzinne - 20 każdego miesiąca  

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 20 każdego miesiąca 

3. Świadczenie wychowawcze 500 plus - 21 każdego miesiąc 

        Od 1 października 2020 Referat Spraw Społecznych otrzymał nowe zadanie a mianowicie 

wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego do programu „Czyste Powietrze” 2.0.  

21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, 

przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. W programie „Czyste Powietrze” 2.0, osoby 

fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 

1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę 

na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Program 

„Czyste powietrze”, będzie trwał do 2029 r.  
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7.8.1. Środowiskowy Dom Samopomocy 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. 

ŚDS w  Łopuszce Wielkiej jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych 

nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. ŚDS w  Łopuszce 

Wielkiej działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. 

Podstawą gospodarki finansowej ŚDS w  Łopuszce Wielkiej jest plan dochodów i wydatków 

przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze. 

Na dzień 31.12.2020 r. według umów o pracę w jednostce zatrudnionych było 7 pracowników. 

W 2020 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

DOCHODY 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 421,79 zł 

WYDATKI 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 630 983,27 zł 

Obecnie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej uczęszcza  

29 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 komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających 

sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej. 

- 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 2020 r. wynosiła 577 192,60 zł i została w pełni wykorzystana na 

funkcjonowanie Domu. Nie było żadnych dodatkowych źródeł finansowania. 

Nasz Dom jest w stanie ciągłego rozwoju, poszerzania swojej oferty, polepszania warunków, 

zakupu nowych urządzeń, sprzętów i doposażenia pracowni. Jesienią 2020 roku udało przeprowadzić 

remont wewnątrz budynku ŚDS, polegający wyremontowaniu łazienki, odmalowaniu i wymianie 

sanitariatów. Zakupiono także nowe komputery i notebooki do pracowni komputerowo-poligraficznej 

oraz nową bieżnie na potrzeby sali rehabilitacyjnej.  

We wrześniu 2020 roku na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy realizowany był 

projekt w ramach programu MRiPS „Od zależności ku samodzielności” finansowany przez 
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Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 48 000,00 zł oraz Miasto i Gminę Kańczuga  

w kwocie 12 000,00 zł (8 400,00 zł  wkład finansowy, 3 600,00 zł wkład osobowy-wolontariusze)   

pn. „Uwierz w siebie – Niepełnosprawni Sprawni”. W ramach projektu w dniach 24.09.2020 r.- 

26.09.2020 r. zostały zorganizowane warsztaty artystyczne: plastyczne (zapoznanie się z techniką 

decoupage poprzez ozdabianie drewnianych pudełek i szkatułek), stolarskie (wykonywanie 

drewnianych półek na przyprawy), fotograficzne (nauka zdjęć w plenerze), gastronomiczne 

(wykonywanie wylosowanych potraw) z udziałem osób niepełnosprawnych, uczniów lokalnej szkoły 

podstawowej, opiekunów (instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli), wolontariuszy, rodziców.  

Na zakończenie warsztatów artystycznych odbyła się zabawa taneczna. Ogółem w warsztatach udział 

wzięło 120 osób.  

W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 niedużo podróżowaliśmy, odbyła się 

wycieczka do Korczyny, gdzie znajduje się Pijalnia Czekolady, gdzie każdy z uczestników poznał 

historię czekolady i sposób jej wytwarzania. Było organizowanych dużo spotkań artystycznych, które 

odbywały się w naszym ośrodku, przygotowane przez profesjonalnych aktorów z agencji 

artystycznych. Dostarczyły nam sporo humoru i pozytywnych wrażeń, były odskocznią od 

codzienności. 

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). 

Zespół wspierająco – aktywizujący Środowiskowego Dom Samopomocy w zależności od 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 spotkania z dziećmi z lokalnego przedszkola, współpracowano  

z młodzieżą i wolontariuszami z lokalnej Szkoły Podstawowej (przy organizacji warsztatów 

artystycznych), 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. 
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7.9  Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Rok 2020 to kolejny rok realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Kańczudze.  

Programy te zostały przyjęte i uchwalone przez Radę Miejską w Kańczudze uchwałą  

Nr XV/176/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pochodzą z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowy. 

Głównym celem/założeniem realizacji przyjętych programów była przede wszystkim kontynuacja 

zadań realizowanych w roku poprzednim i zapobieganie w powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych.  

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 2020 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 

kwotę w wysokości 174 000,00 zł. Wpływ do budżetu wynikający ze sprzedaży napojów 

alkoholowych w 2020 roku to 176 644,61 zł. 

 

Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze 

W 2020 r. w pracach Komisji pracowało 6 osób powołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Kańczuga Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 110/2020 z dnia 

02 października 2020 r. W okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miejsko – Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze odbyła 9 posiedzeń. Na wniosek Komisji 

zostały sporządzone odpowiednio wnioski: 

 Do biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii dot. wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu – 18 wniosków, 

 do Sądu Rejonowego w Przeworsku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich o orzeczenie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu – 10 wniosków  

Koszty wydania opinii przez biegłych lekarzy z zakresu psychologii i psychiatrii w 2020 r. wyniosły - 

3715,51 zł 

Koszty związane z wynagrodzeniem Komisji w 2020 r. to kwota - 1640,00 zł 

 

Punkt Konsultacyjno-Informatyczny dla osób uzależnionych 

Działania profilaktyczne skupiały się głównie na zwiększeniu świadomości społecznej, 

motywującej do leczenia przez osoby już uzależnione, objęcie pomocą osób uzależnionych od 

alkoholu oraz zmniejszenie ich poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy. Ponadto prowadzono 

działalność edukacyjno-profilaktyczną w zakresie uzależnień i zachowań przemocowych, zarówno 

przez dorosłych jak i przez osoby niepełnoletnie z terenu naszej gminy. Na bieżąco było i jest 

prowadzone wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia oraz psychoterapii 

w zakładach lecznictwa odwykowego oraz w formie terapii on-line, a także emocjonalne wsparcie dla 

współuzależnionych. 

