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WPROWADZENIE
Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Konieczność opracowania
i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506) i jest konsekwencją nowelizacji ustawy
o samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 r. Opracowanie i przedłożenie raportu o
stanie gminy jest jedną z instytucji wprowadzonych tą nowelizacją. Raport
o stanie gminy musi zostać przygotowany i przedstawiony przez wójta w terminie do 31
maja roku następującego po roku, którego dotyczy, o czym wprost stanowi przepis art.
28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Raport przygotowywany będzie każdego roku
za rok poprzedni, a pierwszym rokiem za który został przygotowany jest rok 2018.
Samo rozpatrzenie raportu zostało przez ustawodawcę jednoznacznie powiązane
z instytucją absolutorium. Jak bowiem stanowi w tym zakresie ust. 4 przywołanego
wcześniej przepisu, rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi. Jednocześnie wskazano, że raport rozpatrywany jest w pierwszej
kolejności.
Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos mają
prawo zabierać nie tylko radni – bez ograniczeń czasowych – ale także mieszkańcy
gminy. Debatę nad raportem kończy głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum
zaufania.
Przedkładany raport składa się z czterech części: część pierwsza to ogólna
charakterystyka gminy oraz opis przedsięwzięć podejmowanych przez wójta w sferze
gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Podejmowane w 2018 r. działania ukazane zostały
na tle istniejącego stopnia rozwoju ekonomicznego, kulturalnego i społecznego gminy.
W części drugiej przedstawiono zakres realizowanych przez gminę i zrealizowanych w
2018 r. planów, programów, strategii i polityk, natomiast część trzecia to wykaz
podjętych w 2018 r. przez radę gminy uchwał oraz stopień ich realizacji.
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CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Ogólna charakterystyka Gminy
Gmina Niebylec jest jedną z 2500 polskich gmin. Geograficznie obszar gminy
w całości leży w obrębie Pogórza Dynowskiego, stanowiącego pod względem fizykogeograficznym część prowincji Karpat Zachodnich Makroregionu Pogórzy ŚrodkowoBeskidzkich. Teren gminy charakteryzuje się silnie urozmaiconą rzeźba terenu, na którą
składają się rozległe grzbiety tworzące trzy poziomy na wysokościach około 330-360 m,
380-440 m i 450-460 m. Średnie spadki terenu wynoszą 10-20%. Grzbiety górskie są
rozciągnięte równolegle do usytuowanych dolin rzecznych dwóch głównych rzek gminy:
Stobnicy i Gwoźnicy. Dolina rzeki Stobnicy ma przebieg równoleżnikowy i szerokość
300-600 m, a dolina rzeki Gwoźnicy przebiega osiowo przez obszar gminy w kierunku
NW-SE, najpierw o szerokości 100-150 m w górnej części, a w dolnej o szerokości 300350 m. Główne doliny są płaskodenne, ale łączą się górnych brzegach z głębokimi jarami
swoich bocznych mniejszych dopływów. Północna i centralna część gminy położona jest
w zlewni Gwoźnicy, która stanowi oś hydrograficzną tego obszaru, odprowadzającą
wody w kierunku północnym do Wisłoka, a południowa część gminy położona jest
w zlewni Stobnicy, prawobrzeżnego dopływu Wisłoka, odprowadzającego wody
w kierunku zachodnim. Obydwie rzeki mają charakter rzek górskich, o dużych wahaniach
poziomu i zmiennych przepływach.
Administracyjnie Gmina Niebylec położona jest w województwie podkarpackim,
w powiecie strzyżowskim, a swym zasięgiem terytorialnym obejmuje 11 wsi, z których
każda stanowi odrębne sołectwo. Wsiami tymi są: Baryczka, Blizianka, Gwoździanka,
Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec
i Połomia. Wsią największą pod względem zajmowanego terytorium, ale także
o największym potencjale ludnościowym jest Lutcza (2266 mieszkańców), najmniejszą
zaś Małówka (186 ha zamieszkiwane przez 273 osoby). Centrum kulturowe, gospodarcze
i administracyjne gminy od setek lat pełni Niebylec, do roku 1933 miasteczko, a po
częściowej reformie samorządu terytorialnego wieś, stanowiąca także siedzibę gminy
zbiorowej o tej samej nazwie. Niebylec posiada bardzo interesującą historią. Założony
został bowiem przez króla Zygmunta Starego w 1509 r., w I połowie XVIII w. jego
właścicielką była Ewa Henryka Ankwiczówna, ukochana Adama Mickiewicza,
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pierwowzór wielu jego postaci literackich. O centralnej pozycji Niebylca przesądzał fakt,
że tutaj był kościół (szczególnie po przeniesieniu parafii w 1650 r.), szpital dla ubogich,
a później straż pożarna. To właśnie w Niebylcu mieszkańcy okolicznych wsi
zaopatrywali się na lokalnych targach i jarmarkach we wszystko to, co było niezbędne do
prowadzenia gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego.
Gmina Niebylec od zachodu graniczy z gminą Strzyżów, od północy z gminą
Czudec, od wschodu z Gminą Lubenia i Błażowa, natomiast od strony południowej
z gminą Korczyna, Jasienica Rosielna i Domaradz. Od stolicy województwa dzieli ją
odległość około 29 km.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym1, gmina działa poprzez swoje organy,
którymi są rada gminy oraz wójt. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym i
ma charakter organu kolegialnego, w skład którego wchodzi 15 radnych – Witold Koza
(przewodniczący),

Maria

Cynar

(wiceprzewodnicząca),

Piotr

Kozdraś

(wiceprzewodniczący), Stanisław Daszykowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
Sławomir Szczepan (przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), Grzegorz
Smela (przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych), Eryk
Trojanowski (przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
oraz Bezpieczeństwa Publicznego), Wiesław Bobek (przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu), Grzegorz Piwko, Stanisław Lenart, Waldemar Józefczyk,
Leszek Turoń, Małgorzata Wyżykowska, Zofia Pilch, Tomasz Pilecki – wyłonionych w
drodze wyborów powszechnych w dniu 21 listopada 2018 r. Funkcję wójta od 2006 r.,
a więc już czwartą kadencję sprawuje pan Zbigniew Korab. Stanowiący charakter rady
gminy polega nie tylko na tym, że stanowi on prawo miejscowe, ale przede wszystkim na
decyzyjnym charakterze rady. Rada Gminy jest bowiem organem, który uchwala
programy gospodarcze i rozwojowe, plan przestrzennego zagospodarowania gminy,
decyduje nad udzieleniem wójtowi absolutorium, wotum zaufania itp. Natomiast
kontrolna rola rady gminy polega na kontroli pracy wójta za pośrednictwem komisji
rewizyjnej, na rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy, analizie
sprawozdań itp. Wójt natomiast jest organem wykonawczym rady gminy, ale ponadto
pełni wiele innych ról. Jest bowiem kierownikiem Urzędu Gminy i pracodawcą dla
zatrudnionych tam pracowników, kierownikiem USC, organem podatkowym I instancji
dla podatków i opłat lokalnych, organem administracji I instancji, szefem obrony

1

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
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cywilnej gminy, ale nade wszystko liderem lokalnym, reprezentującym interesy lokalnej
społeczności.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina – zaspakajając potrzeby swoich
mieszkańców – realizuje zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne to te, które są
realizowane za pomocą własnych środków i na własną odpowiedzialność, a należą do
nich zagadnienia z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki, sprawy zagospodarowania
przestrzennego, gospodarki komunalnej i odpadowej, transport gminny, zaopatrzenie w
wodę, energię elektryczną, gaz, budowa sieci kanalizacyjnej itp., a więc sprawy z szeroko
pojętej sfery usług publicznych. Natomiast zadaniami zleconymi są zadania z zakresu
administracji rządowej, wskazane w ustawach i finansowane przez państwo, takie jak
ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów
osobistych itp. Aparatem pomocniczym i usługowym organów gminy, którymi są –
przypomnijmy – rada gminy i wójt – i przy pomocy którego organy te realizują swoje
zadania jest urząd gminy. Jest to pewien zespół urzędniczy, który przygotowuje projekty
uchwał, programów, propozycje wykonania uchwał rady gminy. Urząd Gminy realizuje
także zadania z zakresu administracji rządowej. Urzędem Gminy kieruje wójt, przy
pomocy sekretarza i skarbnika Gminy, od roku 2019 także przy pomocy zastępcy wójta.
Urząd Gminy Niebylec posiada strukturę referatową – zorganizowano bowiem cztery
referaty: referat organizacyjno-gospodarczy i spraw społecznych, którym kieruje
sekretarz Gminy, referat finansowo-budżetowy, na czele którego stoi skarbnik, referat
gospodarki przestrzennej i infrastruktury, referat mienia i ochrony środowiska oraz USC.
Łącznie w Urzędzie Gminy w Niebylcu, na koniec roku 2018 zatrudnionych było 39
pracowników. Realizację zadań spoczywających na radzie gminy i wójcie, do których
należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej wspomagają
organy jednostek pomocniczych, którymi są zebrania wiejskie i sołtysi poszczególnych
wsi.
Gmina Niebylec prowadzi bardzo otwartą politykę, w celu rozwiazywania wielu
problemów swoich mieszkańców, integrując się z innymi podmiotami. Przykładem tego
typu przedsięwzięć może być próba przystąpienia do Związku Podkarpackiej
Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie, w celu rozwiązania mogących wystąpić
problemów komunikacyjnych. Niestety, mimo podjęcia stosownych uchwał Związek nie
zdecydował się na rozszerzenie terytorium swego działania i do przystąpienia Gminy
Niebylec do Związku nie doszło.
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Jeszcze w 2007 r. podjęto współpracę międzynarodową z ukraińską gminą
Wołowiec na Zakarpaciu, a w roku 2012 podpisano umowę o współpracy partnerskiej z
gminą Strzelczyska k. Mościsk także na Ukrainie. W Strzelczyskach zamieszkuje duża
polska społeczność, funkcjonuje tam polska szkoła, stąd też współpraca dotyczy pomocy
tamtejszym rodakom.
Gmina Niebylec jest stale rozwijającym się obszarem. Podejmowane działania
służą podnoszeniu jakości życia mieszkańców, stawiając jednocześnie na nowoczesne
rozwiązania i wykorzystanie istniejącego potencjału. Misją gminy – sformułowaną w
Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025 – jest wspieranie zrównoważonego rozwoju,
zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i dostępu do nowoczesnej infrastruktury
społecznej i technicznej.

2. Demografia, bezrobocie, aktywność społeczna i gospodarcza
Gmina Niebylec swym zasięgiem terytorialnym obejmuje powierzchnię 104 km2,
a liczba mieszkańców na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 10 626 osób z czego wynika,
że średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 102 osoby/km2. Liczbę ludności
w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 1. Liczba ludności w sołectwach oraz ich powierzchnia
Ludność
Sołectwo
Rok 2003

Rok 2018

Baryczka

1085

967

Blizianka

447

Gwoździanka

Powierzchnia

Gęstość zaludnienia

w ha

(osoby na km2
Rok 2003

Rok 2018

927

111,63

111,63

412

487

91,79

84,59

335

313

345

97,10

90,72

Gwoźnica Dolna

434

446

503

86,28

88,66

Gwoźnica Górna

1394

1374

1307

106,66

105,12

Jawornik

1217

1194

1215

100,16

98,27

Konieczkowa

1240

1240

1098

112,93

112,93

Lutcza

2253

2266

2809

80,01

80,01

Małówka

282

273

186

151,61

146,77

Niebylec

583

586

199

292,96

294,47

Połomia

1587

1555

1361

103,46

103,47

Razem

10 830

10 626

10 437

104,13

102,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów UG Niebylec
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Najliczniejszą wsią gminy i zarazem o największej powierzchni jest wieś Lutcza,
lecz pod względem gęstości zaludnienia zajmuje ostatnie miejsce (80,46 osób na 1 km2).
Najmniejszą wsią w gminie jest wieś Małówka (186 ha), ona również posiada
najmniejszą liczbę mieszkańców (273 osoby) co powoduje, że pod względem gęstości
zaludnienia znajduje się na drugim miejscu (146,77 osób na km2). Miejscowością
o największym wskaźniku zaludnienia w gminie jest Niebylec, gdzie na 1 km2
powierzchni mieszka 294,47 osoby. Od kilku już lat obserwujemy systematyczny spadek
liczby ludności gminy, z tym że jest on różny w różnych miejscowościach. Najwyższy
spadek liczby ludności zanotowano w 2018 r. w Baryczce, gdzie liczba ludności
w stosunku do 2003 r. zmniejszyła się o 118 osób. Spadek liczby ludności nastąpił także
w Bliziance, w Gwoździance, Gwoźnicy Górnej, Jaworniku, w Małówce i w Połomi,
w Konieczkowej liczba mieszkańców utrzymała się na tym samym poziomie, natomiast
w Gwoźnicy Dolnej, Lutczy i Niebylcu liczba ludności uległ zwiększeniu w stosunku do
2003 r. – w Gwoźnicy Dolnej o 12 osób, w Lutczy o 13 osób, natomiast w Niebylcu
o trzy osoby. Od trzech lat obserwujemy dodatni przyrost naturalny, czyli przewagę
urodzeń nad zgonami. W roku 2016 wynosił on 14, rok później 4, a w roku 2018 29 –
urodziło się wówczas 128 dzieci, a zgonów zarejestrowano 992. Najwyższy przyrost
naturalny notujemy w Gwoźnicy Dolnej, Lutczy i Konieczkowej, najniższy w Baryczce,
Jaworniku, Gwoździance.
1) Zajęcia ludności
Gmina Niebylec jest gminą o charakterze rolniczym, chociaż coraz mniej
mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Główne zajęcia ludności to praca poza
rolnictwem w rzeszowskich zakładach pracy, prowadzenie działalności gospodarczej
oraz praca za granicą. Informacje o przedsiębiorcach (czynnych i wyrejestrowanych)
znajdują się w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na
terenie Gminy Niebylec jest 318 aktywnych wpisów działalności gospodarczej, w 2018
roku dokonano 45, a 30 zostało wykreślonych.
Wprawdzie nie prowadzi się statystyk o wyjazdach zarobkowych, nie mniej
jednak z obserwacji i pewnego rozeznania wynika, że jest to znaczny udział naszych
mieszkańców.

2

Dane USC w Niebylcu.
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2) Bezrobocie
Pewna grupa mieszkańców pozostaje bez pracy i chociaż bezrobocie
systematycznie spada i stopa bezrobocia się zmniejsza, to nadal jest to poważny problem
gospodarczy i społeczny. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych z wykształceniem
niedostosowanym do potrzeb rynku pracy. Na koniec marca 2019 r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Strzyżowie zarejestrowanych było 641 osób, w tym 345 kobiet, co
stanowiło 53% ogółu bezrobotnych z terenu gminy3. Stan w tym zakresie w układzie
powiatowym obrazuje tabela nr 2. Z danych PUP w Strzyżowie wynika, że jedynie 135
osób (w tym 60 kobiet) posiadało prawo do zasiłku. Ponadto 567 mieszkańców gminy
Niebylec zarejestrowanych, jako bezrobotne znajdowało się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, w tym: osób do 30 roku życia – 198, osób do 25 roku życia – 85, osób
długotrwale bezrobotnych – 381 i osób powyżej 50 roku życia – 1534. Liczbę osób
znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w układzie
powiatowym przedstawia tabela nr 3. Wprawdzie nie prowadzi się statystyk stóp
bezrobocia dla gmin, niemniej jednak stopa bezrobocia w gminie Niebylec jest zapewne
zbliżona do stopy bezrobocia w powiecie strzyżowskim, która aktualnie wynosi 14,2%,
w województwie podkarpackim ów wskaźnik wynosi 9%, a w skali kraju 6,1%5.
Tabela nr 2. Bezrobotni zarejestrowani wg podziału na gminy6
Wyszczególnienie

Ogółem
w tym kobiety
389

W tym z prawem do zasiłku
Razem
w tym kobiety
110
49

Czudec

Razem
704

Frysztak

707

412

103

49

Niebylec

641

345

135

60

Strzyżów

1042

520

198

80

Wiśniowa

505

273

91

40

Razem

3599

1939

637

278

Źródło: Urząd Gminy Niebylec

Dla porównania w lipcu 2015 r. osób bezrobotnych w gminie Niebylec było 841, w tym 463 kobiety, co
stanowiło 55,05% ogółu bezrobotnych w gminie, zob. Strategia Rozwoju Gminy Niebylec na lata 20152020.
4
W lipcu 2015 r. osób trwale bezrobotnych w gminie Niebylec było ogółem 752 osoby, zob. Tamże.
5
Zob. www.strzyzow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy.
6
Tamże.
3
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Tabela nr 3. Bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy7
Wyszczególnienie

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Ogółem

do 30.
roku życia

do 25.
roku życia

długotrwale
bezrobotne

Czudec

600

196

94

439

powyżej
50. roku
życia
160

Frysztak

619

175

96

466

171

Niebylec

567

198

85

381

153

Strzyżów

880

297

138

595

255

Wiśniowa

425

157

844

294

119

Razem

3091

1023

497

2175

858

Źródło: Urząd Gminy Niebylec

Gmina nie ma wprawdzie kompetencji w zakresie walki z bezrobociem, niemniej
jednak podejmuje pewne działania, których celem jest łagodzenie skutków tego zjawiska.
Należy do nich organizacja robót publicznych, interwencyjnych oraz staży zawodowych.
W roku 2018 w ramach robót publicznych zatrudniono 9 pracowników i zorganizowano
staże dla 5 osób, przeznaczając na ten cel kwotę 133 878,12 zł8.
W gminie Niebylec funkcjonuje wiele organizacji społecznych, stowarzyszeń
i fundacji, które stanowią formę aktywności obywatelskiej naszych mieszkańców. Różny
jest ich zakres zainteresowań, różny teren działania oraz różny stopień zaangażowania,
ale wszystkie one aktywizują mieszkańców i stanowią platformę realizacji ambicji
i zainteresowań swoich członków. Najpowszechniejszym rodzajem stowarzyszeń są
ochotnicze straże pożarne. Funkcjonuje ich w gminie dziesięć – w każdej miejscowości,
z wyjątkiem Małówki – a obok funkcji ratowniczych, pełnią wiele innych funkcji, wśród
których dominującą rolę odgrywa funkcja kulturalno-oświatowa. Ważną rolę pełnią dwa
nowo zorganizowane stowarzyszenia. Jednym z nich jest powstałe w 2011 r.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, którego misją jest m. in. kultywowanie
tradycji i zwyczajów ludowych oraz prowadzenie badań naukowych poszerzających
wiedze o regionie, a następnie publikowanie wyników tych badań w wydawanym od 6
lat „Roczniku Niebyleckim”; zamieszczane tam są także biogramy osób ważnych dla
regionu oraz coroczne kalendarium wydarzeń. Innym stałym przedsięwzięciem

