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Wstęp

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czudec,

realizując obowiązek sporządzenia Raportu o stanie gminy wynikający
z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedkładam do Państwa oceny
w/w dokument, który obrazuje całokształt działalności Gminy Czudec
w roku 2020. Pierwsze tego rodzaju opracowanie dające pełny obraz
funkcjonowania gminy zostało sporządzone dwa lata temu. Powyższy raport
został przygotowany na bazie opracowania z roku poprzedniego co daje
możliwość przeprowadzenia porównania realizacji poszczególnych zadań na
przestrzeni dwóch ostatnich lat. Raport opracowany został na podstawie
danych zebranych od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Czudcu,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, placówek oświatowych oraz
instytucji kultury, wg stanu na 31 grudnia 2020 r. Dane przedstawione
w Raporcie szczegółowo opisują poszczególne obszary działania gminy,
a w szczególności: sytuację ekonomiczną, demograficzną, gospodarczą,
ochronę środowiska, zagospodarowanie przestrzenne oraz zarządzanie gminą.
Analiza zgromadzonych informacji pozwala na zidentyfikowanie zarówno
atutów Gminy, jak i pewnych braków i problemów, a wnioski wyciągnięte na tej
podstawie

staną

się

podstawą

planowania

dalszego

rozwoju

gminy.

Wykorzystywanie mocnych stron gminy przy jednoczesnym niwelowaniu
braków i problemów to zadania, których realizacja przyczyni się do lepszego
zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności Gminy.

Zachęcam Państwa do lektury dokumentu oraz do dyskusji w tym temacie.

Z poważaniem,
Andrzej Ślipski
Wójt Gminy Czudec
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I. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE
I.1. POŁOŻENIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Gmina Czudec jest gminą wiejską, wchodzącą w skład powiatu strzyżowskiego. Położona
jest w odległości około 20 km od Rzeszowa. Od południa graniczy z Gminą Strzyżów
i Niebylec, od północnego wschodu z gminą Lubenia, od północy z Gminą Boguchwała
i Iwierzyce, a od zachodu z gminą Wielopole Skrzyńskie. Administracyjnie gminę tworzy
7 miejscowości: Babica, Czudec, Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne
oraz Zaborów. Powierzchnia całkowita Gminy Czudec stanowi prawie 8,5 tys. ha. Stanowi to
około 16,8% powierzchni powiatu strzyżowskiego. Największą miejscowością Gminy Czudec
jest Pstrągowa (34,84% powierzchni), natomiast najmniejszą Czudec (6,63%). Przeważającą
cześć powierzchni gminy stanowią grunty rolne, łąki i pastwiska – ok. 66%, 27% powierzchni
to lasy i grunty leśne, a pozostałe to grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty pod
wodami.
Powierzchnia Gminy Czudec wg miejscowości:
Miejscowość

Lp.

Powierzchnia
ewidencyjna w ha

Udział %
w powierzchni gminy

1

Babica

867

10,24

2

Czudec

561

6,63

3

Nowa Wieś

1007

11,9

4

Przedmieście Czudeckie

1395

16,48

5

Pstrągowa

2949

34,84

6

Wyżne

1035

12,23

7

Zaborów

650

7,68

Ogółem

8464

100

W Gminie Czudec utworzono 8 jednostek pomocniczych tj. sołectw, których granice
w większości pokrywają się z granicami miejscowości. Wyjątek stanowi miejscowość
Pstrągowa. Obejmuje ona dwa sołectwa tj. sołectwo Pstrągowa oraz Pstrągowa Wola.
O tworzeniu jednostek pomocniczych decyduje Rada Gminy w drodze uchwały. W roku 2020
nie dokonywano żadnych zmian w podziale administracyjnym gminy, ani zmian granic
sołectw.

I.2. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA GMINY
Gmina Czudec leży przy trasie kolejowej Jasło - Rzeszów oraz przy skrzyżowaniu ważnych
tras komunikacyjnych - przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 19 Kuźnica –
Barwinek prowadząca do przejścia na granicy ze Słowacją i druga ważna droga
wojewódzka: 988 Babica – Warzyce. Dostępność komunikacyjną gminy w roku 2020 należy
ocenić jako korzystną. Wpływają na to m.in.: sprawnie funkcjonująca sieć połączeń
kolejowych na trasie Jasło – Rzeszów, dobrze rozbudowana sieć parkingów przy stacjach
PKP, które ułatwiają mieszkańcom korzystanie z transportu kolejowego. Do poprawy
dostępności komunikacyjnej Gminy przyczyniła się również uruchomiona końcem 2019 roku
dodatkowa linia PKS (przez Niechobrz).
Znaczny wpływ na poprawę infrastruktury komunikacyjnej gminy miała wybudowana w roku
2019 r. obwodnica Czudca. Inwestycja ta przyczynia się w znaczny sposób do poprawy
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bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Czudec. Od momentu oddania jej do
użytkowania ruch w centrum miejscowości uległ znacznemu zmniejszeniu, a dotychczasowy
odcinek drogi wojewódzkiej (od ronda w Przedmieściu Czudeckim do ronda przy ul.
Jasielskiej) przeszedł pod zarząd Powiatu Strzyżowskiego. W roku 2020 obserwujemy
znacznie mniejszą liczbę wypadków w miejscowości Czudec, co bez wątpienia jest efektem
przesunięcia znacznego natężenia ruchu z centrum miejscowości na obwodnice Czudca.
Na dalszą poprawę dostępności komunikacyjnej gminy oraz bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego wpłynie z pewnością planowana na najbliższe lata budowa drogi
ekspresowej S-19 na odcinku Rzeszów Południe - węzeł Babica oraz planowana
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica-Zaborów.

I.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
Na koniec 2020 r. w gminie Czudec zameldowanych było 11812 mieszkańców. Gęstość
zaludnienia wynosi 139 osób na km2. Najbardziej zaludnionymi miejscowościami są: Czudec
– 2962 osoby, Pstrągowa – 2218 osób i Przedmieście Czudeckie – 1999 osób. Najmniejszą
liczbę mieszkańców posiada Nowa Wieś – 864 osoby.
Tabela przedstawia liczbę mieszkańców gminy Czudec z podziałem na sołectwa w latach
2018-2020:
Miejscowość

Lp.

Liczba mieszkańców
2019
1241

1.

Babica

2018
1257

2.

Czudec

3030

3009

2962

3.

Nowa Wieś

872

872

864

4.

Przedmieście Czudeckie

1961

1978

1999

5.

Pstrągowa

2261

2239

2218

6.

Wyżne

1433

1444

1449

7.

Zaborów

1068

1075

1071

11882

11858

11812

Razem

2020
1249

Z przedstawionych danych wynika, że liczba osób zameldowanych w gminie Czudec w roku
2020 zmalała o 46 osób w stosunku do roku 2019, a w stosunku do roku 2018 r. zmalała aż
o 70 osób.
Tabela przedstawia ruch naturalny ludności gminy Czudec w latach 2018-2020:
Lata

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Przyrost naturalny

2018

136

111

25

2019

128

127

1

2020

119

149

-30

Przyrost naturalny ludności w latach 2018-2019 był dodatni, natomiast w roku 2020 był
malejący co wynika z faktu, że liczba urodzeń była mniejsza o 30 niż liczba zgonów.
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Tabela przedstawia liczbę mieszkańców gminy Czudec z podziałem na miejscowości i płeć
w latach 2018-2020:
Miejscowość

Babica

Przedmieście
Czudeckie

Nowa
Wieś

Czudec

Pstrągowa

Wyżne

Zaborów

2018
Płeć
Liczba
Razem
M+K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

655

602

1463

1567

424

448

977

984

1134

1127

703

730

541

527

1257

3030

872

1961

2261

1433

1068

2019
Płeć
Liczba
Razem
M+K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

650

591

1464

1545

423

449

988

990

1128

1111

704

740

545

530

1241

3009

872

1978

2239

1444

1075

2020
Płeć
Liczba

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

650

599

1446

1516

419

445

991

1008

1111

1107

710

739

547

524

Razem
1249
M+K
(M-mężczyźni, K-kobiety)

2962

864

1999

2218

1449

1071

Wykres przedstawia liczbę mieszkańców gminy z podziałem na płeć w latach 2018-2020:
6000
5980
5960
5940
5920

2019

5880
5860
5840

2018

5985

5900

5956

2020

5938

5897 5902
5874

5820
5800
Mężczyźni

Kobiety

Liczniejszą grupę mieszkańców gminy stanowią kobiety. W roku 2018 kobiety stanowiły
50,37 % całego społeczeństwa gminy, w roku 2019 - 50,22 %, a w roku 2020 - 50,27 %.
Tabela przedstawia strukturę ludności według aktywności ekonomicznej w latach 2018-2020:
Liczba osób
w wieku
Wiek przedprodukcyjny
0-17
Wiek produkcyjny
18-59 kobiety
18-64 mężczyźni
Wiek poprodukcyjny
kobiety: > 60
mężczyźni: >65
Razem

2019

2018
Kobiety

Mężczyźni

1147

2020

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

1156

1137

1150

1085

1114

3454

4026

3423

4018

3383

3961

1384

715

1396

734

1470

799

5985

5897

5956

5902

5938

5874
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Analiza ekonomicznej struktury wiekowej ludności w gminie Czudec pokazuje, że osoby
w wieku produkcyjnym są największą grupą wiekową w gminie. Grupa ta stanowiła w roku
2018 - 62,95 % wszystkich mieszkańców, w roku 2019 – 62,75 %, a w roku 2020 – 62,17 %.
Najmniejszą grupę wiekową w gminie tworzą osoby w wieku poprodukcyjnym. Grupa ta
stanowiła w roku 2018 – 17,67 % ogółu, w roku 2019 – 17,96 %, a w 2020 r. – 19,20 %.
Tabela przedstawia migrację ludności w gminie w latach 2018-2020:
Napływ
Odpływ
Rok
(zameldowani na pobyt stały) (wymeldowani z pobytu stałego)

Saldo migracji

2018

100

139

- 39

2019

107

142

- 35

2020

92

116

- 24

Ujemne saldo migracji oznacza, że w gminie Czudec emigracja przeważa nad imigracją.
W roku 2020 zauważyć można tendencję spadkową tego zjawiska.

I.4. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet uchwalany w formie uchwały
budżetowej. Jest on rocznym planem dochodów i wydatków, a także przychodów
i rozchodów jednostki. Budżet za rok 2020 został zrealizowany po stronie dochodów
w wysokości 64 404 280,45 zł, natomiast wydatki budżetu Gminy zostały wykonane
w kwocie 62 183 277,83 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7 279 460,07 zł. Przychody budżetu
to kwota 9 495 826,34 zł w tym: przychody z tytułu wolnych środków z roku 2019 to:
3 155 826,34 zł, oraz z wyemitowanych obligacji komunalnych – 6 340 000,00 zł. Rozchody
w kwocie 4 338 400,00 zł to spłacone w trakcie wykonywania budżetu raty wcześniej
zaciągniętych kredytów. Rok 2020 zamknął się nadwyżką i wolnymi środkami w wysokości
7 378 428,96 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 11 144 250,00 zł, co stanowi 17,30%
wykonanych przez nią w 2020 roku dochodów. Biorąc pod uwagę zadłużenie przypadające
na 1 mieszkańca, wg danych ze sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.
oraz na podstawie danych z ewidencji o liczbie ludności na koniec 2020 r. wynosi ono:
943,47 zł na 1 mieszkańca.
O kondycji finansowej gminy świadczą nie tylko zaciągnięte kredyty, ale przede wszystkim
wypracowana nadwyżka bieżąca (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami
bieżącymi), która w gminie Czudec w roku 2020 wyniosła 3 158 225,62 zł. Nadwyżka ta
informuje, ile środków finansowych pozostaje gminie po pokryciu bieżących wydatków
związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Zgromadzone w ciągu
roku dochody zostały wydatkowane na cele i zadania określone w budżecie oraz
w uchwałach i zarządzeniach wprowadzających zmiany w budżecie.
Porównanie podstawowych danych budżetu w latach 2018-2020:
2018
2019

2020

Dochody

58 149 761,50 zł

57 433 817,46 zł

64 404 280,45 zł

bieżące

49 175 402,08 zł

55 060 700,24 zł

58 062 043,38 zł

majątkowe

8 974 359,42 zł

2 373 117,22 zł

6 342 237,07 zł

Wydatki

57 295 680,81 zł

58 132 741,13 zł

62 183 277,83 zł

bieżące

45 250 331,62 zł

50 193 358,47 zł

54 903 817,76 zł

majątkowe

12 045 349,19 zł

7 939 382,66 zł

7 279 460,07 zł

Przychody

3 120 819,32 zł

6 170 450,01 zł

9 495 726,34 zł
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2018

2019

2020

Rozchody

2 315 700,00 zł

2 315 700,00 zł

4 338 400,00 zł

Zadłużenie

6 947 100,00 zł

9 142 650,00 zł

11 144 250,00 zł

11,95%

15,92%

17,30%

3 925 070,46 zł

4 867 341,77 zł

3 158 225,62 zł

% zadłużenia
nadwyżka bieżąca

Struktura dochodów budżetowych w 2020 r. w podziale na trzy podstawowe ich źródła:

Poniższe zestawienie obrazuje strukturę dochodów budżetowych:
Nazwa
Dochody ogółem

Plan

Wykonanie

% udziału
%
w całości
wykonania
wykonanych
planu
dochodów

61 691 878,43

64 404 280,45

104,40%

100,00%

15 185 407,49

15 823 093,88

104,20%

24,57%

7 990 000,00

8 653 877,00

108,31%

13,44%

170 000,00

218 002,75

128,24%

0,34%

2 000 000,00

2 261 686,80

113,08%

3,51%

d podatek rolny

770 000,00

765 731,07

99,45%

1,19%

e podatek leśny

68 000,00

76 716,26

112,82%

0,12%

134 000,00

126 396,60

94,33%

0,20%

1 Dochody własne
udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
udziały we wpływach z podatku
b
dochodowego od osób prawnych
c podatek od nieruchomości
a

f

podatek od środków transportowych
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Nazwa
podatek od działalności gospodarczej
g osób fizycznych opłacony w formie karty
podatkowej
h podatek od spadków i darowizn
i podatek od czynności cywilnoprawnych
j opłata za gospodarowanie odpadami

G M I N Y

Plan
10 000,00

C Z U D E C

%
% udziału
wykonania
w całości
planu
wykonanych
12 436,94
124,37% dochodów
0,02%

Wykonanie

30 000,00
253 000,00
2 065 000,00

17 677,00
317 422,85
1 840 524,76

58,92%
125,46%
89,13%

0,03%
0,49%
2,86%

28 000,00

37 929,50

135,46%

0,06%

2 000,00

2 191,00

109,55%

0,00%

ł opłata eksploatacyjna
m opłata za sprzedaż napojów alkoholowych
n dochody z majątku gminy

10 000,00
150 000,00
219 400,00

5,00
167 958,46
200 413,67

0,05%
111,97%
91,35%

0,00%
0,26%
0,31%

o wpływy z usług

556 900,00

318 660,42

57,22%

0,49%

p rozliczenia z lat ubiegłych

105 793,90

269 684,84

254,92%

0,42%

k opłata skarbowa
l

opłata targowa

r

wpływy z różnych dochodów

222 892,49

244 416,03

109,66%

0,38%

s

wpływy za korzystanie z wychowania
przedszkolnego wyżywienia

358 000,00

220 540,00

61,60%

0,34%

t

wpływy z odsetek

17 421,10

35 610,45

204,41%

0,06%

25 000,00
26 764 334,94

35 212,48
28 839 050,57

140,85%
107,75%

0,05%
44,78%

20 214 936,36

20 159 562,43

99,73%

31,30%

2 093 072,46

2 021 006,44

96,56%

3,25%

1 150 975,32

3 628 031,24

315,21%

22,93%

2 837 340,00

2 641 943,12

93,11%

4,10%

u wpływy z innych tytułów
2 Dotacje celowe
na realizację zadań bieżących
a z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
na realizację własnych zadań bieżących
b
gmin
na realizację własnych zadań
inwestycyjnych
na zadania inwestycyjne w ramach
d programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
na zadania bieżące w ramach programów
e finansowanych z udziałem środków
europejskich
3. Subwencja ogólna

468 010,80

388 507,34

83,01%

0,60%

19 742 136,00

19 742 136,00

100,00%

30,65%

a część oświatowa

12 805 793,00

12 805 793,00

100,00%

19,88%

6 850 882,00

6 850 882,00

100,00%

10,64%

85 461,00

85 461,00

100,00%

0,13%

c

b część wyrównawcza
c uzupełnienie subwencji ogólnej
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Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Gminy w latach 2018 - 2021 w podziale na
wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki ogółem Gminy Czudec w latach 2018 - 2020 wynosiły między 57,3 - 62,2 mln zł,
przy czym za 45,3 - 54,9 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. Przedstawiony plan
na rok 2021 rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 72,2 mln zł, w tym 59,4 mln zł jako
wydatki bieżące i 12,7 mln zł jako wydatki majątkowe.
Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2018 - 2020
z podziałem ze względu na główne kategorie ich przeznaczenia.

Wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 systematycznie rosły każdego roku z 45,3 do 54,9 mln
zł rocznie, co oznacza wzrost o 21,3%. Dla porównania dochody bieżące w analizowanym
okresie wzrosły o 18,1% (to jest o 3,3% punktów mniej procentowych w porównaniu do
wydatków).
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W każdym roku największą część budżetu Gminy (średnio 38,6%) po stronie wydatków
stanowiła oświata. W latach 2018 - 2020 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata
i wychowanie” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio
17,9 mln zł, 20,3 mln zł oraz 19,6 mln zł. Dynamika wzrostu rok do roku wynosiła
odpowiednio 13,0% oraz -3,2%.
Drugim największym wydatkiem bieżącym Gminy są wydatki związane z rodziną. Wydatki
te w latach 2018-2020 rosły od 15,0 mln zł do 19,5 mln zł rocznie. W tym rozdziale zawierają
się między innymi wydatki związane z programem „500+”.
Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Gminy jest pomoc społeczna oraz
administracja publiczna. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowi średnio 7,3%
wszystkich wydatków bieżących, natomiast druga kategoria wydatków 7,8%. Należy
pamiętać, że w ramach kosztów administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia
pracowników urzędu, ale także zadania zlecone przez urząd wojewódzki, Koszty
funkcjonowania Rady Gminy, promocję Gminy, koszty funkcjonowania ZEAS, a także
pozostałą działalność, w której znaczną część wydatków stanowią wysokie składki do
Związku Gmin PKS w formie dopłat do cen biletów.
Gmina w latach 2018 - 2020 przeznaczyła 27,3 mln zł na wydatki majątkowe.
Poniższy wykres prezentuje wykonane w latach historycznych i planowane w 2021 r. wydatki
inwestycyjne Gminy.

W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania
współfinansowane ze środków UE, które stanową średnio 65,4% wydatków majątkowych
ogółem.
Aktualnie największym przedsięwzięciem w Gminie Czudec jest program pt.
„KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA NA TERENIE ROF - Rewitalizacja terenów ROF”, który
planowany jest na lata 2020 – 2021 a jego łączny koszt to 7,9 mln zł.
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji
Na dług Gminy Czudec na koniec 2020 r. składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.
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Poniższa tabela zawiera zobowiązania kredytowe Gminy, przy czym dla zobowiązań
zaciągniętych przed 2021 r. podany jest ich stan na koniec 2020 r.
Kwota kapitału pozostałego
L.p.
Tytuł dłużny
Rok całkowitej spłaty
do spłaty [zł]
1

Kredyty

3 376 250,00

2026

2

Pożyczka

1 428 000,00

2027

3

Obligacje

6 340 000,00

2027

SUMA

11 144 250,00

w tym do spłaty w 2021 r.