Ze względów sanitarnych oraz w związku z panującą sytuacją epidemiczną w całej Polsce, 

praca w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym od kwietnia 2020 roku prowadzona była w formie 

porad i konsultacji on-line (kontakty telefoniczne, kontakty mailowe, rozmowy przez komunikatory 

internetowe) oraz w przypadku osobistego kontaktu - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu 

sanitarnego. Z kolei praca w placówkach opiekuńczych (świetlicach opiekuńczo-wychowawczych)  

z wychowankami przeszła na tryb zdalny. 
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W zakresie poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzone były 

konsultacje i indywidualne rozmowy także dla ofiar przemocy domowej.  Konsultacje odbywały się 

zarówno w Punkcie Konsultacyjno-Informatycznym przy ulicy Węgierskiej 1 w Kańczudze, oraz  

w formie on-line. Dyżury w Punkcie pełnione są przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi oraz Pełnomocnika ds. Narkomanii w każdą środę w godz. 17.00-19.00. W ciągu roku 

2020 obyło się 51 dyżurów. 

 
Tab. 47. Wykaz podjętych działań  

 

Wykaz działań podjętych w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Poradnictwo w zakresie profilaktyki 

alkoholowej: 

- porady indywidualne – 73 

- konsultacje telefoniczne - 52 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

Poradnictwo w ramach profilaktyki i 

przeciwdziałania narkomanii: 

- porady telefoniczne – 5 

- rozmowy indywidualne - 1 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Wykonanie gazetek tematycznych: 

- „Stop pijanym kierowcom”  

- „Narkotyki i dopalacze – ryzykujesz 

życie”   

- „Pijani kierowcy zabijają”  

Gazetki wykonane zostały w Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjnym  

oraz w budynku Ośrodka Zdrowia 

Działania na rzecz ochrony rodzin, w 

których występuje problem alkoholowy 

przed uzależnieniami i przemocą oraz 

udzielania rodzinom pomocy 

psychospołecznej 

 

Współpraca ze Świetlicami Opiekuńczymi w Kańczudze i 

Łopuszce Wielkiej w zakresie ukazywania perspektywy zdrowego 

stylu życia i drogi do osobistych satysfakcji bez używania 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych: poradnictwo 

indywidualne, rozmowy motywujące z dziećmi, zachęcanie do 

udziału w konkursach profilaktycznych, zapewnianie pomocy 

psychologicznej w sytuacjach trudnych, przekazywanie 

materiałów edukacyjnych i ulotek. 

- Doposażenie świetlic w podstawowe materiały i pomoce 

edukacyjne. 

- Organizacji czasu wolnego, dla wychowanków Świetlicy 

Opiekuńczej w Kańczudze (w okresie styczeń-marzec 2020), 

doradztwa w zakresie przedsięwzięć profilaktycznych oraz 

form zdalnej pracy z wychowankami w czasie trwania 

pandemii. W trakcie stacjonarnej pracy świetlic opiekuńczych 

wychowankowie mieli zagospodarowany czas wolny oraz 

zapewnioną fachową pomoc w trudnościach szkolnych. 

- Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, 

- Na terenie Świetlicy Opiekuńczej w Łopuszce Wielkiej został 

przeprowadzony remont i doposażenie świetlicy w pomoce 

dydaktyczne. 

- Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Kańczudze,. 

Działania na rzecz prowadzenia 

profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz współpracy z 

placówkami oświatowymi 

Zakupiono pakiet materiałów informacyjna - edukacyjnych 

(plakaty, ulotki, broszury) w ramach realizacji na terenie miasta i 

gminy dwóch ogólnopolskich kampanii profilaktycznych: „Smart, 

to znaczy mądrze! Uzależnienie czy nawyk?”  oraz „Reaguj na 

Przemoc” podnoszących świadomość dzieci, młodzieży jak i ich 

rodziców w zakresie przeciwdziałania cyberuzależnieniom 

i zjawisku przemocy. 

- Do każdej z siedmiu szkół podstawowych z terenu Miasta i 

Gminy Kańczuga (SP Kańczuga, SP Siedleczka, SP Łopuszka 

Wielka, SP Pantalowice, SP Rączyna, SP Krzeczowice, SP 

Sietesz) oraz szkoły ponadpodstawowej (ZS w Kańczudze) 

dostarczono przygotowane materiały, plakaty i ulotki w ramach 

powyższych kampanii, które zostały wykorzystane w każdej 

szkole na gazetki tematyczne i realizację godzin wychowawczych 
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oraz udostępnione podczas spotkań z rodzicami na wywiadówce 

szkolnej. 

Łącznie ulotki i informacje o uzależnieniach otrzymało 844 

uczniów i 662 rodziców. 

- Oferowano pomoc doradczą młodzieży i rodzicom uczniów, 

zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych (rozmowy indywidualne, poradnictwo dla 

uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców klas na terenie 

Zespołu Szkół w Kańczudze). 

- Problematykę zagadnień profilaktycznych dla dzieci z rodzin 

alkoholowych lub zagrożonych alkoholizmem realizowano w 

placówkach oświatowych w ramach Szkolnych Programów 

Profilaktyczno-Wychowawczych w formie zajęć 

wychowawczych, organizowanych konkursów, zawodów, 

podejmowanych akcji informacyjnych, pogadanek, prelekcji, 

przygotowywanych gazetek tematycznych itp. w okresie 

stacjonarnej nauki w szkołach. 

- Kontynuowano prenumeratę miesięcznika profilaktycznego: 

„Bez Toastu”. 

- Dla mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga przygotowano 4 

prelekcje zamieszczone na stronie internetowej Punktu: 

 Spożywanie alkoholu w dobie koronawirusa – gdzie szukać 

pomocy?, 

 Wsparcie w kryzysie sytuacyjnym – powódź! 

 Sierpień Miesiącem trzeźwości 

 Grupy rodzinne Al.-ANON 

W czasie powodzi, która miała miejsce w miesiącu czerwcu 2020 

r. na terenie naszej gminy przygotowano komunikat do 

mieszkańców oraz udzielano wsparcia emocjonalnego dla osób 

poszkodowanych w formie rozmów telefonicznych, 

- W okresie wakacji wystosowano Apel do rodziców i opiekunów 

w sprawie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych przez dzieci i młodzież! 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

Miejsko-Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 rok 

 
W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną pełnomocnik do spraw przeciwdziałania narkomanii wykonywał swoją pracę  

w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz dyżurów na terenie punktu  

(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z klientem). Na bieżąco przekazywano informację 

na temat grup wsparcia oraz placówkach leczenia uzależnień.  