7
8

Tamże.
Dane Urzędu Gminy w Niebylcu.
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Towarzystwa jest organizowanie corocznego konkursu literackiego oraz jarmarku
niebyleckiego. Nowopowstałym stowarzyszeniem jest Stowarzyszenie KGW w
Niebylcu, którego celem i zadaniem jest m.in. wszechstronny rozwój kobiet wiejskich
oaz szerzenie dziedzictwa kulinarnego. Bardzo interesująca jest Fundacja Silników
Stacjonarnych i Rozwoju Techniki Rolniczej w Konieczkowej, której celem jest zebranie
i zabezpieczenie bogactwa technicznego naszego regionu, jako elementu historii i kultury
materialnej. Działa także Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Blizianka. Obok stowarzyszeń
i fundacji, jako organizacje grupujące mieszkańców i pozwalające na ich samorealizację,
występują także koła gospodyń wiejskich, jako organizacje społeczno-zawodowe oraz
stowarzyszenia uczniowskie.
Odrębną grupę stanowią kluby sportowe, wśród których występują: klub piłkarski
ARAMIX Niebylec, KS SMS Neobus Raf-Mar Sołek Cars Niebylec, PKS Grunwald
Połomia. Organizacje te upowszechniają sport i zapewniają zarówno mieszkańcom, jak
i sportowcom godziwą rozrywkę.
Gmina od kilkunastu już lat bardzo ściśle współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, wspierając je oraz udzielając im wszelkiej możliwej pomocy. Owo
współdziałanie obejmowało w 2018 r. współpracę o charakterze finansowym
i pozafinansowym. Współpraca i charakterze finansowym polegała na zlecaniu
organizacjom pozarządowym realizacji zadań gminy na zasadach otwartego konkursu
ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie9. Konkursy obejmowały wsparcie w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
W budżecie gminy na cele współpracy z organizacjami pozarządowymi
przeznaczono kwotę 50 488,90 zł., z czego kwotę 10 000 zł na współpracę w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zaś pozostałą kwotę na
współpracę w zakresie pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu stosownej procedury,
określonej w powołanej wyżej ustawie oraz stosownej uchwale Rady Gminy Niebylec
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego procedurę
konkursową pozytywnie wsparcie otrzymały następujące organizacje:

9

T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.
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1) Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej na realizację zadania pn.
„Wydanie książki pt. „Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Gwoźnicy
Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek”. Zadanie zostało wsparte kwotą 5000
zł.,
2) Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Niebylcu na realizację zadania
pn. „Propagowanie potraw lokalnych, zwyczajów i obrzędów ludowych oraz
wspieranie tradycji kulturalno-społecznej gminy poprzez uczestnictwo w
organizacji następujących wydarzeń: 1. IV Jarmark Niebylecki w Niebylcu.,
2. Święto Rodziny w Konieczkowej. 3. Podkarpackie Święto Malinowe w
Połomi. 4. Gminne Dożynki w Niebylcu”. Na wsparcie zadania udzielono
dotację w kwocie 4992,40 zł.
W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób wsparcie w kwocie
40 496,50 zł. otrzymał Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne
Zarząd Okręgowy w Krośnie – zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych dla
mieszkańców Gminy Niebylec”.

3. Finanse Gminy
Budżet jest zestawieniem planowanych dochodów i wydatków w danym roku
kalendarzowym. Projekt budżetu na dany rok przygotowuje wójt gminy, jako jej organ
wykonawczy i przedkłada go radzie gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok
budżetowy. Budżet uchwalany jest corocznie przez radę gminy, najpóźniej do końca
stycznia danego roku.
Budżet Gminy Niebylec na 2018 r. został przyjęty przez Radę Gminy Niebylec
uchwałą Nr XLI/215/2018 r. dnia 30 stycznia 2018 r. Dochody zaplanowano na kwotę
52 684 528,49 zł., natomiast wydatki na kwotę 56 760 469,72 zł. Powstałą różnicę
w kwocie 4 075 941 zł. planowano pokryć kredytem. W ciągu roku uchwalony budżet
podlegał wielu zmianom, a zmiany te dokonywane były albo uchwałami Rady Gminy,
w zależności od rodzaju przeniesień budżetowych. Jeżeli zmiana dotyczyła przeniesień
między działami lub rozdziałami wówczas zmiana budżetu dokonywana była uchwałą
Rady Gminy i zmian takich było w ciągu roku 9, natomiast jeżeli zmiana budżetu
ograniczała się do przeniesień kredytów między paragrafami, wówczas o zmianie tej
decydował wójt. W roku 2018 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy Wójt wydał
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31. W każdym jednak przypadku kompetencja przygotowania projektu budżetu
przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy, ponieważ to ten organ odpowiada za właściwą
realizację budżetu.
W wyniku powyższych zmian budżet uchwalony w styczniu 2018 r. podlegał więc
ciągłej ewaluacji zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. W efekcie
tych zmian budżet na rok 2018 po stronie dochodów zamknął się kwotą 57 597 379,42
zł., a po stronie wydatków kwotą 60 453 827,14 zł. Po stronie dochodów został wykonany
w kwocie 48 232 683,85 zł., co stanowiło 83%, w tym wykonanie dochodów bieżących
wyniosło 42 250 499,82 zł., a dochodów majątkowych 5 982 184,03 zł. Wykonanie
budżetu po stronie wydatków wyniosło 46 303 365,86 zł. i stanowiło 77% planu. Wydatki
bieżące wyniosły kwotę 38 251 780,72 zł., co stanowiło 83%, a wydatki majątkowe
8 051 585,14 zł., co stanowiło 17% kwoty wydatków. Wzrost dochodów i wydatków
w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego obrazuje poniższa tabela.
Tabela nr 4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych za 2017 i 2018 r.
Budżet na koniec 2017 r.
Dochody

Budżet na koniec 2018 r.

Wydatki
Ogółem

Bieżące

Dochody
Majątkow

Wydatki
Ogółem

Bieżące

e

43 220 532

43 144 421

36 612 124

6 532 297

Majątkow
e

48 232 693

46 303 366

38 251 781

8 051 585

Źródło: Urząd Gminy Niebylec

Znaczny udział wydatków bieżących nie świadczy bynajmniej o prowadzonej
polityce konsumpcyjnej. Podstawowymi przyczynami wzrostu wydatków bieżących był
wzrost wydatków w dwóch działach, mianowicie w dziale „Transport i łączność”,
w dziale „Oświata i Wychowanie” oraz przejmowania przez Gminę nowych zadań,
wymagających finansowania. Wydatki w tych działach, zgodnie z klasyfikacją
budżetową zaliczane są do wydatków bieżących, mimo że w odniesieniu do działu
„Transport i Łączność”, w potocznym rozumieniu nazywane są inwestycjami. Wydatki
w tym dziale świadczą o poważnych nakładach na remonty dróg gminnych, które w 2018
r. wyniosły 2 392 636,83 zł., czyli 5,16% budżetu. Obok działu „Transport” największy
udział w wydatkach zanotowano w 2018 r. w dziale „Oświata” – 42,52% wydatków
budżetowych, „Administracja” 7,12%, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
4,64%, „Pomoc społeczna” 3,18%, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 2,44%.
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Struktura dochodów Gminy w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego
przedstawia się następująco:
Tabela nr 5. Struktura wydatków i dochodów budżetowych w 2017 i 2018 r.
Dochody 2017 r.
Własne

Dochody 2018 r.
Własne

Subwencja, w tym
Ogółem

Oświatow

Dotacje

a

środki

Subwencja, w tym
Ogółem

i

Oświatow

Dotacje

a

środki

pomoc.
9 850 369

i

pomoc.
9 387 043

16 855 646

9 363 032

16 514 517

17 604 495

9 673 585

21 407 355

Źródło: Urząd Gminy Niebylec

Dochodami gminy są dochody własne, subwencja, którą dzielimy na subwencję
ogólną i oświatową oraz dotacje. Podstawową częścią dochodów własnych są podatki,
wśród których wyróżniamy podatek dochodowy, rolny oraz podatki i opłaty lokalne.
Dochód z podatku od nieruchomości w 2018 r. stanowił kwotę 955 150,54 zł., z podatku
rolnego – 615 375,80 zł., z podatku od środków transportowych

– 41 092,11 zł.,

z podatku leśnego – 103 801,13 zł.,
W roku 2018 największe wydatki poniesione zostały na następujące zadania
inwestycyjne:
1) budowa hali sportowej w Gwoźnicy Górnej – 3 233 264,50 zł.,
2) budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance – 703 573,02 zł.,
3) przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w Połomi,
Baryczce, Gwoźnicy Dolnej i Górnej – 487 376,59 zl.,
4) współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej NiebylecGwoźnica Górna – 343 043 zł.,
5) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Połomi i w Baryczce – 176 668,53 zł.,
6) dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP
Konieczkowa – 450 000 zł.
Bardzo ważnym zagadnieniem jest fakt, że gmina Niebylec nie posiada żadnego
zadłużenia, co sprawia że może aplikować o środki zewnętrzne. Szczegółowe
informacje na tematy budżetowe zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za
2018 r., będące podstawą do udzielenia Wójtowi absolutorium.
Gmina Niebylec wprawdzie nie realizuje budżetu obywatelskiego, ale od wielu
już lat tworzony jest fundusz sołecki, który daje szansę mieszkańcom na realizację
14

w ich miejscowościach najbardziej pilnych potrzeb. W roku 2018 r. na rzecz funduszu
sołeckiego przeznaczono kwotę 304 135,02 zł. Zgodnie z procedurą obowiązującą
w tym zakresie we wrześniu 2017 r. zorganizowano zebrania wiejskie, które
zdecydowały o konkretnych przedsięwzięciach. W poszczególnych miejscowościach
ustalono następujące zadania, na które przeznaczono następujące kwoty:
1) Baryczka – 33 650,70 zł., w tym:
a) remont drogi na działkach o nr ewidencyjnych: 447/1, 451/3, 450/3
w miejscowości Baryczka – 20 000 zł.,
b) utwardzenie placu przy Domu Wiejskim w Baryczce – 13 650,70 zł.,
2) Blizianka – 20 930,74 zł., w celu położenie nawierzchni mineralno-bitumicznej
na fragmencie działki nr 547 w Bliziance wyznaczonej jako parking
samochodowy,
3) Gwoździanka – 17 532,01 zł., w tym:
a) zakup przecinarki ręcznej dla OSP Gwoździanka – 4 500,00 zł.,
b) zakup materiałów do remontu kuchni w Domu Wiejskim w Gwoździance –
13 032,01 zł.,
4) Gwoźnica Dolna – 21 300,89 zł. z przeznaczeniem na remont Domu Ludowego
w Gwoźnicy Dolnej,
5) Gwoźnica Górna – 33 650,70 zł., w tym:
a) wyposażenie budynku Domu Wiejskiego w Gwoźnicy Górnej w chłodnie,
stoły
i krzesła – 29 650,70 zł.,
b) wyposażenie OSP Gwoźnica Górna – zakup aparatu do ochrony dróg
oddechowych – 4 000,00 zł.,
6) Jawornik – 33 650,70 zł., w tym:
a) budowa altany przy Szkole Podstawowej w Jaworniku – 10 000,00 zł.,
b) wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku pani Marii Dobrowolskiej –
23 650,70 zł.,
7) Konieczkowa – 33 650,70 zł., z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury,
która polega na budowie wiat i zadaszeń na działce gminnej o nr 893
w Konieczkowej (po byłym Kółku Rolniczym),
8) Lutcza – 33 650,70 zł., z przeznaczeniem na położenie nawierzchni asfaltowej
na działce gminnej nr 3514/2 o powierzchni 0,06 ha, stanowiącej parking koło
Ośrodka Zdrowia w Lutczy,
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9) Małówka – 15 916,78 zł; z przeznaczeniem na remont drogi na działkach
o nr 331/1,329/4, 329/7, 356/1 362/3,362/6 we wsi Małówka,
10) Niebylec – 26 550,40 zł., w tym:
a) budowa altany rekreacyjnej oraz zakup i montaż ławek parkowych obok
GOK Niebylec – 15 000,00 zł.,
b) wykonanie zejścia z parkingu w kierunku budynku GOK, oraz utwardzenie
placu przy GOK i wykonanie ogrodzenia działki gminnej – 11 550, 40 zł.,
c) Połomia – 33 650,70 zł., z przeznaczeniem na wykonanie prac
przygotowawczych

i

przeprowadzenie

remontu

dodatkowej

drogi

dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Połomi wraz z urządzeniem miejsca
parkingowego na działce przyległej.
Wszystkie wymienione zadania zostały zrealizowane w 2018 r., a w 2019 r.
Gmina Niebylec złoży wniosek o zwrot części – od 20 do 40% – środków poniesionych
na wykonanie powyższych zadań. Wszystkie powyższe przedsięwzięcia poprawią
infrastrukturę i estetykę poszczególnych miejscowości.

4. Gospodarka

nieruchomościami,

mienie

komunalne

i gospodarka mieszkaniowa
Gmina Niebylec, podobnie jak każda gmina posiada osobowość prawną, a więc
jest podmiotem praw i obowiązków, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) –
tworzą gminny zasób nieruchomości, którym gospodaruje Wójt, a owo gospodarowanie
polega na sprzedaży, zamianie, oddaniu w użytkowanie wieczyste, oddaniu
w używanie, trwały zarząd, dzierżawę i najem. Łączna powierzchnia gruntów
wchodzących w skład zasobu wynosi na dzień 31 grudnia 2018 r. 135,2617 ha. W roku
2018 r. pozyskano do gminnego zasobu nieruchomości 9,30 ha gruntów. Sprzedaży
gruntów nie prowadzono. Zasadniczą część gruntów stanowią nieruchomości
niezabudowane i zabudowane, nabyte w drodze komunalizacji majątku Skarbu
Państwa. Część gruntów komunalnych stanowią drogi przejęte na własność Gminy
z mocy prawa decyzjami zatwierdzającymi podziały prywatnych gruntów, bądź też
nabyte notarialnie (odpłatnie i nieodpłatnie). Najmniejszą grupę gruntów stanowią
udziały Gminy we współwłasnościach z osobami fizycznymi.
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Gmina Niebylec dysponuje także lokalami mieszkaniowymi, które tworzą zasób
mieszkaniowy Gminy. W jego skład wchodzi:
1) 39 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 2 153,48 m2,
2) trzy lokale socjalne o powierzchni 82,98 m2, przeznaczone dla osób
o najniższych dochodach lub pozbawionych dochodów, które nie mają
własnych mieszkań.
Średnia powierzchnia jednego mieszkania wynosi 53 m2. Lokale te zlokalizowane są
w 21 budynkach stanowiących własność Gminy. Wykaz lokali mieszkalnych zawiera
tabela nr 6, natomiast wykaz lokali socjalnych przedstawia tabela nr 7.
Tabela nr 6. Wykaz lokali mieszkalnych
Lp.

Nazwa lokalu

Adres

19
20
21
22

Budynek Przedszkola Samorządowego w Niebylcu
Lokal nr 3 - I piętro
Niebylec 18/1
Lokal nr 6 - I piętro
Niebylec 18/2
Lokal nr 4 - I piętro
Niebylec 18/3
Lokal nr 5 - I piętro
Niebylec 18/4
Lokal nr 2 - I piętro
Niebylec 18/5
Lokal nr 1 - I piętro
Niebylec 18/6
Budynek Domu Nauczyciela w Niebylcu
Lokal nr 1
Niebylec 10/1
Lokal nr 2
Niebylec 10/2
Lokal nr 3
Niebylec 10/3
Budynek nr 1 w Niebylcu (Lecznica)
Lokal nr 1 - I piętro
Niebylec 1
Lokal nr 2 - I piętro
Niebylec 1/1
Budynek nr 141 w Niebylcu
Lokal nr 1 – parter
Niebylec 141
Lokal nr 2 – I piętro
Niebylec 141
Budynek nr 182 w Niebylcu (Agronomówka)
Lokal nr 1 – parter
Niebylec 182
Lokal nr 2 - I piętro
Niebylec 182
Lokal nr 3 – poddasze
Niebylec 182
Budynek Szkoły Podstawowej w Niebylcu
Lokal – I piętro
Niebylec 11/1
Budynek nr 187 w Niebylcu
Lokal - I piętro
Niebylec 187
Budynek Ośrodka Zdrowia w Lutczy
Lokal nr 1 – I piętro
Lutcza 337
Lokal nr 2 – I piętro
Lutcza 337
Lokal nr 3 - I piętro
Lutcza 337
Lokal nr 4 - I piętro
Lutcza 337

23

Lokal – I piętro

24

Lokal - parter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Budynek Ośrodka Zdrowia w Gwoźnicy Górnej
Gwoźnica Górna 232
Budynek Szkoły Podstawowej w Gwoździance
Gwoździanka 31

Powierzchnia lokalu
(m2)
27,00
28,00
58,00
58,00
87,00
86,10
60,00
56,00
32,00
42,38
57,20
54,00
102,84
29,88
51,66
27,14
53,16
46,46
50,90
84,20
60,70
34,70
88,40
65,00
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34
35

Budynek Szkoły Podstawowej w Bliziance
Blizianka 72/2
Blizianka 72/1
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy
Lokal nr 1 – parter
Lutcza 907
Lokal nr 2 – piętro
Lutcza 907
Budynek Domu Nauczyciela w Lutczy
Lokal nr 1 – parter
Lutcza 907
Lokal nr 2 – parter
Lutcza 907
Budynek Szkoły Podstawowej w Jaworniku
Lokal – poddasze
Jawornik 108/1
Budynek Ośrodka Zdrowia w Połomia
Lokal mieszkalny – I piętro
Połomia 123
Budynek – dom wiejski w Konieczkowej
Lokal mieszkalny
Konieczkowa 114
Budynek nr 24 w Niebylcu
Lokal nr 1 – I piętro
Niebylec 24/1
Lokal nr 2 – I piętro
Niebylec 24/2

36

Lokal nr 3 – I piętro

37

Lokal mieszkalny

38

Lokal mieszkalny

25
26

Lokal nr 1 – parter
Lokal nr 2 - piętro

27
28
29
30
31
32
33

39
Lokal mieszkalny
Źródło: Urząd Gminy Niebylec

Niebylec 24/3
Budynek starej szkoły w Baryczce
Baryczka 203
Budynek nr 129 w Gwoźnicy Górnej
Gwoźnica Górna 129
Budynek nr 265 w Połomi
Połomia 265

48,00
48,00
50,00
35,52
35,00
53,00
50,82
53,62
93,80
60,00
47,00
50,00
40,00
79,00
69,00

Tabela nr 7. Wykaz lokali socjalnych

Lp.