783 876,00

Jak wynika z tabeli, na koniec 2020 roku dług Gminy z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji to
łącznie prawie 11,1 mln zł.
Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Gminę Czudec
zobowiązań długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę zgodnie
z obowiązującymi harmonogramami. Kwota długu w latach 2020-2027 (bilans
zamknięcia) [mln zł]

W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2025 roku, Gmina powinna spłacić blisko 61% długu
z tytułu produktów kredytowych wg stanu na koniec 2020 r. (6,8 mln zł z 11,1 mln zł). Całość
istniejącego zadłużenia zostanie spłacona do końca 2027 roku.
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II. WÓJT, URZĄD I JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY
II.1. ORGANY GMINY – STANOWIĄCY I WYKONAWCZY
Organami gminy - stanowiącym i wykonawczym są odpowiednio: Rada i Wójt Gminy.
Rada Gminy działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz statutu i jest jednocześnie organem stanowiącym oraz kontrolnym gminy. Funkcja
stanowiąca polega na podejmowaniu rozstrzygnięć w zakresie spraw publicznych
o znaczeniu lokalnym. Funkcja kontrolna Rady Gminy obejmuje działalność wójta, gminnych
jednostek budżetowych oraz jednostek pomocniczych gminy. Zadanie to realizowane jest
przez powoływaną w tym celu Komisję Rewizyjną.
Za organizację pracy Rady odpowiada jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia
zgodnie z przyjętym przez Radę planem pracy. Od dnia 21 listopada 2018 r. do chwili
obecnej funkcję Przewodniczącego pełni p. Sławomir Szela. Sprawy należące do wyłącznej
kompetencji Rady Gminy określa art.18 ustawy o samorządzie gminnym. Decyzje Rady
zapadają w formie uchwał - zwykłą lub bezwzględną większością głosów podczas sesji
zwoływanych przez Przewodniczącego. Posiedzenia rady odbywają się w zależności od
potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Uchwały Rady Gminy oraz protokoły
posiedzeń
publikowane
są
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Gminy
(http://www.bip.czudec.pl) - protokoły są zamieszczane w BIP od początku kadencji 20182023, a posiedzenia Rady są transmitowane na żywo. W 2020 r. pojawiły się nowe wymogi
wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
związane z transkrypcją i audiodeskrypcją materiałów video. Zgodnie z nowo
obowiązującymi przepisami nagrania posiedzeń rady zostały dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez umieszczanie napisów na wszystkich materiałach video
publikowanych po dniu 23 września 2020 roku.
Wójt Gminy jako organ wykonawczy ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania
administracji samorządowej. Wójt jest organem jednoosobowym odpowiadającym za
realizację uchwał Rady, kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na
zewnątrz. Zakres działania organu wykonawczego został określony przepisami prawa
w szczególności w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Wójt gminy jest kierownikiem
urzędu gminy, pełni również funkcję przełożonego wobec dyrektorów i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych. Funkcję Wójta Gminy sprawuje od listopada 2018 r.
p. Andrzej Ślipski.
Za zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego odpowiada Skarbnik Gminy.
Funkcję tą pełni p. Anna Borowiec (od 1 lipca 2005 r.). Skarbnik w gminie zatrudniony jest na
podstawie powołania (w drodze uchwały Rady Gminy - na wniosek wójta). Ustawa
o pracownikach samorządowych wprowadziła w każdej gminie obowiązek utworzenia
stanowiska sekretarza. Głównym zadaniem sekretarza gminy w świetle ustawy jest
„organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi". Na stanowisku Sekretarza
Gminy pracuje od 2003 r. p. Agnieszka Materna. Sekretarz w gminach jest zatrudniany na
podstawie umowy o pracę. Od dnia 19 lutego 2019 r. został powołany Z-ca Wójta Gminy
Czudec, którym został p. Jerzy Wilk.
Zadania gminy wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy
Wójt wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. W gminie
Czudec utworzone zostały następujące jednostki organizacyjne:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - odpowiada za realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Funkcję kierownika ośrodka pełni
p. Joanna Osetek zatrudniona na tym stanowisku od 1 maja 2018 r.
2. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Czudcu jest jednostką powołaną do
obsługi placówek oświatowych oraz żłobka. Jednostka ta pełni funkcję Centrum Usług
Wspólnych dla w/w jednostek, realizuje również zadania oświatowe gminy wynikające
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z ustawy o systemie oświaty. Dyrektorem ZEAS jest p. Małgorzata Skalska – Nieroda
zatrudniona na tym stanowisku od 2005 roku.
3. Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Czudcu – głównym zadaniem tej jednostki jest
zapewnienie odbioru ścieków i dostawy wody dla mieszkańców korzystających z gminnej
sieci wodno - kanalizacyjnej. Zakładem kieruje od początku jego utworzenia tj. od
stycznia 2004 r. p. Mariusz Noga.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi jest miejscem pobytu dziennego dla
osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS działa od 1 listopada 2006 r., a kieruje
nim od chwili utworzenia do dnia dzisiejszego p. Beata Lentowicz.
5. Publiczny Żłobek w Czudcu – jest „najmłodszą” jednostką organizacyjną gminy
powołaną w celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech. Żłobek powstał w 2018 r. –
rozpoczął pracę od 1 września, a jego dyrektorem jest p. Agnieszka Kowal, wybrana na to
stanowisko w postępowaniu konkursowym.
6. Placówki Oświatowe - na terenie gminy działa 8 placówek oświatowych w tym: 3 zespoły
szkół, 4 szkoły podstawowe (z oddziałami przedszkolnymi) oraz publiczne przedszkole
w Czudcu. Poszczególnymi jednostkami zarządzają:
a) Urszula Lutak – Dyrektor Zespołu Szkół w Wyżnem,
b) Magdalena Wrzesień – Dyrektor Zespołu Szkół w Babicy,
c) Natasza Kula – Dyrektor Zespołu Szkół w Pstrągowej,
d) Lidia Pasternak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czudcu,
e) Agnieszka Lesiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
f) Teresa Dyrkacz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej,
g) Alina Rykała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie,
h) Grażyna Czaja – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Czudcu.
Wszystkie w/w jednostki organizacyjne gminy nie posiadają osobowości prawnej. Oznacza
to, że działają one zawsze w imieniu i na rachunek organu założycielskiego tj. gminy.
Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku gminnych jednostek kultury, które są
odrębnymi osobami prawnymi. W Gminie Czudec, do realizacji zadań z zakresu kultury
i dziedzictwa narodowego powołane zostały dwie jednostki tj:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu z pięcioma filiami w: Babicy, Wyżnem, Nowej
Wsi, Zaborowie oraz Pstrągowej. Funkcję Dyrektora GBP pełni od 2013 r. p. Halina
Zaręba. W grudniu 2019 r. Pani Halina Zaręba została zatrudniona na tym stanowisku
(z pominięciem procedury konkursowej) na kolejne 7 lat.
2. Ośrodek Kultury w Czudcu – jednostką kieruje od 01.02.2018 r. p. Ewa Mitręga –
Moskwa, która zastąpiła p. Lucynę Janaś zatrudnioną na tym stanowisku do 31 stycznia
2018 r.
Każda z jednostek utworzonych w gminie odpowiada z realizację konkretnych zadań
określonych statutowo. W celu skutecznej i sprawnej ich realizacji jednostki zostały
wyposażone w zespół składników majątkowych, a kierownicy otrzymali stosowne
upoważnienia, które podlegają okresowej weryfikacji i aktualizacji.

II.2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY
II.2.1. URZĄD GMINY
Urząd Gminy nazywany jest wiodącą jednostką budżetową, przy pomocy której Wójt
realizuje zadania określone przepisami prawa - w szczególności w ustawie o samorządzie
gminnym. Urząd występuje w roli podstawowego organu finansowego wchodzącego w skład
budżetu gminy oraz jednocześnie organu podatkowego. Jest również aparatem
pomocniczym dla Przewodniczącego i komisji Rady Gminy w kwestii organizacji posiedzeń
i obsługi administracyjnej.
Zadania realizowane w urzędzie dzielą się na własne i zlecone, na zadania wykonywane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz publiczne, powierzone gminie
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w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządowymi. Zakres działania
urzędu wynika bezpośrednio z przepisów prawa, natomiast zasady funkcjonowania
i organizacja wewnętrzna określone są w Regulaminie Organizacyjnym jednostki
zatwierdzonym zarządzeniem Wójta Gminy. Obowiązujący w 2020 r. regulamin ustalony
został zarządzeniem WG nr 153/2020 z 30 kwietnia 2020 r. Pracą Urzędu kieruje Wójt
Gminy przy pomocy Zastępcy, Sekretarza oraz Skarbnika. Wójt jest zwierzchnikiem
służbowym dla wszystkich pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu również innym
pracownikom na podstawie udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa. W ubiegłym roku
Wójt Gminy udzielił 24 upoważnień do realizacji konkretnych czynności w imieniu gminy upoważnienia te wygasają wraz zakończeniem realizacji poszczególnych zadań. Decyzje
w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt Gminy lub
upoważnione przez niego osoby. Upoważnienia do wydawania decyzji w 2020 r. posiadali
Za-ca Wójta oraz Sekretarz Gminy.
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy - w skład Urzędu Gminy wchodzą następujące
wewnętrzne komórki organizacyjne, zwane referatami oraz samodzielne stanowiska pracy:
1. Kierownictwo Urzędu:
 Wójt Gminy
 Zastępca Wójta Gminy
 Sekretarz Gminy
 Skarbnik Gminy
2. Komórki organizacyjne gminy:
 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 Referat Budżetowo Finansowy
 Referat Inwestycji
 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Samodzielne stanowiska pracy:
 Stanowisko ds. Informatyki
 Stanowisko ds. BHP
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Urząd Stanu Cywilnego
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do Raportu.
Do podstawowego zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
należą, w szczególności sprawy: organizacji pracy Urzędu oraz organów gminy, obsługa
kancelaryjna urzędu i prowadzenie archiwum zakładowego, prowadzenie spraw kadrowych
pracowników, obsługa Rady Gminy i Komisji, realizowanie prac przygotowawczych do
przeprowadzenia wyborów oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, ewidencja
mieszkańców, wydawanie dowodów osobistych, ochrona danych osobowych i współpraca
z organizacjami pozarządowymi. Referat organizacyjny odpowiada również za
opracowywanie planów i prowadzenie działań obrony cywilnej oraz przeciwpożarowej.
Kierownikiem referatu jest Sekretarz Gminy. W skład referatu wchodzą stanowiska: ds.
Ewidencji Ludności (pracownik zatrudniony na tym stanowisku jest równocześnie Zastępcą
Kierownika USC), ds. Obsługi Kancelaryjnej i Organizacyjnej/Sekretarka, ds. Obsługi Biura
Rady, ds. Kadr i Płac, ds. Obronnych i Przeciwpożarowych, Pomoc Administracyjna,
Pracownik Gospodarczy, Konserwator oraz Sprzątaczka.
Za gospodarkę finansową gminy odpowiada Referat Budżetowo – Finansowy. Do zakresu
jego działania należy w szczególności: przygotowywanie projektu budżetu gminy
i zapewnienie jego prawidłowej realizacji, sporządzanie sprawozdań finansowych,
prowadzenie obsługi finansowo - księgowej budżetu, prowadzenie rozliczeń VAT, poboru
podatków lokalnych i egzekucji administracyjnej, obsługi kasowej, prowadzenie postępowań
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, przeprowadzanie kontroli podatkowych. Referatem
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kieruje Skarbnik Gminy, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach: ds. księgowości (2 etaty), ds. podatków (3 etaty), ewidencji środków trwałych
(osoba zatrudniona na tym stanowisku prowadzi również sprawy kadrowe i płacowe
pracowników UG) oraz ds. obsługi kasy – ¾ etatu. Kasjerka zatrudniona jest na ¼ etatu
w ZW-K i zajmuje się również rozliczaniem podatku VAT. W roku 2020 w urzędzie gminy
przeprowadzono 2 postępowania konkursowe na stanowiska ds. księgowości (w związku
z przejściem jednego z pracowników na emeryturę oraz rozwiązaniem umowy na podstawie
porozumienia stron z drugim z nich).
W Referacie Inwestycji realizowane są nastepujące zadania: planowanie, przygotowanie
i realizacja inwestycji gminnych w zakresie budwy sieci wodno-kanalizacyjnej, nowych ujęć
wody, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy oświetlenia drogowego,
modernizacji i remontów dróg, mostów, przepustów drogowych i chodników, wydawania
decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego, opracowywania planów
zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, wydawania decyzji i postanowień w sprawie podziału i rozgraniczeń
nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia, nadzorowanie
utrzymania i remontów budynków mienia komunalnego, oznakowanie dróg, miejscowości,
ulic i przysiółków, budowa wiat przystankowych, realizowanie zadań związanych z zimowym
utrzymaniem dróg, przygotowywaniem i przeprowadzaniem przetargów oraz prowadzenie
spraw związanych z ochroną zabytków na terenie gminy. W skład referatu Inwestycji
wchodzi również od 2020 r. stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się w szczególności koordynowaniem działań
związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem zewnętrznych środków finansowych,
monitorowaniem zmian procedur związanych z naborem i realizacją projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowywaniem dokumentacji
aplikacyjnej projektów inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków
pozabudżetowych, koordynacją działań związanych z rozliczeniem finansowym projektów
inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. Pracownik zatrudniony
na tym stanowisku realizuje również zadania związane z poborem wojskowym i pełni funkcję
pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W skład referatu inwestycji wchodzą
stanowiska: ds. Inwestycji - Kierownik Referatu, ds. Gospodarki Nieruchomościami,
ds. Gospodarki Komunalnej, ds. Komunikacji, ds. Zamówień Publicznych, ds. Budownictwa,
ds. Pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz Pomoc Administracyjna. W roku 2020
nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Referatu Inwestycji – funkcje tą objął pracownik
zatrudniony dotychczas na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został utworzony w celu realizacji
następujacych zadań: prowadzenia postępowań w sprawach ocen oddziaływania
poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko, przeciwdziałania
zanieczyszczaniu wód, zadań związanych z gospodarką odpadami (w tym odpadami
niebezpiecznymi i zawierającymi azbest), likwidacji dzikich wysypisk śmieci, monitorowania
zrekultywowanego gminnego wysypiska odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej,
wydawania decyzji dotyczących zmian stosunków wodnych na gruncie, nadzoru nad
bezdomnymi zwierzętami, zadań z zakresu ochrony przyrody w tym wycinki drzew
i krzewów, prowadzenie rejestru pomników przyrody. W referacie realizowane są również
sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu na dany rok, wydawania
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W skład referatu wchodzą
stanowiska: ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Kierownik Referatu, ds.
Gospodarki Odpadami oraz ds. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa.
Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się sprawami wynikającymi z prawa o aktach stanu
cywilnego, w tym: sporządzaniem aktów urodzeń, aktów małżeństwa, aktów zgonu,
przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawaniem decyzji
administracyjnych z zakresu tego prawa, prowadzeniem akt zbiorowych i skorowidzów do
ksiąg stanu cywilnego, wydawaniem decyzji o zmianie imion i nazwisk oraz odpisów
z rejestru stanu cywilnego.

18

R A P O R T

O

S T A N I E

G M I N Y

C Z U D E C

Do zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. Informatyki należą
w szczególności sprawy: nadzorowania poprawności obsługi komputerów i programów
zainstalowanych w Urzędzie Gminy, przeprowadzanie okresowej archiwizacji danych
i sporządzania kopii zapasowych, zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonowanie systemów
i sieci teleinformatycznych w Urzędzie oraz koordynowanie działań związanych
z eksploatacją i rozbudową Gminnej Sieci Komputerowej.
Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy do spraw BHP należą sprawy:
przeprowadzanie szkolenia wstępnego nowo zatrudnionych pracowników, prowadzenie
rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy
pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zadania te do maja
2020 r. realizował pracownik ztrudniony równocześnie na stanowisku ds. księgowości.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zajmuje się nadzorem nad ochroną
informacji niejawnych, opracowaniem planu ochrony informacji niejawnych Urzędu
i nadzorowaniem jego realizacji, szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji
niejawnych, oraz nadzorem nad ewidencją i przechowywaniem dokumentacji niejawnej.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Informacji – to
osoby, które odpowiadają za zabezpieczenie danych osobowych w Urzędzie Gminy.
Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych pracowników
odrębnymi pismami i są przechowywane w dokumentacji pracowniczej.

zostały określone

Tabela przedstawia statystykę wybranych zadań z zakresu administracji publicznej
realizowanych w urzędzie w 2020 r.:
Lp.

Sprawa

Liczba spraw

1

Pisma przyjęte na dziennik podawczy Urzędu Gminy

2

Pisma przyjęte na dziennik podawczy Biura Rady

3

Decyzje w sprawie wymiaru podatku

6043

4

821

8

Decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku
Decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej
Decyzje w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi od podatku rolnego z tytułu
zakupu gruntu na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego
gospodarstwa rolnego.
Upomnienia w sprawie zaległości podatkowych

9

Upomnienia w sprawie zaległości w opłatach za odpady

169

10

Zaświadczenia o stanie majątkowym

292

11

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

12

Informacje o stanie majątkowym

167

13

Tytuły wykonawcze dot. zaległości podatkowych

70

14

Wnioski o usunięcie drzew

241

15

Postępowania w zakresie rozpraw wodno-prawnych

6

16

Postępowania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej

31

17

Sporządzone akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)

158

18

Wydane odpisy aktów stanu cywilnego

998

19

Wydane zaświadczenia, zezwolenia i przyjęte oświadczenia z zakresu USC

79

20

Czynności materialno-techniczne w USC

29

21

Sporządzone wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego

102

5
6
7

7027
50

366
29
17
621

6
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Sprawa

Liczba spraw

22

Sporządzone przypiski w aktach stanu cywilnego

703

23

Zmigrowane (przeniesione) akty do Rejestru Stanu Cywilnego

665

24

Wydane decyzje w sprawie imion i nazwisk

25

Wprowadzone do systemu wnioski o wydanie dowodów osobistych

561

26

Przyjęte zgłoszenia o utracie i uszkodzeniu dowodów osobistych

60

27

332

29

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu za granicę i powrotu
Udostępnione dane z Rejestru Mieszkańców oraz dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi
Wydane zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców

30

Wydane decyzje w sprawach meldunkowych

1

31

Nadane numery PESEL

26

32

Decyzje w sprawie podziału nieruchomości

51

33

Decyzje rozgraniczeniowe

8

34

Lokalizacja zjazdu indywidualnego z drogi gminnej

16

35

Decyzje w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

26

36

Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy

87

37

Decyzje celu publicznego

27

38

Plany zagospodarowania przestrzennego

5 w toku

39

Zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

2 w toku

40

Decyzje o umorzeniu postępowania w zakresie wydania warunków zabudowy

8

41

Decyzje o zmianie warunków zabudowy

14

42

Decyzje w sprawie przeniesienia warunków zabudowy

31

43

Postanowienia opiniujące podziały nieruchomości

51

44

Zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego budynku

45

45

Zaświadczenie o wpisaniu do rejestru numerów porządkowych nieruchomości

8

46

Postępowania w sprawie komunalizacji nieruchomości

95

47

Udzielone odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

61

48

Rozpatrzone petycje

9

49

Rozpatrzone skargi

3

50

Wydane zarządzenia Wójta Gminy

118

51

Tytuł wykonawcze dot. zaległości w opłatach za odpady

32

28

4

57
401

Szczegółowe informacje dotyczące zadań ustawowych, w tym inwestycyjnych,
realizowanych przez urząd w 2020 r. zostały przedstawione w rozdziale IV Raportu o Stanie
Gminy.
W roku 2020 pracownicy Urzędu Gminy zostali zaangażowani w realizację spraw
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Wybory odbyły się w dwóch turach, a koszt związany z przygotowaniem wyborów
wyniósł 71 810,00 zł. (diety komisji, umowy zlecenia związane z przygotowaniem lokali
i obsługą informatyczną, delegacje, zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług
niezbędnych do przeprowadzenia wyborów).
W ubiegłym roku w ramach zadań administracyjnych pracownicy Urzędu Gminy realizowali
również obowiązki z zakresu statystyki publicznej - tj. przygotowanie i przeprowadzenie
Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy. Spis rolny był przeprowadzany od
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1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Na terenie
Gminy Czudec spisem rolnym zostało objętych 931 gospodarstw indywidualnych i wszyscy
rolnicy naszej gminy wywiązali się z obowiązku spisowego. Większość z nich, przy
wypełnianiu ankiet spisowych, skorzystała z pomocy rachmistrzów terenowych (53,58%).
W gminie pracowało 3 rachmistrzów, którzy kontaktowali się z rolnikami głównie
telefonicznie. Z uwagi na stan epidemii wywiady bezpośrednie były przeprowadzane tylko
w sytuacji, kiedy nie udało się z rolnikami skontaktować telefonicznie. Wielu rolników
skorzystało też z pomocy Gminnego Punktu Spisowego działającego w Urzędzie Gminy,
gdzie pracownicy urzędu pomagali w wypełnieniu obowiązku spisowego rolnikom, którzy nie
posiadają komputera lub dostępu do Internetu (z tej możliwości skorzystało ponad
100 osób). W roku 2020, po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek samodzielnego
wykonania badania tzw. samospisu. Z tej formy udziału w badaniu statystycznym skorzystało
ponad 30% rolników naszej gminy. Tak wysoki odsetek rolników uczestniczących
w samospisie pozwolił Gminie Czudec uplasować się na 1. miejscu w województwie
podkarpackim w grupie gmin obejmujących powyżej 800 gospodarstw rolnych
zobowiązanych do wzięcia udziału w spisie oraz na czołowym miejscu w ogólnym rankingu
Prezesa GUS. Dzięki wysokiej liczbie gospodarstw, które samodzielnie zrealizowały
obowiązek spisowy urząd otrzymał sprzęt komputerowy o wartości ok. 15 tys. zł, a 4
sołectwa z naszej gminy wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez GUS i GC Nowiny
i wygrały atrakcyjne nagrody. Do konkursu zostały zgłoszone sołectwa: Czudec, Wyżne,
Pstrągowa i Pstrągowa Wola. Pstrągowa zajęła pierwsze miejsce i otrzymała bon o wartości
2 000,00 zł do wykorzystania na potrzeby sołectwa. Na drugim miejscu znalazło się sołectwo
Wyżne i otrzymało nagrodę w wysokości 1 500,00 zł. Bony po 500,00 zł otrzymały również
Czudec i Pstrągowa Wola, które uplasowały się na dalszych, ale również punktowanych
miejscach. Na realizację zadań spisowych wydatkowano kwotę 25 326,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych w 2020 r. w budynku Urzędu Gminy zmodernizowano
serwerownię (koszt: 38 638,00 zł.) Dużą grupę kosztów stanowiły wydatki bieżące, na które
składały się m. in.: zakup wyposażenia do serwerowni, zakupy materiałów biurowych,
akcesoriów komputerowych, licencje na programy komputerowe, zakup wyposażenia, paliwa
do samochodów służbowych, zakup energii, opłaty za przesyłki pocztowe, prenumerata
czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, naprawa sprzętu
biurowego, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, koszty podróży służbowych,
ubezpieczenie majątku, koszty szkoleń, opłaty komornicze oraz fundusz świadczeń
socjalnych. W 2020 r. zakupione zostały również meble biurowe do 2 pomieszczeń,
wymieniono fotele obrotowe (14 szt.), zakupiono również urządzenie do bezdotykowej
dezynfekcji rąk.
Wydatki całkowite na administrację w 2020 r. przedstawiały się następująco: łączne koszty
administracyjne w ubiegłym roku wyniosły 4 900 904,24 zł. Największa pozycja po stronie
wydatków w dziale „Administracja” to środki na wynagrodzenia pracowników UG, które
stanowiły kwotę: 2 059 299,27 zł. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia pracowników
biurowych i obsługi oraz zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (radca prawny,
roznoszenie decyzji administracyjnych). W ramach zlecenia realizowano również zadania
z zakresu ochrony danych osobowych oraz szkoleń bhp. W 2020 roku w Urzędzie Gminy
zatrudnionych było 39 osób, co daje 34,1 etatu. W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnieni
są pracownicy na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych (wyjątek – st. ds. obsługi kasy
– ¾ et.) oraz sprzątaczki, konserwator i robotnik gospodarczy.
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia
brutto pracowników Urzędu Gminy w Czudcu w poszczególnych grupach. Wynagrodzenie
uwzględnia dodatek z tytułu wysługi lat (od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
w zależności od stażu pracy). W 2020 r. znacznie wzrosło najniższe wynagrodzenie krajowe,
a dodatek stażowy przestał być składnikiem zasadniczego wynagrodzenia, co wygenerowało
większe koszty wynagrodzeń.
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3 938,23 zł

4 201,50 zł

Podinspektor
Stanowiska pomocnicze
(biurowe)
Stanowiska obsługi
(fizyczne) w urzędzie,
Kierowcy/konserwatorzy
OSP (w przeliczeniu na
pełne etaty)

3 053,54 zł

3 303,57 zł

3 768,91 zł

2 645,64 zł

2 833,99 zł

2 709,21 zł

2 886,75 zł

2 872,65 zł

5 167,47 zł

3 708,24 zł

2 250,00 zł

Inspektor

4 918,17 zł

2020 r.
4 994,25 zł

2 100,00 zł.

2019 r.
4 527,00 zł

4 585,03 zł.

Kierownik referatu

2018 r.
4 298,39 zł

Najniższa krajowa
2 600,00 zł

Średnia krajowa

Średnia miesięczna
płaca brutto

Najniższa krajowa
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Średnia krajowa

G M I N Y

Średnia miesięczna
płaca brutto

S T A N I E

Najniższa krajowa

O

Średnia krajowa

Stanowisko

Średnia miesięczna
płaca brutto

R A P O R T

3 212,50 zł

Drugą, co do wielkości pozycję w wydatkach administracyjnych w 2020 r. zajmowały składki
członkowskie, które w 2020 roku wyniosły: 1 114 050,50 zł. (ROF, PKS, CK oraz PSST).
W dziale „Administracja znalazły się również wydatki na zakup 52 laptopów i 15 tabletów
z zestawami słuchawek z mikrofonem przekazanych placówkom oświatowym dla celów
nauki zdalnej. Wydatkami administracyjnymi były również środki przeznaczone na wypłatę
diet dla radnych, ryczałt sołtysów (łącznie 189 933,67 zł.) oraz wynagrodzenie inkasentów:
13 891,84 zł. Z działu „Administracja” wydatkowane były również środki przeznaczone na
wspólną obsługę placówek oświatowych, w tym koszty bieżącej działalności, wynagrodzenia
pracowników ZEAS (łącznie: 657 261,50 zł) oraz promocję Gminy Czudec (47 426,66 zł).
Działalność urzędu w dobie pandemii COVID-19 - działania podjęte w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa. Z uwagi na warunki pandemiczne panujące w 2020 r.
realizacja zadań administracyjnych w urzędzie przebiegała inaczej niż w latach ubiegłych.
Nowa sytuacja zmusiła wszystkich do wprowadzenia pewnych ograniczeń w codziennej
pracy urzędu: załatwianie spraw bezpośrednio na stanowisku pracy zostało ograniczone do
sytuacji pilnych, niecierpiących zwłoki. Stanowiska pracy zostały wyposażone w specjalne
przegrody oddzielające pracowników od petentów. Pracownicy rotacyjnie świadczyli pracę
zdalną, a osoby pracujące stacjonarnie zostały wyposażone w środki ochrony indywidualnej.
Rada Gminy oraz komisje również obradowały zdalnie, co wymagało przygotowania
odpowiedniego systemu informatycznego do obsługi posiedzeń on-line. Utrudnione było
również prowadzenie postępowań administracyjnych w warunkach ograniczonych
możliwości kontaktu organu ze stronami i uczestnikami postępowania. Sprawy urzędowe
były rozpatrywane w oparciu o rozwiązania komunikacji elektronicznej, telefonicznie
i z wykorzystaniem tradycyjnej korespondencji pocztowej. Pracownicy urzędu zajmowali się
również pozyskaniem, a następnie dystrybucją środków ochrony indywidualnej do jednostek
organizacyjnych gminy, a także przy współpracy z OSP – dla mieszkańców. Urząd prowadził
również akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców gminy na temat obowiązujących
przepisów oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożenia. Akcja była prowadzona za
pośrednictwem strony internetowej, FB oraz ogłoszeń zamieszczanych na tablicach
ogłoszeniowych w gminie. Mimo trudnej sytuacji i wielu ograniczeń spowodowanych
pandemią urząd pracował w sposób ciągły sprawnie realizując powierzone mu zadania.
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II.2.2. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUDCU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu został utworzony Uchwałą Nr IX/40/90
Gminnej Rady Narodowej w Czudcu z dnia 27 lutego 1990 roku. Odrębnymi dokumentami
określającymi funkcjonowanie Ośrodka jest statut i regulamin organizacyjny. Aktualny statut
Ośrodka został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/101/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w Czudcu w budynku przy
ul. Starowiejskiej 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Czudec, działającą
w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną ze
środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone. Kierownik
nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową ich
realizację. Nadzór nad działalnością bieżącą sprawuje Wójt Gminy Czudec, zaś nadzór nad
wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda
Podkarpacki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu realizuje głównie zadania wynikające
z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1876), a także
z innych ustaw, uchwał Rady Gminy oraz zawartych umów i porozumień. GOPS zajmuje
2 piętra w budynku przy ul. Starowiejskiej 1. Na parterze znajduje się pomoc społeczna,
natomiast na II piętrze świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia
wychowawcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu w 2020 r. kontynuował realizację projektu,
który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER
2014-2020 dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Czudcu”, realizacja projektu trwała od
2019-09-01 do 2020-08-31.
Łączny koszt projektu
- 368 500,00 zł z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich w kwocie
- 310 571,80 zł
b) ze środków dotacji celowej w kwocie
- 57 928,20 zł
Celem głównym projektu była poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej
na terenie gminy Czudec poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego
na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej i świadczenia usług
socjalnych co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do GOPS w Czudcu.
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu przystąpił do „Programu asystent
rodziny na rok 2020”. Wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny pochodziły ze środków
Funduszu Pracy i środków własnych gminy w ramach Programu dofinansowania dodatku do
wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii
Covid-19. Koszt „Programu asystent rodziny na rok 2020” stanowi łączną kwotę –
28 954,36 zł w tym: z Funduszu pracy 850,00 zł i z budżetu gminy 28 104,36 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu, aby wesprzeć Gminę w realizacji zadania
własnego, jakim są usługi opiekuńcze przystąpił do realizacji rządowego programu „Opieka
75+”. Rzeczywista liczba osób objętych usługami w ramach „Opieka 75+” na okres od
czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosiła 7 osób, w tym 2 nowe osoby zostały objęte
usługami opiekuńczymi. Średnia wieku podopiecznych to 86 lat. Koszt realizacji zadania
wyniósł 5 083,75 zł.
W zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym
stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, przystąpił do realizacji rządowego
programu „Wspieraj Seniora” na podstawie Umowy Nr 20/WS/2020 z dnia 03.11.2020 r.
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu
„Wspieraj Seniora”. Gmina realizowała zadanie w ramach programu „Wspieraj Seniora”
poprzez pracowników ośrodka pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę
8 512,55 zł. Na środki ochrony osobistej, promocję programu wydatkowano kwotę
1 024,14 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 9 536,69zł, z tego koszty dotacji wynoszą
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6 612,53 zł. Usługa wsparcia polegała na dostarczeniu przez pracowników ośrodka zakupów
obejmujących artykuły spożywcze oraz leki.
Pomoc społeczna wspiera osoby potrzebujące, zagrożone marginalizacją oraz wykluczeniem
społecznym w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych
oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Opiera
się na działaniach formalnie zorganizowanych. Miesięczny dochód osoby lub rodziny
ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy
społecznej (tzw. kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 lub ust. 3), które
wynosi odpowiednio:
 dla osoby samotnie gospodarującej, dochód nie przekraczający kwoty  701 zł,
 dla osoby w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty  528 zł.
Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu wynika, iż liczba osób
i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i wsparcia na przestrzeni 2018 –
2020 ma tendencję malejącą. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie
powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej
w latach 2018-2020 były kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba oraz rodziny niepełne i wielodzietne. Osoby i rodziny, które znalazły się w
sytuacji ubóstwa, mają niewątpliwie niedobór środków finansowych do życia, podejmują
działania w kierunku zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Spadek liczby
świadczeniobiorców pomocy społecznej wynika przede wszystkim ze wzrostu najniższego
wynagrodzenia. Ponadto wprowadzenie Programu „500+” wpłynęło na poprawę finansową
polskich rodzin.

Rok

Liczba osób, którym
udzielono pomocy
i wsparcia

2018

514

Osoby i rodziny, którym
udzielono pomocy
i wsparcia z powodu ubóstwa
204

2019

469

157

Osoby i rodziny, którym
udzielono pomocy
i wsparcia z powodu bezrobocia
200
178

2020
435
136
Tab. Powody udzielenia pomocy i wsparcia – opracowanie własne

158

Problemem społecznym w Gminie Czudec jest rynek pracy i występująca na nim stopa
bezrobocia, jednak w latach 2018-2020 obserwowany jest spadek liczby osób bezrobotnych
w 2019 r. Dane te nie odzwierciedlają w pełni poziomu bezrobocia wskazują, bowiem liczbę
osób zarejestrowanych, a nie faktycznie poszukujących pracy. Powszechnym zjawiskiem jest
tzw. „bezrobocie ukryte” jak również praca w ramach prac dorywczych.
Liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP

2018 rok

2019 rok

757
642
Tab. Powody udzielenia pomocy i wsparcia – opracowanie własne

2020 rok
704

Przy współpracy z PUP w Strzyżowie GOPS realizował w 2020 r. uzupełniającą formę
wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie prac społecznie użytecznych.
Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek
pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny
pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej
pracy. GOPS organizował prace społecznie użyteczne (PSU) na podstawie porozumienia
zawartego między Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie, a Gminą Czudec. Prace te
odbywały się bez nawiązania stosunku pracy. Wykonywane były w wymiarze do 10 godzin
tygodniowo, lecz nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. Za ich wykonanie osoba bezrobotna
otrzymywała w 2020 roku świadczenie w wysokości 8,50 zł do 31.05.2020 r. i od
01.06.2020 r. 8,70 zł za godzinę. Ogólny koszt prac społecznie użytecznych w 2020 r.
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(za okres 01.05.2020 r. do 30.11.2020 r.) wyniósł 12 808,36 zł, w tym koszty poniesione
przez poszczególne instytucje wyniosły: Gmina Czudec - 5 550,46 zł, Powiatowy Urząd
Pracy – 7 257,90 zł.
W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania wynikające
z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych, które weszło w życie w dniu 16 czerwca 2014 roku.
W związku z powyższym tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program promujący
model rodziny wielodzietnej i jej pozytywny wizerunek zwany Kartą Dużej Rodziny (KDR).
Celem programu było podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. W 2020 roku od
stycznia 2020 do grudnia 2020 wydano Kartę Dużej Rodziny dla 174 rodzin w tym: kart
tradycyjnych /plastikowych/ - 477, kart elektronicznych – 338.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) oraz
zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r.
poz. 833) w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i wypłat dodatków
energetycznych. W 2020 r. pomoc w formie dodatku mieszkaniowego została przyznana
2 rodzinom na łączną kwotę 1 677,85 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu zajmuje się również wypożyczaniem
sprzętu rehabilitacyjnego. Z usługi wypożyczenia w formie nieodpłatnej mogą korzystać
osoby niepełnosprawne, posiadające:
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej),
 zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność posiadania sprzętu
rehabilitacyjnego.
W 2020 r. z w/w pomocy skorzystało 8 rodzin.
Począwszy od 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu wyznaczono jako
podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego
wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821). W ramach tego zadania
w 2020 r. GOPS zatrudniał 1 asystenta rodziny, który na wniosek pracowników socjalnych
prowadził pracę z rodzinami wymagającymi wsparcia. Swoim działaniem obejmował łącznie
w 2020 r. 9 rodzin.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu na mocy upoważnienia Wójta Gminy
Czudec realizuje też zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111), która określa warunki nabywania
prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych
świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:
 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – 486 rodzin na łączną kwotę:
1 649 853,71 zł,
 zasiłek pielęgnacyjny – 274 rodzin na kwotę 697 811,45 zł,
 specjalny zasiłek opiekuńczy – 42 rodziny na kwotę 268 430,00 zł,
 świadczenie pielęgnacyjne – 66 rodzin na kwotę 1 315 995,70 zł,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 89 rodzin na kwotę
89 000,00 zł,
 świadczenie rodzicielskie – 71 rodzin na kwotę 433 843,50 zł.
Ośrodek realizuje również świadczenia wynikające z innych ustaw, takie jak:
1. Zasiłek dla opiekuna – 10 rodzin na kwotę 54 966,30 zł,
2. Jednorazowe świadczenie za życiem – 3 rodziny na kwotę 12 000,00 zł.
Obok realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czudcu realizuje również wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2020 r. dla
31 rodzin wypłacono w/w świadczenie na łączną kwotę – 233 506,67 zł.
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Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 r. poz. 2407), Gmina Czudec przystąpiła do realizacji
programu „Rodzina 500 plus”, to jest przyznawania i wypłacania świadczenia
wychowawczego. W 2020 r. 1256 rodzinom przyznano świadczenie wychowawcze na łączną
kwotę 13 058 919 zł.
W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także rządowy Program Dobry Start
mający na celu wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku
szkolnego. Świadczenie dobry start obejmuje wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny, niezależnie od dochodu rodziny. Z tej formy wsparcia w 2020 r. skorzystało 1476
dzieci na łączną kwotę 442 800,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu od 2020 r. w porozumieniu z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie zajmował się także rozprowadzaniem żywności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Z tej formy wsparcia
w 2020 r. skorzystało 400 osób.
Strukturę organizacyjną GOPS tworzą komórki realizujące zadania merytoryczne, finansowoadministracyjne oraz stanowiska obsługowe. Zatrudnienie kadr w jednostce organizacyjnej
reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 24 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936), a także Regulamin
wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby
ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czudcu w 2020 roku stanowił miejsce pracy dla 17 osób.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełen etat pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu
w latach 2018-2020 kształtowało się w następujący sposób:
stan zatrudnienia
styczeń
stanowisko
pracownicy
administracji
pracownicy
obsługi

średnie
wynagrodzenie
w przeliczeniu
na etat brutto

osoby

etaty

osoby

etaty

11

11

13

13

3 569,47

4

3

5

4

2 404,70

2019 r.
stan zatrudnienia
grudzień

średnie
wynagrodzenie
w przeliczeniu
na etat brutto

osoby

etaty

osoby

etaty

pracownicy
administracji

14

14

13

13

3 478,90

pracownicy
obsługi

3

2

4

3

1 822,00

pracownicy
administracji
pracownicy
obsługi

przeciętne
wynagrodzenie
w gospodarce
narodowej
4 918,17

stan zatrudnienia
styczeń
stanowisko

przeciętne
wynagrodzenie
w gospodarce
narodowej
4 585,03

stan zatrudnienia
styczeń
stanowisko

2018 r.
stan zatrudnienia
grudzień

2020 r.
stan zatrudnienia
grudzień

średnie
wynagrodzenie
w przeliczeniu
na etat brutto

osoby

etaty

osoby

etaty

13

13

13

13

3 970,60

4

3

4

3

3 081,63

przeciętne
wynagrodzenie
w gospodarce
narodowej
5 167,47

Tab. Stan zatrudnienia i średnie wynagrodzenie w latach 2018-2020r. – opracowanie własne
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Średnie wynagrodzenie brutto wśród pracowników administracyjnych GOPS Czudec na
przestrzeni lat 2018-2020 kształtowało się na poziomie od 3 478,90 zł do 3 970,60 zł,
natomiast wśród pracowników obsługi od 1 822,00 zł do 3 081,63 zł. Porównując średnie
wynagrodzenie brutto w GOPS Czudec do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej pracownicy administracyjni osiągają wynagrodzenie w granicach 75%
przeciętnego wynagrodzenia natomiast pracownicy obsługi w granicach 50%.
Wydatki na pomoc społeczną w 2020 r. – wydatki wyniosły 2 763 430,72 zł w tym:
 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 979,37 zł,
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 802,53 zł,
 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 483 979,06 zł,
 Dodatki mieszkaniowe – 1 735,39 zł,
 Zasiłki stałe – 241 966,60 zł,
 Ośrodki pomocy społecznej – 1 034 545,22 zł,
 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 006,07 zł,
 Pomoc w zakresie dożywiania – 150 000,00 zł,
 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 38 000,00 zł,
 Pozostała działalność – 760 416,48 zł.
RODZINA – wydatki wyniosły 18 933 654,75 zł, w tym:
 Świadczenie wychowawcze – 13 179 779,36 zł,
 Świadczenia rodzinne – 5 222 244,21 zł,
 Karta Dużej Rodziny – 1 407,59 zł,
 Wspieranie rodziny – 486 564,36 zł,
 Rodziny zastępcze – 19 520,55 zł,
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24 138,68 zł.