Kwota wydatkowana w zakresie narkomanii w 2020 r. – 4 284,00 zł. 

 

Świetlice opiekuńcze 

Świetlica opiekuńcza w Kańczudze – Działalność świetlicy polegała m.in. na zajęciach 

dydaktycznych, zajęciach kulturowych, z edukacji prozdrowotnej, kulinarnych, komputerowych, 

muzycznych. Działania związane z przeciwdziałaniem agresji, integracji wychowanków, rozwijanie 

indywidualnych zainteresowań. Główne zadania świetlicy to zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych 

form spędzania wolnego czasu. Od miesiąca marca działalność Świetlicy prowadzona była w formie 

on-line. 

Świetlicę opiekuńczą w Łopuszce Wielkiej - działania świetlicy to edukacja poszerzająca 

wiedzę nt. substancji psychoaktywnych oraz podniesienie świadomości dzieci i młodzieży nt. 

zagrożeń, zajęcia profilaktyczne oraz dydaktyczne, edukacyjne, przeciwdziałania agresji wśród 

rówieśników, konkursy sprawnościowe, muzyczne, plastyczne i ruchowe, Okres zamknięcia Świetlicy 

w związku z stanem epidemicznym wykorzystano na przeprowadzenie remontu i doposażenia 

pomieszczenia. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
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Tab. 48. Liczba zezwoleń  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga została określona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/139/2019 z dnia 21.11.2019 r.  

i przedstawia się następująco: 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przezanczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(lokale gastronomiczne) – 13 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) -  29 

 

Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - na podstawie 

oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, 

przedstawia poniższa tabela, 

 
 

Tab. 49. Wartość sprzedaży alkoholu na terenie Miasta i Gminy 

Do 4,5% oraz piwo 

(w zł) 

Od 4,5 do 18%  

z wyjątkiem piwa 

(w zł) 

Powyżej 18% 

(w zł) 

OGÓŁEM 

(w zł) 

 

56 150,55 

 

18 354,38 

 

102 139,68 

 

176 644,61  

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga w 2020 r. wydał 19 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w tym: 

- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, 

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

- nie wpłynął żaden wniosek na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych 

W 2020 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 

kwotę w wysokości 198 120,53 zł. Wpływ do budżetu wynikający ze sprzedaży napojów 

alkoholowych w 2020 roku to 176 644,61 zł 

Współpraca z Izbą Wytrzeźwień 
  W oparciu o zawarte Porozumienie z dnia 02.01.2020 r. Gmina Miasto Rzeszów zobowiązało 

się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osoby w stanie nietrzeźwości, dowiezione  

z terenu Miasta i Gminy Kańczuga. Porozumienie obejmowało sprawowanie opieki nad tymi osobami 

do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę do podjęcia terapii w placówkach 

leczenia odwykowego. 

W ramach podjętej współpracy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miasto i Gmina Kańczuga 

poniosła wydatki w wysokości – 2 000,00 zł.  

 

 

 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 

 

 

OGÓŁEM 
poza miejscem sprzedaży 

 

w miejscu sprzedaży 

wg zawartości  alkoholu 

 

wg zawartości alkoholu 

do 4,5% 

oraz 

piwo 

od 4,5 

do 18% 

powyżej 

18% 

Razem do 4,5% 

oraz 

piwo 

od 4,5 

do 18% 

powyżej 

18% 

Razem 

37 37 37 111 17 17 17 51 162 
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7.10 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 2020 r., który został przyjęty uchwałą Nr XIII/140/2019 Rady 

Miejskiej w Kańczudze z dnia 21 listopada 2019 r. 

Roczny program współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi”.  

Głównym celem Programu jest zaspokojenie 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 zleceniu 

zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. 

W budżecie Miasta i Gminy Kańczuga zabezpieczono środki w wysokości 378.500,00 zł (słownie: 

trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych,) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków 

wyznaniowych.   

 

Dotacje na kluby sportowe z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
  W ramach współpracy Miasto i Gmina Kańczuga w wyniku konkursu z dnia 27 lutego 2020 r. 

na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Kańczudze Nr. III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz Nr. 

XV/175/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., przekazało 296 500 00 zł na Kluby Sportowe. Poniżej 

przedstawiono kwoty dofinansowań na poszczególne kluby. 

- KKS Alabaster Łopuszka Wielka – 40 000,00 zł 

- LKS Sobol Niżatyce – 30 000,00 zł 

- LKS Sokół Sietesz – 15 000,00 zł 

- LKS Cresovia Krzeczowice – 38 000,00 zł 

- MKS Kańczuga – 140 000,00 zł 

- UKS Feniks Krzeczowice - 1500 zł 

- LKS w Kańczudze – 20 000,00 zł 

- Kańczucka Akademia Piłkarska „Kamaxik” – 12 000,00 zł 

 

Dotacje z zakresu realizacji zadań zleconych w zakresie ochrony i utrzymania zabytków 

otrzymały parafie: 

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze, dotacja na prace 

konserwatorskie – 25 000 zł 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pantalowicach 

– 45 000 zł (Dotacja została zwrócona do budżetu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2020 r.) 

 

Dotacje na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2020 r. działały organizacje pozarządowe w formie 

stowarzyszeń. Są to m. in. Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych (13 OSP – oprócz Medyni 

Kańczuckiej i Woli Rzeplińskiej) 

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 410 659, 63 zł, w tym udzielono dotacji na wkład 

własny do otrzymanych dofinansowań oraz zabezpieczenie gotowości bojowej dla jednostek  

w wysokości 43 446,28 zł.  

Zakupiono samochody specjalistyczne dla OSP Chodakówka, Żuklin, Bóbrka Kańczucka  

w wysokości 139 000,00 zł.  

Dnia 26 września 2020 r. odbyły się manewry strażackie jednostek OSP z terenu gminy Kańczuga.  