Nazwa lokalu

Adres

Budynek nr 217 w Niebylcu
Niebylec 217
Niebylec 217
Budynek Szkoły Podstawowej w Niebylcu
Lokal - parter
Niebylec 11/2
3
Źródło: Urząd Gminy Niebylec

1
2

Lokal socjalny nr 1
Lokal socjalny nr 2

Powierzchnia lokalu
(m2)
11,00
18,98
53,00

Stawkę bazową za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niebylec ustala Wójt, nie częściej niż raz do roku.
W 2018 roku obowiązywały następujące rodzaje czynszów:
1) czynsz za lokale mieszkalne – 1,50 zł stawka bazowa,
2) czynsz za lokale socjalne – 50% stawki bazowej.
Stawkę czynszu w lokalach mieszkalnych ustala się jako iloczyn stawki bazowej oraz
wskaźnika uwzględniającego czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową
mieszkania. Czynniki wpływające na wartość użytkową lokalu określa poniższa tabela
nr 8.
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Tabela nr 8. Czynniki wpływające na wartość użytkową lokalu
Czynniki podwyższające stawkę
bazową
Wyposażenie w wc

%
30

Czynniki obniżające stawkę bazową
Mieszkanie

bez

%

urządzeń 30

kanalizacyjnych
Wyposażenie w łazienkę

30

Mieszkanie

z

kuchnią

bez 20

bezpośredniego oświetlenia
Wyposażenie w c.o.

30

Mieszkanie

w

suterenach

lub

na 30

poddaszu
Wyposażenie w gaz przewodowy

30

-

-

Źródło: Urząd Gminy Niebylec

18 lokatorów zalegało w 2018 r. z opłatą czynszu, a łączna kwota zaległości
wyniosła 7059,59 zł. W celu likwidacji zaległości prowadzone jest systematyczne
postępowanie egzekucyjne.

5. Ład przestrzenny
Gmina

Niebylec

nie

posiada

opracowanego

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla całej jednostki, dysponuje natomiast studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ostatnie tego typu
opracowanie straciło ważność 31 grudnia 2003 r. wskutek nowelizacji ustawy
o planowaniu przestrzennym, a wprowadzone nowe przepisy sprawiły, że
przygotowywanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, a właściwie
jego skutki, stało się zbyt kosztowne ekonomicznie. Wspomniana nowelizacja
wprowadziła także nowe uregulowania w zakresie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja taka zastępuje plan zagospodarowania
przestrzennego, jest podstawą uzyskania pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych
i musi odpowiadać trybowi przygotowywania tegoż planu. W roku 2018 wydano 72
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a średni czas
przygotowywania i wydania takiej decyzji wynosi do 3 miesięcy. Gmina dysponuje także
szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmującym teren „Pod
dworem”, obejmujący 6,30 ha sporządzony w 2006 r. pod budownictwo jednorodzinne.
Koszt tego opracowania wyniósł 8000 zł. Przygotowywanie planów szczegółowych dla
poszczególnych fragmentów terenu jest praktyczniejsze i korzystniejsze ekonomicznie.
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6. Infrastruktura techniczna
Gmina Niebylec wyposażona jest w podstawową infrastrukturę techniczną. Od 40
lat funkcjonuje we wszystkich wsiach instalacja wodociągowa, w latach 90. wykonano
instalację gazową, rozbudowano telefoniczną i wreszcie przystąpiono do budowy
kanalizacji sanitarnej. Instalacja wodociągowa wykonana została początkiem lat 70., a jej
całkowita długość wynosi ok. 44 km. Siecią tą zarządzają lokalne spółki wodne, do
obowiązków których należy zarówno utrzymanie sieci w sprawności technicznej, jak
również zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego pobieranej wody. Mimo że
ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 stanowi, że jedną z kompetencji gminy jest
zaopatrzenie w wodę, to jednak nadzór nad spółkami wodnymi wodociągowymi
powierzono na mocy ustaw szczególnych innym organom. Kierując się jednak ogólną
wytyczną sformułowaną w ustawie o samorządzie gminnym, gmina wspiera wszelkie
działania mieszkańców skierowane na poprawę stanu urządzeń wodociągowych i będzie
to czyniła nadal. Wskutek długoletniego użytkowania sieci wodociągowej (w niektórych
przypadkach ponad 40 lat), nastąpiło zużycie rur zarówno techniczne jak i moralne,
wskutek czego gmina jako wspólnota samorządowa stoi przed problemem ich wymiany,
względnie daleko idącej modernizacji. Stopień wyposażenia gminy w urządzenia
wodociągowe ocenia się na 100%.
W latach 90. rozpoczęto w gminie budowę instalacji gazowej. Początkowo
realizacja inwestycji następowała w oparciu o społeczne komitety budów, a później
realizację inwestycji przejęła gmina. Przy wsparciu finansowym mieszkańców gminy
oraz środków przedakcesyjnych (m. in. program STRUDER) sukcesywnie wykonywano
instalację gazową w każdej wsi. W chwili obecnej, gaz doprowadzony został do
wszystkich zainteresowanych odbiorców. Ocenia się, że instalacja gazowa założona
została w 100% budynkach, których właściciele przystąpili do programu, (łącznie
wykonano 2503 przyłącza), a tylko ok. 10% gospodarstw domowych nie wzięło w nim
udziału.
1) Kanalizacja sanitarna
W 2001 r. zakończono w gminie budowę oczyszczalni ścieków. Była to
oczyszczalnia

biologiczno-chemiczna,

o

przepustowości

200

m3/d

na

dobę.

Oczyszczalnia wybudowana została w Niebylcu, na gruncie przejętym przez gminę od
likwidatora b. SKR, w zamian za zaległe zobowiązania finansowe, co obniżyło koszty
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budowy. W roku 2014 przeprowadzono jej modernizację, zwiększając przepustowość do
300 m3/d na dobę. Podstawowy zakres modernizacji to:
1) wykonanie nowego reaktora biologicznego z wyposażeniem,
2) zamontowanie zbiornika retencyjnego ścieków wraz z piaskownikiem i
wyposażeniem technologicznym,
3) zbudowanie obiektów i

wykonanie instalacji

do przeróbki osadu

nadmiernego; wykonanie instalacji odwodnienia osadu z prasą taśmową i
instalacjami technologicznymi,
4) wyposażenie stacji dmuchaw w nowe dmuchawy sprężonego powietrza,
5) zamontowanie nowej instalacji elektrycznej, sterowania i automatyki dla
obiektu oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków funkcjonuje także w m. Lutcza. Jest to oczyszczalnia biologiczna,
o przepustowości 180 m3/d na dobę.
Inwestycje

te

umożliwiły

budowę

instalacji

kanalizacji

sanitarnej,

odprowadzającej nieczystości z gospodarstw domowych, a tym samym wpływających na
poprawę środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców. W latach 2002-2003
kanalizację sanitarną wykonano we wsi Niebylec, natomiast w latach następnych w
kolejnych miejscowościach gminy. Wg stanu na koniec grudnia 2018 r. ułożono łącznie
42,5 km instalacji kanalizacyjnej, w tym: w Niebylcu – 9 km, w Konieczkowej – 23 km,
w Jaworniku – 3,5 km i w Lutczy – km. W samym roku 2018 wykonano 1,7 km sieci
kanalizacyjnej w Konieczkowej. W 2019 r. planuje się wykonanie kanalizacji w
Jaworniku i w Lutczy o łącznej długości 6 km.
W zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych wykonano następujące
opracowania:
1)

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lutczy, obejmujące łącznie 30 km sieci,

2) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

w Jaworniku – 9 km; wystąpiono ze

zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, częściowo sieć została
wykonana,
3) w toku procesu projektowania jest sieć kanalizacji sanitarnej w Połomi, Baryczce i
Małówce.
W

roku

2018

zrealizowano

następujące

inwestycje

w

infrastrukturę

kanalizacyjną:
1) zadanie pn. nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczkowa –
etap VII. W ramach zadania wykonano ponad 3 km sieci kanalizacyjnej z rur PCV
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SN8 160 i 200 mm, 5 szt. studni rewizyjnych i 38 studzienek kanalizacyjnych,
wartość robót wyniosła 269 171,05 zł brutto,
2) zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik. Zadanie
obejmuje w szczególności wykonanie sieci kanalizacyjnej na łącznej długości ponad
3,1 km z rur PCV SN8 160 i 200 mm, 17 szt. studni rewizyjnych o średnicy od 1,0
do 1,5 m oraz 121 studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych, systemowych
i tworzywowych, wartość robót ustalona została na kwotę 548 500,05 zł brutto,
3) zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza. Zadanie
obejmuje w szczególności: kanalizacja sanitarną grawitacyjną PVC-U, SN12 min.
SDR34, SLW60 o łącznej długości 2 310 m, w tym rury Ø160 mm – 638 m oraz rury
Ø200 mm – 1 672 m; kanalizację sanitarną tłoczną, w tym rury Ø90 mm – 145 m;
12 szt. studzienek betonowych, 107 szt. studni z włazem, przewierty pod drogami,
przekroczenia cieków wodnych, wykonanie przepompowni ścieków z pompami
zatapialnymi, wartość robót ustalona została na kwotę 1 277 970,00 zł brutto.
2) Telefony
W gminie bardzo dobrze funkcjonuje łączność telefoniczna, zarówno stacjonarna
oraz komórkowa. Na terenie gminy nie ma centralnej sieci ciepłowniczej. Budynki i
lokale użyteczności publicznej ogrzewane są z własnych kotłowni, a źródłem ciepła jest
węgiel, drewno, gaz i olej opałowy. W budynkach mieszkalnych zdecydowanie przeważa
ogrzewanie węglowe, w budynkach użyteczności publicznej obserwuje się coraz częściej
stosowanie alternatywnego źródła ciepła, głównie gazu. W budynkach użyteczności
publicznej zarządzanych przez Gminę, wymieniono kotły węglowe na kotły gazowe,
bardziej ekonomiczne i sprzyjające naturalnemu środowisku.
3) Drogi publiczne
Gmina Niebylec ma stosunkowo łatwy dostęp do większych centrów
gospodarczych i kulturalnych. Leży bowiem przy drodze krajowej Rzeszów-Barwinek,
w odległości 28 km od Rzeszowa. Droga ta przechodzi przez centrum Niebylca, co
niezbyt korzystnie wpływa na życie mieszkańców i położonych przy niej obiektów. Nie
ma tutaj transportu kolejowego, co w pewnym zakresie ogranicza handel wewnętrzny
i rozwój poszczególnych firm. Układ funkcjonalny komunikacji wewnętrznej gminy
składa się z sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz dróg o funkcji
porównywalnej z drogami gminnymi (wewnętrznych). Przez teren Gminy przechodzi
droga wojewódzka, Strzyżów-Lutcza i Lutcza-Krosno o długości 3,9 km oraz następujące
drogi powiatowe: Połomia-Glinik – 2,5 km, Niebylec-Żarnowa – 4,5 km, Gwoździanka22

Jawornik – 4,7 km, Lutcza-Małówka-Delikatówka – 3,3 km, Konieczkowa-Lutcza – 4,8
km, Niebylec-Barycz – 11,6 km, Niebylec-Blizianka – 4,1 km, Połomia-Lubenia – 3 km.
Do dróg powiatowych zalicza się drogi łączące dwie lub więcej gmin. Łączna
długość dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy wynosi 38 km i na całej
długości są one utwardzone asfaltem.
Drogi gminne mają długość 75 km i w 85% są to drogi o nawierzchni bitumicznej,
pozostałe posiadają nawierzchnię żwirową lub gruntowo-kamienną. Długość dróg
gminnych o nawierzchni żwirowej lub gruntowej to ponad 11 km. Sieć dróg w gminie
jest bardzo dobrze rozwinięta. Do wszystkich przysiółków prowadzą drogi asfaltowe
bądź o nawierzchni żwirowo – kamiennej. Wykaz dróg gminnych ukazuje tabela nr 9.
Tabela nr 9. Zestawienie dróg gminnych
Drogi gminne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1 12203 R
1 12201 R
1 12202 R
1 12204 R
1 12206 R
1 10201 R
1 12205 R
1 12208 R
1 12215 R
1 12218 R
1 12217 R
1 12215 R
1 12216 R
1 12220 R
1 12224 R
1 12219 R
1 12217 R
1 12222 R
1 12225 R
1 12230 R
1 12227 R
1 12229 R
1 12226 R
1 12228 R
1 12212 R
1 12214 R
1 12212 R
1 12210 R

Połomia - Baryczka
Połomia - Gwoździanka
Baryczka - Domaradz
Baryczka - Sołonka
Baryczka - Zalesie
Baryczka - Żabia
Baryczka - Kamienna
Niebylec k. cmentarza - Jawornik
Blizianka - Wygoda
Gwoźnica Dolna – stara droga
Gwoźnica Dolna - Pasieki
Gwoźnica Górna - Poręby
Gwoźnica Górna - Czarnatówki
Gwoźnica Górna - Wilcze
Gwoźnica Górna - Jamne
Gwoźnica Górna - Granica
Gwoźnica Górna – Kąty Luteckie
Gwoźnica Górna- Kąty Gwoźnickie
Lutcza - Zatyle
Lutcza - Granica
Lutcza - Szopówka
Lutcza - Strzałówka
Lutcza - Żyznów
Lutcza – Del. Granica
Jawornik – Orzyszka (Leszczyny)
Jawornik – Podlas - Żyznów
Jawornik - Godowa
Konieczkowa – Szkoła (stara droga)
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29
1 12213 R
30
1 12211 R
31
1 12221 R
32
1 12209 R
33
1 12207 R
Źródło: Urząd Gminy Niebylec

Konieczkowa - Rybia
Konieczkowa – Rybia - Jawornik
Konieczkowa - Kąty
Konieczkowa – Rzym
Gwoździanka - Wieś

Drogi gminne zajmują łącznie 46,53 ha i zlokalizowane są na 130 działkach
gruntowych10, a ich rozkład w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela nr 10.
Tabela nr 10. Działki gruntowe pod drogami gminnymi w sołectwach

1

0001 – Baryczka

18

Powierzch
nia(ha)
9,28

2

0002 - Blizianka

3

2,74

3

0003 - Gwoździanka

1

0,7

4

0004 – Gwoźnica Dolna

3

2,74

5

0005 – Gwoźnica Górna

24

11,96

6

0006 – Jawornik

5

2,93

7

0007 - Konieczkowa

32

5,61

8

0008 – Lutcza

38

6,41

9

0009 – Małówka

0

0

10

0010 - Niebylec

1

0,5

11

0011 - Połomia

5

3,66

130 szt.

46,53 ha

Lp.

Obręb ewidencyjny

Ilość działek gruntowych (szt.)

RAZEM

Oprócz dróg gminnych, na terenie gminy są też drogi dojazdowe i wewnętrzne,
które stanowią znaczne uzupełnienie sieci dróg publicznych. Ich zarządcą jest Gmina
Niebylec, a grunty po których biegną szlaki drożne dróg wewnętrznych stanowią
własność Gminy Niebylec. Drogi te zajmują powierzchnię 32,59 ha i biegną przez 214
działek gruntowych11 w poszczególnych sołectwach, co obrazuje tabela nr 11.
Tabela nr 11. Działki gruntowe pod drogami wewnętrznymi w sołectwach

1

0001 – Baryczka

12

Powierzch
nia(ha)
1,26

2

0002 - Blizianka

2

0,37

3

0003 - Gwoździanka

6

0,79

4

0004 – Gwoźnica Dolna

10

4,27

5

0005 – Gwoźnica Górna

16

4,31

Lp.

10
11

Obręb ewidencyjny

Ilość działek gruntowych (szt.)

Dane Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.
Tamże.

24

6

0006 – Jawornik

35

5,15

7

0007 - Konieczkowa

12

2,76

8

0008 – Lutcza

65

10,46

9

0009 – Małówka

7

0,21

10

0010 - Niebylec

13

2,21

11

0011 - Połomia

36

3,21

214 szt.

32,59 ha

RAZEM
Źródło: Urząd Gminy Niebylec

Zarządcą dróg posiadających status dróg gminnych jest z mocy ustawy wójt
gminy, wobec czego ma on obowiązek dbania o utrzymanie nawierzchni dróg,
chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń
związanych z drogą będąca pod jego zarządem. W związku z tym, corocznie cześć
środków budżetowych przeznaczana jest na utrzymanie i remonty dróg. Gmina utrzymuje
również drogi wewnętrzne będące jej własnością. W ramach remontów nawierzchni
mineralno-bitumicznych w roku 2018 wykonano łącznie naprawy na powierzchni 7644
m2 dróg gminnych i wewnętrznych za kwotę 543 410,93 zł.12
Na utwardzenie nawierzchni dróg żwirowych oraz utwardzenie poboczy dróg
zakupiono materiał kamienny w ilości 1114 m3. Wydatki na przebudowy, remonty
i utrzymanie dróg w roku 2018 przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Wydatki budżetowe na remonty dróg gminnych w 2018 r.13

WYDATKI BUDŻETOWE

ROK 2018

zakup materiałów drogowych - drogi gminne

129 287,69 zł

zakup materiałów drogowych - drogi wewnętrzne

159 526,48 zł

usługi w ramach remontów i utrzymania dróg gminnych

433 290,56 zł

usługi w ramach remontów i utrzymania dróg wewnętrznych

548 604,27 zł

pozostałe usługi w ramach utrzymania dróg ( zimowe
utrzymanie, obsługa geodezyjna, projekty, dokumentacje
techniczne, utrzymanie wiat przystankowych, parkingów)

136 514,44 zł

12
13

Dane Urzędu Gminy w Niebylcu.
Tamże.
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Wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

627 370,39 zł

dotacje na remont dróg powiatowych i Gminy Lubenia

358 043,00 zł

RAZEM WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG

2 392 636,83 zł

4) Inwestycje
Tym co świadczy o rozwoju Gminy i poprawie warunków życia mieszkańców są
inwestycje gminne. W roku 2018 Gmina Niebylec kontynuowała realizację inwestycji
rozpoczętych wcześniej oraz rozpoczęto realizację nowych, wśród których wyróżniamy:
Zadanie pn. Budową hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej,
stanowiące kontynuację inwestycji rozpoczętej w 216 r. Wartość robót zamknęła się
kwotą 4 049 991,04 zł brutto. Dodatkowo w ramach zadania wyposażono obiekt hali w
sprzęt sportowy, w tym kompletne wyposażenie do koszykówki, siatkówki, badmintona,
piłki ręcznej, drabinki, piłkochwyty, siatki ochronne, tablica wyników, materace
ochronne, ławeczki gimnastyczne i trybuny stałe 2-rzędowe. Dostawcą wyposażenia była
firma PESMENPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 75 A, 32-400 Myślenice.
Wartość wyposażenia wyniosła 133 335,94 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane przy
współfinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa, ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki. Kwota
dofinansowania wyniosła 1 500 000,00 zł.
Zadanie

pn.