II.2.3. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
W CZUDCU
Jednostka organizacyjna została powołana Uchwałą Rady Gminy Czudec Nr XXXII/153/93
z dnia 29 grudnia 1993 roku jako Zespół Placówek Oświatowych Gminy Czudec. Uchwałą Nr
XXVI/211/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku Rada Gminy Czudec zmieniła nazwę jednostki
organizacyjnej na Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i nadała jej nowy statut.
ZEAS został utworzony w celu realizacji zadań Gminy Czudec z zakresu edukacji publicznej
oraz zadań związanych z obsługą ekonomiczno – finansową i administracyjną placówek
oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Czudec. Podstawą prawną działania Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół jest:
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2029),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
 Statut Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Czudcu.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Czudec z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej
i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych od 1 lipca 2016 roku Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny szkół w Czudcu pełni funkcję Centrum Usług Wspólnych.
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Czudcu prowadzi działalność w lokalu
składającym się z pomieszczeń o powierzchni 185 m2 znajdujących się na I piętrze budynku
położonego przy ul. Starowiejskiej 1 w Czudcu, w oparciu o mienie przekazane
w użyczenie przez Gminę Czudec w dniu 2 marca 2009 roku. Do wyposażenia ZEAS należą
środki trwałe: zestaw mebli biurowych, sprzęt komputerowy, kserokopiarki.
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Zakres działalności ZEAS-u obejmuje:
1. Obsługę finansową Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Czudcu,
publicznych placówek oświatowych Gminy Czudec oraz Publicznego Żłobka
w Czudcu. Ponadto ZEAS prowadzi w całości zadania w zakresie rachunkowości oraz
sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostek obsługiwanych, m.in. rozlicza
realizowane zadania oświatowe, sporządza wymagane sprawozdania w zakresie
wykonywanych zadań, nalicza i kwalifikuje koszty dotyczące uczniów niepełnosprawnych,
opracowuje sprawozdania statystyczne, przygotowuje dane do sprawozdań z ochrony
środowiska, sporządza sprawozdania z zakresu zamówień publicznych, deklaracje VAT.
W ZEAS-ie analizuje się subwencję oświatową – porównanie otrzymanych środków
z ponoszonymi wydatkami w podziale na każdą placówkę.
2. Prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej pracowników własnej jednostki oraz
pracowników jednostek obsługiwanych, w szczególności prowadzenie akt osobowych,
przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania umów o pracę.
Poza tym ZEAS sporządza listy płac i wynagrodzeń, gromadzi i przechowuje
dokumentację płacową i urlopową. Współpracuje z Wójtem Gminy w sprawie ustalania
wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych, przyznawania nagród i odznaczeń dla
dyrektorów jednostek obsługiwanych. Według stanu na 30 września 2020 roku
obsługiwanych było:
 13 pracowników własnej jednostki (8 pracowników administracyjnych i 5 pracowników
obsługi),
 230 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 79 pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.
 11 pracowników obsługi zatrudnionych w Publicznym Żłobku w Czudcu.
Razem obsługiwano: 333 pracowników.
ZEAS organizuje konkursy na dyrektorów placówek oświatowych oraz postępowania
egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego, analizuje i weryfikuje arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli.
3. Zapewnienie obsługi organizacyjno – administracyjnej placówek oświatowych.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu realizuje zadania z zakresu najmu
lokali mieszkalnych w szkołach, nadzoruje działania dyrektorów w zakresie utrzymywania
obiektów w należytym stanie technicznym, zapewnia pomoc merytoryczno-prawną
jednostkom obsługiwanym, współpracuje z Urzędem Gminy w zakresie realizacji
zamówień publicznych oraz remontów obiektów jednostek obsługiwanych.
4. Realizację zadań oświatowych gminy, a w szczególności:
a) Pomoc materialna - Gmina Czudec realizuje program stypendialny udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe. Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXX/230/2013 Rady Gminy Czudec z dnia
28 sierpnia 2013 roku przyznawane są stypendia i zasiłki szkolne. Na wydatki z tego
tytułu gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz angażuje środki własne. W roku
2020 w Gminie Czudec z tej formy pomocy skorzystało 260 uczniów w tym 256 uczniów
otrzymało stypendium szkolne, 4 uczniom przyznano zasiłek szkolny. Łączna kwota
pomocy stypendialnej w 2020 r. wyniosła 239 882,00 złotych, z czego wkład własny
Gminy to: 24 658,00 złotych.
W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Czudec w roku 2020 zostały przyznane nagrody dla uczniów. Szerzej na ten
temat – w pkt V ppkt V.3.9 Raportu o stanie Gminy.
b) Dotacja podręcznikowa – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 19 marca 2020 r. gwarantuje uczniom szkół prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W roku 2020
w ramach dotacji celowej, zapewniono dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów
ćwiczeniowych wszystkim szkołom na terenie Gminy Czudec. Łączna kwota otrzymanej
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dotacji wyniosła 112 823,69 zł. W 2020 r. Gmina Czudec uczestniczyła w Rządowym
programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
W ramach programu z pomocy skorzystali uczniowie Zespołu Szkół w Czudcu.
Otrzymana kwota dotacji wyniosła 3 497,46 zł.
c) Organizowanie dowozów uczniów - zgodnie z art. 39 ust.1 Prawo Oświatowe - sieć
publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie
może przekraczać:
 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
W przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka
przekracza wymienione odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka
środkami komunikacji publicznej. W Gminie Czudec dzieci dowożone są do: Zespołu
Szkół w Pstrągowej, Szkoły Podstawowej w Czudcu, Publicznego Przedszkola w Czudcu,
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Koszty dowozu uczniów w roku 2020 wyniosły odpowiednio:
 110 449,08 zł - koszty zorganizowanego transportu przez gminę,
 12 203,61 zł - koszty dowozu uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu.
Liczba dzieci korzystających z dowozu do szkoły własnym środkiem transportu rodziców
w roku szkolnym 2019/2020 wynosiła 11 osób, a w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 10
osób. Powodem niższych kosztów dowozu w stosunku do roku 2019, była prowadzona
nauka zdalna w szkołach w związku z pandemią COVID-19.
Obowiązkiem Gminy jest również zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom
z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym, także do najbliższej szkoły  art. 39 ust. 4 Prawo Oświatowe. Dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w Gminie Czudec realizowany był
w dwóch formach: dowozu zbiorowego oraz dowozu indywidualnego zorganizowanego przez
rodziców dziecka. Gmina zatrudnia dwóch kierowców i dwóch opiekunów, którzy wykonują
zadania związane z dowozem uczniów.

Nazwa szkoły

Liczba dzieci niepełnosprawnych
dowożonych busami do szkół
w roku szkolnym
2019/2020
5

w roku szkolnym
2020/2021
5

SOSW w Strzyżowie

5

5

ZS w Wyżnem

5

6

SP w Czudcu

2

1

PP w Czudcu

1

1

ZSS dla niesłyszących w Tarnowie
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
– Dzienny Oddział neurorehabilitacji
RAZEM

0

1

0

1

18

20

ZSS UNICEF w Rzeszowie

Dzieci były również dowożone do szkół przez rodziców własnym transportem – w roku
szkolnym 2019/2020 – 3 dzieci, a w roku szkolnym 2020/2021 – 1 dziecko. Koszty
dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku 2020 wynosiły – 169 855,83 zł.
d) Prowadzenie i weryfikacja bazy danych oświatowych w formie elektronicznej ZEAS prowadzi bazę danych oświatowych w formie elektronicznej własnej jednostki oraz
z upoważnienia Wójta bazę Gminy Czudec. Ponadto weryfikuje dane wprowadzane przez
wszystkie jednostki obsługiwane. Prowadzenie elektronicznego systemu bazy danych
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służy m.in. do wyliczania subwencji oświatowej oraz usprawnia finansowanie zadań
oświatowych.
e) Kontrolowanie realizacji obowiązku nauki - ZEAS kontroluje spełnianie obowiązku
nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Czudec, nie dłużej niż do ukończenia
przez ucznia 18 roku życia. W roku szkolnym 2019/2020 realizację obowiązku nauki
zweryfikowano 344 uczniów, urodzonych w latach 2002, 2003 i 2004, a w roku szkolnym
2020/2021 zweryfikowanych było 362 uczniów, urodzonych w latach 2003, 2004 i 2005.
f) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie art. 122 ustawy Prawo Oświatowe pracodawcom, którzy zawarli umowę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez
pracodawcę, Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina
otrzymuje środki finansowe z Funduszu Pracy. W roku 2020 dofinansowanie otrzymało
7 pracodawców za kształcenie 11 uczniów w kwocie 85 733,43 zł.
g) Organizowanie i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -w roku
2020 Wójt Gminy Czudec nadał stopień nauczyciela mianowanego 3 nauczycielom.
h) Organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych - zgodnie z art.
63 ust. 10 ustawy Prawo Oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub
placówki wyłania się w drodze konkursu. W roku szkolnym 2019/2020 Wójt Gminy
Czudec ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Czudcu, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej i Zespołu Szkół w Babicy.
Postępowanie konkursowe nie zostało przeprowadzone z powodu pandemii. Na
podstawie art. 11 h ust.1a pkt. 1 rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowisko dyrektora w/w
szkół powierzono dotychczasowym dyrektorom na okres jednego roku.
i) Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji projektów
i programów - ZEAS współpracował z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie
realizacji projektów i programów w 2020 roku:
Nazwa projektu lub programu
Projekt „SZKOŁA BEZ GRANIC –
ENGLISH - JUST SPEAK ” w ramach
programu ERASMUS + na lata 20192021
Projekt „3DP TEACHER –
IMOLEMENTATION OF 3D PRINTING
IN FUTURE EDUCATION” w ramach
programu ERASMUS+ na lata 20192021
Projekt „GREENOPOLIS –
INTERACTIVE EBOOK ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
w ramach programu ERASMUS+
na lata 2019-2021
Projekt “MŁODZI POLIGLOCINAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH” w
ramach programu POWER na lata
2020-2022

Placówki oświatowe, które brały udział
w projekcie lub programie

Wartość
środków

Zespół Szkół w Babicy

22 878 €
( t.j. ok.
96 607,00 zł)

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

23 878 €
(t.j. ok.
104 607,13 zł)

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

37 173 €
(t.j. ok.
158 464,78 zł)

Zespół Szkół w Babicy

89 354,65 zł

Projekt „T-GAMES, GAMES FOR
TOLERANCE” w ramach programu
ERASMUS+ na lata 2020-2022

Zespół Szkół w Wyżnem

20 633 € (t.j.
ok.
92 536,94 zł)

“Zdalna szkoła”

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej,
 Szkoła Podstawowa w Czudcu,
 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,

69 999,79 zł
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Placówki oświatowe, które brały udział
w projekcie lub programie



















Szkoła Podstawowa w Zaborowie,
Zespół Szkół w Wyżnem,
Zespół Szkół w Babicy,
Zespół Szkół w Pstrągowej.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej,
Szkoła Podstawowa w Czudcu,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
Szkoła Podstawowa w Zaborowie,
Zespół Szkół w Wyżnem,
Zespół Szkół w Babicy,
Zespół Szkół w Pstrągowej
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej,
Szkoła Podstawowa w Czudcu,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
Szkoła Podstawowa w Zaborowie,
Zespół Szkół w Wyżnem,
Zespół Szkół w Babicy,
Zespół Szkół w Pstrągowej

Wartość
środków

94 976,00 zł

68 500,00 zł

Gmina Czudec realizowała projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Czudec” w okresie od
2018-07-01 do 2020-06-30. Wartość projektu wynosi 1 208 654,12 złotych. W projekcie brały
udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Babicy, Szkoła Podstawowa w Czudcu,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Szkoła Podstawowa w Wyżnem, Szkoła Podstawowa Nr
1 w Pstrągowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej. W ramach projektu został
zakupiony sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne. Projekt obejmuje także zajęcia dodatkowe
dla uczniów oraz szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Wykonane wydatki wyniosły w roku:
 2018 - 85 293,92 zł,
 2019 - 901 219,15 zł, natomiast wkład własny w całości został poniesiony w 2019 roku
i wyniósł 61 557,12 zł (wkład własny w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu
pracy nauczycieli),
 2020 - 114 762,05 zł.
j) Realizacja zadań związanych z żywieniem w jednostkach obsługiwanych W placówkach oświatowych Gminy Czudec w 2020 r. funkcjonowały stołówki w:
 Szkole Podstawowej w Czudcu (obiady przygotowywane także dla Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Zaborowie),
 Zespole Szkół w Babicy,
 Zespole Szkół w Pstrągowej (obiady przygotowywane także dla Szkoły Podstawowej Nr
2 w Pstrągowej),
 Zespole Szkół w Wyżnem,
 Publicznym Przedszkolu w Czudcu.
Ogólnie z posiłków w 2020 roku korzystało 920 dzieci, w tym 144 dzieci, których żywienie
dofinansowywał GOPS.
W okresie pandemii w ZEAS przeorganizowano procedurę przyjmowania interesantów.
Możliwe było umówienie spotkania, kontakt telefoniczny, za pomocą skrzynki mailowej oraz
przez ePUAP. Każdy zainteresowany miał też możliwość skorzystania z domofonu
i wywołania pracownika oraz zostawienia dokumentów/ wniosków w specjalnie
przystosowanej do tego skrzynce. W całym okresie pandemii nie wystąpiła konieczność
zamknięcia placówki.
Stan zatrudnienia pracowników ZEAS w 2020 roku wynosił: 13 osób. Są to pracownicy
administracyjno – biurowi - 8 osób, oraz pracownicy obsługi - 5 osób. Średnie – miesięczne
wynagrodzenie pracowników w 2020 roku w grupie pracowników administracyjno biurowych wynosiło 4 154,89 zł brutto, a pracowników obsługi 2 709,24 zł brutto. Jest to
wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat.
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Zatrudnienie i wynagrodzenie w roku 2020
stan zatrudnienia
30.09.2020
stanowisko
osoby
etaty
pracownicy administracyjni
8
8
pracownicy obsługi

5

średnie wynagrodzenie
w przeliczeniu na etat w 2020 r.
4 154,89

3,88

2 709,24

Koszty całkowite działalności ZEAS w 2020 r. wyniosły 657 261,50 zł.

II.2.4. PLACÓWKI OŚWIATOWE
W 2020 r. w Gminie Czudec funkcjonowały następujące placówki oświatowe:
1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy, w tym: Publiczne Przedszkole i Szkoła
Podstawowa.
2. Zespół Szkół w Wyżnem, w tym: Przedszkole Publiczne im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego z oddziałami integracyjnymi i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego z oddziałami integracyjnymi.
3. Zespół Szkół w Pstrągowej, w tym: Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
płk. K. Iranka Osmeckiego z oddziałem integracyjnym.
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej.
5. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi z oddziałem
integracyjnym.
6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie.
7. Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu.
8. Publiczne Przedszkole w Czudcu.
Liczba uczniów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
Szkoła podstawowa

Przedszkole
L.p.

Placówka
stan na
stan na
stan na
stan na
01.01.2020 r. 31.12.2020 r. 01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
-

-

452

445

Zespół Szkół w Babicy

53

58

103

108

3.

Zespół Szkół w Wyżnem

64

64

75

81

4.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

40

43

93

97

5.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

42

45

93

90

6.

Zespół Szkół w Pstrągowej

40

42

95

105

7.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej

14

17

48

45

8.

Publiczne Przedszkole w Czudcu

186

186

-

-

RAZEM

439

455

959

971

1.

Szkoła Podstawowa w Czudcu

2.
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
RAZEM

l.u.
11
12
9
14
0
15
22
7
90

l.o.
1
1
1
1
0
1
1
1
7

l.u.
15
9
10
10
4
9
28
12
97

l.o.
1
1
1
1
1
1
2
1
9

l.u.
54
55
55
61
44
63
71
42
445

l.o.
3
3
3
3
2
3
3
2
22

l.u.
4
4
7
7
0
7
9
7
45

l.o.
1
1
1
1
0
1
1
1
7

l.u.
11
17
10
9
6
10
12
6
81

l.o.
1
1
1
1
1
1
1
1
8

l.u.
13
21
11
12
9
17
15
7
105

l.o.
1
1
1
1
1
1
1
1
8

l.u.
12
19
21
16
8
8
16
8
108

RAZEM

SP W BABICY

SP NR 1 W
PSTRĄGOWEJ

SP W WYŻNEM

SP NR 2 W
PSTRĄGOWEJ

SP W CZUDCU

SP W NOWEJ WSI

KLASY

SP W ZABOROWIE

Tabela przedstawia liczbę uczniów (l.u.) i liczbę oddziałów (l.o.) w Szkołach Podstawowych
– stan wg SIO na 30.09.2020 r.

l.o.
1
1
1
1
1
1
1
1
8

l.u.
120
137
123
129
71
129
173
89
971

l.o.
9
9
9
9
6
9
10
8
69

Według stanu na 30.09.2020 r. największa liczba uczniów uczęszcza do klasy VII, a najmniej
liczebne są klasy V (w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej i w Szkole Podstawowej
w Zaborowie nie było oddziałów klasy V).
W 2020 r. w Gminie Czudec funkcjonowały przedszkola i oddziały przedszkolne:
1. Publiczne Przedszkole w Czudcu;
2. Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Babicy;
3. Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Pstrągowej;
4. Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Wyżnem;
5. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zaborowie;
6. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
7. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej.
Tabela przedstawia liczbę dzieci (l.dz.) i liczbę oddziałów (l.o.) w Przedszkolach Publicznych
– stan wg SIO na 30.09.2020 r.
ODDZIAŁY

wychowanie
przedszkolne

PP W
PSTRĄGOWEJ

PP W WYŻNEM

PP W CZUDCU

PP W BABICY

RAZEM

l.u.

l.o.

l.u.

l.o.

l.u.

l.o.

l.u.

l.o.

l.u.

l.o.

42

2

60

3

185

8

55

3

342

16

Tabela przedstawia liczbę dzieci (l.dz.) i liczbę oddziałów (l.o.) w oddziałach przedszkolnych
– stan wg SIO na 30.09.2020 r.
ODDZIAŁY

wychowanie
przedszkolne

SP W ZABOROWIE

SP W NOWEJ WSI

SP NR 2 W
PSTRĄGOWEJ

RAZEM

l.u.

l.o.

l.u.

l.o.

l.u.

l.o.

l.u.

l.o.

44

2

42

2

17

1

103

5

Wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców, zostały przyjęte do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych.

33

R A P O R T

O

S T A N I E

G M I N Y

C Z U D E C

Zatrudnienie w roku 2020 nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych z podziałem na
stopnie awansu zawodowego wg. stanu SIO na 30.09.2020 r. przedstawia się następująco:
STAN
ZATRUDNIENIA
JEDNOSTKA

AWANS ZAWODOWY
STAŻYSTA

OSOBY

KONTRAKTOWY

MIANOWANY

DYPLOMOWANY

ETATY
OSOBY

ETAT

OSOBY

ETAT

OSOBY

ETAT

OSOBY

ETAT

Publiczne
Przedszkole
w Czudcu

22

17,36

2

1,26

8

7,20

1

1,00

11

7,90

Szkoła
Podstawowa
w Czudcu

50

46,45

2

1,06

5

3,39

5

5,00

38

37,00

Szkoła
Podstawowa
w Nowej Wsi

29

22,29

2

2,00

7

5,15

2

1,56

18

13,58

18

11,14

0

0

2

1,83

4

3,11

12

6,20

21

13,30

0

0

4

1,61

0

0,00

17

11,69

30

20,52

1

1,00

8

3,28

4

3,39

17

12,85

Zespół Szkół
w Pstrągowej

26

20,79

1

0,76

3

2,15

3

3,00

19

14,88

Zespół Szkół
w Wyżnem

34

23,89

1

1,00

14

8,37

2

1,11

17

13,41

RAZEM

230

175,74

9

7,08

51

32,98

21

18,17

149

117,51

Szkoła
Podstawowa Nr
2 w Pstrągowej
Szkoła
Podstawowa
w Zaborowie
Zespół Szkół
w Babicy






nauczyciele stażyści – 9 osób,
nauczyciele kontraktowi – 51 osób,
nauczyciele mianowani – 21 osób,
nauczyciele dyplomowani – 149 osób.