W manewrach wzięło udział 12 jednostek OSP: 

 OSP w Bóbrce Kańczuckiej 

 OSP Kańczuga 

 OSP Krzeczowice 

 OSP w Lipniku 
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 OSP w Łopuszce Małej 

 OSP Łopuszka Wielka 

 OSP w Niżatycach 

 OSP w Pantalowicach 

 OSP Rączyna 

 OSP w Siedleczce 

 OSP w Sieteszy 

 OSP Żuklin 

Strażacy mieli okazję sprawdzić się przede wszystkim w pierwszej pomocy i poszukiwaniach 

poszkodowanego.  

 

Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga funkcjonuje 12 Kół Gospodyń Wiejskich: 

 KGW Bóbrka Kańczucka 

 KGW Chodakówka  

 KGW Krzeczowice 

 KGW Lipnik 

 KGW Łopuszka Mała 

 KGW Łopuszka Wielka  

 KGW Niżatyce 

 KGW Pantalowice 

 KGW Rączyna 

 KGW Siedleczka 

 KGW Sietesz 

 KGW Żuklin 

 

W 2020 r. działalność była mocno ograniczona z uwagi na sytuację epidemiologiczną  

w kraju. Pomimo to KGW czynnie brały udział w życiu Miasta i Gminy Kańczuga, na tyle ile było to 

możliwe (pomoc przy powodzi, pomoc przy organizacji ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych). 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniami z terenu Miasta i Gminy Kańczuga 

EWiS - Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji, Wypoczynku i Sportu w Gminie 

Kańczuga – EWiS głównie opiera się na działalności charytatywnej. W roku 2020 stowarzyszenie 

czynnie wzięło udział w finale WOŚP, wspólnie z KOSiR Kańczuga zorganizowali turniej piłki 

nożnej halowej. Ponadto Stowarzyszenie aktywnie bierze udział w różnych akcjach charytatywnych tj. 

Turnieju charytatywnego dla chłopca, którego celem było zebranie środków finansowych na 

rehabilitację oraz zakup protezy rączki, współorganizowanie zbiórki charytatywnej podczas 

mikołajkowego morsowania. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Kańczuga w zakresie odbioru 

nakrętek (obsługą kosza na nakrętki). Stowarzyszenie EWiS aktywnie brało udział w pomocy na 

terenach dotkniętych powodzią, poprzez zbiórki środków czystości, żywności, zbiórki środków 

pieniężnych i wiele innych.  

 

Pozostałe Stowarzyszenia współpracujące z Urzędem Miasta i Gminy Kańczuga: 

 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze 

 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Kańczudze 

 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Sieteszy 

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „ Z tradycją w Nowoczesność” 

 Fundacja Tradycyjna Zagroda 

 CBC Qlarze 

 Współpraca z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki  
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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 w 2020 roku działało 7 Komisji Rady Miejskiej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w 2020 roku Uchwałą Nr XX/244/2020 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia  

29 października 2020 r. została powołana doraźna Komisja Statutowa Rady Miejskiej  

w Kańczudze w składzie: 

 

 

 

 

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 

 

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  

 

Doraźna Komisja Statutowa  

 Sławomir Dziuk – Przewodniczący Komisji 

 Marian Dusza  

 Andrzej Kubicki  

 Zygmunt Koba 

 Marek Dyrkacz  
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Od stycznia do grudnia 2020 roku poszczególne Komisje Rady Miejskiej w Kańczudze odbyły 

następującą ilość posiedzeń: 

 Komisja Rewizyjna – 10 posiedzeń,  

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 8 posiedzeń,  

 Komisja Inwestycji, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 8 posiedzeń, 

 Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg – 8 posiedzeń, 

 Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki – 8 posiedzeń, 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 8 posiedzeń, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 11 posiedzeń,  

 Doraźna Komisja Statutowa – 2 posiedzenia. 

Podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze omawiano projekty uchwał na Sesje 

Rady Miejskiej w Kańczudze, a także przedstawiano i dyskutowano na temat problemów 

występujących na terenie Miasta i Gminy Kańczuga i innych zagadnień związanych z tematyką 

poszczególnych komisji.  

W okresie od 30.01.2020 roku do 29.12.2020 roku Rada Miejska w Kańczudze obradowała na  

8 Sesjach. Podczas tych posiedzeń podjęto w sumie 115 Uchwał: 

 w tym 31 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 

 natomiast 84 wchodziło w życie z dniem podjęcia (wykres 1).  

 

Ryc.36. Liczba Uchwał - podjętych od stycznia do grudnia 2020 roku (opracowanie własne) 

 Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

  

W 2020 roku podczas XIX (w dniu 1 października 2020 r.) i XX (w dniu 29 października 

2020 r.) Sesji, Rada Miejska w Kańczudze przyjęła także odpowiednio 5 i 14 Obwieszczenia  

w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych Statutu Miasta i Gminy Kańczuga oraz Statutów Sołectw 

oraz Osiedli w Kańczudze. 

Poszczególne uchwały podjęte w 2020 roku miały szeroki zakres tematyczny. Należy 

zaznaczyć, że w roku 2020 na bieżąco realizowane były nie tylko uchwały podjęte w trakcie roku, ale 

także uchwalane w latach poprzednich. Ponadto potrzeba podjęcia każdej uchwały wraz  

z uzasadnieniem została dokładnie przedstawiona, omówiona i wyjaśniona.  

W 2020 roku podjęto 31 uchwał, które stanowiły akty prawa miejscowego. Jest to szczególna 

klasyfikacja prawa, która stanowi prawo miejscowe regulujące m.in. wewnętrzny ustrój gminy oraz 

jednostek pomocniczych, zasady zarządu mieniem gminy, organizację urzędu i instytucji gminnych, 

czy zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

Do takich w/w aktów prawa miejscowego wliczały się m.in. uchwały w sprawie:  

 budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2020 rok, 

 zmiany uchwały Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga, 
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 zmiany Uchwały nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 grudnia 2014 roku 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2020 rok, 

 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 zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19, 

 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 listopada 

2015 r. w sprawie opłaty targowej, 

 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, przypadających za okres 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, 

 w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Kańczuga 

w sprawie „Budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2021”, 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga, 

 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium i Nagród 

Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga”, 

 obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych Statutu Miasta i Gminy Kańczuga oraz 

Statutów Sołectw oraz Osiedli w Kańczudze, 

 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów zajętych 

na cele kultury fizycznej, sportu, rekreacji, oraz budynków i gruntów wykorzystywanych do celów 

ochrony przeciwpożarowej, 

 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów zajętych 

na cele kultury fizycznej, sportu, rekreacji, oraz budynków i gruntów wykorzystywanych do celów 

ochrony przeciwpożarowej, 

 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kańczudze, 

 w sprawie dopłaty dla grupy taryfowej od 1 do 9-tej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, 

 w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy 

Kańczuga, 

 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga do ustalania 

wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

dla seniorów, 

 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga oraz górnej stawki opłaty ponoszonej 

przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, 

 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kańczuga, 

 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Kańczuga, 
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 budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok.  