Budowa

budynku

usługowego

wielofunkcyjnego

wraz

z wykonaniem infrastruktury technicznej i drogowej w miejscowości Blizianka.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie budynku usługowego, wielofunkcyjnego,
dwukondygnacyjnego o łącznej powierzchni zabudowy 340,1 m2 i kubaturze 2 326,0 m3.
Zadanie obejmuje: roboty konstrukcyjno-budowlane (w tym konstrukcje, dach, stolarka
okienna PCV, ślusarka drzwiowa aluminiowa, stolarka drzwiowa, tarasy zewnętrzne,
schody i pochylnie, nawierzchnie, elewacje), instalacje elektryczne (rozdzielnice
elektryczne, linie zasilające, przewody dla instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
osprzęt instalacyjny, oprawy oświetleniowe podstawowe i awaryjne, instalacja
okablowania strukturalnego, w tym rury przewody TT, centralka CT, szafa SZTJ, osprzęt,
instalacja dla RTV, RTV SAT, instalacja odgromowa, instalacja przywoławczosygnalizacyjna dla WCN), oświetlenie terenu, przebudowę odcinka linii napowietrznej tt,
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instalacje sanitarne wewnętrzne (instalacja sanitarna, instalacja wody, instalacja c.o.,
instalacja gazowa), instalacje sanitarne zewnętrzne (kanalizacja deszczowa, drenaż,
kanalizacja sanitarna, przebudowa gazu, wodociąg), ukształtowanie terenu (chodnik
i odbój przy budynku, obrzeża betonowe, parking, krawężniki betonowe, odwodnienie
drogi), wykonanie muru oporowego. Większość prac została już wykonana,
a zakończenie zadania przewiduje się na październik 2019 r. Wartość umowy wyniosła
2 708 961,05 zł brutto.
Zadane pn. Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 112203 R Połomia – Baryczka
w miejscowościach Połomia i Baryczka. W ramach zadania wykonane zostały 52 punkty
świetlne (słupy oświetleniowe na fundamencie, z wysięgnikami 1,5 m i oprawami) na
łącznej długości 3,5 km. Wykonawcą robót była firma: F.H.U. „ALMAX” Aneta Liwosz,
ul. Szczepana 11, Świerzowa Polska, 38-457 Zręcin. Wartość robót zamknęła się
w kwocie 339 000,00 zł brutto.
Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Niebylec – Barycz
w miejscowości Gwoźnica Górna – etap VI. W ramach zadania wykonano 10 punktów
świetlnych (słupy oświetleniowe na fundamencie, z wysięgnikami 1,5 m i oprawami) na
łącznej

długości

około

0,7

km.

Wykonawcą

robót

była

firma:

F.H.U. „ALMAX” Aneta Liwosz, ul. Szczepana 11, Świerzowa Polska, 38-457 Zręcin.
Wartość robót zamknęła się w kwocie 87 800,10 zł brutto.
Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1412 R Połomia
– Lubenia w miejscowości Połomia. W ramach zadania wykonano 20 punktów
świetlnych (słupy oświetleniowe na fundamencie, z wysięgnikami 1,5 m i oprawami) na
łącznej

długości

ponad

1,0

km.

Wykonawcą

robót

była

firma:

F.H.U. „ALMAX” Aneta Liwosz, ul. Szczepana 11, Świerzowa Polska, 38-457 Zręcin.
Wartość robót zamknęła się w kwocie 149 000,06 zł brutto.
Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1814, 1697/7 i 1770/1 w
km 0+000 – 0+900 w miejscowości Gwoźnica Górna. W ramach zadania wykonano
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wyrównanie istniejącej
nawierzchni, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz
mechaniczne ścięcie poboczy. Łącznie remontowi poddano 2 625,8 m2 drogi. Wartość
robót wyniosła 139 993,80 zł brutto. Zadanie współfinansowane ze środków dotacji
celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Wysokość dofinansowania wyniosła 111 995,00 zł.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 1 12217 R Gwoźnica Górna – Kąty Gwoźnickie
w km 1+400 – 1+900”. W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne, wyrównanie istniejącej nawierzchni, podbudowę z kruszywa
oraz

nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Łącznie

przebudowie poddano 1 500,0 m2 drogi.Zadanie współfinansowane ze środków dotacji
celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Wysokość dofinansowania wyniosła 119 334,00 zł. W okresie od lipca do
września 2018 prowadzono bieżące remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych na
terenie gminy Niebylec, w tym w szczególności:
a) 1000 m2 dróg w technologii I – profilowanie i zagęszczanie podłoża,
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 7 cm, nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm,
b) 310 m2 dróg w technologii II – profilowanie i zagęszczanie podłoża,
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm,
c) 2300 m2 dróg w technologii III – profilowanie i zagęszczanie podłoża,
wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym
mechanicznie gr. 0,05 m3, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. gr. 5 cm,
d) 4700 m2 dróg w technologii IV – wyrównanie podbudowy mieszanką
mineralno-bitumiczną o śr. gr. 0,05 Mg, nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm.; wykonawcą robót była firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana
Pawła II 30, 38-200 Jasło. Wartość zakontraktowanych robót wyniosła
551 593,50 zł brutto.
Zadanie pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1731/2 w km 0+000-0+220
w miejscowości Połomia, przebudowa drogi dz. nr ewid. 770/8 w km 0+000-0+225
w miejscowości Baryczka, przebudowa drogi dz. nr ewid. 101/1 w km 0+000-0+800
w miejscowości Gwoźnica Dolna”. Zadanie w obrębie każdej z dróg obejmowało
profilowanie i zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem
łamanym, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 7 lub 10 cm oraz nawierzchnię
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm. Łącznie przebudowie
poddano 660,00 m2 drogi dz. nr ewid. 1731/2 w km 0+000-0+220 w miejscowości
Połomia, 630,00 m2 drogi dz. nr ewid. 770/8 w km 0+000-0+225 w miejscowości
28

Baryczka oraz 2400,300 m2 drogi dz. nr ewid. 101/1 w km 0+000-0+800 w miejscowości
Gwoźnica Dolna. Wartość zakontraktowanych robót wyniosła 328 318,34 zł brutto.
Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dofinansowania
wyniosła 262 653,00 zł.
Zadanie pn. Wdrożenie nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy
Niebylec, które obejmowało:
a) opracowanie i wdrożenie e-usług wraz z wykonaniem infrastruktury sieciowej
i serwerowej, w tym: adaptacja pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu
Gminy Niebylec, uruchomienie systemu monitoringu środowiskowego
z powiadomieniami SMS; dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie
infrastruktury technicznej wraz z przekazaniem niezbędnych licencji (w tym:
serwer, przełącznik sieciowy, firewall UTM, serwer backupowy NAS,
zasilanie awaryjne UPS, szafa serwerowa, licencje, konfiguracja sprzętu
komputerowego Zamawiającego wraz z instalacją oprogramowania),
modernizacja systemów dziedzinowych Centrum Usług Wspólnych (CUW);
dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie w jednostkach oświatowych
Zamawiającego

oprogramowania

niezbędnego

do

współpracy

z wytworzonymi e-usługami, opracowanie interfejsów komunikacyjnych
umożliwiających realizację e-usług z poziomu platformy internetowej;
dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie internetowej platformy e-usług
(portalu

informacyjnego),

przeprowadzenie

prac

programistyczno-

wdrożeniowych i uruchomienie systemu e-usług wraz z przeszkoleniem
użytkowników systemu,
b) dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych komputerów przenośnych dla
jednostek oświatowych Gminy Niebylec, w tym: dostawa 111 sztuk
komputerów przenośnych do klasopracowni i na wyposażenie GZEAS
(Centrum Usług Wspólnych) oraz dostawa 19 sztuk komputerów przenośnych
dla nauczycieli WF.
Wartość zadania wyniosła łącznie 1 600 703,68 zł brutto, dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO WP na lata 2014-2020 stanowiło kwotę 1 360 003,12 zł.,
Zadanie pn. Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych,
instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy
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Niebylec. W ramach zadania przewidziano dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją
kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej, obejmującą w szczególności dostawę wraz z montażem 336 sz.t
instalacji kolektorów słonecznych, 192 szt. instalacji fotowoltaicznych, 53 kotłów na
biomasę i 27 pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn. „Rozwój
OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole
Skrzyńskie”. Instalacje OZE wykonane zostały na nieruchomościach prywatnych, na
potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec. Zadanie realizowane jest w
podziale na 4 części (pakiety), wykonywane przez poszczególnych wykonawców:
a) część nr 1 – Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych Solartime Sp. z o.o., ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów. Wartość umowy
wyniosła 3 464 237,16 PLN brutto,
b) część nr 2 – Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych – Hymon
Energy Sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów. Wartość umowy wyniosła
2 884 597,65 PLN brutto,
c) część nr 3 – Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę – Semper Power
Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn. Wartość umowy wyniosła
781 223,40 PLN brutto,
d) część nr 4 – Dostawa wraz z montażem pomp ciepła – Romitex Sp. z o.o.,
Sadurki 18, 24-150 Nałęczów. Wartość umowy wyniosła 400 572,00 PLN
brutto.
Łączna zakontraktowana wartość umów wyniosła 7 530 630,21 zł brutto.
Zakończenie zadania – wg harmonogramu – przewiduje się na połowę czerwca 2019 r.,
w chwili obecnej zrealizowano większość zadania. Zadanie współfinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO WP na lata 2014-2020. Prognozowana kwota dofinansowania wyniesie
5 959 775,64 zł.

7. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Teren gminy charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i bogatą
szatą roślinną, co znalazło wyraz w utworzeniu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego i jego strefy ochronnej, obejmującej znaczną część gminy. Głównymi
zaletami obszaru gminy Niebylec jest górzysty krajobraz oraz bogata szata roślinna.
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Przyrodniczym atutem gminy jest malownicze położenie w dolinach podgórskich
potoków (Stobnicy i Gwoźnicy z dopływami), rozdzielonych zalesionym pasem
wzniesień: G. Kamieniec (442 m n.p.m.) i otoczonych od północnego-wschodu grzbietem
Patrii (506 m n.p.m.), skąd podziwiać można rozległą panoramę Pogórza Dynowskiego.
Wzniesienia mają przebieg południowo-wschodni i są porozcinane równoległymi,
rozległymi i głębokimi dolinami rzecznymi. Na obszarze gminy Niebylec występuje małe
zróżnicowanie gleb – można je zaliczyć do średnich klas bonitacyjnych pod względem
użyteczności rolniczej. Gleby gminy zaliczane są głównie do III i IV klasy bonitacyjnej.
Według klasyfikacji ogólnej są to gleby terenów górzystych. Są bardzo płytkie, o dużym
udziale rumoszy, łatwo przepuszczalne, bardzo kwaśne. Pomimo bardzo dużej zawartości
próchnicy nie przedstawiają one żadnej wartości rolniczej. Są bardzo ciężkie, trudne
w uprawie, wymagające szczególnych zabiegów agrotechnicznych. Ponieważ dominują
gleby pylaste, a nie zwięzłe, w gminie występuje problem erozji gleb. Znaczna część
obszaru gminy jest objęta terenami zagrożonymi osuwiskami. Na obszarze gminy
występują gleby bielicowe i mady zlokalizowane na równinnych tarasach doliny rzek
oraz gleby brunatne i bielicowe wytworzone w wyniku wietrzenia skał fliszu
karpackiego, które przeważają na terenach położonych wyżej. Strukturę glebową tworzą
też gleby inicjalne (szkieletowe) zajmujące obszary grzbietowe i wierzchowinowe oraz
poosuwiskowe, nie przedstawiające żadnej wartości rolniczej, gleby gliniaste oraz ilaste,
które są trudne w wykorzystaniu na cele rolnicze.
Na terenach rolnych, znajdują się wąskie pasma lasów łęgowych. Lasy te zajmują
jedynie najwyżej położone, zbyt strome dla upraw rolnych, łąk i pastwisk obszary.
Większe tereny leśne przeważają głównie w południowej i wschodniej części gminy.
Dominującym i podstawowym typem krajobrazu na terenie gminy jest historycznie
ukształtowany krajobraz podgórski o kulturze rolniczej, odznaczający się w większości
niezwykle barwną mozaiką upraw rolnych, łąk, i zadrzewień śródpolnych. Około 70%
terenu gminy objęte jest szczególnymi formami ochrony, takimi jak: CzarnorzeckoStrzyżowski Park Krajobrazowy, czy Hyżneńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego
Krajobrazu i obszar objęty strefą ochronną (otuliną).
Teren gminy położony jest na fliszu karpackim, który z reguły nie obfituje
w bogactwa naturalne, jednak występują one w małych ilościach. Dotyczy to
udokumentowanych i do niedawna jeszcze eksploatowanych złóż surowców
budowlanych w postaci piaskowców, a także surowców ceramicznych, tj. glin i iłów
(Połomia, Lutcza,), jak również żwirów, piasków i kruszywa rzecznego. Ciekawostką jest
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występowanie minerałów takich jak: bentonity w Niebylcu oraz wody mineralne, których
samowypływy zostały stwierdzone w wielu miejscowościach, m.in. w Niebylcu, Lutczy.
Na terenie gminy występują dwie główne rzeki: Stobnica oraz Gwoźnica. Mają
one charakter rzek górskich o dużych wahaniach poziomu i zmiennych przepływach.
Część południowa gminy położona jest w zlewni Stobnicy oraz prawobrzeżnego dopływu
Wisłoka, odprowadzając wody w kierunku zachodnim. 8-kilometrowy odcinek rzeki
Stobnicy płynie na terenie gminy i uchodzi do Wisłoka na wysokości Strzyżowa.
Gwoźnica swoje koryto ma w północnej i centralnej części gminy, która odprowadza
wodę w kierunku północnym ku Wisłokowi, gdzie ma ujście w miejscowości Wyżne.
Obie rzeki są bardzo zanieczyszczone fosforanami, żelazem oraz magnezem, szczególnie
Stobnica, przekraczając tym samym dopuszczalne normy. Wprowadzają do Wisłoka
wody II klasy czystości. W ostatnich dziesięcioleciach stan wód Wisłoka, a także
pozostałych cieków wodnych ulega poprawie, co ma związek z działalnością
samorządów gminnych inwestujących w budowę oczyszczalni ścieków oraz w
rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
Szata roślinna gminy jest bardzo urozmaicona. Lasy zajmują około 26% jej
powierzchni. Kompleksy leśne rozmieszczone są nierównomiernie. Najwyższe partie
terenu zajmują drzewostany złożone z jodły i buka z domieszką grabu i dębu, tworzące
zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej. Nieco niżej położone są
drzewostany z przewagą grabu. Prócz wymienionych drzew w lasach spotkać można:
jesiony, jawory i cisy. O wysokiej wartości przyrodniczej terenu świadczy fakt
występowania na nim wielu gatunków roślin i zwierząt osiągających tu granice swojego
zasięgu występowania związane jest z tym, iż obszar Pogórza stanowi formę przejściową
pomiędzy terenami górskimi i nizinnymi. Ogółem stwierdzono występowanie 916
gatunków roślin w tym wielu chronionych i zagrożonych. Chronione obszary obfitują w
faunę, w której szczególnie bogaty jest świat owadów. W górskich potokach jest wiele
gatunków ryb.
Jednym z ważniejszych problemów gminy jest zachowanie czystości powietrza
oraz ochrony wód powierzchniowych. Porównując z emisję zanieczyszczeń z innych
regionów województwa podkarpackiego, emisja z powiatu strzyżowskiego nie stanowi
dużego procentu, tym samym nie powoduje dużego zanieczyszczenia środowiska, co
korzystnie wpływa, na jakość życia mieszkańców.
Stopień uprzemysłowienia gminy jest niewielki, zlokalizowane są tu jedynie
podmioty gospodarcze zaliczane do małych i średnich przedsiębiorstw. Zanieczyszczenia
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powietrza pochodzą głównie od lokalnych kotłowni pracujących na rzecz szkół
i budynków użyteczności publicznej, gospodarstw domowych oraz wyniku spalania
paliw płynnych w pojazdach mechanicznych.
Obszar Pogórza Strzyżowskiego stanowi fragment Pogórza Dynowskiego. Leży
w zasięgu typu klimatu podgórskiego i jest piętrem umiarkowanie ciepłym, posiadającym
najkorzystniejsze warunki klimatyczne wśród klimatów górskich. Sumy roczne opadów
są małe, ok. 650 mm. Jest to wartość zbliżona do wartości rocznej dla całej Polski. Klimat
kontynentalny ma wpływ na kształtowanie klimatu w gminie. Cechują go duże roczne
amplitudy wahań temperatury spowodowane wysokimi wartościami temperatur
maksymalnych i niskimi wartościami temperatur minimalnych. Średnia roczna
temperatura w zależności od wysokości nad poziomem morza sięga 6-8 stopni14.
Przedstawione wyżej środowisko przyrodnicze, a więc powietrze atmosferyczne,
woda i gleba wymaga, ochrony, a więc znacznych nakładów finansowych, bowiem
wskutek dużego zanieczyszczenia powietrza mogą nastąpić nieodwracalne zmiany w
przyrodzie. Zadanie to w gminie Niebylec jest o tyle ułatwione, że nie ma tutaj
rozwiniętego przemysłu lokalnego, a więc nie ma pod tym względem większych
zagrożeń. Do najważniejszych składników zanieczyszczających powietrze należą: pyły
i gazy powstające w procesie spalania paliw stałych (węgiel, koks) oraz węglowodory
i związki azotu powstałe w wyniku spalania paliw płynnych w pojazdach mechanicznych.
Innym rodzajem zagrożenia są stosowane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, które
używane niezgodnie z zasadami sztuki spływają wraz z wodami opadowymi do gleb
i rzek, powodując ich zanieczyszczenia. W samym Niebylcu, przechodząca przez jego
centrum droga krajowa Rzeszów-Barwinek wywołuje hałas komunikacyjny i powoduje
zagrożenie dla istniejących tutaj zabudowań. Gmina jest wolna od zagrożeń
ekologicznych, w pewnym sensie zagrożona jest natomiast wylewami dwóch głównych
rzek i osuwaniem się terenu.
Gmina Niebylec zajmuje powierzchnię 10437 ha, z czego użytki rolne zajmują
7244 ha, lasy 2411 ha, tereny osiedlowe 430 ha i pozostałe grunty 352 ha.
W poszczególnych wsiach struktura użytkowania gruntów przedstawia tabela nr 13.