Najliczniejszą grupę nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Czudec według stopnia
awansu zawodowego stanowią nauczyciele dyplomowani, tj. 64,78%.
Zestawienie etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową na podstawie SIO 30.09.2020
Ogółem

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

149,80

6,19

22,43

16,32

104,86

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto nauczycieli w 2020 roku według stopnia awansu
zawodowego przedstawia się następująco:
1. Nauczyciele stażyści – 3 487,54 zł,
2. Nauczyciele kontraktowi – 3 850,95 zł,
3. Nauczyciele mianowani – 4 573,26 zł,
4. Nauczyciele dyplomowani – 5 874,74 zł.
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Zatrudnienie w roku 2020 pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych według stanu sio na 30.09.2020 r.
osoby

etaty

Publiczne Przedszkole w Czudcu

17

17,00

Średnie wynagrodzenie
w przeliczeniu na etat
w 2020 r.
2 976,65

Szkoła Podstawowa w Czudcu

19

17,25

3 146,99

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

7

6,50

2 927,16

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej

3

2,50

2 998,67

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

4

4,00

2 973,12

Zespół Szkół w Babicy

10

10,00

2 909,01

Zespół Szkół w Pstrągowej

9

9,00

2 958,16

Zespół Szkół w Wyżnem

10

9,75

3 048,55

Jednostka

Stan zatrudnienia na
30.09.2020

W placówkach oświatowych w roku 2020 pracowało w ośmiu jednostkach 79 pracowników
obsługi.
Koszty całkowite oświaty w roku 2020 wyniosły
18 331 780,18 zł
w tym koszty zatrudnienia –
16 005 551,45 zł
Średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia w Gminie –
13 122,25 zł
Koszty w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:
Placówka

Koszt w przeliczeniu na 1 ucznia (zł)

Szkoła Podstawowa w Czudcu

11 386,59

Zespół Szkół w Babicy

13 105,66

Zespół Szkół w Wyżnem

17 526,08

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

15 442,52

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

10 436,83

Zespół Szkół w Pstrągowej

15 755,26

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej

16 495,27

Publiczne Przedszkole w Czudcu

10 754,68
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Liczba piszących
egzamin

Wynik z języka
polskiego w %

Wynik z języka
polskiego - staniny

Liczba piszących
egzamin

Wynik z matematyki
w%

Wynik z matematyki staniny

Liczba piszących
egzamin z języka
angielskiego

Wynik z języka
angielskiego w %

Wynik z języka
angielskiego - staniny

Liczba piszących
egzamin z języka
niemieckiego

Wynik z języka
niemieckiego w %

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2020 roku

4

64

-

4

44

-

4

51

-

0

-

5

51

3

5

45

5

5

34

3

0

-

62

61

6

62

45

5

59

46

4

3

41

13

59

5

13

49

6

13

50

5

0

-

10

63

6

10

24

1

10

36

3

0

-

7

68

7

7

52

7

7

60

6

0

-

8

64

6

8

51

6

8

53

5

0

-

18 640

61

-

18 645

48

-

528

53

-

-

-

POWIAT STRZYŻOWSKI

534

60

-

534

45

-

25

48

-

-

-

GMINA CZUDEC

109

61

-

109

45

-

5

47

-

-

41

Nazwa szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZESPOLE SZKÓŁ W WYŻNEM
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ
W PSTRĄGOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA
W CZUDCU
SZKOŁA PODSTAWOWA
W NOWEJ WSI
SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZABOROWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W PSTRĄGOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZESPOLE SZKÓŁ W BABICY
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych w Gminie Czudec najlepiej napisali egzamin z języka polskiego (61%). Najsłabiej wypadły egzaminy
z matematyki (45%) oraz z języka angielskiego (47%). Z języka niemieckiego egzamin pisało tylko 3 uczniów, osiągając średni wynik – 41%.
Porównując wyniki uczniów z Gminy Czudec ze średnimi wynikami powiatu i województwa, można zauważyć, że wyniki te są zbliżone. Najsłabiej
uczniowie gminy napisali egzamin z języka angielskiego – średnia dla województwa jest wyższa o 6 punktów procentowych. Ze względu na
poprawność statystyczną, nie podano miary staninowej dla szkół, w których egzamin pisało mniej niż 5 uczniów.
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II.2.4.1. Szkoła Podstawowa w Czudcu
W zarządzie szkoły są dwa budynki połączone przewiązką. Budynek przy ul. Rzeszowskiej
33 posiada: parking, boiska sportowe, plac zabaw, małą salę gimnastyczną, 10 sal
dydaktycznych (w tym jedna pracownia komputerowa), gabinet logopedy, bibliotekę, gabinet
higienistki, pokój nauczycielski, gabinet zastępcy dyrektora, szatnie uczniowskie,
pomieszczenie socjalne i kotłownię. Budynek przy ul. Rzeszowskiej 33a posiada: halę
sportową, 2 pomieszczenia siłowni, 2 sale do tenisa stołowego, 20 sal dydaktycznych (w tym
jedna pracownia komputerowa), 2 gabinety pedagoga, gabinet psychologa, biblioteka,
gabinet higienistki, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat, szatnie uczniowskie,
pomieszczenia socjalne, kuchnię z pomieszczeniami gospodarczymi, jadalnię i kotłownię.
Szkoła wyposażona jest w niezbędne meble, urządzenia i pomoce dydaktyczne oraz zbiory
biblioteczne.
Szkoła w roku 2020 realizowała następujące projekty i programy: „Nowa jakość kształcenia
w Gminie Czudec”, „Zdalna szkoła” (11 272,47 zł) i „Zdalna szkoła+” (2 968,00 zł), „Szkoła
promująca zdrowie”, „Śniadanie daje moc”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Trenuj formę”,
„Lepsza szkoła. Sesje z plusem” (projekt ogólnopolski), „Program dla szkół”, dzięki któremu
uczniom klas I-V były przekazywane owoce i warzywa, soki i produkty mleczne, „Pokazy
z fizyki” (Politechnika Rzeszowska), „Skrzydła”, „Noc bibliotek”, „Bakcyl” - zajęcia
z bankowości, „Lekcja o funduszach europejskich. Przedsiębiorczość III”, „Kartka dla
powstańca”, „Dobrze jemy. Ze szkołą na widelcu”, „Akademia dojrzewania”, „Zakręcona
akcja” (zbieranie plastikowych zakrętek) „Nie dla smogu”, zbiórka na rzecz schroniska
„Kundelek” w Rzeszowie, zbiórka artykułów na rzecz Domu Dziecka w Strzyżowie, zbiórka
artykułów na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Łące, akcja wolontariatu wspierająca
Hospicjum Dziecięce w Rzeszowie. W szkole działa Szkolne Koło Turystyczne, Szkolne Koło
Misyjne, Szkolne Koło Caritas, Szkolny Klub Wolontariatu.
W roku 2020 wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe:
Budynek przy ul. Rzeszowskiej 33:
 Odmalowano: ogrodzenie wokół budynku, lamperię w sali lekcyjnej nr 8, toalety
uczniowskie na pierwszym piętrze,
 Wyremontowano magazyn książek przy bibliotece (malowanie ścian, wymiana
wykładziny),
 Wykonano prace hydrauliczne w toaletach,
 Wymieniono siedziska ławek zewnętrznych oraz odmalowano konstrukcje ławek,
 Zamontowano na budynku szkoły baterie fotowoltaiczne,
 Zamontowano osłony z plexi w gabinecie logopedy i w bibliotece szkolnej.
Budynek przy ul. Rzeszowskiej 33a:
 Odmalowano: toalety uczniowskie na wszystkich kondygnacjach oraz toalety personelu
(10 pomieszczeń), pomieszczenie szatni uczniowskich (korytarz i boksy na odzież),
5 sal lekcyjnych (11, 102, 201, 202, 214), klatki schodowe pomiędzy kondygnacjami,
 Usunięto w sali komputerowej starą wykładzinę dywanową i położono nową wykładzinę
PCV,
 Odmalowano 700 m2 dachu na hali sportowej,
 Wykonano i zamontowano osłony z plexi w sekretariacie i bibliotece szkolnej,
 Wykonano przyłączenie wymienionego odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami
(2 sztuki),
 Wykonano napełnienie i odpowietrzenie instalacji gazowej,
 Przygotowano okablowanie internetowe w salach 222 i 223 oraz w pomieszczeniu
„radiowęzła” szkolnego,
 Wymieniono siedziska ławek zewnętrznych oraz odmalowano konstrukcje ławek.
Zagospodarowano przestrzeń pod ławkami – wykonanie pasa „dywanu kamiennego”
pod konstrukcjami ławek,
 Przygotowano klomby – położenie obrzeża i wysypanie kamienia,
 Zamontowano na budynku szkoły baterie fotowoltaiczne,

37

R A P O R T

O

S T A N I E

G M I N Y

C Z U D E C

 Oświetlono boisko do gry w piłkę plażową.
Działalność szkoły w czasie pandemii:
Nauka prowadzona była za pośrednictwem dziennika elektronicznego librus, platformy
discord oraz platformy TEAMS. Nauczyciele komunikowali się też z uczniami i rodzicami
wykorzystując komunikatory Messenger i whatsapp. Rodzicom uczniów, którzy złożyli
wniosek o wypożyczenie sprzętu komputerowego do nauki zdalnej, zostały wypożyczone
laptopy, komputery stacjonarne i tablety. Dla uczniów, którzy w domu nie mieli warunków do
uczestnictwa w lekcjach zdalnych, zostały stworzone warunki nauki w szkole. Uczniowie
uczestniczyli w zajęciach pod opieką nauczycieli świetlicy i korzystali w posiłków w stołówce
szkolnej. Dla uczniów klas ósmych prowadzone były konsultacje na terenie szkoły oraz online. Na bieżąco prowadzone były zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

II.2.4.2. Zespół Szkół w Babicy
Placówka posiada budynek szkolno - przedszkolny, w którym znajduje się 8 sal lekcyjnych
(w tym: sala komputerowa i biblioteka z czytelnią), 3 sale przedszkolne, sala gimnastyczna,
kuchnia, stołówka, gabinet, w którym pracują: higienistka, logopeda, psycholog i pedagog.
W budynku są również szatnie, łazienki, kotłownia oraz magazyn. Wyposażenie stanowią
meble, pomoce dydaktyczne, urządzenia, sprzęt multimedialny, zbiory biblioteczne. Na
terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Babicy znajduje się plac zabaw, boisko sportowe
i parking.
Szkoła w roku 2020 realizowała następujące projekty i programy: „Szkoła bez granic –
English just speak” - Erasmus +, „Młodzi poligloci - najlepsi z najlepszych” – POWER,
„Zdalna szkoła” (12 969,96 zł) i „Zdalna szkoła+” (11 872,00 zł), „Nowa jakość kształcenia w
Gminie Czudec”, Szkoła partnerska Podkarpackiego Centrum Nauki, Patronat Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, „Szkoła odkrywców talentów”, „Szkoła
Promująca Zdrowie”, program dla szkół („Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”),
„Trzymaj formę”, program edukacyjny dla świetlic szkolnych - Mega Misja, projekt dotyczący
nauki programowania dla przedszkolaków.
W roku 2020 wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe: przeprowadzono
remont barierki przy schodach (koszt: 8 061, 34 zł).
Działalność szkoły i przedszkola w czasie pandemii:
Podczas pandemii działalność szkoły i przedszkola była ograniczona. Dzięki projektowi
„Zdalna szkoła” mieliśmy możliwość udostępnienia uczniom tabletów i laptopów, które
otrzymaliśmy z w/w projektu. W roku szkolnym 2019/2020 od marca 2020 zajęcia
w przedszkolu i szkole odbywały się w sposób zdalny z wykorzystaniem komunikatora
Discord. Materiały dla uczniów były również udostępniane przez nauczycieli poprzez
dziennik elektroniczny Librus. W szkole odbywały się konsultacje dla uczniów,
a w przedszkolu odbywały się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. W bieżącym roku
szkolnym lekcje w szkole są prowadzone w formie zdalnej przy użyciu platformy Teams.
Mimo trudnego czasu nasi uczniowie w roku 2020 brali udział w wojewódzkich
i międzynarodowych konkursach. Ze względu na pandemię w roku 2020 nie udało się
zorganizować wymiany uczniów w Zagrzebiu w ramach programu Erasmus+.

II.2.4.3. Zespół Szkół w Wyżnem
Szkoła posiada 1 budynek szkolny, salę gimnastyczną z przewiązką, plac zabaw. W obiekcie
znajduje się 11 sal dydaktycznych, pracownia komputerowa, biblioteka z pracownią
multimedialną, gabinet logopedyczny, 2 gabinety rewalidacji, gabinet higienistki, świetlica,
stołówka, kuchnia wraz z zapleczem kuchennym, sala ruchu, szatnie dla uczniów, kotłownia,
piwnica, 2 pomieszczenia Biblioteki Publicznej, poddasze przeznaczone na lokale zastępcze
dla mieszkańców gminy. Wyposażenie stanowią meble, pomoce dydaktyczne, urządzenia
i zbiory biblioteczne.
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Szkoła w roku 2020 realizowała następujące projekty i programy: „Nowa jakość kształcenia
w Gminie Czudec”, „Zdalna szkoła” (11 272,47 zł) i „Zdalna szkoła+” (2 968,00 zł), „Trzymaj
Formę”- 0 –VIII, „Katyń …ocalić od zapomnienia” I-VIII, „Owoce w szkole” – 0-III, „Mleko dla
szkół” – 0-V, Szkolne koło Caritas, „Klasa z empatią”, Się gra się ma Bezpieczny playroom
w świetlicy szkolnej, „Wymiana pocztówkowa” w klasach I-III, „Bliżej niepełnosprawności”
w przedszkolu, projekt Fundacji Burza Mózgów z Krakowa „Biblioteka Przedszkolaka”, „Co
nam rok niesie” w klasie „0”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Akademia Aquafresh”,
program innowacji pedagogicznej „Razem raźniej”, „Games for tolerance” (T-GAMES) ERASMUS +.
W roku 2020 wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe:
 Wykonano parking – 25 500,00 zł,
 Wykonano remont ściany frontowej szkoły- mycie ciśnieniowe, gruntowanie miejscowe
pod brakujący tynk, dwukrotne malowanie ścian farbą silikatową, wykonanie remontu 2
ścian bocznych szkoły - mycie ciśnieniowe, gruntowanie miejscowe pod brakujący
tynk, dwukrotne malowanie ścian farbą silikatową- 54 218, 76 zł,
 Odmalowano: korytarz na parterze i klatkę schodową, salę gimnastyczną, kuchnię,
zaplecze kuchenne, toalety szkolne i przedszkolne, przęsła, słupki i murki ogrodzenia
szkolnego od strony frontowej, sekretariat i pokój dyrektora, drzwi na parterze
i w przewiązce do sali gimnastycznej, toalety przy sali gimnastycznej i przewiązce do
sali gimnastycznej, gabinet logopedyczno/rewalidacyjny.
Działalność szkoły i przedszkola w czasie pandemii:
Dla uczniów klas I-VIII oraz dzieci przedszkolnych zostały zorganizowane zajęcia online
z wykorzystaniem dostępnych platform edukacyjnych. W maju zorganizowano dla
nauczycieli Gminy Czudec cykl szkoleń przygotowujących do pracy na platformie Microsoft
Teams. W grudniu 2020 r. zostały zorganizowane na terenie szkoły zajęcia stacjonarne dla
uczniów klas I-III, których rodzice napisali indywidualne podania do dyrektora o braku
warunków do zdalnego nauczania w domu. Ponadto na terenie szkoły zostały
zorganizowane zajęcia zdalnego nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie
o kształceniu specjalnym z klasy VII. Na czas pandemii wprowadzono nowe zasady
w działalności szkoły i przedszkola dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli.

II.2.4.4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Szkoła posiada 1 budynek szkolny, w którym znajduje się 8 klasopracowni, 2 sale dla
oddziałów przedszkolnych, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, gabinet: profilaktyki
zdrowotnej, psychologa, pedagoga i logopedy, stołówka z kuchnią, biblioteka, sekretariat,
2 gabinety nauczycielskie, pokój nauczycielski, siłownia, 2 łazienki, 2 przebieralnie, 4 szatnie
szkolne, toalety dla uczniów i pracowników, składnica akt, 2 pomieszczenia dla
konserwatora, kotłownia, pomieszczenia magazynowe, plac zabaw oraz wielofunkcyjne
boisko sportowe, boisko do plażowej piłki siatkowej. Wyposażenie stanowią meble, pomoce
dydaktyczne, urządzenia, zbiory biblioteczne.
Szkoła w roku 2020 realizowała następujące projekty i programy: „Nowa jakość kształcenia
w Gminie Czudec”, Erasmus+"GREENOPOLIS– INTERACTIVE EBOOK ON SUSTAINABLE
DEVELOPMENT", Erasmus+ "3DP TEACHER - IMPLEMENTATION OF 3D PRINTING IN
FUTURE EDUCATION" PROJEKT, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Zdalna
szkoła” (10 242,47 zł) i „Zdalna szkoła+” (11 872,00 zł), „MegaMisja czyli cyfrowa edukacja
w szkole i świetlicy szkolnej” – Fundacja Orange, „Mleko z klasą”, „Owoce i warzywa
w szkole”, „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
W roku 2020 wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe: odmalowano sale
i korytarze. Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne, tablety, gry, itd. dla dzieci z SPE oraz
otrzymała od sponsora drukarkę 3D.
Działalność szkoły i przedszkola w czasie pandemii:
W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 nie udało się zrealizować zaplanowanych
wcześniej wyjazdów i wycieczek, imprez szkolnych w formie stacjonarnej. Nie odbyły się
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także spotkania związane z realizacją programów Erasmus +. Ze względu na sytuację
pandemiczną opracowano procedury i regulaminy przebywania w szkole w czasie
ograniczeń związanych z COVID, zorganizowano szkolenia i kursy nauki zdalnej dla
nauczycieli. Konieczna była organizacja pracy zdalnej, hybrydowej, stacjonarnej dla uczniów,
nauczycieli i pracowników obsługi. Zapewniono możliwość wypożyczenia sprzętu
komputerowego dla uczniów i nauczycieli.

II.2.4.5. Szkoła Podstawowa w Zaborowie
Szkoła posiada 1 budynek szkolny z przybudówką modułową oraz plac zabaw. Szkoła
dysponuje dziesięcioma salami lekcyjnymi (w tym pracownia komputerowa i pracownia
językowa), gabinetem profilaktyki zdrowotnej (wykorzystywanym jako gabinet logopedy,
psychologa i pedagoga szkolnego) oraz pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora,
szatniami, kuchnią do wydawania posiłków oraz salą gimnastyczną. Wyposażenie placówki
to pomoce dydaktyczne, w tym multimedialne urządzenia, meble, zbiory biblioteczne.
Szkoła w roku 2020 realizowała następujące projekty i programy: „Szkoła promująca
zdrowie” (szkoła posiada Krajowy Certyfikat), „Trzymaj formę”, program dla szkół” („Owoce
i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”), Ogólnopolski program edukacyjny „Zbieraj baterie”,
akcja „Jesteśmy Polakami-wywieszam flagę” ,,Hymn dla Niepodległej’’, „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”, zajęcia organizowane w ramach współpracy z grupą
„Projektor”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Zdalna szkoła” (11 939,96 zł) i „Zdalna szkoła+”
(26 712,00 zł).
W roku 2020 wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe:
 Wykonano zadaszenie na rozbudowanej części szkoły (25 500,00 zł);
 Wykonano nową elewację na całym budynku szkolnym oraz wymalowano kominy
(koszt materiału 5 000, zł, malowanie wykonali w czynie społecznym mieszkańcy wsi
Zaborów);
 W czasie trwania nauki zdalnej odmalowano dwa pomieszczenia w szkole.
Działalność szkoły w czasie pandemii:
Nauczanie zdalne prowadzone było zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ oraz GIS. Nauczyciele
korzystali z rekomendowanych stron internetowych i platform edukacyjnych, e –booków.
Podstawowym źródłem komunikacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami był dziennik
elektroniczny Librus. W oddziałach przedszkolnych do komunikacji wykorzystywano głównie
portale społecznościowe: Facebook, Messenger oraz telefony komórkowe. Zostały
utworzone grupy klasowe na portalach społecznościowych zarówno z uczniami jak
i z rodzicami, co w dużym stopniu ułatwiło komunikowanie się. Wszyscy uczniowie w tym
czasie realizowali obowiązek szkolny i w miarę możliwości wywiązywali się ze swoich
obowiązków. Lekcje prowadzone były przez nauczycieli z wykorzystaniem następujących
narzędzi - Librus, Discord, Skape, Messenger, Facebook.