Zauważyć należy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań Wójta (w tut. przypadku 

Burmistrza) należy m.in. wykonywanie uchwał Rady Gminy (w tut. przypadku Rady Miejskiej). 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Kańczudze były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

i zostały realizowane przez organ wykonawczy Gminy z zachowaniem procedur i terminów 

określonymi przepisami prawa. Podjęte uchwały, zarówno podlegające publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, jak również te, które temu obowiązkowi nie podlegały, 

zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym - Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga 

przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru. W zakresie zgodności z prawem 

jest to Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Rzeszowie, Zespół w Przemyślu.  

W stosunku do podjętych uchwał Wojewoda nie podejmował żadnych rozstrzygnięć nadzorczych, 

natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność jednego z zapisów Uchwały.  

Dodatkowo oprócz uchwał stanowiących akty prawa miejscowego, które zostały opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, wszystkie uchwały podjęte na Sesjach  

w 2020 roku zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Podczas XV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 30 stycznia 2020 roku został 

przedstawiony do rozpatrzenia i przyjęcia projekt Uchwały Budżetowej Miasta  

i Gminy Kańczuga na 2020 rok. Uchwała Nr XV/165/2020 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia  

30 stycznia 2020 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Kańczuga na 2020 rok - została przyjęta przy 

akceptacji 12 głosów za i 3 głosach wstrzymujących się. 

Podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 28 maja 2020 roku podjęto uchwałę 

dotyczącą udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium. Uchwała  

Nr XVII/196/2020 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok została 

przyjęta przy akceptacji 11 głosów za, 2 głosach wstrzymujących się oraz 2 głosach przeciw.  

W 2020 r. minęło 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i uchwalenia ustawy 

o samorządzie terytorialnym  

W dniu 8 marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o samorządzie gminnym. Natomiast 27 maja 

2020 roku minęła trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin. W związku z tą ważną dla 

samorządowców nasza sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. miała na celu także podkreślenie 

tej ważnej rocznicy, została również odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny i naszego samorządu. 

Dla upamiętnienia 30-lecia samorządu terytorialnego, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga 

Pan Andrzej Żygadło oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze Pan Łukasz Skóra posadzili 

na Rynku w Kańczudze przy Pomniku Grunwaldu jubileuszowy dąb, który będzie przypominał nam 

o tej doniosłej dacie w historii polskiej samorządności. 

Uchwały przygotowane przez Burmistrza i podejmowane podczas obrad Sesji Rady Miejskiej 

w Kańczudze w 2020 roku dotyczyły kwestii budżetowych, inwestycyjnych, gospodarowania 

nieruchomościami i mieniem komunalnym (w tym gospodarka komunalna), społecznych (w tym 

oświaty), jak również organizacyjnych. 

 

Ryc. 37. Zakres tematyczny podjętych Uchwał  
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Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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  Poniżej przedstawione zostały przykłady uchwał z każdego z poszczególnych zakresów 

tematycznych:  

1) budżetowych i inwestycyjnych, które dotyczyły m.in.: uchwały budżetowej Miasta  

i Gminy Kańczuga na 2020 rok; Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga; 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie; zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2020 rok; 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga; nie wyrażania zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku; zaciągnięcia kredytu bankowego 

długoterminowego; udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego; udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego; ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga; składki członkowskiej na 2020 rok 

wynikającej z przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Ziemi Przeworskiej; 

upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego  

o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 rok; zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2019 rok; 

zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19; opłaty targowej; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; zwolnień  

z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na cele kultury 

fizycznej, sportu, rekreacji, oraz budynków i gruntów wykorzystywanych do celów ochrony 

przeciwpożarowej; określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; Uchwały 

Budżetowej Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok;  

2) gospodarczych, w tym dotyczących m. in.: przyjęcia dokumentu „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kańczuga”; zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym; wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości położonej w miejscowości Sietesz; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w miejscowości Kańczuga; wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

położonej w miejscowości Siedleczka; określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, 

przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19; 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w miejscowościach Kańczuga i Łopuszka Mała wzdłuż rzeki Mleczka – gmina 

Kańczuga; przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy  Kańczuga; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Chodakówka, Łopuszka Mała, Pantalowice Kańczuga; wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kańczuga; przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga; wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Pantalowice; wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym; wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz; dopłaty dla grupy taryfowej od 1 do 

9-tej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga; ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej; uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie 

Gminy Kańczuga; powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga do ustalania 

wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; wyznaczenia obszaru  

i granic aglomeracji Kańczuga; ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Kańczuga oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony; przyjęcia zmian 

w Regulaminie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy 

Kańczuga; ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga oraz górnej stawki opłaty ponoszonej 
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przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga; 

3) społecznych, w tym najważniejsze dotyczyły: zmiany Uchwały nr III/14/2014 Rady Miejskiej  

w Kańczudze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga; przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok; ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Kańczuga na 

rok szkolny 2019/2020; wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; powierzenia 

uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga do ustalania wysokości cen i opłat za 

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – toalety miejskiej; programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  

i Gminy Kańczuga na 2020 rok; 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; upoważnienia 

Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających 

poza rok budżetowy 2020 na realizację projektu „Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy 

Kańczuga - edycja 2”; zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do 

projektu pt.,, Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga - edycja 2’’; ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Kańczuga na rok szkolny 2020/2021; przyjęcia 

„Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę 

na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga”; 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium i Nagród Burmistrza 