14

Zob. Strategia Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2015-2020.
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Tabela nr 13. Struktura użytkowania gruntów w gminie Niebylec

Wieś
ogółem
ha
%
Baryczka
Blizianka
Gwoździanka
Gwoźnica D.
Gwoźnica G.
Jawornik
Konieczkowa

927
487
345
503
1307
1215

Powierzchnia terenów, w tym
użytki rolne
leśne
Osiedlowe
pozostałe
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%

100
585
63,1 279
100
376
77,2
69
100
278
80,5
36
100
330
65,6 139
100
921
70,5 287
100
931
76,6 204
63,0 316
1098 100 692
70,3 641
Lutcza
2809 100 1984
Małówka
186 100
135
72,6
32
Niebylec
199 100
128
64,3
37
Połomia
1361 100
884
64,9 371
Razem
10437 100 7144
69,4 2411
Źródło: Strategia rozwoju Gminy Niebylec

30
30
14,2 26
10,4 18
27,6 21
21,9 51
16,8 54
28,7 43
22,8 92
17,2 11
18,6 21
27,3 63
23,1 430

3,2
5,3
5,2
4,2
3,9
4,4
3,9
3,3
5,9
10,6
4,6
4,1

33
16
12
13
48
26
47
92
8
14
43
352

3,7
3,3
3,9
2,6
3,7
2,2
4,4
3,6
4,3
6,5
3,2
3,4

Największą część powierzchni gminy – prawie 70% zajmują użytki rolne, tereny
leśne zajmują ok. 23% co oznacza, że ¼ jej część jest zalesiona i występuje tendencja
wzrastająca, natomiast tereny osiedlowe zajmują tylko 4% powierzchni gminy. 352 ha,
czyli ok. 3,5% powierzchni zajmują grunty pozostałe, na które składają się tereny pod
obiektami przemysłowymi, magazynowymi i składowymi, handlowo-usługowymi
i biurowymi oraz pod obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
Pod względem użyteczności rolniczej, gleby gminy Niebylec zaliczyć można do
średnich klas bonitacyjnych. Należą one, wg klasyfikacji ogólnej do gleb terenów
górzystych. Przeważającą klasą gruntu jest klasa IV a; grunty tej klasy stanowią 65%
ogólnej powierzchni gminy. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,83.
Przeciętna powierzchnia gospodarstw w gminie wynosi 2,6 ha i jest taka sama jak
średnia norma w powiecie. Norma ta jest wyższa niż w gminie Czudec, ale niższa niż
w pozostałych gminach powiatu. W gminie dominują gospodarstwa małe, rozdrobnione
i to rozdrobnienie utrudnia efektywne gospodarowanie. Nastąpił więc znaczny regres
w rolnictwie, co wykazują kolejne spisy rolne, a w konsekwencji coraz mniej
mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Zahamowaniu uległa także dynamicznie
rozwijająca się produkcja miękkich owoców jagodowych, szczególnie malin. O ile
powierzchnia upraw malin i innych krzewów jagodowych wg danych do Strategii
Rozwoju Gminy (wyniki spisu powszechnego) wyniosła w 1999 r. ok. 300 ha, w 2002 r.
wyniosła już tylko 159 ha, to w chwili obecnej uprawa malin prowadzona jest
w znikomym zakresie. Drogą prowadzącą do odwrócenia tego niekorzystnego trendu
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może być tworzenie grup producentów rolnych oraz rozwój organizacji odpowiednich
instytucji gospodarczych rolników, które w zakresie swego działania miałyby
przetwórstwo rolno-spożywcze, przechowalnictwo owoców i warzyw oraz ich skup itp.
Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 2431 ha, w tym 965 ha to lasy
państwowe. Mimo to, że lasy zajmują u nas stosunkowo znaczną powierzchnię, nie ma
tutaj zakładów przetwórstwa drzewnego. Istnieje tylko kilka tartaków prywatnych
świadczących usługi dla ludności oraz kilka prywatnych zakładów stolarskich.
Ochronie środowiska naturalnego sprzyja właściwie prowadzona gospodarka
odpadami, zorganizowana na nowo od lipca 2013 r. Zmiana systemu polegała na tym, że
gmina przejęła obowiązek wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkanych, stając się
ich właścicielem, a mieszkańcy zostali zobowiązani do ponoszenia opłaty za wywóz
w wysokości ustalanej przez radę gminy. Oczywiście gmina nie dokonuje wywozu
samodzielnie, ale za pośrednictwem operatora wyłanianego w drodze przetargu. Nowela
do ustawy o czystości i porządku w gminach z lipca 2013 r., która organizowała system,
a za nią uchwała Rady Gminy w Niebylcu wprowadzała segregacje odpadów
komunalnych, wykorzystując pięć podstawowych frakcji:
1) papier (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów
opakowaniowych z tektury),
2) tworzywa sztuczne i metale (w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów
opakowaniowych

tworzyw

sztucznych

oraz

odpadów

opakowaniowych

wielomateriałowych),
3) szkło w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
(w tym odpadów zielonych),
5) zmieszane odpady komunalne.
Poza nimi, wyróżniamy jeszcze frakcje dodatkowe, takie jak:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) zużyte opony,
4) przeterminowane leki,
5) chemikalia,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały
w

wyniku

prowadzenia

drobnych

robót

budowlanych

lub

remontowych,
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nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót
do organu architektoniczno-budowlanego.
W okresie od 1 lipca 2013 r. do końca roku 2014 wywóz odpadów prowadziła
firma Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., od 1 stycznia 2015 r. do końca 2016
r. firma Ekomax z Jasła, natomiast od 1 stycznia 2017 r. do chwili obecnej wywóz
odpadów prowadzi firma P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 38B
w Strzyżowie. Każda z firm wyłaniana była w drodze przetargu. Operatora na wywóz
odpadów w roku 2018 r. wyłoniono w grudniu 2017 r., a umowa podpisana została 18
grudnia tegoż roku. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 552 472,80 zł., cena
jednostkowa za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów komunalnych wyniosła kwotę
432,00 zł netto, natomiast cena jednostkowa 1szt. worka na odpady to 0,10 zł netto.
Odpady segregowane i zmieszane z gospodarstw domowych odbierane są dwa razy
w miesiącu. W grudniu 2018 r., rozstrzygnięto przetarg na wywóz odpadów w roku 2019,
a umowa podpisana została 17 grudnia 2018 r. Warunki ekonomiczne wielu operatorów,
ogólna sytuacja gospodarcza na rynku gospodarki komunalnej itp. spowodowały wzrost
cen na tego rodzaju usługi, dlatego też najkorzystniejsza oferta stanowiła wówczas kwotę
972 349,20 zł.
W 2018 r. zorganizowana została jedna objazdowa zbiórka mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon oraz jedna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne.
Przeterminowane leki mieszkańcy wrzucają do pojemników znajdujących się w aptekach
oraz w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu. Pojemniki na zużyte baterie zostały
umiejscowione w obiektach użyteczności publicznej, tj. Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz
we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,
obszar województwa został podzielony na regiony

gospodarki odpadami. Gmina

Niebylec wchodzi w skład regionu centralnego. Odpady zmieszane od mieszkańców
naszej Gminy trafiły do sortowni odpadów zmieszanych P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o.
w Strzyżowie, sortowni odpadów zmieszanych w Giedlarowej k. Leżajska, sortowni
odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki PGO Paszczyna k. Brzeźnicy, do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy oraz do Spalarni Odpadów Komunalnych
ITPOE w Rzeszowie.
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Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania trafiły na
Składowiska w Strzyżowie i Kozodrzy. W roku 2018 zebrano następujące ilości odpadów
komunalnych: opakowania z papieru i tektury – 7,560 Mg (7,5 t.), opakowania z tworzyw
sztucznych – 4,810 Mg (4,8 t.), zmieszane odpady opakowaniowe – 228,940 Mg (228,9
t.), opakowania ze szkła – 156,690 Mg (157 t.), zużyte opony – 26,300 Mg (26 t.), odpady
poremontowe – 14,820 Mg (14,8 t.), szkło – 2,520 Mg (2,5 t.), odpady ulegające
biodegradacji- 4,640 Mg, inne odpady nieulegające biodegradacji – 4,950 Mg (4,9 t.),
niesegregowane odpady komunalne – 705,580 Mg (705,5 t.), odpady wielkogabarytowe
– 165,440 Mg (165,4 t.), przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne – 9,195 Mg (9,2 t.). Łączna masa wszystkich odpadów
w 2018 r. wyniosła 1331,445 Mg (1331,5 ton).
System

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

jest

systemem

samofinansującym się, tzn., że wszystkie wydatki muszą zostać pokryte składką opłacaną
przez mieszkańców. Wysokość tej składki w roku 2018 wynosiła 9 zł. od jednej osoby
w rodzinie 1-4, 8 zł w rodzinie co najmniej 5-osobowej oraz 20 zł. za odpady
niesegregowane.

8. Oświata
Na terenie gminy Niebylec funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w tym jeden
zespół szkół, w skład w którego wchodzi szkoła podstawowa oraz przedszkole
samorządowe. Przy wszystkich jedenastu szkołach podstawowych istnieją oddziały
przedszkole. Funkcjonuje również jedno odrębne przedszkole samorządowe w Niebylcu.
Na terenie gminy nie ma szkół średnich. Młodzież kontynuuje naukę głównie
w Rzeszowie, Brzozowie, a także w Strzyżowie oraz Czudcu. Najbliższa szkoła wyższa
znajduje się w Rzeszowie, Krośnie oraz Jaśle. Od września 2018 r. naukę w szkołach
z terenu Gminy Niebylec rozpoczęło 937 uczniów, a do oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych zapisanych zostało152 dzieci. W szkołach podstawowych
prowadzona jest opieka i edukacja dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. Uczęszczające do tych placówek dzieci o różnym stopniu
i rodzaju niepełnosprawności (np. słabo widzące, słabo słyszące, upośledzone w stopniu
lekkim i umiarkowanym, z rozpoznanym autyzmem, z zespołem Aspergera,
niepełnosprawności sprzężone, oraz niepełnosprawni ruchowo) uzyskują wsparcie
poprzez organizowanie zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.
W roku szkolnym 2018/2019 takimi zajęciami objętych było 34 uczniów. Natomiast
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dwoje uczniów, ze względu na swój stan zdrowia, objętych było nauczaniem
indywidualnym.
W szkołach odbywa się obowiązkowa nauka języka obcego – jest nim
w przeważającej mierze język angielski, językiem dodatkowym jest język niemiecki.
W większości szkół prowadzone są również zajęcia świetlicowe. Liczba uczniów jednego
rocznika w gminie wynosi średnio 69,69 uczniów. Największa klasa liczy 28 uczniów,
zaś do najmniejszej uczęszcza jeden uczeń. Rok szkolny 2017/2018 ukończyło 945 dzieci
i wszyscy uzyskali promocję do następnej klasy.
Koszty utrzymania szkół w gminie, liczbę uczniów w poszczególnych szkołach,
liczbę nauczycieli w tych szkołach oraz wydatki na jednego ucznia, obrazuje tabela nr 14.
Tabela nr 14. Koszty utrzymania szkół, liczba uczniów w szkołach, liczba nauczycieli
oraz wydatki na jednego ucznia15
Szkoła
Koszt
Liczba
Liczba nauczycieli
Wydatek
utrzymania

uczniów w

zatrudnionych w

na jednego

szkoły w zł.

szkole

szkole/w tym

ucznia w zł.

pełnozatrudnionych
Baryczka

1 006 460,94

62

16/8

16 233

Blizianka

734 108,86

43

18/5

17 072

Gwoździanka

364 034,33

13

10/3

28 002

Gwoźnica

660 403,66

28

18/6

23 585

1 630 054,66

136

27/16

11 985

Jawornik

1 057 834,98

71

23/11

14 899

Konieczkowa

1 559 255,09

109

25/16

14 305

Lutcza nr 1

2 240 928,37

173

32/21

12 953

Lutcza nr 2

714 211,08

35

16/5

20 406

Niebylec

1 535 315,06

125

23/9

12 282

Połomia

1 574 304,85

142

26/18

11 086

Razem

13 076 911,85

937

248/126

13956

Dolna
Gwoźnica
Górna

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez GZEAS

15

Dane przygotowane przez GZEAS Niebylec.
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Koszty funkcjonowania oświaty pochodzą z subwencji gwarantowanej przez
państwo, z tzw. subwencji oświatowej, niemniej jednak są to środki daleko nie
wystarczające, dlatego też na wysokość nakładów podaną w tabeli nr 9 składa się kwota
subwencji oraz środki własne Gminy. Podział nakładów na oświatę w gminie przedstawia
tabela nr 15.
Tabela nr 15. Podział nakładów na oświatę16
Szkoła

Wydatki ogółem

Kwota subwencji

Środki własne
Gminy

Baryczka

1 006 460,94

561 924,01

444 536,93

Blizianka

734 108,86

456 828,96

277 279,90

Gwoździanka

364 034,33

165 875,20

198 159,13

Gwoźnica Dolna

660 403,66

435 599,43

224 804,23

Gwoźnica Górna

1 630 054,66

1 476 241,25

153 813,41

Jawornik

1 057 834,98

914 590,28

143 244,70

Konieczkowa

1 559 255,09

1 094 861,46

464 393,63

Lutcza nr 1

2 240 928,37

1 838 869,36

402 059,01

Lutcza nr 2

714 211,08

385 381,88

328 829,20

Niebylec

1 535 315,06

1 295 124,16

240 190,90

Połomia

1 574 304,82

1 399 504,18

174 800,64

Razem

13 076 911,85

10 024 800,17

3 052 111,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez GZEAS
W gminie Niebylec zatrudnionych jest 248 nauczycieli, w tym 126 na pełnych
etatach (pełnozatrudnionych) i 122 na części etatu (niepełnozatrudnieni), na różnych
stopniach awansu zawodowego. Strukturę zatrudnienia nauczycieli z podziałem na
poszczególne stopnie awansu zawodowego i wielkość etatów przedstawia tabela nr 16
Tabela nr 16. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego17
Stopień awansu

Nauczyciele

Nauczyciele

zawodowego

pełnozatrudnieni

niepełnozatrudnieni

Nauczyciel stażysta

8

14

Nauczyciel kontraktowy

16

26

16
17

Tamże.
Tamże.

39

Nauczyciel mianowany

23

26

Nauczyciel dyplomowany

79

56

Ogółem

126

122

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez GZEAS
Średnie wynagrodzenie nauczycielskie w gminie wg stopni awansu zawodowego
wynosi18:
1) nauczyciel dyplomowany – 4513,92 zł brutto,
2) nauczyciel mianowany – 3616,97 zł. brutto,
3) nauczyciel mianowany – 3076,03 zł. brutto,
4) nauczyciel stażysta – 2584,64 zł. brutto.
Ponieważ
wieloskładnikowym,

wynagrodzenie
zatem

nie

nauczycielskie
obejmuje

ono

jest

wynagrodzeniem

wynagrodzenia

za

godziny

ponadwymiarowe oraz średnich z godzin (tzw. „czternastka), nagród, wynagrodzenia
wakacyjnego, dodatkowego (tzw. „trzynastka”)19.
Spośród 249 nauczycieli, trzech posiada stopień naukowy doktora. W roku 2018
odeszło na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne 7 nauczycieli, zatrudniono 14
nowych na różne wymiary etatu.
Na terenie Gminy funkcjonuje jedno odrębne Przedszkole Samorządowe
w Niebylcu oraz Przedszkole Samorządowe w Lutczy, które wchodzi w skład Zespołu
Szkół. Do gminnych przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 152 dzieci,
z czego:
1) rocznika 2014 – 17 dzieci,
2) rocznika 2015 – 48 dzieci,
3) rocznika 2016 – 49 dzieci,
4) rocznika 2017 – 37 dzieci,
5) rocznika 2018 – 1 dziecko.
Ogólne wydatki na prowadzenie przedszkoli wyniosły w 2018 r. kwotę
914 419,16 zł., w tym dotacja na dzieci 3-5 letnie stanowiła kwotę 184 950 zł., oraz
subwencja na dzieci 6-letnie kwotę 68 758,04 zł20.

18

Tamże.
Tamże.
20
Tamże.
19
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9. Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej gmina Niebylec realizuje za pomocą
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a tytułem do przyznania różnych form pomocy
są ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania,
zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, klęski żywiołowe lub ekologiczne.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które
spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej
jednej z wymienionych wyżej okoliczności. Od 1 października 2018 r. progi dochodowe
uprawniające do świadczeń pomocy społecznej są następujące:
1) w przypadku osób samotnie gospodarujących – kwota 701,00 zł,
2) w przypadku rodziny – kwota 528,00 zł na osobę w rodzinie,
a wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara
przeliczeniowego wynosi 308,00 zł., od 11 maja 2013 roku dochodu z powierzchni
użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego nie wlicza się do dochodu.
Ustawa o pomocy społecznej21 określa wysokość zasiłku stałego, który wynosi
645,00 zł oraz minimalne i maksymalne wysokości poszczególnych świadczeń, np. kwota
zasiłku okresowego w roku 2018 nie mogła być niższa niż 50% różnicy między kryterium
dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny, jak również w przypadku osób samotnie
gospodarujących kwota zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a jej dochodem. Wysokość zasiłku nie
mogła być jednak niższa niż 20,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone.
Wśród zadań zleconych w 2018 r. realizowano22:
1) specjalistyczne usługi opiekuńcze, które świadczone były w miejscu
zamieszkania na rzecz 3 dzieci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy

21
22

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
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zlecenie w wymiarze 821 godzin na łączny koszt 24 728,00 zł. Dochody z tytułu
odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2018 roku
wyniosły 1 646,12 zł.,
2) wypłatę wynagrodzenia należnego opiekunom z tytułu sprawowania opieki
przyznanego przez sąd dla czworga opiekunów w wysokości 12 337,00 zł.
3) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym
zakresie gmina poniosła koszty za umieszczenie trojga dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej; łączny wydatek z tego tytułu to kwota 20 978,77 zł.,
4) wypłatę świadczeń rodzinnych; uprawniona jest każda rodzina, w której dochód
miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekraczał kwoty 674,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty
764,00 zł. Zasiłek rodzinny w 2018 roku wynosił miesięcznie:
a) 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do
ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do
ukończenia 24. roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługuje szereg dodatków: z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł.
jednorazowo,), dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego (400,00 zł miesięcznie), z tytułu samotnego wychowywania dziecka
(193,00 zł miesięcznie, 273,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł miesięcznie, na dziecko
do ukończenia 5. roku życia, powyżej 5. roku życia w wysokości 110,00 zł), z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde kolejne dziecko
uprawnione do zasiłku rodzinnego (95,00 zł miesięcznie), z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego (100,00 zł na dziecko), z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania (113,00 zł miesięcznie na dziecko w okresie od września do czerwca na
częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub
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gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności, 69,00 zł miesięcznie w okresie od września do czerwca
na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku dojazdu z miejsca
zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej
lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki
w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej).
Na dzień 31 grudnia 2018 roku zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego
otrzymało 593 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny,
wynosiła na początek roku 1071, a na koniec roku 1208. W roku 2018 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Niebylcu rozpatrzył 1496 wniosków o świadczenia rodzinne,
przyznał i wypłacił23:
 świadczenia rodzinne:
 zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze,
zasiłki pielęgnacyjne dla 871 rodzin, na kwotę 3 234 482 zł.,
 dodatki do zasiłków rodzinnych tytułu:
 rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 64 091,82 zł,
 urodzenia dziecka na kwotę 56 328,14 zł,
 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka na kwotę
108 000,00 zł.,
 świadczenia rodzicielskie dla 70 osób na kwotę 422 028,10 zł.
Ponadto realizowano następujące świadczenia:
 wypłacano 17 zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 104 153,40 zł. Zasiłek ten
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja przyznająca świadczenie
pielęgnacyjne wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 roku poz. 1557)
z dniem 1 lipca 2013 roku. Zasiłek dla opiekuna wypłacany jest od 1 listopada
2018 r. w kwocie 620,00 zł., wcześniej była to kwota 520 zł miesięcznie,
 przyznano i opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 29
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 38 osób pobierających

23

Tamże.