II.2.4.6. Zespół Szkół w Pstrągowej
W zarządzie szkoły jest budynek szkolny z 1956 r. (z przyłączoną salą gimnastyczną),
a w nim: kuchnia i stołówka, pomieszczenia socjalne dla pracowników, kotłownia,
pomieszczenie gospodarcze, szatnie i łazienki, biblioteka, gabinet specjalistów (psycholog,
pedagog, logopeda), gabinety higienistki, dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski,
pracownia komputerowa na 20 stanowisk, 2 sale przedszkolne, 3 sale dla edukacji
wczesnoszkolnej, 4 inne sale szkolne, budynek gospodarczy, tereny zielone wokół szkoły,
oczyszczalnia ścieków.
Szkoła w roku 2020 realizowała następujące projekty i programy: Nowa jakość kształcenia
w gminie Czudec; „Zdalna szkoła” (3 757,48 zł) i „Zdalna szkoła+” (23 744,00 zł), projekt
MYŚLENIE KRYTYCZNE na lata 2020-2024, programy i akcje edukacyjne międzynarodowe:
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF, MARATON PISANIA LISTÓW- Amnesty
International, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień Ziemi, Dzień
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bezpiecznego Internetu, Światowy dzień języka ojczystego; programy edukacyjne krajowe:
Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkół – Zbieraj Baterie, Zachowaj trzeźwy umysł ogólnopolska kampania na rzecz profilaktyki uzależnień, Ogólnopolska akcja Szkoła
pamięta, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Jak nie czytam jak czytam; akcje
charytatywne: Góra grosza - ogólnopolska, Adopcja serca, Misie ratownisie, Dziel się
uśmiechem, szkolne inicjatywy - zbieranie nakrętek dla niepełnosprawnego dziecka.
W roku 2020 wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe:
 Wyremontowano 2 pomieszczenia w budynku gospodarczym;
 Pomalowano i odnowiono: część dolnego korytarza, cały korytarz na I piętrze, klatkę
schodową do kuchni, korytarz przy kuchni i stołówce, stołówkę, pomieszczenie
socjalne przy kuchni, pomieszczenie socjalne na parterze, małe pomieszczenie
gospodarcze z kotłownią na parterze, salę nr 6 - pomieszczenie biblioteki szkolnej.
Działalność szkoły w okresie pandemii
W czasie pandemii plan zajęć uwzględniał realizację zdalnego nauczania oraz higienę pracy
(czas pracy przy monitorze był ograniczony). W placówce wprowadzono procedury
bezpieczeństwa, wprowadzono regulacje dotyczące organizacji pracy. W październiku
2020 r. zawieszono funkcjonowanie przedszkola i szkoły w formie stacjonarnej ze względu
na sytuację epidemiczną w placówce. W lipcu 2020 r. szkoła uzyskała dostęp do platformy
MSTeams, nauczyciele zostali przeszkoleni z obsługi platformy, która stała się oficjalną
platformą do prowadzenia zajęć od momentu przejścia na zdalne nauczanie. Wszystkim
potrzebującym uczniom wypożyczono szkolne laptopy, słuchawki, tablety. Wychowawcy byli
w stałym kontakcie z rodzicami uczniów i z dyrektorem. Nie zrealizowano zaplanowanych
wyjazdów i wycieczek edukacyjnych.

II.2.4.7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pstrągowej
W zarządzie szkoły znajduje się budynek szkolny oraz plac zabaw. Placówka dysponuje też
dwoma boiskami do gry w piłkę ręczną i w siatkówkę. W szkole znajduje się 5 sal
lekcyjnych, sala komputerowa, sala dla oddziału przedszkolnego, gabinet profilaktyki
zdrowotnej (wykorzystywany również jako gabinet logopedy i pedagoga szkolnego), mini
sala do gier i zabaw, mini szatnia dla uczniów, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora,
pomieszczenie socjalne dla pracowników niepedagogicznych, kotłownia, sanitariaty.
Wyposażenie placówki stanowią meble, urządzenia elektroniczne i elektryczne, pomoce
dydaktyczne - mapy, globusy, gry edukacyjne, pomoce do nauki biologii, chemii, fizyki,
techniki i zbiory biblioteczne.
Szkoła w roku 2020 realizowała następujące projekty i programy: „Nowa jakość kształcenia
w Gminie Czudec”, „Zdalna szkoła” ( 8 544,98 zł) i „Zdalna szkoła +” (14 840,00 zł),
„Śniadanie daje moc”, X Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, „Noc bibliotek”,
Ogólnopolski program edukacyjny: „Akademia Lubella”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Bakcyl” – zajęcia z bankowości, „Lekcja o funduszach
europejskich”, „Młodzież i dzieci bezpieczni w sieci”, „Kartka dla powstańca”.
W roku 2020 wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe: odmalowano klatkę
schodową, sanitariaty, sale nr 7,6, 8.
Działalność szkoły w czasie pandemii:
Rok 2020 w dużym stopniu determinowała epidemia COVID-19. Należało wprowadzić nowe
zasady organizacji i funkcjonowania szkoły – nauka i praca zdalna. Wprowadzono nowy
tygodniowy plan lekcji. Zajęcia odbywały się poprzez Messenger i Librusa (od 11.03.2020 r.,
aż do odwołania i powrotu do szkoły (koniec maja 2020 r.) W okresie do października do
odwołania zajęcia zdalne prowadzono na platformie Teams i e-dzienniku Librus. Zajęcia
zdalne trwały do 30 minut (w klasach od 4-8) do 20 minut w klasach młodszych. W marcu
2020 roku były drobne problemy ze sprzętem komputerowym, gdyż nie wszyscy rodzice
posiadali komputer czy inne urządzenie do nauki zdalnej. Szkoła skorzystała z 2 programów
rządowych i użyczyła uczniom sprzęt komputerowy jakim dysponowała. W dniach 21, 22 i 23
października 2020 roku wprowadzono dni wolne od zajęć dydaktycznych (z puli dni
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planowanych na rok szkolny 2020/2021). Takie działania były spowodowane dużą liczbą
chorych nauczycieli 50% kadry pedagogicznej. Od 18 maja 2020 r. zajęcia odbywały się
w sposób hybrydowy – niektórzy
uczniowie uczęszczali na zajęcia rewalidacyjne,
a niektórzy na
konsultacje. Nie zrealizowano zaplanowanych konkursów, zawodów
sportowych i wycieczek z powodu pandemii.

II.2.4.8. Publiczne Przedszkole w Czudcu
Publiczne Przedszkole w Czudcu jest jedynym, samodzielnym przedszkolem w gminie,
mieści się w dwóch budynkach połączonych przewiązką. W przedszkolu jest 8 sal
dydaktycznych, sala ruchu, pomieszczenie logopedy i na ćwiczenia dla dzieci wymagających
pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jadalnia, szatnie, magazyny, kuchnia. W otoczeniu
przedszkola znajduje się bardzo dobrze wyposażony plac zabaw, który został w 2020 roku
wzbogacony o nowe sprzęty m.in. tyrolkę, gniazdo bocianie, sprężynowce i inne zestawy
zabawowe.
Przedszkole w roku 2020 realizowało następujące projekty i programy: Projekt Rodzice Dzieciom z Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Czudeckiej, Szkoła Promująca Zdrowie, Czyste Powietrze wokół nas, Kubusiowi
Przyjaciele Natury, Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury. W programie „Czyściochowe
Przedszkole” trzykrotnie zdobyliśmy główną nagrodę (bon 500 zł na zakupy w sklepie
Rossmann).
Działalność placówki w czasie pandemii:
Od 11.05.2020 r. placówka otworzyła się dla dzieci najbardziej potrzebujących tego
rodziców, praca odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w całym
kraju. Od września praca została zorganizowana wg wytycznych GIS tj. wyniesiono dywany,
pluszaki i zabawki niedające się zdezynfekować. Wchodzenie i wychodzenie monitorowane
było wg zaleceń i opracowanych procedur. Do końca 2020 r. placówka pracowała w trybie
stacjonarnym z małymi kilkudniowymi przerwami niektórych grup w związku z podwyższoną
liczbą przypadków zachorowań i nałożonej kwarantanny. Wszystkie zaplanowane
uroczystości i spotkania przybrały formę zdalną. Nauczycielki kontaktowały się z rodzicami
za pośrednictwem komunikatorów internetowych, nagrywając i przesyłając rodzicom filmiki,
informacje, zdjęcia.

II.2.5.

PUBLICZNY ŻŁOBEK W CZUDCU

Publiczny Żłobek w Czudcu został powołany uchwałą nr XXXIV/333/2018 Rady Gminy
Czudec z dnia 23 marca 2018 r. Załącznikiem do uchwały jest Statut Publicznego Żłobka
w Czudcu, który stanowi podstawę działania. Pracę żłobka reguluje również ustawa z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Publiczny Żłobek w Czudcu znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy
Rzeszowskiej 33. Powierzchnia, którą zajmuje wynosi 316,59 m2 oraz piwnice o powierzchni
140 m2. Placówka dysponuje 4 salami zabaw, które są w pełni wyposażone i dostosowane
do wymagań określonych w przepisach prawnych. W żłobku znajduje się również kuchnia
przystosowana do wydawania posiłków, zmywalnia, jadalnia dla dzieci, osobna łazienka dla
dzieci i personelu, szatnia dla dzieci, wózkownia, pokój socjalny, gabinet dyrektora, oraz
pomieszczenie gospodarcze.
W Publicznym Żłobku w Czudcu w 2020 r. zatrudnionych było 11 osób, (8,88 etatów).
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników w 2020 roku wyniosło 3 158,72 zł.
Jest to wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat. Od 1.09.2020 r. do 31.01.2021 r. dwie
osoby odbywały staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie.
W 2020 r. koszt miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za wyżywienie
uległ zmianie. Od 1.10.2020 r. obowiązuje Uchwała nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci
w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czudec, wg której miesięczna
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opłata stała wynosi 500,00 zł, a za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę opieki
sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godz. w danym dniu opłata wynosi 20 zł.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł (zgodnie z Uchwałą - maksymalna opłata dzienna
za wyżywienie może wynosić 10 zł). W dziennej stawce żywieniowej mieści się:
śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, soki, napoje, woda.
Całkowity koszt funkcjonowania jednostki w 2020 r. wyniósł 500 808,86 zł, w tym koszty
zatrudnienia: 413 204,69 zł. Całkowity koszt funkcjonowania żłobka w przeliczeniu na
1 dziecko w 2020 r. wyniósł 17 769,69 zł. Łączna kwota opłat, którą wpłacili rodzice dzieci
wyniosła:
 oplata stała 74 336,08 zł,
 opłata za wyżywienie 23 736 zł.
Dodatkowo żłobek otrzymał wsparcie finansowe z Programu Maluch+ 2020. Kwota
dofinansowania w 2020 r. wyniosła 41 580 zł.
W ciągu 180 dni, w których dzieci przebywały w naszej placówce wydano 2 708 posiłków.
Wg raportu przyjęć w 2020 r. do magazynu programu żywieniowego KCALkulator przyjęto
produkty na kwotę 20 232,18 zł, a wg raportu – rozchodu wewnętrznego przygotowano
dania, na które wydano produkty na kwotę 20 872,51 zł. Dzienna stawka żywieniowa w ciągu
roku wyniosła 7,70 zł/os.
W placówce na bieżąco dokupowane jest wyposażenie, które wzbogaca bazę placówki.
W 2020 r. został odmalowany przedsionek oraz korytarz. Dodatkowo zakupiono piaskownicę
do żłobkowego placu zabaw oraz zamontowano 4 klimatyzatory.
Od października 2020 r. Publiczny Żłobek w Czudcu realizował zadania w ramach konkursu
„Bezpieczny i przyjazny żłobek” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego.
Głównymi celami konkursu było rozwijanie aktywności małych dzieci, wdrażanie do
samodzielności, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków oraz
rozbudzanie ciekawości, stymulowanie wszystkich obszarów rozwoju. Nasze zmagania
zakończyły się w marcu 2021 r. uzyskaniem certyfikatu bezpiecznego i przyjaznego żłobka.
Działalność żłobka w czasie pandemii:
W czasie trwania pandemii od 16 marca 2020 r. Publiczny Żłobek w Czudcu został
zamknięty. Otwarcie placówki nastąpiło 11 maja 2020 r. Powrót dzieci do żłobka poprzedziło
opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa oraz przeorganizowanie zasad
funkcjonowania. Niestety nie wszystkie dzieci powróciły do placówki. Z 28 zapisanych
w maju powróciło 9, w czerwcu 12, a w sierpniu 18. Od września, ze względu na
ograniczenia do placówki uczęszczało 24 dzieci. Publiczny Żłobek w Czudcu nie uniknął
ponownych zamknięć, nastąpiły one w dniach 15.06.2020 – 19.06.2020 oraz od 20.10.2020
do 30.10.2020 r. W ubiegłym roku lipiec był miesiącem wakacyjnej przerwy w pracy, oraz
czasem wykorzystania urlopów przez wszystkich pracowników.

II.2.6.

ZAKŁAD WODNO – KANALIZACYJNY W CZUDCU

Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Czudcu działa na podstawie uchwały Rady Gminy
Nr XLIII/351/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą „Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Czudcu”. Jest jednostką
organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości prawnej. Szczegółowy zakres działalności,
a także organizację oraz zasady funkcjonowania Zakładu określa statut, stanowiący
załącznik do w/w uchwały. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest
zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych. Zakres ten obejmuje w szczególności zadania:
 zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe
odbiorców usług tj. wydobycia, uzdatniania i przesyłania wody do sieci oraz sprzedaż
wody,
 odprowadzania ścieków i oczyszczania ich w oczyszczalni ścieków,
 prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
 eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci
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wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
 dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.
Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. Działa on jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Czudec. Kierownika zatrudnia
i zwalnia Wójt Gminy Czudec, kierownik natomiast wykonuje zadania z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników ZW-K.
Zatrudnienie w 2020 r. kształtowało się następująco: zatrudnionych było 13 osób (11 osób
w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na ¼ etatu – kasjerka, 1 osoba na ½ etatu główny
księgowy). W trakcie roku zostało zatrudnionych dwóch pracowników: jeden pracownik
przyjęty w ramach stażu zawodowego (staż od I do IV.2020 r. a następnie zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę od m-ca V- VI - ½ etatu a od 1.07.2020 roku pełny etat),
oraz jedna osoba od 19.VI.2020 r. w wymiarze ½ etatu w zastępstwie pracownika,
który przebywa na urlopie macierzyńskim, a następnie rodzicielskim. Końcem grudnia
2020 r. jeden pracownik przeszedł na emeryturę. Pracownicy Zakładu zatrudnieni
byli na następujących stanowiskach: główny księgowy, podinspektor ds. fakturowania,
inspektor ds. obsługi kasy, pomoc administracyjna, technolog, konserwator hydraulik,
konserwator elektryk, konserwator kierowca, konserwator w oczyszczalni ścieków.
Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracowników biurowych oraz
fizycznych zatrudnionych w Zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło:
 pracownik biurowy  3 786,83 zł
 pracownik fizyczny  3 469,67 zł
Wynagrodzenie uwzględnia dodatek z tytułu wysługi lat (od 5 do 20 % wynagrodzenia
zasadniczego, w zależności od stażu pracy).
Całkowite koszty działalności Zakładu w 2020 r. wyniosły: 1 797 593,77 zł. Złożyły się na nie
w szczególności wydatki na: zużycie energii (886 464,46 zł), usługi obce (201 675,79 zł),
podatki i opłaty (23 750,22 zł), wynagrodzenia pracowników (560 855,51 zł), ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia dla pracowników (122 648,34 zł), pozostałe koszty rodzajowe
i operacyjne ( 2 199,45 zł).
Podział wydatków ze względu na rodzaj działalności przedstawia się następująco:
Koszty
Wyszczególnienie
Woda
Kanalizacja
Razem
wspólne
Wydatki 2018

511 920,75 zł

767 178,53 zł

360 825,10 zł

1 639 924,38 zł

Wydatki 2019

753 357,89 zł

639 058,90 zł

334 405,16 zł

1 726 821,95 zł

Wydatki 2020

678 876,70 zł

763 225.24 zł

355 491,83 zł

1 797 593,77 zł

Całkowite przychody Zakładu w 2020 r. wyniosły:
 wpływy z usług wod-kan: 1 635 194,14 zł,
 dotacja z gminy w wysokości: 138 686,86 zł,
 pozostałe przychody: 21 750, 23 zł (zwolnienie z opłacania składek ZUS).
Obiekty budowlane tj. Oczyszczalnia Ścieków w Przedmieściu Czudeckim, Stacja
Uzdatniania Wody w Nowej Wsi (SUW) oraz sieci wodno - kanalizacyjne wraz
z pompowniami wody i przepompowniami ścieków są własnością Gminy. Zakład użytkuje je
na podstawie zawartych z gminą umów. Pozostałe mienie Zakładu stanowi osiem pojazdów,
w tym ciężarowy MAN z zabudową typu WUKO.
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Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wykaz pojazdów będących własnością ZWK
(niezmiennie od 2018 r.).
Lp.
Marka
Typ, model
1

NISSAN

TERRANO II 2,7 TDI (2000 r.p.)

2

IVECO

DAILY 35C11 (2001 r.p.)

3

POLONEZ

TRUCK (1999 r.p.)

4

FIAT

DOBLO II (2009 r.p.)

5

PRZYCZEPKA

WIOLA W3 (2016 r.p.)

6

FIAT

SEICENTO (2003 r.p.)

7

PEUGEOT

PARTNER (2013 r.p.)

8

MAN

TGL 8.180 (2010 r.p.)

W 2020 r. z gminnych sieci korzystało 5,46 tys. osób w ramach 2131 szt. przyłączy
wodociągowych, natomiast do sieci zbiorowego odprowadzania ścieków przyłączonych było
1939 nieruchomości (5,2 tys. osób-mieszkańców, nie wliczono uczniów i pracowników).
Na dzień 31 grudnia 2020 r. ZW-K eksploatował:
 191,4 km sieci wodociągowej (w miejscowościach: Czudec, Przedmieście Czudeckie,
Babica, Wyżne, Zaborów, Nowa Wieś, Pstrągowa),
 104,68 km sieci kanalizacyjnej (w miejscowościach: Czudec, Przedmieście Czudeckie,
Babica, Wyżne, Nowa Wieś, Zaborów),
 37 przepompowni ścieków ( w tym 13 przydomowych),
 15 pompowni wody (jedną sieciową i czternaście strefowych),
 Gminną Oczyszczalnię Ścieków o przepustowości Qśr= 720 m 3/ dobę,
 4 ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Nowej Wsi (dobowa zdolność
produkcyjna – 1 800 m3).
Stopień skanalizowania i zwodociągowania gminy w rozbiciu na poszczególne
miejscowości przedstawiają poniższe tabele.
Budynki mieszkalne
Budynki mieszkalne
podłączone do sieci
podłączone do sieci
Miejscowość
wodociągowej
kanalizacyjnej
2018
2019
2020
2018
2019
2020
Babica

56%

71%

75%

55%

74%

76%

Czudec

56%

75%

77%

68%

94%

97%

Nowa Wieś

23%

24%

25%

4%

4%

5%

Przedmieście Czudeckie

69%

70%

72%

62%

63%

65%

Pstrągowa

14%

22%

24%

0%

0%

0%

Wyżne

50%

51%

62%

32%

39%

40%

Zaborów

20%

23%

23%

9%

30%

30%

W latach 2018-2020 nie dokonywano większych remontów, a jedynie przeprowadzano
bieżące naprawy, które w szczególności dotyczyły:
 napraw elektrycznych i mechanicznych pomp z przepompowni ścieków i oczyszczalni,
 zamontowania osprzętu do monitoringu zdalnego pracy przepompowni ścieków,
pompowni wody i wodomierzy sieciowych,
 usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 legalizacji wodomierzy domowych połączonej z rozszerzaniem obszaru działania
radiowego odczytu.
Pandemia to trudny czas dla każdego sektora gospodarki, jednak misją Zakładu WodnoKanalizacyjnego w Czudcu jest służba lokalnej społeczności, a specyfika działania nie

45

R A P O R T

O

S T A N I E

G M I N Y

C Z U D E C

pozwala na „luzowanie” dyscypliny pracy. Woda musi być uzdatniana i dopłynąć
do odbiorców, a ścieki muszą być odebrane i oczyszczone w stopniu zgodnym z normami.
W tej właśnie służbie załoga Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego dokłada wszelkich starań,
aby żaden odbiorca nie doznał pogorszenia standardów spowodowanych pandemią.
Utrudnieniem niekiedy jest brak zrozumienia niektórych odbiorców usług, że aby Zakład
Wodno-Kanalizacyjny mógł prawidłowo funkcjonować musi mieć odpowiednie środki
finansowe, którymi są jedynie wpłaty od mieszkańców Gminy Czudec korzystających z sieci
wodno-kanalizacyjnej. Nauczyliśmy się wspólnie załatwiać wiele problemów zdalnie poprzez
telefon, email, a niekiedy tradycyjną pocztą, jednak awarii sieci, odbioru przyłączy, legalizacji
wodomierzy itp. niestety nie da się wykonać zdalnie, w związku z czym, pracownicy zakładu
Wodno-Kanalizacyjnego muszą ciągle „trwać na posterunku” i być gotowi do pomocy
oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, aby niepotrzebnie nie narażać, choć są
narażani.