Miasta i Gminy Kańczuga w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta  i Gminy Kańczuga w szkołach 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga”; przyjęcia, Rocznego Programu Współpracy 

Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”; powierzenia Gminie Miastu 

Rzeszów realizacji zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby 

Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Miasta i Gminy Kańczuga; nadania nazwy ulicy położonej  

w Kańczudze; utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Seniora+" w Lipniku  i włączenia go  

w strukturę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze; ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla seniorów; 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Kańczuga; 

4) organizacyjnych, w tym dotyczące: sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej 

w Kańczudze za 2019 rok; planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej  

w Kańczudze; wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Kańczudze do Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku; udzielenia wotum 

zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga; likwidacji filii bibliotecznej 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze, znajdującej się w Niżatycach; wprowadzenia 

zmian do Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze w związku z likwidacją Filii; 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie 

„Budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2021”; rozpatrzenia petycji dotyczącej 

zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”; 

zarządzenia wyborów uzupełniających w Szkole Podstawowej w Rączynie do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Kańczudze oraz określenia harmonogramu ich przeprowadzenia; rozpatrzenia wniosku 

związanego ze skargą na Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga; rozpatrzenia skargi na Burmistrza 

Miasta i Gminy Kańczuga; zmiany Uchwały nr XVII/196/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze  

z dnia 16 września 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum 

Usług Wspólnych w Kańczudze i nadania statutu; wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze; powołania doraźnej Komisji Statutowej; 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Kańczudze. 

Wnioski i interpelacje Radnych 

Podczas każdej zwykłej Sesji Rady Miejskiej w 2020 roku powoływana była Komisja 

Wnioskowa, która opracowywała wnioski zgłaszane w trakcie posiedzenia Sesji. Zgodnie z tym od  
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30 stycznia 2020 r. do 29 grudnia 2020 r. podczas VIII Kadencji Rady Miejskiej  

w Kańczudze złożono 6 wniosków, w tym: 

 1 do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze, 

 4 do Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, 

 1 do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie   

Spośród w/w wniosków 4 zostało rozpatrzone pozytywnie, 1 negatywnie, natomiast  

1 wniosek jest częściowo zrealizowany. 

Oprócz wniosków zgłaszanych na Sesjach Rady Miejskiej w Kańczudze były w 2020 roku składane 

także interpelacje przekazane do załatwienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga: 

 27 sierpnia 2020 r. – 1 interpelacja  

 7 grudnia 2020 r. – 3 interpelacje 

 8 grudnia 2020 r. – 4 interpelacje  

Na wszystkie złożone interpelacje zostały udzielone odpowiedzi w ustawowym terminie.   

W trakcie 2020 r. wpłynęło dodatkowo 11 wniosków, których wnioskodawcą byli Radni Rady 

Miejskiej, a wnioski dotyczyły bieżących spraw Miasta i Gminy Kańczuga. 

 w dniu 25 maja 2020 r. - wpłynęły 3 wnioski 

 w dniu 18 sierpnia 2020 r. – wpłynęły 3 wnioski 

 w dniu 27 sierpnia 2020 r.- wpłynął 1 wniosek 

 w dniu 10 września 2020 r. –wpłynął 1 wniosek 

 w dniu 14 września 2020 r. – wpłynął 1 wniosek 

 w dniu 12 października 2020 r.- wpłynęły 2 wnioski 

Na składane wnioski zostały udzielone odpowiedzi. 

Rada Miejska rozpatrywała dwie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga uznając 

je za bezzasadne.  

 

Młodzieżowa Rada Miejska w Kańczudze 

W dniu 28 września 2020 r. odbyła się II-ga Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Kańczudze, która miała miejsce w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

W związku z wygaśnięciem mandatu Radnych, którzy ukończyli szkoły, zgodnie ze Statutem 

uzupełniono skład Młodzieżowej Rady. 

Młodzieżową Radę Miejską w Kańczudze opuścili: 

 Wojciech Chochura ze SP w Kańczudze 

 Michał Kuryło ze SP w Kańczudze 

 Krystian Skubisz ze SP w Łopuszce Wielkiej 

 Joanna Gwizdała ze SP w Sieteszy 

 Oliwia Stęc ze SP w Krzeczowicach 

 Wiktoria Gąsior ze SP w Siedleczce 

 Mikołaj Pelczar ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kańczudze. 

W ich miejsce mandat objęli: 

 Szymon Cynk 

 Zuzanna Konieczny 

 Julia Żygadło 

 Edyta Penc 

 Michalina Malach 

 Hubert Zając 

 Zuzanna Pałczyńska. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rączynie, z racji wygaśnięcia mandatu Radnej 

Izabeli Kos oraz w związku z tym, że osoba, która jako druga uzyskała największą liczbę głosów – 

również ukończyła Szkołę Podstawową, nie można było uzupełnić składu Młodzieżowej Rady 

Miejskiej. 

Mając na względzie brak możliwości uzupełnienia składu Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rada 

Miejska w Kańczudze zarządziła Uchwałą Nr XIX/229/2020 z dnia 1 października 2020 r. wybory 

uzupełniające, które odbyły się w dniu 20 października 2020 roku. 
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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 2020 roku Miasto i Gmina Kańczuga udzieliła pomocy finansowej na wskazane poniżej 

zadania:  

1. Uchwała NR XV/169/2020 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – 

remont skarpy chodnika i schodów przy ulicy Piłsudskiego w Kańczudze – wysokość pomocy 

finansowej Miasta i Gminy Kańczuga – 19 933,63 zł,  

2.  Uchwała Nr XV/172/2020 rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizacje zadnia publicznego pn. 

przebudowa drogi powiatowej P1629R Widaczów- Świebodna- Pruchnik na odcinku w miejscowości 

Wola Rzeplińska. – udzielono pomocy 90 699,00 zł.  

3. Porozumienia zawarte pomiędzy Miastem i Gmina Kańczuga a Komendą Wojewódzką Policji  

w Rzeszowie w sprawie przekazania środków na zakup samochodów osobowych na potrzeby 

Komendy Powiatowej w Przeworsku.   

 

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  

2020 r. w wysokości 5 groszy od jednego mieszkańca. 

2. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – Miasto i Gmina Kańczuga  

w 2020 r. była członkiem Stowarzyszenia, z tego tytułu została opłacona składka członkowska 

w wysokości 1602,77 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 2020. Zarząd Powiatowy ZOSP składa 

się z delegatów z wszystkich jednostek OSP działających na terenie powiatu przeworskiego. 
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Cel organizacji to przede wszystkim wspieranie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Przeworsku w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz w zwalczaniu klęsk 

żywiołowych na naszym terenie. 

4. W 2019 r. Miasto i Gmina Kańczuga podpisało umowę o współpracę ze Stowarzyszeniem 

Euroregion Karpacki. Na rzecz Stowarzyszenia przekazano składkę członkowską w 2020 roku 

w wysokości 6 262,00 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.  

Obligatoryjnym organem LGD jest Rada Stowarzyszenia, która zgodnie z zapisami Statutu 

wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Składa się z 15 członków reprezentujących 

wszystkie gminy. W ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Pan Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga w 2020 r. uczestniczył w pracach Zarządu Stowarzyszenia i Rady. Uchwałą Rady 

Miejskiej w Kańczudze XVI/183/2020 z dnia 12.03.2020 r. została ustalona wysokość składki 

członkowskiej na 2020 rok wynikającej z przynależności do Lokalnej Grupy Działania  

z „Tradycją w Nowoczesność” w wysokości w wysokości 2,50 zł za mieszkańca tj. kwotę 

30767,50 zł. W 2020 r. odbyło się 5 spotkań w ramach Walnego Zebrania Członków lub 

posiedzeń Rady Stowarzyszenia. 

 

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. Przygotowano i zlecono do druku 

Informator Gospodarczy Miasta i Gminy Kańczuga, który został przekazany mieszkańcom w celu 

przybliżenia zadań zrealizowanych przez samorząd w 2020 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. 

W promocję Miasta i Gminy Kańczuga wpisują się wszelkie działania mające na celu 

upowszechnienie 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.kanczuga.pl 

fanpage na portalu społecznościowym, wydawnictwa, ulotki, plakaty itp. 

 

Wydarzenia promocyjne, patriotyczne 

 w dniu 6 stycznia 2020 r. Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami Kańczugi 

 w dniu 12 stycznia 2020 r. 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanym  

w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga 

 w dniu 14 stycznia 2020 r. wizyta Burmistrza Ustrzyk Dolnych w Szkole Podstawowej  

Kańczudze, gdzie młodzież z Ustrzyk Dolnych wzięła udział w wymianie w ramach zimowiska Ustrzyki 

Dolne – Kańczuga 

http://www.kanczuga.pl/
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 W dniu 16 stycznia 2020 r. wizyta Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej  

- w Ustrzykach Dolnych, gdzie wypoczywała nasza młodzież  

 w dniu 18 stycznia 2020 r „Wieczór Kolęd” w Łopuszce Małej  

 w dniu 19 stycznia 2020 r. „Dzień Seniora” w Krzeczowicach 

 w dniu 31 stycznia 2020 r. upamiętnienie 75 rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady 

w Auschwitz-Birkenau składając symboliczny znicz na mogile w Siedleczce, 

 w dniu 6 marca 2020 r. w 77 rocznicę pacyfikacji miejscowości Łopuszka Wielka, Pantalowice  

i Rączyna Burmistrz oddał hołd poległym w walce z hitleryzmem, 

 w dniu 11 marca 2020 r. Dzień Kobiet zorganizowanym dla całej społeczności lokalnej w Ośrodku 

Kultury w Kańczudze 

 w dniu 9 kwietnia 2020 r. w ramach akcji profilaktycznej przeciw COVID – 19 Burmistrz przekazał 

sprzedawcom oraz właścicielom sklepów spożywczo – przemysłowych, spożywczych i piekarni dostawę 

środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynu do dezynfekcji  

 w dniu 3 maja 2020 r. w dzień 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja symboliczne złożenie 

kwiatów oraz została odprawiona Msza św. Za Ojczyznę w Kościele parafialnym pw. Św. Michała 

Archanioła w Kańczudze  

 w dniu 9 maja 2020 r. przekazanie jednostkom OSP Chodakówka i Bóbrka Kańczucka samochodów 

specjalnych  

 w dniu 30 czerwca 2020 r. w m. Siedleczka Burmistrz witał na Ziemi Kańczuckiej Prezydenta 

RP – Pana Andrzeja Dudę, który odwiedził tereny popowodziowe w gminie Kańczuga  

 w dniu 30 czerwca 2020 r. Burmistrz przekazał samochód pożarniczy typu lekkiego, marki 

Fiat Ducato dla jednostki OSP w Żuklinie 

 w dniu 2 lipca 2020 r. Burmistrz przekazał zakupione w ramach projektu grantowego pn. 

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - laptopy dla Szkół z terenu 

Miasta i Gminy Kańczuga 

 9 lipca 2020 r. w Hadlach Szklarskich Burmistrz uczestniczył w spotkaniu  

z Samorządowcami, z Panią Prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz,  Panem Prezydentem 

Sopotu - Panem Jackiem Karnowskim oraz z Wójtem Gminy Jawornik Polski - Panem 

Stanisławem Petynią  

 Dniu 9 września 2020 r. Burmistrz brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Firmę 

AXTONE Kańczuga z Ambasador RP we Włoszech - Panią Anną Marią Anders oraz 

przedstawicielami Włoch. Spotkanie to stało  się okazją do  zaprezentowania lokalnej społeczności 

i przedsiębiorczości w regionie, a także do przedstawienia zalet podejmowania działań inwestycyjnych na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga. 

 w dniu 19 września 2020 r. na Kańczuckim Rynku odbyło się Narodowe Czytaniue „Balladyny” Juliusza 

Słowackiego, zorganizowanym przez Panią Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga  

 w dniu 20 września 2020 r. odbył się Koncert Papieski zorganizowanym na Rynku  

w Kańczudze  

 w dniu 22 września 2020 r. Burmistrz wręczył najlepszym uczniom szkół podstawowych z terenu Miasta 

i Gminy Kańczuga listy gratulacyjne za wysokie osiągnięcia w nauce w poprzednim roku szkolnym 

 w tym samym dniu wraz z Prezes EWiS w Kańczudze Burmistrz przekazał uczniom szkół 

podstawowych Naszej Gminy dyplomy oraz nagrody za udział w akcji "Z kaskiem na rowerze 

bezpieczniej 

 w dniu 4 października 2020 odbył się w Łopuszce Wielkiej Turniej Sołectw i Rad Osiedlowych.    Celem 

turnieju było pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców oraz integracja społeczności 

gminnej.  