43

specjalny zasiłek opiekuńczy i dla 14 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.
Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 190 062,82 zł.,
5) zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizowane
od 1 października 2008 r. W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów tut Ośrodek:
a) przyznał i wypłacił dla 22 rodzin uprawnionych świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na łączną kwotę 150 034,00 zł.,
b) podjął działania wobec 25 dłużników zamieszkałych na terenie Gminy
Niebylec, zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób uprawnionych
zamieszkałych na terenie naszej gminy i innej.
W wyniku tych działań w 2018 roku zwrócona została przez dłużników, tytułem
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 115 704,46 zł, z czego
zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwota 35 670,78 zł
została przekazana na dochód własny gminy wierzyciela właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
a kwota 80 033,68 zł przekazana została na dochód budżetu państwa.
W trakcie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych niektóre wypłacone
świadczenia zostały uznane za nienależnie pobrane. Tut. Ośrodek systematycznie
podejmuje działania w celu ich odzyskania. Osoby nieuprawnione dokonały zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń. W 2018 roku kwota świadczeń odzyskanych wyniosła
31 591,00 zł.
Łączna kwota wydatkowana na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla
opiekuna

razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi wynosi 4 455 093,00 zł.,
6) świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ to kolejne zadanie realizowane przez
GOPS. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków
związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem
jego potrzeb życiowych, a jego wysokość wynosiła w 2018 r. 500 zł miesięcznie
na każde drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia, bez dodatkowych warunków.
Do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko do 18. roku życia
uprawniona jest każda rodzina, której miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód
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rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. W 2018 r.
Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

rozpatrzył

1228

wniosków

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym: 1148 wniosków w
formie papierowej i 80 wniosków w formie elektronicznej. Na początek 2018 r.
świadczenie wychowawcze pobierało 759 rodzin, a na koniec 2018 r. 745 rodzin.
Świadczenie przyznano 902 rodzinom w łącznej kwocie 7 855 096,11 zł., w tym
61 rodzinom w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności. W trakcie realizacji zadania niektóre
wypłacone świadczenia zostały uznane za nienależnie pobrane. Tut. Ośrodek
systematycznie podejmuje działania w celu ich odzyskania. Osoby nieuprawnione
dokonały zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W 2018 r. kwota świadczeń
odzyskanych wyniosła 10 500,00 zł.,
7) realizacja tzw. świadczeń „Za życiem”; jest to świadczenie przysługujące
rodzinie na częściowe pokrycie wydatków związanych z urodzeniem dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu. Wysokość świadczenia wynosi 4000 zł jednorazowo,
w roku 2018 wypłacono dwa świadczenia na łączną kwotę 8000 zł.,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także w imieniu Gminy
w 2018 r. zadania własne. Wśród nich wyróżniamy24:
1) wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób na kwotę 160 454,00 zł, środki finansowe na
wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji wojewody,
2) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób, na łączną kwotę
12 581,94 zł z dotacji wojewody,
3) opłacenie składki zdrowotnej dla pięciu osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne, 18 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 6 osób
pobierających

zasiłek

dla

opiekuna.

Łącznie

wydatkowano

kwotę

w wysokości – 16 969,36 zł.,
4) wypłatę zasiłków okresowych dla 53 rodzin na kwotę 112 028,00 zł.,
5) wypłata zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 166 rodzin na kwotę 85
509,00 zł., z tego specjalne zasiłki celowe wypłacono dla 39 rodzin na kwotę 31
250,00 zł. Zasiłki w/w przyznawane były na zaspokojenie niezbędnej potrzeby

24
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bytowej między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału,
leków, odzieży i inne,
6) wypłatę dla 118 osób z 114 rodzin pomocy w formie zasiłków celowych na zakup
posiłków lub żywności w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” 2014-2020 na kwotę 86 968,00 zł, z tego kwota 70 988,00
zł pochodziła z dotacji, a kwota 15 980,00 zł. ze środków własnych gminy,
7) pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało dziewięciu osób
w wymiarze 2189 godzin na łączną kwotę 40 497,00 zł. Koszt jednej godziny
w 2018 roku wynosił 18,50 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki
zatrudnione przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie, a dochody
z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w 2018 roku wyniosły
3 938,07zł.,
8) realizacja programu „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy

w formie zakupu gorącego posiłku korzystało 139 dzieci z 74 rodzin, w tym 19
dzieci z programu osłonowego na kwotę 5 050,00 zł. Ogólny koszt zakupu 16 970
posiłków wyniósł 52 309,00 zł. Kwota 41 848,00 zł pochodziła z dodatkowych
środków z rezerwy celowej budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych
gminy w zakresie dożywiania uczniów, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 10
461,00 zł wydatkowano z budżetu gminy,
9) ponoszenie kosztów pobytu 14 osób w domu pomocy społecznej, na łączną kwotę
365 717,00 zł (trzy osoby DPS Chmielnik, jedna osoba DPS Babica, jedna osoba
DPS Glinik Dolny, jedna osoba DPS Kąkolówka, jedna osoba DPS Iwoniczu, dwie
osoby DPS Górnie, jedna osoba DPS Pstrągowa Wola, jedna osoba DPS Dynów,
jedna osoba DPS Łańcut oraz dwie osoby DPS Przemyśl). Od 1 stycznia 2004 roku
odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wynosi 100% miesięcznego
kosztu pobytu mieszkańca. Do ponoszenia odpłatności za pobyt obowiązani są:
a) mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu,
b) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
c) gmina.
W 2018 roku z pomocy Ośrodka w formie pracy socjalnej skorzystało 56 rodzin.
Wyłącznie pracą socjalną objętych było 25 rodzin. W 2018 roku pracownicy socjalni
przeprowadzili 640 rodzinnych wywiadów środowiskowych bądź ich aktualizacji.
Ponadto przeprowadzane były wywiady alimentacyjne w celu zbadania i ustalenia
sytuacji materialno-bytowej osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób
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korzystających z pomocy w tut. Ośrodku, osób pobierających specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

jak

również dla innych Ośrodków. Ponadto

pracownicy socjalni podpisali 10 kontrakty socjalne z osobami korzystającymi ze
świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w celu określenia sposobu współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
Ogółem przyznano pomoc w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez
względu na rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania dla 227 rodzin, tj. 333 osób
w tych rodzinach. Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 500
osób, w tym 196 osób w wieku 0-17, 258 osób w wieku 18-65 oraz 45 osób w wieku 66
lat i więcej. Poniżej kryterium dochodowego z pomocy skorzystało 295 osób, zaś poniżej
kryterium dochodowego 205 osób powyżej. W 2018 roku z zakresu pomocy społecznej
wydano ogółem 604 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w 2018 roku na realizację
poszczególnych zadań wymienionych wyżej oraz na działalność bieżącą Ośrodka
wydatkował ogółem kwotę 14 265 543,97 zł.

10.Kultura, kultura fizyczna, sport i turystyka oraz promocja
Gminy
Działalność kulturalna realizowana jest głównie poprzez dwie gminne instytucje
kultury, którymi są Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury.
Gminna Biblioteka Publiczna działająca w Niebylcu od roku 1949 mieści się
w zabytkowym budynku byłej synagogi, ma dużą powierzchnię użytkową, wynoszącą
ok. 220 m2, na której mieści się wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia na
52 miejsca i obejmuje swoją działalnością także filie w Gwoźnicy Górnej, Lutczy
i Połomi. Filia GBP w Gwoźnicy Górnej mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia,
w Lutczy w budynku Zespołu Szkół im. Św. Rodziny, a w Połomi w budynku Domu
Strażaka. Filie biblioteczne posiadają podstawowy sprzęt biblioteczny i są
systematycznie wyposażane w księgozbiór. Gminna Biblioteka Publiczna posiada łącznie
63 069 woluminów, w tym 23 419 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 23 194
woluminów literatury pięknej dla dzieci oraz 16 456 woluminów literatury
popularnonaukowej25. W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów
25
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wynosiła 6,17 na dzień 1 styczeń 2018 r., natomiast na dzień 31 grudzień 2018 r. – 6,07
wolumina. W bibliotekach w 2018 r. użytkowano ogółem 15 komputerów, w tym: GBP
Niebylec – 10, Filia Gwoźnica Górna – jeden, Filia Lutcza – dwie, Filia Połomia – dwie,
wszystkie z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line są w budowie,
biblioteki nie gromadzą zbioru płyt CD i DVD.

Z literatury zgromadzonej w bibliotekach korzystają głównie uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz pozostali mieszkańcy Gminy. W 2018 r.
zarejestrowano w bibliotekach gminy Niebylec 1723 czytelników, którzy wypożyczyli
łącznie 32 467 książek. W 2018 r. księgozbiór wzbogacił się o wiele nowości
wydawniczych, wśród których znalazły się:

E.

Rzeszutko

–

„Niezłomni”,

T.

P. Słowiński – „Żołnierze Wyklęci”,

Kaczorowska

–

„Obława

Augustowska”,

M. A. Koprowski – „Akcja „Wisła”, M. Czerwińska-Buczek – „Powstańcy 44”,
A. Grabowska – „Stulecie Winnych”, M. Caparros – „Głód”, M. Niedźwiecka – „Bona”,
M. Nurowska – „Pamiętnik znaleziony w Katyniu”, Meszuge – „Alkoholik”, A. Beck –
„Terapia poznawcza uzależnień”, J. Bil – „Lwowskie losy”, A. Herbich – „Dziewczyny
z Solidarności”, E. Pisula – „Rodzice dzieci z autyzmem”, J. Mirecki – „Dzieci 44”26.
Wśród zakupów znalazła się także literatura dla dorosłych: beletrystka, literatura religijna
(ciesząca się dużą popularnością), literatura popularnonaukowa oraz nowości literatury
dla dzieci i młodzieży. Zakupiono również wiele pozycji literackich.
Ogółem w bibliotekach gminy Niebylec w 2018 r. zatrudnionych było osiem
osób, w tym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu pięć osób, w filiach
bibliotecznych trzy osoby. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.
Biblioteki zajmują się przede wszystkim wypożyczaniem książek, ale także
organizują różne wydarzenia kulturalne, z książką w tle. W roku 2018 zorganizowano
następujące tego typu wydarzenia27:
1)

ferie zimowa 2018r. (gry i zabawy z książką ,projekcja filmu „Sekret Eleonory”, puzle, gry
planszowe ,konkurs plastyczny „Recytujemy zimowe wiersze” ,głośne czytanie „Królowa
Śniegu”),

2) wystawa literatury tematycznie związanej z 250. rocznicą Konfederacji Barskiej,
opracowano przegląd wydarzeń z lat 1768-1772 w formie kalendarium, opracowano lekcję
historyczną z myślą o młodzieży starszych klas szkół naszej gminy, zorganizowano trzy
lekcje biblioteczne na ten temat,

26
27
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3) wystawa najnowszej literatury tematycznie związanej z VIII Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych,
4) przedstawienia teatralne pt.” Śpiąca Królewna”, „Czerwony Kapturek”, „Lodowa Kraina”,
w wykonaniu aktorów teatru Krak-Art. z Krakowa,
5) wystawa książek z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
6) przyjęto 19 wycieczek, w tym w większości Izraelczyków,
7) wystawy książek związanych z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę,
8) wystawa książek związana z XVIII rocznicą śmierci Św. Jana Pawła II,
9) Międzynarodowy Dzień Książki – wystawa książek,
10) Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w dniach 8-15 maja – wystawy, wycieczki do biblioteki,
lekcje biblioteczne,
11) Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” –
wystawy, plakat, wycieczki dzieci z przedszkola samorządowego,
12) pasowanie na czytelnika dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia z Gwoźnicy
Górnej,
13) 75. rocznica krwawych wydarzeń na Wołyniu w lipcu 1943 r. – wystawa literatury
tematycznie związanej z tamtymi wydarzeniami,
14) spotkanie z dziećmi z przedszkola z Niebylca – przedstawienie legendy o Lechu, Czechu i
Rusie,
15) promocja książek patriotycznych nawiązujących do Niepodległości Ojczyzny,
16) światowy Dzień Pluszowego Misia w Oddziale dla Dzieci w Niebylcu (czytanie bajek,
rysunki, konkurs),
17) spotkanie w Klubie Interesującej Książki; przybliżenie postaci Tamary Łempickiej, która
była związana z ziemią niebylecką, przedstawienie literatury związanej z tym tematem
znajdującej się w GBP w Niebylcu,
18) opracowywanie różnych artykułów, (m.in. 40. rocznica obecności biblioteki w zabytkowym
budynku synagogi w Niebylcu),
19) 220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza – wystawa tematyczna związana z rocznicą
(wiersze Mickiewicza poświęcone osobom związanym z Niebylcem, tj. Marceliną Łempicka
i Ewą Henriettą Ankwiczówną.
20) opracowywanie różnego rodzaju artykułów do kwartalnika „Głos Niebylca” (nowości
książkowe zakupione dla biblioteki, artykuł „O Niebyleckim Herbie” i inne ),
21) akcja czytelnicza „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam, wchodzę”. Celem tej akcji było
wyrobienie u młodych czytelników nawyku korzystania z zasobów biblioteki i nawyku
czytania książek28.

28
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W powyższych wydarzeniach udział wzięło 3772 osób, a wydatki związane z ich
organizacją stanowiły kwotę 3695 zł. Łączne wydatki na prowadzenie bibliotek
i upowszechnianie czytelnictwa w 2018 r. wyniosły kwotę 536 400 zł29.
Drugą z gminnych instytucji kultury jest Gminny Ośrodek Kultury, założony w roku
1985. Zatrudnia łącznie z dyrektorem siedmiu pracowników, a do jego zadań należy
realizacja zadań własnych Gminy z dziedziny kultury, kultury fizycznej, sportu
i turystyki. W tym celu GOK organizuje cykliczne wydarzenia kulturalne oraz
współdziała z innymi organizatorami imprez kulturalnych. Cyklicznym wydarzeniami
kulturalnymi organizowanymi przez GOK w 2018 r. były30:
1) Dni Gminy Niebylec, w których udział bierze ok. 1000 osób,
2) dożynki gminne – ok. 600 osób,
3) koncert noworoczny – ok. 300 osób,
4) kiermasz wielkanocny – ok. 60 osób,
5) kiermasz bożonarodzeniowy – ok. 80 osób,
6) organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas ferii zimowych – ok. 100 osób,
7) Spotkanie z okazji Dnia Kobiet ph. „Zadbaj o swoja urodę” – ok. 90 osób,
8) Gminny konkurs inscenizacji o zdrowiu „Nakręć się na zdrowie” – ok. 80 osób,
9) VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych „Rytm, muzyka, taniec” – ok. 200 osób,
10) promocja tomiku wierszy Edyty Pietrasz pt. „Nad przepaścią myśli...” – ok. 100 osób,
11) uroczyste obchody święta 3 Maja – ok. 150 osób,
12) Święto Rodziny połączone z konkursem KGW na najsmaczniejszy sernik – ok. 300 osób
13) Premiera spektaklu „Dwie połówki pomarańczy” – ok. 40 osób,
14) Podkarpackie Święto Malinowe – 500 osób
15) pożegnanie lata – ok. 250 osób,
16) Spotkanie z jesienią połączone z „Biegiem Niepodległości” – 150 osób,
17) promocja książki Antoniego Chuchli pt. „Parafia Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej .
Tradycja pieszych pielgrzymek” – ok. 40 osób
18) XXV Festiwal Piosenki Różnej ph. „Gdy śpiewam skąd jestem” – ok. 90 osób
19) 11 Listopad – uroczystość odzyskania przez Polskę Niepodległości – 150 osób,
20) koncert patriotyczny „Zakazane piosenki” w wykonaniu solistów Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
– ok. 300 osób,
21) Niebyleckie Impresje Jazzowe w ramach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej – ok. 100 osób,
22) konkurs „Literatura i dzieci” - eliminacje gminne – ok. 35 osób,
29
30
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23) spotkanie poetyckie „Pamiętamy” - wspomnienie Św. Jana Pawła II w 40. rocznicę
wyboru na papieża i 20 rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta – ok. 30 osób,
24) kiermasz bożonarodzeniowy połączony z warsztatami dla młodzieży prowadzony przez
panie z klubu „Zręczne ręce” – ok. 80 osób.