II.2.7.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi działa na podstawie:
 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz.U. z 2018 r.,poz.1508),
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 rok w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),
 Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Czudec Nr LI/356/2006 z dnia
20 października 2006 r.
oraz innych aktów prawnych, w tym regulaminów dotyczących zatrudnienia, finansowania,
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi jest placówką pobytu dziennego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do
16:00. Do ośrodka uczęszczają osoby z terenu gminy Czudec, a także w ramach wolnych
miejsc z gmin ościennych (Niebylec, Boguchwała, Lubenia) – w ramach zawartego
porozumienia. W latach 2018 -2020 dla porównania z zajęć łącznie skorzystało:
Liczba uczestników 2018

Liczba uczestników 2019

Liczba uczestników 2020
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Stan osób na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 40 uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi jest domem, z którego usług korzystają:
1. osoby przewlekle psychicznie chore,
2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
3. osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Wśród uczestników występują niepełnosprawności sprzężone – 5 osób.
Celem działania Domu jest zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami
psychicznymi poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych
treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegające na nauce, rozwijaniu,
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu społecznym.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Czudec,
finansowaną przez Wojewodę w ramach zadania zleconego z zakresu administracji
rządowej. Budżet ustalany jest corocznie na podstawie iloczynu kwoty dotacji ustalonej na
jednego uczestnika oraz liczby miejsc dotowanych, w przeliczeniu na każdy przypadający
miesiąc. Średniomiesięczne utrzymanie uczestnika w 2020 roku wyniosło 1 752,50 zł, a dla
osób z niepełnosprawnością sprzężoną wyniosło 2278,25 zł.
Budynek, w którym mieści się ŚDS położony jest na działce Nr 1138 o pow. 0.07 ha
i stanowi wraz z działką własność Gminy Czudec. Uchwałą nr XLVII/332/2006 Rady Gminy
Czudec z dnia 26 maja 2006 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na utworzenie Środowiskowego
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Domu Samopomocy w w/w budynku i przekazano go w nieodpłatne użytkowanie na czas
nieokreślony. Powierzchnia użytkowa przeznaczona dla uczestników ŚDS w Nowej Wsi
wynosi: 403,32 m2 :
1. pierwsza kondygnacja – szatnia, komunikacja, winda, 2 łazienki i toalety, pracownia
kulinarna, pokój dzienny z jadalnią, pracownia komputerowa oraz sala doświadczania
świata, która służy też za pokój wyciszeń,
2. druga kondygnacja – komunikacja, winda, 2 łazienki i toalety, pracownia plastycznorękodzielnicza, pracownia stolarska, sala rehabilitacji ruchowej, pracownia edukacyjnomuzyczna, składzik porządkowy,
3. trzecia kondygnacja – pokój lekarski i fizjoterapia, kotłownia, pokój kierownika,
księgowej, pracownika socjalnego, WC pracowników, komunikacja.
Budynek ŚDS w Nowej Wsi posiada wszystkie udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie
osobom niepełnosprawnym to jest: szerokie drzwi (90cm) bez progów do wszystkich
pomieszczeń, uchwyty w sanitariatach, posiada również dźwig platformowy, który ułatwia
poruszanie się osobom na wózkach i słabo chodzącym na I, II i III kondygnację. Wejścia do
budynku usytuowane są od parteru. Budynek jest otoczony placem, który został
zagospodarowany na cele placówki, tj. altana rekreacyjna, stoliki i ławki wypoczynkowe, stół
do gry w chińczyka, ping-ponga, siłownia zewnętrzna oraz rabatki kwiatowe. Wszystko to
stwarza możliwość nie tylko wypoczynku, rehabilitacji ruchowej, organizowania imprez na
świeżym powietrzu ale też terapii poprzez pracę. W ŚDS są pomieszczenia wyposażone
w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć, w tym:
1. sala ogólna (pokój dzienny) służąca też za jadalnię umożliwiająca spotykanie się
uczestników zajęć i ich rodzin, która wyposażona jest w stoliki, krzesła, niezbedny sprzet
audiowizualny. Organizowane są tutaj wszystkie imprezy oraz spotkania z rodzinami,
zebrania z uczestnikami, a także trening spędzania wolnego czasu,
2. pracownia kulinarna wraz z jadalnią – wyposażona w urządzenia AGD potrzebne do
prowadzenia ciekawych i różnorodnych zajęć kulinarnych,
3. pracownia komputerowa – w pełni wyposażona w niezbedne urządzenia informatyczne.
W pracowni tej uczestnicy nabywają bądź utrwalają już nabyte umiejętności obsługi
komputera. Korzystając z internetu uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania,
zdobywają nowe hobby. Zajęcia z aparatem fotograficznym oraz kamerą dostarczają
również mnóstwo wrażeń bo dzięki niemu mogą utrwalać wszystkie miłe chwile
spędzone na wycieczkach bądź na wspólnych zabawach, które potem są chętnie
oglądane.
4. pracownia edukacyjno-muzyczna - wyposażona jest w sprzęt do prowadzenia treningu
umiejętności spędzania wolnego czasu. W pracowni prowadzony jest również trening
umiejętności interpersonalnych i umiejętności społecznych.
5. pracownie terapii zajęciowej - pracownia plastyczno-rękodzielnicza oraz stolarskoceramiczna, gdzie odbywają się zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, rzeźbiarskie,
z ceramiki, gliny. Wyposażenie stanowią niezbędne narzędzia oraz przybory do prac
plastycznych, rękodzielniczych.
6. sala rehabilitacji ruchowej - wyposażona w odpowiednią aparaturę rehabilitacyjnoruchową. Pracownia realizuje zadania indywidualne i grupowe z zakresu terapii
ruchowej, rehabilitacji. Odpowiednio dobrane ćwiczenia nakierowane są na konkretne
problemy, potrzeby i możliwości uczestników.
7. sala doświadczania świata - w sali tej odbywają się zajęcia relaksacyjne, które wpływają
na poprawę samopoczucia, rozładowanie napięć, dlatego też pełni ona funkcję pokoju
wyciszenia. Sala ponadto służy terapii polegającej na dostarczaniu wrażeń zmysłowych,
których źródło stanowią odpowiednio dobrane bodźce płynące z urządzeń takich jak
kolumny wodne, zestaw światłowodowy, łóżko wodne, puffy wypoczynkowe, dyfuzor
zapachów, projektor tarcz obrazkowych
8. pokój lekarski/ fizjoterapii – w którym odbywają się konsultacje psychiatryczne oraz
psychologiczne, a także zabiegi fizjoterapeutyczne. Wyposażony jest w aparatrurę do
realizacji tych zadań.
Na terenie ŚDS znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla 40 uczestników,
przystosowane dla osób niepełnosprwnych.
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Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dotyczy głównie wsparcia osób
niepełnosprawnych w ich codziennym życiu, pomocy w pokonywaniu problemów jakie niesie
choroba. Zakres tej działalności obejmuje sferę społeczną, głównie chodzi o integrację,
pokonywanie barier, nabycie umiejętności społecznych a także sferę zdrowia psychicznego,
nabycia umiejętności dbania o nie, zapobiegania nawrotom choroby, rozpoznawania jej
symptomów. W 2020 roku w oparciu o powyższe założenia realizowane były następujące
zadania i treningi:
1. trening umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu, samoobsługi i zaradności
życiowej,
2. trening umiejętności społecznych, interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
4. trening spędzania wolnego czasu,
5. terapia zajęciowa,
6. rehabilitacja, terapia ruchowa,
7. integracja ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym,
8. niezbędna opieka,
9. dbanie o własne zdrowie, wsparcie w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych,
10. poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne,
11. zapewnienie posiłków w trakcie pobytu,
12. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.
Zadania realizowano w oparciu o roczny plan pracy zespołu wspierająco-aktywizującego
oraz poprzez założenia indywidualnego planu, które pozwoliły na dokonanie oceny postępów
każdego uczestnika za pomocą odpowiedniego narzędzia badawczego tj. kwestionariusza.
Proces realizacji zadań podlegający monitorowaniu pozwalał na bieżącą ocenę postępów
terapeutycznych uczestników i stosowanych metod pracy, a w razie potrzeby na ich
modyfikację. Opierając się na stosowanych narzędziach badawczych (kwestionariusz,
dzienniki pracy, listy obecności) przewidywane efekty osiągnięto w zależności od stanu
zdrowia i możliwości psychofizycznych uczestników a także wpływ na nie miała sytuacja
epidemiologiczna w państwie. W okresie od 12 marca do 31 maja oraz od 8 października
do 20 listopada zajęcia w placówce, decyzją Wojewody Podkarpackiego, zostały
zawieszone. Uczestnicy w tym czasie mieli zapewnione wsparcie w miejscu zamieszkania
oraz wprowadzono metody pracy alternatywnej. Od czerwca zajęcia odbywały się zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w reżimie sanitarnym. Zrezygnowano z prowadzenia
treningu kulinarnego oraz zabiegów fizjoterapeutycznych.
Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy regulują przepisy ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., poz. 1586),
a także regulamin ŚDS w Nowej Wsi. Stan zatrudnienia na koniec 2020 r. wynosił: 10 osób.
Byli to pracownicy administracyjni – 2 osoby, pracownicy zespołu wspierająco–
aktywizującego – 7 osób, stanowisko pomocnicze i obsługi – 1 osoba, wszyscy zatrudnieni
na umowę o pracę. Ponadto realizacja zadań statutowych ŚDS wspomagana byłą 4 osobami
na podstawie umów cywilno–prawnych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników
brutto za 2020 r. wyniosło 3 346,95 zł. Jest to wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat.
Koszty ogólne działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi w 2020 roku
wyniosły 824 926,40 zł.
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SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI KULTURY

III.1. OŚRODEK KULTURY W CZUDCU
Ośrodek Kultury w Czudcu jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie:
 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz.1983)
 Statutu Ośrodka Kultury w Czudcu nadanego uchwałą nr XXXVIII/372/2018 Rady
Gminy Czudec.
Ośrodek jest jednostką posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji
Kultury pod nr 1. Realizuje swoje zadania poprzez: upowszechnianie kultury, ożywienie
lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych celem optymalnego zaspokajania potrzeb
kulturalnych środowiska, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych,
finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
Ośrodek Kultury ma swoją siedzibę w przy ul. Rynek 14 w Czudcu. Budynek Ośrodka Kultury
oraz sala widowiskowa w Urzędzie Gminny Czudec, stanowią własność Gminy Czudec. Stan
zatrudnienia w 2020 roku wyniósł 5 osób. Są to pracownicy administracyjni, merytoryczni
i obsługi, zatrudnieni na umowę o pracę. Ponadto realizacja zadań statutowych ośrodka
wspomagana była 5 osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilno-prawnych. Średnie
miesięczne wynagrodzenie pracowników brutto za 2020 rok wyniosło 3 871,83 zł. Jest to
wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat.
W ramach swoich środków OK ponosi opłaty związane z utrzymaniem budynków,
pomieszczeń, koszty związane z wszelakimi przeglądami, remontami, ogrzewaniem
pomieszczeń. Koszty działalności w 2020 r. wyniosły 675 790,18 zł i obejmują następujące
wydatki: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów m. in. na organizację imprez, materiały
biurowe, paliwo, zakup usług związanych z organizowaniem imprez, wynajem urządzeń,
usługi gastronomiczne, usługi fotograficzne, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup
materiałów drukarskich, konserwacja sprzętu komputerowego. Środki finansowe pozyskane
ze sponsoringu i dofinansowań zostały wykorzystane według przeznaczenia. W związku
z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju oraz czasowym zawieszeniem działalności
Ośrodka Kultury, zabezpieczone środki finansowe na wydarzenia kulturalne w roku 2020
zostały zagospodarowane na zakup nowych sprzętów, ubrań. Zakupiono min.: mikrofony,
kolumny aktywne, reflektory, mikser, kable, przewody do nagłośnienia, koszule dla Kapeli
Ludowej z Czudca, stroje dla ZPIT Zaborowiacy, bluzki dla chóru Szafranowe Nutki, namioty
reklamowe, piec do ceramiki, koło garncarskie, stoły oraz krzesła do nowej siedziby OK Centrum Bezpieczeństwa Kultury i Integracji Społecznej.
W 2020 roku, przy Ośrodku Kultury w Czudcu działały następujące koła zainteresowań oraz
amatorskie zespoły artystyczne:
 Dziecięcy Zespół Tańca Estradowego „Libretto I”, „Libretto II”,
 Chór Dziecięcy „Szafranowe Nutki” oraz „Małe Szafranowe Nutki”,
 Koło plastyczne COLART – gr. 1 (5-6-latki), gr. 2 (klasa 1-3 SP.), gr. 3 (klasa 4-8 SP.),
 Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy” – 4 grupy wiekowe (grupa I, średnia,
reprezentacyjna A i B),
 Kapela Ludowa z Czudca.
Powyższe grupy skupiają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu gminy Czudec.
Wyjątek stanowi Kapela Ludowa z Czudca, której członkowie zespołu to mieszkańcy powiatu
strzyżowskiego, rzeszowskiego oraz jarosławskiego. W związku z sytuacją epidemiczną
panującą w naszym kraju w roku 2020 liczba członków w poszczególnych sekcjach
artystycznych zmalała i łącznie wynosiła 115 osób.
Działalność Ośrodka Kultury w Czudcu w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze
względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa
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nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające na celu ograniczenie
możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników
Ośrodka Kultury w Czudcu i osób przebywających w naszej instytucji. Od 16 marca
zawieszono zajęcia: Dziecięcego Zespołu Tańca Estradowego „Libretto”, Chóru „Szafranowe
Nutki”, grup plastycznych COLART, ZPIT „Zaborowiacy, Kapeli Ludowej z Czudca oraz
zajęć fitness. Grupy te wznowiły swoją chwilową działalność w okresie od 14 września do
kolejnego zamknięcia, które miało miejsce 16.10.2020 r. Od 16 marca nie odbyły się
planowane wydarzenia:
 Koncert ph. „Impresje muzyczne”,
 Turniej Piłki Halowej o puchar Wójta Gminy Czudec,
 Czudecki Jarmark Kulturalny,
 Piknik Rodzinny wraz z III Biegiem Rodzinnym,
 Wystawa plastyki dziecięcej,
 Zakończenie sezonu artystycznego,
 Dni Ziemi Czudeckiej,
 Dożynki Gminne – Wyżne,
 Piknik strażacki na zakończenie lata,
 Przegląd Piosenki Religijnej,
 Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia”,
 Podkarpacki konkurs „Literatura i Dzieci”,
 Kiermasz bożonarodzeniowy,
 Zabawa mikołajkowa dla dzieci.
W 2020 r. Ośrodek Kultury zorganizował znacznie mniej wydarzeń kulturalnych niż
zaplanowano bo ok. 42 w tym: koncerty własnych zespołów artystycznych, wystawy,
konkursy, spotkania w formie warsztatów, spotkania muzyczne i artystyczno-rozrywkowe,
rekreacyjno-sportowe, park rozrywki, kiermasz rękodzielniczy oraz spektakl teatralny.
Ośrodek Kultury starał się również wspierać i wzmacniać aktywność społeczną seniorów
poprzez edukację w zakresie dziedzin artystycznych, edukacji dotyczącej bezpieczeństwa
czy pobudzania do aktywności fizycznej. Seniorzy (55+) brali udział w następujących
wydarzeniach organizowanych przez OK w 2020 r. :
 Event „Bądź Fit”,
 Warsztaty samoobrony,
 Event z okazji Dnia Kobiet,
 Czudrys – II Plener Rysunkowy,
 Konkurs wieńców dożynkowych – on-line,
 II Wyścig MTB o Puchar Wójta Gminy Czudec,
 Warsztaty „Powertex”,
 Konkurs „Foto klimaty”,
 Warsztaty „Obrazy z chrobotka”,
 Warsztaty „Łapacze snów”,
 Warsztaty z tworzenia aniołów z opasek gipsowych,
 Warsztaty fotograficzne.
Prowadzona była również współpraca z seniorami ukazująca ich aktywność artystyczną,
która w 2020 r. przybrała następujące formy:
 Warsztaty muzyczne dla skrzypaczek z Kapeli Ludowej,
 Wystawa prac naszych lokalnych artystów pn. „Nasi lokalni artyści podczas
kwarantanny”,
 Wystawa malarstwa ikon,
 Wystawa prac uczestniczek środowych spotkań „ W kręgu sztuki”.
W ramach działalności kulturalnej Ośrodek Kultury prowadził informację reklamową
za pośrednictwem: Kwartalnika Czudeckiego, Internetowej Telewizji Południe. Promocja
również odbywała się za pośrednictwem stron internetowych: Gminy Czudec
(http://www.czudec.pl/), Ośrodka Kultury (http://ok-czudec.pl/), portalu społecznościowego
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OK i Gminy Czudec) oraz poczty e-mailowej. OK zajmował się również drobną poligrafią
projektując i drukując foldery, ulotki, plakaty, ogłoszenia, które zamieszczane są na tablicach
informacyjnych.
Ponadto w 2020 r. Ośrodek Kultury:
 udostępniał sale na zajęcia fitness, fit-dance, trening 3S podnoszące sprawność
fizyczną,
 udostępniał pomieszczenia na spotkania, zebrania oraz naukę gry na instrumentach
dla Społecznego Ogniska Muzycznego,
 udostępniał pomieszczenia na przechowywanie sprzętu oraz spotkania dla Koła
Gospodyń Wiejskich w Czudcu,
 podejmował współpracę z różnorodnymi organizacjami, placówkami oświatowymi oraz
instytucjami kultury.
W roku 2020, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także
zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników OK,
stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje
dotyczące działalności OK dyrektor podejmował w porozumieniu z Wójtem Gminy. Choć
sytuacja epidemiczna wymusiła zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznaczało to,
że Ośrodek nie funkcjonował. Działalność ośrodka została przeniesiona do sieci gdzie
pracownicy OK starali się wypełnić kulturą przestrzeń on-line.