 w dniu 6 listopada 2020 r. na Hali Sportowej w Łopuszce Wielkiej odbył się Turniej Piłki Nożnej 

z okazji Święta Niepodległości. Inauguracją turnieju było wspólne odśpiewanie Hymnu 

Państwowego. 

 w dniu 11 listopada 2020 r. Burmistrz uczestniczył w Uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny  

w  Kościele Parafialnym w Kańczudze, po której złożył kwiaty przy Pomniku Grunwaldu na Rynku 

Miejskim 

 w dniu 27 listopada 2020 r. w Bóbrce Kańczuckiej miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

majora pilota Waleriana Żaka 
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Tab. 50. Patronaty i konkursy 2020 r. 
Data 

pisma/prośby 

Instytucja/organizacja 

wnioskująca 

Rodzaj konkursu/patronatu 

28.01.2020 Szkoła Podstawowa 

Siedleczka 

IV edycja Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej 

28.01.2020 klub sztuk walki TEITAI 

DOJO 

Seminarium sztuk walki i systemów obronnych ALFA STREET 

FIGHT 

28.01.2020 Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej 

Przeworsk 

Turniej Eliminacyjny XXI Drużynowych Mistrzostw 

Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Tenisie 

Stołowym 

31.01.2020 KAMAXIK Kańczuga Turniej Piłki Nożnej 

05.02.2020 Szkoła Podstawowa Rączyna Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Św. Jana Pawła II 

29.02.2020  Hala Sportowa w kańczudze V Turniej Charytatywny Piłki Nożnej OLDBOYS Kańczuga 

2020 

02.03.2020 Zespół Szkół Kańczuga II edycja Gminnego Konkursu Pisanki Wielkanocnej 

08.03.2020 Burmistrz Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Dyrektor KOSiR Kańczuga 

I Turniej Charytatywny Piłki Nożnej 

05.06.2020 KRUS Przeworsk Etap regionalny X Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego 

dla Dzieci nt. zasad ochrony i życia dzieci w gospodarstwach 

rolnych. 

13.07.2020 14 Dywizja Artylerii 

Samobieżnej 

Jarosław 

Wsparcie finansowe na zakup upominków - ryngraf 

30.08.2020 

(strona fc) 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji, Wypoczynku i 

Sportu w Gminie Kańczuga - 

EWiS 

„Z kaskiem na rowerze bezpieczniej” 

Bezpieczna droga do szkoły 

06.11.2020 

(strona fc) 

KOSiR Kańczuga Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości 

Hala sportowa przy Szkole Podst. W Łopuszce Wielkiej 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
 

Promocja zdrowia Miasta i Gminy Kańczuga 

Podstawowa rola, jaką mogą pełnić jednostki samorządu w odniesieniu do obszaru ochrony 

zdrowia, sprowadza się do wypełnienia funkcji związanych z organizowaniem ochrony zdrowia.  

Rok 2020 był rokiem szczególnym niewątpliwie był zdominowany przez pandemię 

spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2. 

W związku z sytuacją tut. Samorząd podjął szereg działań mających na celu ochronę mieszkańców: 

 podjęto akcję szycia maseczek, które były przekazywane naszym mieszkańcom,  

a także ośrodkom zdrowia, szpitalom i instytucjom, które zgłaszały takie potrzeby. Liczba 

uszytych i przekazanych maseczek to ponad 16 tysięcy szt., 

 przekazano na potrzeby instytucji i przedsiębiorców płyny do dezynfekcji rąk  

i powierzchni,, celem ochrony mieszkańców, 

 zgodnie z Rozporządzeniem odwołano wszystkie imprezy planowane w 2020 r. 

 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze zapewniał pomoc dla 

mieszkańców w zakresie pomocy przy dokonywaniu zakupów lub innych niezbędnych spraw, 

 na bieżąco na stronie internetowej Urzędu zamieszczano informacje związane  

z załatwianiem spraw urzędowych, a także pomocy społecznej dla mieszkańców, 

 zamieszczano na stronie Urzędu oraz poprzez portale społecznościowe aktualne informacje  

i komunikaty o stanie epidemicznym kraju, 

 W celu ochrony zdrowia mieszkańców przekazano do Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł, na zakup 

sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki.  

Ponadto w ramach promocji zdrowia Miasta i Gminy Kańczuga zostały przeprowadzone dwa 

badania „Mobilna pracownia mammograficzna”  ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w 

mobilnych pracowniach mammograficznych, gdzie mieszkanki naszego miasta  

i naszej gminy mogły bezpłatnie odbyć badanie. Pierwsza akcja odbyła się przy budynku Hali 
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Sportowej dnia 23 września 2020 r., druga akcja odbyła się obok Galerii Węgierskiej dnia  

27 listopada 2020 r. 

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 

W formie zarządzenia, Burmistrz, jako organ gminy określa sprawy dotyczące realizacji zadań 

gminy. 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,  

w których zakresie działania znajduje się problematyka podlegająca regulacji w formie zarządzenia 

burmistrza. 

W roku 2020 zostało wprowadzonych 155 Zarządzeń Burmistrza Miasta  

i Gminy Kańczuga, jako organu gminy. Poniży wykres obrazuje zestawienie ilościowe  

i tematyczne wydanych Zarządzeń przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w 2020 roku. 

 
Ryc.38. Zakres tematyczny Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

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 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. 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 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze rozpatrzono 331 wniosków  

o profili zaufany, w tym potwierdzeń 307, odrzucono 1 wniosek i 23 unieważniono 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 2020 roku Samorząd Miasta i Gminy Kańczuga przeprowadził następujące konsultacje 

społeczne w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021.  Konsultacje odbyły się na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  

Nr 115/2020 r. z dnia 7 października 2020 r., w terminie od 7.10.2020 r. do 21.10.2020 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. 

http://pz.gov.pl/
http://www.kanczuga.pl/