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem wielu imprez kulturalnych
w ramach współpracy z innymi podmiotami, głównie z Towarzystwem Miłośników
Ziemi Niebyleckiej oraz z Fundacją Silników Stacjonarnych w Konieczkowej.
Z Towarzystwem Miłośników Ziemi Niebyleckiej GOK współorganizował:
1) promocję książki L. Podolskiej „Obrazki folkloru połomskiego”, połączone ze
spotkaniem aktorów spektaklu z lat 60. Wesele połomskie” – ok. 80 osób,

2) IV Jarmark Niebylecki – ok. 300 osób,
natomiast z Fundacją Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej „S” w Konieczkowej
GOK współorganizował w ramach Nocy Muzeów wystawę „Ojcowie Niepodległości”, „Symbole
naszej historii” z IPN z Rzeszowa. Gminny Ośrodek Kultury jest ponadto zaangażowany

we wszystkie działania kulturalno-oświatowe gminy, otacza opieką i pomocą artystów
ludowych, regionalistów, amatorskie zespołu ludowe, grupy muzyczne i zespoły
teatralne, organizuje konkursy literackie, plastyczne i kulinarne, przygotowuje oprawę
artystyczną świąt państwowych oraz uroczystości regionalnych i lokalnych, inicjuje
wszystkie działania kulturalne. W ramach GOK działają:

1) kapela ludowa „Jany”,
2) orkiestra dęta,
3) kapela „Cajmery”,
4) zespół jazzowy „Slavia Dixieland Jazz Band",
5) zespół muzyczny „Trio Galicyjskie”,
6) zespół taneczno-marszowy "Mażoretki", grupa starsza i średnia,
7) dziecięcy zespół taneczny „Promyczki”, grupa starsza i młodsza,
8) grupa poetycko-teatralna „Spojrzenie”,
9) klub „Zręczne ręce.”31
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także działalność wydawniczą, dokumentując
wydarzenia kulturalne i społeczne, związane z gminą Niebylec i powiatem strzyżowskim.
Od roku 1994 GOK redaguje i jest wydawcą lokalnej gazety „Głos Niebylca”. Jako
kwartalnik, gazeta ukazuje się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Łączne nakłady na
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działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 r. wyniosły kwotę 511 400 zł32.
W gminie funkcjonuje kilka klubów sportowych, których celem jest
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz – poprzez sport i rozgrywki ligowe
– promocję Gminy. Są to kluby piłki nożnej – ARAMIX Niebylec (seniorzy i młodzicy),
PKS GRUNWALD Połomia, piłki siatkowej – KS SMS NEOBUS Raf-Mar Sołek Cars
Niebylec, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy – UKS Gwoździk Gwoźnica Dolna.
Roczne wydatki na sport i kulturę fizyczną stanowiły w 2018 r. kwotę 188 133,65 zł.,
w tym 142 000 zł. stanowią dotacje dla klubów sportowych33.
Opisane wyżej walory przyrodnicze i krajobrazowe wskazują na dużą
atrakcyjność gminy jako miejsca, w którym można efektywnie wypocząć po mozolnej
i wyczerpującej pracy, szczególnie w środowisku miejskim. Tak określoną atrakcyjność
Gminy zwiększają jej walory poza przyrodnicze, do których zalicza się przede wszystkim
zabytki34:
Baryczka
1) kapliczka murowana, wybudowana. ok. poł. XIX w., przy drodze Niebylec-Połomia,
2) dwór, II poł. XIX w.,
Blizianka
1) zespół cerkwi greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 1856-1870,
2) kapliczka murowana, 4 ćw. XIX w.,
Gwoździanka
1) zespół cerkwi greckokatolickiej pw. św. Kosmy i Damiana – cerkiew drewniana z 1865 r.,
2) kaplica cmentarna z 3 ćw. XIX w.,
3) kapliczka murowana z 1909 r.,
4) kapliczka murowana z 1900 r.,
5) kapliczka murowana z 1910 r.,
6) kapliczka murowana z XIX w.,
7) kapliczka murowana z 1915 r.,
Gwoźnica Dolna
1) kapliczka murowana z I połowy XIX w.,
2) szkoła drewniana z 1934 r.,
Gwoźnica Górna
1) zespół kościelny parafii pw. św. Antoniego Padewskiego, drewniany 1864 r.,
2) zespół kościelny – dzwonnica 1875 r.,
3) kapliczka murowana XIX w.,
4) kapliczka murowana 4 ćw. XIX w.,
5) kapliczka murowana 1900 r.,
6) kapliczka murowana 1895 r.,
7) kapliczka murowana 1865 r.,
Jawornik
1) kapliczka murowana przełom XVIII/XIX w.,
2) kapliczka murowana połowa XIX w.,
Konieczkowa
1) kapliczka murowa z XIX w.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2018 r.
Tamże.
34
Gminna Ewidencja Zabytków.
32
33

52

Lutcza
1) zespół kościelny – kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany z 1464 r.,
2) zespół kościelny dzwonnica murowana – poł. XIX w.,
3) kapliczka murowana z 1860 r.,
4) kapliczka murowana z 3 ćw. XIX w.,
5) kapliczka murowana przełom XVIII/XIX w.,
6) kapliczka murowana koniec XIX w.,
Niebylec
1) kaplica cmentarna z końca XIX w.,
2) zespół kościelny,
3) kapliczka murowana z 4 ćw. XIX w.,
4) kapliczka Chrystusa Frasobliwego,
5) synagoga murowana z XIX w., obecnie GBP,
6) zespół dworski
Połomia
1) zespół kościelny z 1614 r.,
2) zespół kościelny – dzwonnica,
3) zespół kościelny – ogrodzenie,
4) zespół kościelny – wikarówka, obecnie dom katechetyczny,
5) kaplica pw. św. Rozalii z 1891 r.,
6) kapliczka z 1885 r.,
7) kapliczka z końca XVIII w.,
8) kapliczka na cmentarzu z I poł. XIX w.,
9) kapliczka murowana z lat 20. XX w.,
10) kapliczka murowana z 1930 r.,
11) kapliczka murowana z 1885 r.,
12) kapliczka murowana z pocz. XX w.,

Uwagę

zwraca

bardzo

duża

liczba

kapliczek

przydrożnych,

tak

charakterystycznych dla całego Pogórza oraz ich różnorodność architektoniczna. Spośród
istniejących w Gminie wymienić możemy kapliczki domkowe, szafkowe, słupowe i wiele
innych. Kapliczki owe budowane były i są nadal z różnych okazji. Jedni budują je dla
upamiętnienia pewnych zdarzeń, inni w podzięce za korzystne dla nich rozwiązania,
a jeszcze inni jako wyraz czci i uwielbienia dla świętego, którego kapliczka przedstawia.
Krzyże przydrożne stawiane były na rozstajnych drogach, przy granicy wsi i przysiółków.
Poza zabytkowymi kapliczkami, kościołami i innymi obiektami, w każdej wsi znajdują
się zabytkowe zagrody i budynki mieszkalne.
Atrakcyjność

gminy

Niebylec,

ukazana

poprzez

przyrodę

ożywioną

i nieożywioną wymaga stałej promocji i popularyzacji nie tylko wśród mieszkańców, ale
przede wszystkim wśród potencjalnych przedsiębiorców, osób zainteresowanych
współpracą z Gminą na różnych poziomach oraz wśród osób, które wywodzą się
z Gminy, a dzisiaj mieszkają w innych rejonach kraju lub poza jego granicami. Gmina
prowadzi promocję w różnych formach, wśród których wyróżniamy:
1) gazeta lokalna „Głos Niebylca”, w której zamieszczane są artykuły informujące
o bieżącej pracy Gminy, sprawozdania z mających tutaj miejsce wydarzeń
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kulturalnych, fotorelacje oraz szersze artykuły z zakresu historii Gminy, oświaty
i etnografii,
2) programy telewizyjne realizowane przez telewizję lokalną ITV Południe,
3) kalendarze trójdzielne, w każdym roku poświęcone innej tematyce; do tej pory
wydano kalendarze ukazujące dzieje poszczególnych wsi, parafii, szkół, straży
pożarnych, KGW, kółek rolniczych,
4) międzynarodowe plenery malarskie,
5) wydawnictwa, zbiory muzealne, wyroby regionalne, potrawy kulinarne,
przygotowywane przez organizacje pozarządowe, z którymi Gmina współpracuje
z:
a) Towarzystwem Miłośników Ziemi Niebyleckiej – wydawca „Roczników
Niebyleckich oraz książek i albumów traktujących o przeszłości regionu i
miejscowościach Gminy,
b) Fundacją Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej „S”
w Konieczkowej – stała wystawa silników spalinowych,
c) Klubem „Zręczne Ręce” – lokalne wyroby koronkarskie,
d) Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich w Niebylcu – lokalne potrawy
regionalne, przygotowywane na organizowane w Gminie wydarzenia
kulturalne.
Łączne wydatki Gminy na promocje wyniosły w 2018 r. wyniosły kwotę 42 389,66
zł.35

11. Bezpieczeństwo publiczne
System bezpieczeństwa publicznego Gminy tworzony jest przez ochotnicze
straże pożarne. Na terenie Gminy funkcjonuje 10 jednostek, w tym cztery w ramach
krajowego systemu ratownictwa gaśniczego. Wszystkie jednostki mają charakter
prawny stowarzyszenia i funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej36 oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach37. Z mocy ustawy zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
należą do zadań własnych gminy; Gmina ma obowiązek umundurowania,
wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w sprzęt gaśniczy, zakupu paliwa
i ubezpieczenia strażaków. Owe 10 drużyn pożarniczych skupia 636 druhów, w tym
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2018 r.
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549 czynnych (180 posiada aktualne badania lekarskie, uprawniające do udziału
w akcjach ratunkowych), 40 honorowych i 47 wspierających38. Członkami
ochotniczych straży pożarnych są nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, których
jest 6539. W gminie funkcjonuje także 6 młodzieżowych drużyn pożarniczych,
skupiających 71 członków, w tym 41 dziewcząt i 30 chłopców40 oraz dwie kobiece
drużyny pożarnicze skupiające 19 członkiń41. Straże pożarne w gminie Niebylec
dysponują nowoczesnym sprzętem pożarniczym, a wykaz samochodów ratowniczogaśniczych przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 17. Wykaz samochodów ratowniczo-gaśniczych w jednostkach
pożarniczych gminy Niebylec
L.p.
Jednostka OSP
Rodzaj
Nr
Rok

1.

Baryczka

pojazdu

rejestracyjny

produkcji

Star 244

RSR 30 NT

1995

FORD Transit

RSR 63 AC

2005

2.

Blizianka

Star 266

RSR 80 CG

1984

3.

Gwoździanka

Renault JP1A

RSR 40 VE

1985

4.

Gwoźnica Dolna

IVECO

RSR 47 WV

2006

5.

Gwoźnica Górna

Mercedes

RSR 40 VY

1989

Star 244

RSR J593

1984

Renault

RSR 98 RS

2011

Star 244

RSR 9184

1986

Man 18.340

RSR 13998

2018

Man TGM

RSR 18 XE

2014

FORD Transit

RSR 30 GC

2007

Man

RSR 98 NH

2010

FORD Transit

RSR M370

2003

Star 266

RSR A 303

1991

RSR 03059

1993

Benz 1428 AF
4x4
6.

7.

8.

Jawornik

Konieczkowa

Lutcza

13.290 4 x 4
BL

9.

10.

Niebylec
Połomia

Mercedes
1224 AF
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Niebylcu.

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w 2018 r. wyniosły
730 246,02 zł., w tym 450 000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu
pożarniczego dla OSP Konieczkowa42.

CZĘŚĆ DRUGA
REALIZACJA PLANÓW, PROGRAMÓW I STRATEGII
Gmina Niebylec realizuje wiele programów społecznych, wśród których
wyróżniamy:
1) Strategia rozwoju gminy na lata 2015-2020 – większość celów jest
realizowanych zgodnie z harmonogramem. Zwrócenia większej uwagi wymaga
sprawa budowy kanalizacji i zaopatrzenia w wodę,
2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na
rok 2018 – przyjęty został uchwałą Rady Gminy w Niebylcu Nr XLI/213/2018
z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniony uchwałą Nr III/29/2018 Rady Gminy Niebylec
z dnia 28 grudnia 2018 r. Jego celem było podjęcie działań profilaktycznych i
naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów
związanych z alkoholem, zmniejszania rozmiaru tych, które aktualnie występują
oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi
problemami. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 roku realizowała Gminna Komisja w składzie:
a) Małgorzata Krupa – przewodnicząca,
b) Danuta Lęcznar – zastępca przewodniczącej,
c) Katarzyna Lubas/Beata Zaremba – sekretarz,
d)

Roman Bednarski – członek,

e) Jacek Kozdraś – członek,
f)

Franciszek Stawarz – członek.

Pełnomocnikiem

do

spraw

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych do września 2018 r. była Katarzyna Lubas, po tej dacie Beata
Zaremba. W 2018 r. przyjęto w Programie następujące cele:

42
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a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu (uruchomienie Punktu Konsultacyjnego
Pomocy Rodzinie, z pomocy psychologa skorzystało 30 osób, w tym
dziewięciu uczniów, łącznie skonsultowano 208 osób, systematyczna
współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym,
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
(13 posiedzeń, przesłuchano17 osób),
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży (organizacja letniego
wypoczynku z programem zajęć profilaktycznych dla 20 uczniów,
warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu gminy),
d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (przedsięwzięcia
profilaktyczne, wsparcie przedsięwzięć profilaktycznych, m. in. widowisk
edukacyjnych, doposażenie szkół i innych placówek w pomoce
dydaktyczno-terapeutyczne, dożywianie uczniów w szkołach).
Na realizacje Programu w 2018 r. wydatkowano kwotę 96 414,83 zł43.
Źródłem finansowania programu są wpływy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na koniec roku
2018 r. na terenie Gminy znajdowało się 55 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, w tym w 46 punktów sprzedaży detalicznej (23 na piwo, 13 –
wino i 10 na wódkę) oraz dziewięć sprzedaży gastronomicznej (trzy na piwo,
trzy na wino i trzy na wódkę)44.
2) Gminny

Program

Przeciwdziałania

Narkomanii

–

przyjęty

uchwałą

Nr XLI/212/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2018 r., zmieniony
uchwałą Nr III/28/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 grudnia 2018 r. Źródłem
finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Niebylec na rok 2018.
44
Tamże.
43
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korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem. W 2018 r. przyjęto w Programie
następujące cele45:
a)

realizacja kolejnej edycji

programu profilaktycznego „Trzymaj

Formę”,

przez

organizowanego

Powiatową

Stację

Sanitarno-

Epidemiologiczną w Strzyżowie,
b) prowadzenie działalności profilaktyczno-artystycznej skierowanej do
dzieci i młodzieży szkolnej,
c)

sfinansowanie udziału uczniów szkół gminy Niebylec w ogólnopolskiej
kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

d) wsparcie finansowe szkół promujących zdrowie.
Na realizacje Programu zaplanowano kwotę 5000 zł., z czego wykorzystano 4 782,92
zł.46,
3) Program działań na rzecz osób starszych – Według ustawy z dnia 11 września
2015 r. o osobach starszych monitorowanie sytuacji osób starszych jest
prowadzone przez organy administracji publicznej, państwowe jednostki
organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób
starszych. W 2017 r. GOPS przeprowadził badanie ankietowe dotyczące
problemów oraz potrzeb osób powyżej 60 roku życia. Główne wnioski z analizy
ankiet pozostają nadal aktualne i są następujące:
a) osoby starsze w gminie Niebylec są w dość dobrej kondycji zdrowotnej,
większość z nich nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności czy grupie
inwalidzkiej,
b) głównym źródłem utrzymania wśród starszych jest emerytura,
c) struktura gospodarstw domowych oraz sytuacja rodzinna jest bardzo
zróżnicowana, najwięcej osób starszych mieszka ze współmałżonkiem,
nieznacznie mniejsza jest liczba ankietowanych mieszkających z dziećmi,
d) biorąc pod uwagę preferencje spędzania czasu wolnego najwięcej
ankietowanych swój wolny czas spędza w zaciszu domowym47.
Na terenie gminy Niebylec działają cztery przychodnie medycyny rodzinnej,
gdzie oprócz lekarzy rodzinnych przyjmują lekarze specjaliści. Dostępne są dwa

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec na rok
2018.
46
Tamże.
47
Dane GOPS Niebylec.
45

58

gabinety rehabilitacyjne. Działają tutaj także liczne organizacje pozarządowe, które
zachęcają osoby starsze do aktywności. Należą do nich m.in. Związek Emerytów
i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich, klub „Zręczne Ręce”, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Ponadto ludzie starsi chętnie uczestniczą w różnych
imprezach okolicznościowych, projektach kulturalnych, kiermaszach świątecznych,
wieczorkach poetyckich. Działania te przeciwdziałają izolacji i osamotnieniu, nadają
codziennemu życiu sens oraz poczucie wartości,
4) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niebylec
na lata 2016-2025 - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Niebylec została opracowana na okres dziesięciu lat i obejmuje lata 20162025. Ustanowiona została uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XXII/97/2016 z
dnia 28 czerwca 2016 r. Nadrzędnym celem strategii jest zapewnienie
mieszkańcom wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz podniesienie
poziomu ich aktywności społeczno- zawodowej poprzez:
a)

minimalizowanie skutków ubóstwa,

b) wzrost aktywności zawodowej mieszkańców,
c)

wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
a także ich rodzin,

d) koordynacja

działań

na

rzecz

przeciwdziałania

uzależnieniom

i przemocy w rodzinach,
e) poprawa funkcjonowania rodzin szczególnie tych, które mają trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Adresatami strategii są wszyscy mieszkańcy gminy Niebylec, a w szczególności
osoby i rodziny potrzebujące pomocy i wsparcia z powodu ubóstwa, bezrobocia,
niepełnosprawności,

długotrwałej

choroby,

starości,

uzależnień,

przemocy

w rodzinie, problemów opiekuńczo- wychowawczych.
5) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Niebylec na lata 2016-2025. Program
ten został przyjęty uchwałą Nr XXIII/99/2016 Rady Gminy Niebylec dnia
6 września 2016 r. Ponadto Wójt Gminy Niebylec powołał Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuję
procedurę „Niebieskiej Karty”. W 2018 r. podjęto następujące działania:
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a) powołano 32 grupy robocze, które podejmowały działania na rzecz
poszczególnych rodzin, w których występuje przemoc, ponadto
kontynuowało pracę 8 grup roboczych utworzonych w 2017 r.,
b) zorganizowano wyjazd do kina uczniów klas drugich z wszystkich szkół
podstawowych z terenu gminy Niebylec na film animowany „Biały kieł”,
c) prowadzono tablicę informacyjną w GOPS Niebylec, na której
zamieszczane są informacje o przemocy w rodzinie, placówkach
i intytulacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym problemem
przemocy w rodzinie,
d) pedagog szkolny udzielał poradnictwa w szkole dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych problemem przemocy,
e) Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Niebylcu informowała osoby nadużywające alkohol oraz członków ich
rodzin o zasadach kierowania na leczenie odwykowe oraz gdzie można
udać się po pomoc w przypadku doznawania lub stosowania przemocy,
f) dzielnicowi podczas wykonywania obowiązków służbowych odwiedzali
rodziny

dotknięte

problemem

przemocy,

sprawdzali

stan

ich

bezpieczeństwa, informowali sprawców przemocy o odpowiedzialności
karnej,
g) skierowano dwa wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do
orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
h) skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy,
i) skierowano jeden wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodziny,
j) sprawców przemocy poinformowano o możliwości udziału w programie
korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy organizowanym
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie,
6) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – realizowany jest przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej, który wspiera osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez
udzielanie

im

nieodpłatnej

pomocy

żywnościowej.

Pomoc

otrzymują

osoby/rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadku osoby
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samotnie gospodarującej 1402,00 zł, oraz w przypadku osoby w rodzinie
1 056,00zł. W roku 2018 do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ zostało
zakwalifikowanych 649 osób. Mieszkańcy otrzymali następujące produkty
żywnościowe: ser żółty, szynka wieprzowa, makaron kukurydziany, fasolka,
groszek z marchewką, filet z makreli, pasztet wieprzowy, cukier,
8) Program wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych, Kartą Dużej Rodziny (KDR). Celem programu było podjęcie
działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Założenia programu to bezpośrednie
wsparcie rodzin prowadzące do zwiększenia szans rozwoju dla dzieci i młodzieży
wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. Karta adresowana jest do
wszystkich rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu trójkę i więcej dzieci:
a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy
się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku
szkolnego, szkole wyższej do końca roku akademickiego, w którym
planowane jest ukończenie nauki,
c)

bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem

o

umiarkowanym

albo

znacznym

stopniu

niepełnosprawności.
W 2018 roku złożonych zostało 19 wniosków o wydanie KDR. Wydano łącznie
140 Kart, z tego dla rodziców/małżonków – 53, a dla dzieci 87. Łączny koszt
realizacji tego zadania wyniósł 305,17 zł.,
9) Program wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018
r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry Start”, realizowany od 1 lipca 2018 r. Wysokość świadczenia wynosi 300
zł jednorazowo na każde uprawnione dziecko. Świadczenie dobry start
przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
a) przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
b) przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia, w przypadku dzieci lub
osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku w terminie od 01 lipca do
30 listopada w danym roku. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków

61

związanych z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko. W 2018 roku rozpatrzono
899 wniosków i przyznano 1343 świadczeń na ogólną kwotę 402 900 zł.

CZĘŚĆ TRZECIA
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
L. p

Nr uchwały
Data podjęcia

w sprawie

Referat,
jednostka
realizująca

Stan realizacji

1. XLI/209/2018
30.01.2018

udzielenia
pomocy
Powiatowi Strzyżowskiemu

IP

2. XLI/210/2018
30.01.2018

udzielenia
pomocy
finansowej Gminie Miastu
Rzeszów na utrzymanie Izby
Wytrzeźwień w 2018 r .
określenia wysokość opłat
za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego
dzieci
objętych
wychowaniem
przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym
kończą
6
lat
w
prowadzonych przez gminę
Niebylec przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych
przyjęcia
Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
w
Gminie
Niebylec na 2018 rok
przyjęcia
Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie
Niebylec na 2018 r.
uchwalenia
wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Niebylec
Uchwała Budżetowa na rok
2018

MŚ/GKRPA

Środki za budowę
chodnika
zostały
przekazane, budowa
chodnika
została
przez
zarządcę
zrealizowana.
Uchwała uchylona
uchwałą Nr
XLII/220/2018

wzoru deklaracji na podatek
rolny,
podatek
od
nieruchomości i podatek
leśny
dla
Krajowego
Ośrodka
Wsparcia
Rolnictwa
wprowadzenia zwolnień w
podatku od nieruchomości

3. XLI/211/2018
30.01.2018

4. XLI/212/2018
30.01.2018
5. XLI/2013/2018
30.01.2018

6. XLI/214/2018
30.01.2018
7. XLI/215/2018
30.01.2018
8. XLI/216/2018
30.01.2018

9. XLI/217/2018
26.02.2018

GZEAS

Uchwała w trakcie
realizacji

MŚ/GKRPA

Uchwała
zrealizowana

MŚ/GKRPA

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała w trakcie
realizacji

FB

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana
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10. XLII/218/2018
26.02.2018

11. XLII/219/2018
26.02.2018
12. XLII/220/2018
26.02.2018
13. XLII/221/2018
26.02.2018
14. XLII/222/2018
26.02.2018
15. XLIII/223/2018
22.03.2018
16. XLIII/224/2018
22.03.2018

17. XLIII/225/2018
22.03.2018
18. XLIII/226/2018
22.03.2018

19. XLIII/227/2018
22.03.2018
20. XLIII/228/2018
22.03.2018
21. XLIII/230/2018
22.03.2018
22. XLIII/231/2018
22.03.2018

23. XLIV/232/2018
11.05.2018

przyjęcia programu opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Niebylec w roku 2018
przekazania
środków
finansowych
na
Wojewódzki
Fundusz
Wsparcia Policji
wyrażenia
zgody
na
zawarcie porozumienia z
Gminą Miasto Rzeszów
zmiany
wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Niebylec
wprowadzenie zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

MŚ

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

MŚ/GKRPA

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana,

FB

Uchwała
zrealizowana

nadania imienia Szkole
Podstawowej nr 2 w Lutczy

OR

Uchwała
zrealizowana

podziału Gminy Niebylec na
okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych
w
każdym
okręgu
wyborczym
uchwalenia
„Programu
Opieki
nad
Zabytkami
Gminy Niebylec na lata
2017-2020”
zmiany
uchwały
Nr
XXXVI/179/2017
Rady
Gminy Niebylec z dnia 24
października 2017 r. w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Powiatowi
Strzyżowskiemu
zmiany
wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Niebylec
wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała w trakcie
realizacji

IP

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

przyjęcia
Programu
Rewitalizacji dla Gminy
Niebylec na lata 2017-2023
podziału Gminy Niebylec na
stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i
granic
oraz
siedzib
obwodowych
komisji
wyborczych
zmieniająca uchwałę nr
XXXV/164/2017
Rady
Gminy Niebylec z dnia 14
września 2017 r. w sprawie
uchwalenia
regulaminu
utrzymania
czystości
i
porządku na terenie Gminy
Niebylec

IP

Uchwała w trakcie
realizacji

OR

Uchwała w trakcie
realizacji

MŚ

Uchwała
zrealizowana
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24. XLIV/233/2018
11.05.2018

25. XLIV/234/2018
11.05.2018

26. XLIV/235/2018
11.05.2018

27. XLIV/236/2018
11.05.2018

28. XLIV/237/2018
11.05.2018
29. XLIV/238/2018
11.05.2018
30. XLIV/239/2018
11.05.2018
31. XLIV/240/2018
11.05.2018

32. XLIV/241/2018
11.05.2018
33. XLIV/242/2018
11.05.2018
34. XLIV/243/2018
11.05.2018

zmieniająca uchwałę nr
XXXV/165/2017
Rady
Gminy Niebylec z dnia 14
września 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierana odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości
i
zagospodarowania
tych
odpadów, w zamian za
uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
przystąpienia
Gminy
Niebylec
do
Związku
Powiatowo-Gminnego
„Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa”
przyjęcia przez Gminę
Niebylec statutu Związku
Powiatowo-Gminnego
„Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa”
wyboru
przedstawiciela
Gminy
Niebylec
do
Zgromadzenia
Związku
Powiatowo-Gminnego
„Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa”
udzielenia
pomocy
finansowej Gminie Lubenia

MŚ

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

IP

Uchwała
zrealizowana

udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Strzyżowskiemu
uchwalenia
statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niebylcu
trybu
i
sposobu
powoływania i odwoływania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds.
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie
Niebylec oraz określenia
szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

IP

Uchwała
zrealizowana

GOPS

Uchwała
zrealizowana

GOPS

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

MŚ

Uchwała w trakcie
realizacji

zmiany
wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Niebylec
wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
Gminy Niebylec na lata
2018-2022
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35. XLIV/244/2018
11.05.2018
36. XLV/245/2018
26.06.2018

37. XLV/246/2018
26.06.2018

38. XLV/247/2018
26.06.2018
39. XLV/248/2018
26.06.2018
40. XLV/249/2018
26.06.2018
41. XLV/250/2018
26.06.2018
42. XLV/251/2018
26.06.2018
43. XLV/252/2018
26.06.2018

44. XLV/253/2018
26.06.2018

45. XLV/254/2018
26.06.2018

46. XLV/255/2018
26.06.2018

47. XLV/256/2018
26.06.2018

dopłaty do taryfy za
zbiorowe
odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy
Niebylec
przyjęcia sprawozdania z
realizacji
Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
w
Gminie
Niebylec za rok 2017
przyjęcia sprawozdania z
realizacji
Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie
Niebylec za rok 2017
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 rok.

MŚ

Uchwała w trakcie
realizacji

MŚ/GKRPA

Uchwała
zrealizowana

MŚ/GKRPA

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium
z
tytułu
wykonania budżetu za 2017
rok
wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 r

FB

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

zasad
usytuowania
na
terenie
gminy
miejsc
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
maksymalnej
liczby
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów alkoholowych na
terenie gminy
wprowadzenia odstępstwa
od
zakazu spożywania
napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na
terenie Gminy Niebylec
ustalenia zasad sprawiania
pogrzebów na koszt gminy i
określenia zasad zwrotu
wydatków na pokrycie
kosztów pogrzebu
ustalenia
szczegółowych
zasad
ponoszenia
odpłatności za pobyt w
schronisku
dla
osób
bezdomnych
ustalenia
opłaty
za
odprowadzenie ścieków do
punktu
zlewnego
Oczyszczalni Ścieków w
Niebylcu.
przekazania
do
zaopiniowania
organowi
regulacyjnemu
projektu
regulaminu odprowadzania
ścieków na terenie Gminy
Niebylec

MŚ

Uchwała uchylona
uchwałą Nr
XLVI/261/2018 24
sierpnia 2018 r.
Uchwała
zrealizowana

MŚ

MŚ

GOPS

Uchwała uchylona
uchwałą Nr
XLVI/262/2018 24
sierpnia 2018 r.
uchylona
Uchwała
zrealizowana

GOPS

Uchwała
zrealizowana

MŚ

Uchwała
zrealizowana

MŚ

Uchwała
zrealizowana
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48. XLV/257/2018
26.06.2018

udzielenia dotacji celowej
dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Konieczkowej

FB

Uchwała
zrealizowana

49. XLV/258/2018
26.06.2018
50. XLVI/259/2018
24.08.2018

wynagrodzenia za pracę dla
Wójta Gminy Niebylec

OR

Uchwała
zrealizowana

wprowadzenia zmian w
uchwale nr XIII/49/2015
Rady Gminy Niebylec z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia
lokalizacji
targowisk i regulaminu
określającego
zasady
korzystania z targowisk
wprowadzenia zmian w
uchwale nr XIII/54/2015
Rady Gminy Niebylec z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia
zasad
usytuowania i poboru oraz
terminu
płatności
i
wysokości stawek opłaty
targowej
zasad
usytuowania
na
terenie
gminy
miejsc
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
wprowadzenia odstępstwa
od
zakazu spożywania
napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na
terenie Gminy Niebylec
powołania
Komisji
Inwentaryzacyjnej

MŚ

Uchwała
zrealizowana

MŚ

Uchwała
zrealizowana

MŚ

Uchwała
zrealizowana

MŚ

Uchwała
zrealizowana

MŚ

Uchwała
zrealizowana

nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Niebylec

MŚ

56. XLVI/265/2018
24.08.2018

nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Niebylec

MŚ

57. XLVI/266/2018
24.08.2018

nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Niebylec

MŚ

58. XLVI/267/2018
24.08.2018

zmieniająca uchwałę nr
XXV/106/2016 Rady Gminy
w Niebylcu z dnia 25
listopada 2016 roku w
sprawie
zapewnienia
wspólnej
obsługi
administracyjnej,
finansowo-księgowej
i
organizacyjnej dla gminnych
jednostek oświatowych
przyjęcia
do
realizacji
projektu pt. "Nowa jakość
kształcenia
w
Gminie
Niebylec" realizowanego w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

GZEAS

Uchwała
zrealizowana
(Jawornik)
Uchwała
zrealizowana
(Gwoźnica Dolna)
Uchwała
zrealizowana
(Połomia)
Uchwała
zrealizowana

51. XLVI/260/2018
24.08.2018

52. XLVI/261/2018
24.08.2018
53. XLVI/262/2018
24.08.2018

54. XLVI/263/2018
24.08.2018
55. XLVI/264/2018
24.08.2018

59. XLVI/268/2018
24.08.2018

GZEAS

Uchwała w trakcie
realizacji
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Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020
wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

FB

Uchwała
zrealizowana

zmiany
wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Niebylec
zmiany
uchwały
nr
XLVI/270/2018
Rady
Gminy Niebylec z dnia 24
sierpnia 2018 r., w sprawie
zmiany
wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Niebylec
wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

FB

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

zmiany
wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Niebylec
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego

FB

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała nie
zrealizowana

zmiany
statutu
Niebylec

Gminy

OR

Uchwała
zrealizowana

wprowadzenia zmian w
uchwale nr XIII/54/2015
Rady Gminy Niebylec z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia
zasad
usytuowania i poboru oraz
terminu
płatności
i
wysokości stawek opłaty
targowej
uchwalenia
"Programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na rok 2019".

MŚ

Uchwala
zrealizowana

OR

Uchwała w trakcie
realizacji

69. XLVIII/278/2018 wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 r.
15.10.2018

FB

Uchwała
zrealizowana

70. XLVIII/279/2018 wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w
15.10.2018

MŚ

Uchwała w trakcie
realizacji

GOPS

Uchwała w trakcie
realizacji

MŚ

Uchwała w trakcie
realizacji

60. XLVI/269/2018
24.08.2018
61. XLVI/270/2018
24.08.2018
62. XLVI/271/2018
18.09.2018

63. XLVII/272/2018
18.09.2018
64. XLVII/273/2018
18.09.2018
65. XLVII/274/2018
18.09.2018
66. XLVII/275/2018
18.09.2018
67. XLVII/276/2018
18.09.2018

68. XLVIII/277/2018
15.10.2018

71. XLVIII/280/2018
15.10.2018

72. XLVIII/281/2018
15.10.2018

Gwoźnicy
Górnej,
stanowiącej
własność
Gminy Niebylec
zmiany Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Niebylec na lata
2016-2025
zmiany
uchwały
nr
XXXV/164/2017
Rady
Gminy Niebylec z dnia 14
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73. XLVIII/282/2018
15.10.2018

74. I/1/2018
19.11.2018
75. I/2/2018
19.11.2018
76. II/3/2018
11.12.2018
77. II/4/2018
11.12.2018
78. II/5/2018
11.12.2018
79. II/6/2018
11.12.2018
80. II/7/2018
11.12.2018
81. II/8/2018
11.12.2018
82. II/9/2018
11.12.2018

83. II/10/2018
11.12.2018

września 2017 r. w sprawie
uchwalenia
regulaminu
utrzymania
czystości
i
porządku na terenie Gminy
Niebylec
zmiany
uchwały
nr
XXXV/165/2017
Rady
Gminy Niebylec z dnia 14
września 2017 roku w
sprawie
szczegółowego
sposobu
i
zakresu
świadczenia
usług
w
zakresie
odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania
tych
odpadów, w zamian za
uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy

MŚ

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

wyboru
Wiceprzewodniczących
Rady Gminy
powołania
komisji
rewizyjnej Rady Gminy

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

powołania komisji skarg,
wniosków i petycji Rady
Gminy Niebylec.
powołania komisji stałych,
określenia
ich
zakresu
działania
oraz
składu
osobowego
wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwala
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

zmiany
wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Niebylec
uchwalenia
Gminnego
Programu
Wspierania
Rodziny Gminy Niebylec na
lata 2019-2021
określenia zasad zwrotu
wydatków
w
zakresie
dożywiania
w
formie
posiłku albo świadczenia
rzeczowego
w
postaci
produktów żywnościowych
dla
osób
objętych
wieloletnim
rządowych
programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata
2019-2023
podwyższenia
kryterium
dochodowego
uprawniającego
do
przyznania
nieodpłatnie

FB

Uchwała
zrealizowana

GOPS

Uchwała
zrealizowana

GOPS

Uchwała
zrealizowana

GOPS

Uchwała w trakcie
realizacji
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84. II/11/2018
11.12.2018

85. II/12/2018
11.12.2018

86. II/13/2018
11.12.2018
87. II/14/2018
11.12.2018
88. II/15/2018
11.12.2018
89. II/16/2018
11.12.2018
90. II/17/2018
11.12.2018
91. II/18/2018
11.12.2018
92. II/19/2018
11.12.2018
93. II/20/2018
11.12.2018
94. II/21/2018
11.12.2018
95. II/22/2018
11.12.2018
96. II/23/2018
11.12.2018
97. II/24/2018
11.12.2018

98. II/25/2018

pomocy
w
zakresie
dożywiania
dla
osób
objętych
wieloletnim
rządowych
programem
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w
zakresie
dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
oraz ustalenia wysokości
stawki
opłaty
za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie
Gminy Niebylec
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Baryczka
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Blizianka
zmieniającą uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Gwoździanka
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Gwoźnica Dolna
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Gwoźnica Górna
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Jawornik
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Konieczkowa
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Lutcza
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Małówka
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Niebylec
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Połomia
wzoru deklaracji na podatek
rolny,
podatek
od
nieruchomości i podatek
leśny
dla
Krajowego
Ośrodka
Wsparcia
Rolnictwa
wynagrodzenia za pracę dla
Wójta Gminy Niebylec

GOPS

Uchwała w trakcie
realizacji

MŚ

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana

FB

Uchwała
zrealizowana

OR

Uchwała
zrealizowana
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11.12.2018
99. III/26/2018
28.12.2018
100.III/27/2018
28.12.2018
101.III/28/2018
28.12.2018

102.III/29/2018
28.12.2018

103.III/30/2018,
28.12.2018

wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 r.

FB

Uchwała
zrealizowana

ustalenie wykazu wydatków,
które nie wygasają z
upływem 2018 r.
zmieniającą uchwałę w
sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
w
Gminie
Niebylec na 2018 r.
zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie
Niebylec na 2018 r.
przyjęcia planu pracy Rady
Gminy i Komisji na 2019 r.

FB

Uchwała
zrealizowana

MŚ/GKRPA

Uchwała
zrealizowana

MŚ.GKRPA

Uchwała
zrealizowana

BR

Uchwała w trakcie
realizacji

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli
MŚ- Referat Mienia i Ochrony Środowiska
IP – Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
FB – Referat Finansowo-Budżetowy
OR – Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu
GZEAS – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Niebylcu
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