III.2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZUDCU
Gminna Biblioteka Publiczna jest samodzielną – samorządową Instytucją Kultury,
posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2, z siedzibą
przy ul. Słonecznej 2. Podstawę prawną działania biblioteki stanowią:
 Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713),
 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz.1983),
 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Bibliotekach (Dz. U z 2019 r. poz. 1479),
 Statut Biblioteki: nadany Uchwałą nr VI/42/2007 Rady Gminy Czudec z dnia
2 kwietnia 2007.
Swym zasięgiem działania obejmuje obszar całej gminy Czudec - Gminna Biblioteka
Publiczna w Czudcu posiada 5 filii znajdujących się w następujących miejscowościach:
w Babicy – Dom Ludowy, w Nowej Wsi – Szkoła Podstawowa, Pstrągowej – Dom Ludowy,
we Wyżnem – Zespół Szkół oraz w Zaborowie – Dom Strażaka.
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami zatrudnia 10 osób, w tym na stanowiskach
bibliotekarskich 8 pracowników. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników
w przeliczeniu na pełny etat za rok 2020 wyniosło 3 472,12 zł.
Rok
Średnie wynagrodzenie miesięczne
w przeliczeniu na 1 etat
Przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej
Stosunek średniego wynagrodzenia
do przeciętnego

2018

2019

2020

3003,85 zł

3 064,86 zł

3472,12 zł

4585,03 zł

4918,17 zł

5167,47 zł

65,51%

62,31%

63,5%

Koszty działalności w 2020 r. wyniosły 738 039,60 zł i obejmują wydatki na: wynagrodzenia
i pochodne, zakup i konserwację książek, prenumeraty czasopism, opłaty związane
z utrzymaniem i remontem budynku synagogi (przeglądy, konserwacja, drobne naprawy
w filiach), opłaty pocztowe, zakup Internetu dla filii Zaborów, Nowa Wieś i Babica, zakup
energii i gazu, odpłatności za użytkowanie pomieszczeń bibliotecznych w Pstrągowej,
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Babicy, Zaborowie, ubezpieczenia majątkowe, zakup usług zdrowotnych, telefonicznych,
szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i drukarskich, konserwację sprzętu
komputerowego, zakup licencji użytkowanych programów oraz inne koszty związane
z funkcjonowaniem GBP oraz filii.
Koszty działalności GBP wraz z filiami

2018

2019

2020

618 981,62 zł

681 142,94 zł

738 039,60 zł

Mienie jednostki stanowi budynek synagogi (z podjazdem dla niepełnosprawnych
i parkingiem wyłożonym kostką brukową), 15 komputerów, 12 drukarek, 3 skanery,
7 aparatów cyfrowych, 2 ksera, zestaw do nagłośnienia sali spotkań (2 kolumny, 2 mikrofony,
wzmacniacz). W budynku GBP w Czudcu znajdują się: wypożyczalnia dla dorosłych,
czytelnia, oddział dla dzieci, sala spotkań, ekspozycje muzealne, pomieszczenie socjalne
oraz toalety.
Realizując zadania ustawowe i statutowe Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami –
gromadzi, udostępnia, upowszechnia książki, dba o zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb
czytelniczych czy informacyjnych mieszkańców gminy Czudec. Prowadzi również działalność
kulturalno-oświatową skierowaną do czytelników zarówno młodszych jak i starszych, która
polega na organizowaniu lekcji bibliotecznych, spotkań z pisarzami, wystaw regionalnych
twórców, cyklicznych spotkań dla przedszkolaków i Publicznego Żłobka w ramach „głośnego
czytania”, zajęć w czasie wolnym od nauki szkolnej, podczas ferii zimowych i wakacji letnich,
organizowaniu prelekcji w Izbach Regionalnych.
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna brała udział w następujących projektach:
 „Mała książka – wielki człowiek” zorganizowanego przez Instytut Książki w Krakowie,
 Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, z którego pozyskała kwotę 11 750 zł na zakup nowości wydawniczych,
 „Narodowym czytaniu Balladyny”,
 Ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”,
 Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania.
W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zostały przeprowadzone prace
modernizacyjne: pomalowano pomieszczenia filii bibliotecznej w Pstrągowej (126 m2),
odnowiono powłoki malarskie na I piętrze GBP w Czudcu (19 827,60 zł), zakupiono
balustradę na klatkę schodową (4 920 zł), zakupiono nakładki na parapety w całym budynku
biblioteki (6 406,46 zł), zakupiono żaluzje okienne dla filii Nowa Wieś i Zaborów (2 487,99 zł),
zakupiono komplet koszulek z logo biblioteki dla pracowników GBP i filii (2 693,70 zł).
Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii Covid-19 i zmieniających się obostrzeń. GBP
w Czudcu została zamknięta wraz z wszystkimi filiami od 13 marca 2020 r. do odwołania.
W tym czasie trwały wewnętrzne prace biblioteczne: wpisywanie książek do katalogu
bibliotecznego Libra NET, wycofywanie starych zdezaktualizowanych pozycji, sporządzono
protokoły ubytków, zakupiono nowości książkowe, które zostały opracowane,
opieczętowane, oprawione i przygotowane do wypożyczenia. W roku 2020 nie udało się
zrealizować
4
zaplanowanych
spotkań
autorskich,
comiesięcznych
spotkań
z przedszkolakami, lekcji bibliotecznych i etnograficznych dla uczniów, natomiast cykliczne
akcje „Wakacje z biblioteką”, „Noc Bibliotek” odbyły się z okrojoną liczbą uczestników. Aby
umożliwić czytelnikom kontakt z biblioteką uruchomiliśmy usługę „książka na telefon”,
wybrane pozycje można było odebrać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Dużą
pomocą w kontaktach z czytelnikami służyły: katalog elektroniczny LibraNET, telefon
natomiast w informowaniu o zmieniających się obostrzeniach - media społecznościowe
(Facebook) oraz strona internetowa www.gbp.czudec.pl.
Całoroczne, szczegółowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu zostało przedłożone Radzie Gminy i jednogłośnie
przyjęte przez radnych na XXIX zwyczajnej sesji, która odbyła się 26 lutego 2021 r.
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REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH GMINY

IV.1. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to procesy regulowane ustawą z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskutek których
decyduje się o kształcie przestrzeni, to jest w szczególności sposobie zagospodarowania
i przeznaczeniu danego terenu. Kształtowanie polityki przestrzennej gminy w tym m.in.
uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Czudec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w całości należy do
zadań własnych gminy. Drugorzędnym narzędziem kształtowania przestrzeni są decyzje
o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie
z obowiązującą u.p.z.p. wydawane decyzje nie muszą być zgodne z zapisami studium, tak
jak ma to miejsce w przypadku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Obecnie rozwój budownictwa mieszkalnego na terenie gminy Czudec
odbywa się głównie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, nieliczne na podstawie obowiązujących planów miejscowych.
Obowiązujące dokumenty planistyczne na terenie gminy Czudec to:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czudec,
2. Obowiązujące miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Czudec,
3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Planowanie oraz zagospodarowanie przestrzenne jest procesem ciągłym, według przyjętych
kierunków polityki przestrzennej określonej w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium jest dokumentem określającym
kształt polityki przestrzennej gminy stwarzając możliwość koordynacji realizowanych
przedsięwzięć. Kierunki określające politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego, uwzględniają wytyczne i ustalenia określone w m.in.
w Strategii Rozwoju Gminy, Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podkarpackiego oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Studium stanowi
zestawienie wytycznych dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, wieloletnich planów inwestycyjnych i innych opracowań specjalistycznych
realizowanych dla potrzeb gminy. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czudec przyjęte zostało uchwałą Nr XXXI/218/01
Rady Gminy Czudec z dnia 29 czerwca 2001 r. w oparciu o ustawę o zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.). Do
obowiązującego studium wprowadzone zostały zmiany:
1. Uchwałą Nr XXII/161/2008 Rady Gminy Czudec z dnia 29 sierpnia 2008 r.
2. Uchwałą Nr XXIV/185/2008 Rady Gminy Czudec z dnia 28 listopada 2008 r.
3. Uchwałą Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2013 r.
4. Uchwałą Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2013 r.
5. Uchwałą Nr XXXVIII/310/2014 Rady Gminy Czudec z dnia 26 czerwca 2014 r.
6. Uchwałą Nr XXXV/343/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.z.p. ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu
określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego nie mogą być sprzeczne z ustaleniami studium
i stanowią prawo miejscowe. Zgodnie z art. 14 ust. 8 u.p.z.p. miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego są aktem prawa miejscowego, przyjmowanym w formie
uchwały rady gminy. Określają przeznaczenie terenów, zasady zagospodarowania
i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, a także
zasady ochrony terenów objętych planem. Na terenie gminy Czudec obowiązuje
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15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany rozlokowane są na całym
obszarze gminy, jednak żaden z nich nie został sporządzony dla całego obrębu
ewidencyjnego. Duże powierzchniowo obszary objęte planem to tereny przeznaczone pod
zalesienie.
Tabela przedstawia rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Czudec:
Lp.

1

2

3

Data
uchwalenia

Miejscowość

XXXII/154/97

19.06.1997

Babica, Wyżne

Infrastruktura
drogowa

XLI/215/98

5.06.1998

Pstrągowa

Infrastruktura
telekomunikacyjna

XLI/216/98

5.06.1998

Babica

Stacja telefonii
komórkowej

Nr uchwały

XXXIII/226/01

24.08.2001

4

5

6

XXXIX/278/02

Nr XXII/162/08

17.05.2002

29.08.2008

Babica,
Nowa Wieś,
Przedmieście
Czudeckie,
Zaborów,
Czudec,
Pstrągowa,
Wyżne
Babica,
Nowa Wieś,
Przedmieście
Czudeckie,
Zaborów
Pstrągowa,
Nowa Wieś,
Wyżne,
Babica

Przeznaczenie

Tereny
przeznaczone pod
zalesienie część I

Tereny
przeznaczone pod
zalesienie część II
Tereny
przeznaczone
pod zalesienie

7

Nr XXII/163/08

29.08.2008

Pstrągowa,

Zabudowa
mieszkaniowa,
usługowa oraz
sportu i rekreacji

8

XXIV/186/2008

28.11.2008

Czudec

Zabudowa
usługowoprodukcyjna

9

XXIX/223/2013

28.06.2013

Babica

10

XXIX/224/2013

28.06.2013

Wyżne

11

XXIX/226/2013

28.06.2013

Przedmieście
Czudeckie

12

XXIX/227/2013

28.06.2013

Przedmieście
Czudeckie

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

Nr Dziennika
Urzędowego
Dz. Urz. Woj.
Rzeszowskiego Nr 6
z dnia 30 czerwca
1997r. poz. 67.
Dz. Urz. Woj.
Rzeszowskiego Nr 6
z dnia 30 czerwca
1998r. poz. 153.
Dz. Urz. Woj.
Rzeszowskiego Nr 6
z dnia 30 czerwca
1998r. poz. 154.
Dz. Urz. Woj. Podk.
Nr 80 z dnia 29
października 2001 r.,
poz. 1402

Dz. Urz. Woj. Podk.
Nr 48 z dnia 9
sierpnia 2002 r.,
poz. 955
Dz. Urz. Woj. Podk.
Nr 77 z dnia 2
października 2008 r.,
poz. 1824
Dz. Urz. Woj. Podk.
Nr 77 z dnia 2
października 2008 r.,
poz. 1825
Dz. Urz. Woj. Podk.
Nr 101 z dnia 17
grudnia 2008 r., poz.
2758
Dz. Urz. Woj. Podk.
z dnia 16 sierpnia
2013 r., poz. 3009
Dz. Urz. Woj. Podk.
z dnia 16 sierpnia
2013 r., poz. 3010
Dz. Urz. Woj. Podk.
z dnia 16 sierpnia
2013 r., poz. 3011
Dz. Urz. Woj. Podk.
z dnia 16 sierpnia
2013 r., poz. 3012
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XXXVIII/311/2014

26.06.2014

Czudec

14

XXXVIII/312/2014

26.06.2014

Pstrągowa

15

XXXV/344/2018

27.04.2018

Przedmieście
Czudeckie
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Dz. Urz. Woj. Podk.
z dnia 19.08.2014
poz. 2267
Dz. Urz. Woj. Podk.
z dnia 12 sierpnia
2014 r. poz. 2242

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa
usługowa oraz
tereny sportu
i rekreacji
Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

Dz. Urz. Woj. Podk.
z dnia 5 czerwca
2018 r. poz. 2666

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest aktem
administracyjnym, przez który następuje określenie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Akt ten występuje w dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej
inwestycji: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy (art. 4 ust.2 u.p.z.p.). Zasady wydawania decyzji o zabudowie i zagospodarowaniu
terenu określone są w kodeksie postępowania administracyjnego, o ile przepisy szczególne
w tym przypadku przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są
na terenach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Decyzje sporządzane są w oparciu o u.p.z.p. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy
z podziałem na poszczególne obręby gminy Czudec w roku 2020:
Ilość wydanych decyzji
Obręb
o warunkach zabudowy
Czudec

26

Przedmieście Czudeckie

12

Babica

5

Nowa Wieś

9

Pstrągowa

15

Wyżne

11

Zaborów

9

Razem

87

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy wydane w 2020 r. dotyczyły zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, zabudowy
usługowej.
Poniższa tabela przedstawia decyzje o warunkach zabudowy z podziałem na funkcje:
Rodzaj inwestycji/ zabudowy
Ilość wydanych decyzji
mieszkalne jednorodzinne

64

usługowe

3

garaże, budynki gospodarcze
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
wraz ze zmianą sposobu użytkowania
inne

5
13
2
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Tabelaryczne porównanie wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w latach
2018-2020:
Decyzje o warunkach zabudowy
Rok

Czudec

Przedmieście
Czudeckie

Nowa
Wieś

2018
2019
2020

16
38
26

20
20
12

11
12
9

Pstrągowa Zaborów Babica Wyżne suma
11
23
15

5
8
9

10
3
5

19
29
11

92
133
87

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły:
 budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowości: Wyżne, Czudec,
 budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Czudec, Przedmieście
Czudeckie, Wyżne,
 budowy odcinków sieci gazowej w miejscowości: Czudec, Babica, Wyżne,
Przedmieście Czudeckie, Nowa Wieś,
 budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż
1kV oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości: Pstrągowa, Zaborów,
 budowy sieci elektroenergetycznej doziemnej SN 15kV w miejscowości Pstrągowa,
 modernizacji trzonu linii 15kV Boguchwała-Błażowa p. Straszydle od słupa 26 do słupa
47 (budowa słupa linii napowietrznej SN 15kV oraz linii kablowej SN 15kV wraz
z demontażem istniejącej linii napowietrznej SN 15kV ) w miejscowości Babica,
 budowy: ciągów komunikacyjnych, kładki dla pieszych na istniejącym rowie
melioracyjnym, altany, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej,
budynku toalet ogólnodostępnych z częścią gospodarczą, obiektów małej architektury
oraz rozbudowa oświetlenia parkowego, remont i przebudowa stawu wraz z systemem
melioracyjnym, budowa i przebudowa ogrodzenia, na terenie działek nr ewid.:
276/1, 276/2, 276/3 w Czudcu, gmina Czudec, w ramach zadania: „Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania: Renowacja parku przy Zespole Szkół
w Czudcu”.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z podziałem na poszczególne obręby Gminy Czudec w roku 2020:
Ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji
Obręb
inwestycji celu publicznego w 2020 roku
Czudec

8

Przedmieście Czudeckie

6

Babica

4

Nowa Wieś

2

Pstrągowa

2

Wyżne

4

Zaborów

1

Razem

27

Tabelaryczne porównanie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w latach 2018-2020
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rok

Czudec

Przedmieście
Czudeckie

Nowa
Wieś

Pstrągowa

Zaborów

2018
2019
2020

11
9
8

9
9
6

3
1
2

2
1
2

4
2
1

Babica Wyżne suma
1
3
4

2
5
4

32
30
27
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W 2020 r. największa ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczyła funkcji
mieszkaniowej, stanowiły one 73,56 % wszystkich decyzji. Duża liczba wydawanych decyzji
o warunkach zabudowy wskazuje na rozwój gminy i zapotrzebowanie na nowe tereny
budowlane oraz wynika z niskiego stopnia pokrycia planami miejscowymi obszaru gminy
Czudec. Na przestrzeni lat 2014-2020 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydawane były głównie w związku z budową i rozbudową infrastruktury technicznej tj. sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych. Związane jest to głównie
z uzbrajaniem terenów związanych z zabudową mieszkaniową i usługową.
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i określeniu ich zakresu decyduje Rada Gminy po dokonaniu analizy zasadności
przystąpienia do sporządzenia planu oraz uwzględniając możliwości finansowe gminy
w zakresie opracowania, jak i późniejszej realizacji ustaleń miejscowych planów. Palny
miejscowe będące w trakcie opracowania na podstawie podjętych przez Radę Gminy
Czudec uchwał:
1. Nr XXIV/234/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna VI” w miejscowości Czudec w gminie Czudec,
2. Nr XXIV/235/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna VII” w miejscowości Przedmieście Czudeckie w gminie Czudec,
3. Nr XXIV/236/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa usługowa oraz
turystyki i sportu I” w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec,
4. Nr XXIV/237/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa usługowa oraz
turystyki i sportu II” w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec.
5. Nr XII/299/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna VIII” w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec.
W związku z podjęciem ww. uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania są również: VII i VIII zmiana
studium.
W 2020 r. wydano 238 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenia wydawane były głównie w celu złożenia
w urzędzie notarialnym. Są to głównie działki, na które została wydana decyzja o warunkach
zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Tendencja
wzrostowa wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu działek wskazuje na rozwój gminy
i zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane.
Tabelaryczne porównanie wydanych zaświadczeń w latach 2018-2020:
Zaświadczenia
Rok

Czudec

Przedmieście
Czudeckie

Nowa
Wieś

Pstrągowa

Zaborów

2018

29

27

8

31

15

19

16

145

2019

33

36

16

33

17

26

27

188

2020

63

36

23

30

19

38

29

238

Babica Wyżne suma
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IV.2. GOSPODARKA KOMUNALNA I INWESTYCJE
Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminie Czudec w 2020 roku stanowi
załącznik nr 2 do Raportu o stanie gminy.

IV.2.1. Sieć kanalizacyjna
W zakresie budowy i projektowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czudec
w 2020 r. zostały zrealizowane następujące zadania:
 uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Przedmieście
Czudeckie „Wola”, Wyżne „Przylasek”, „Kosina” oraz Czudec odcinek ul. Owocowej
i Przedmieście Czudeckie za ul. Grabieńskich. Wykonano również Program
Funkcjonalno-Użytkowy celem rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości
Przedmieście Czudeckie,
 w miejscowości Nowa Wieś rozpoczęto budowę sieć kanalizacji sanitarnej
o długości ok. 6,4 km, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków ONW3 (RLM
2x225) z reaktorem obrotowym oraz 71 szt. przyłączy budynków. Termin zakończenia
zadania z uwagi na duży zakres robót budowlanych zaplanowano na sierpień 2021 r.
 zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie pompowni ścieków pz1 wraz z rurociągiem
tłocznym w miejscowości Wyżne” obejmujący zakresem dostawę i montaż pompowni
ścieków i budowie 100 m odcinka kanalizacji tłocznej,
 w roku 2020 wykonano zadania projektowe i roboty budowlane związane z rozbudową
sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 1 690 800,83 zł i rozpoczęto budowę nowych
inwestycji za kwotę 3 110 670,00 zł których zakończenie zaplanowano na rok 2021 r.

IV.2.2. Sieć wodociągowa
W temacie budowy i projektowania sieci wodociągowej na terenie Gminy Czudec
w 2020 r. zostały zrealizowane następujące zadania:
 zakończono realizację projektów, na które wydane zostały pozwolenia na budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach: Pstrągowa
”Rzeki”, Zaborów i Wyżne „Sołtysie” oraz Czudec ul. Owocowa,
 zakończono projekt podłączenia studni S5 i S6 do SUW w Nowej Wsi,
 zakończono budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 5,37 km,
3 pompowni oraz 36 przyłączy do budynków w miejscowości Wyżne „Rzeki”;
Przedmieście Czudeckie „Wola”; Czudec ul. Okopowa, Jasielska i Warzywna oraz
Pstrągowa „Smykówki”,
 wykonano przyłącz studni S6 do SUW,
 rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Czudec w ramach operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Czudec”, obejmującego zakresem wykonani sieci
wodociągowej w miejscowości Babica ”Działy”, Wyżne „DK19 i Rzeki”, Pstrągowa
„Strachociny”, Zaborów o długości ok. 4,2 km oraz 56 przyłączy budynków, Termin
zakończenia zadania z uwagi na duży zakres robót budowlanych zaplanowano na maj
2021 r.,
 wykonano zadania projektowe i roboty budowlane związane z rozbudową sieci
wodociągowej za kwotę 962 645,65zł i rozpoczęto nowe inwestycje za kwotę
773 020,45 zł których zakończenie zaplanowano na rok 2021 r.

IV.2.3. Drogi gminne
Drogami gminnymi nazywamy drogi publiczne stanowiące własność samorządu gminy.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 470), z drogi publicznej „[…] może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,
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z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.”
Na terenie Gminy Czudec w chwili obecnej znajduje się 33 drogi gminne o łącznej długości
66,5 km. Poza drogami gminnymi, we własności lub zarządzie Gminy znajduje się ok. 200
km dróg ogólnodostępnych, niebędących drogami publicznymi.
Inwestycje, projekty i prace mające na celu zwiększenie długości infrastruktury drogowej
i poprawę jej stanu na terenie gminy Czudec obejmują m.in.:
 zakup i montaż elementów betonowych i żelbetowych,
 zakup rur PP służących jako przepusty drogowe,
 wykonywanie robót ziemnych,
 budowę nowych dróg i placów parkingowych,
 remont i przebudowę dróg i placów polegającą na ułożeniu nawierzchni asfaltowej,
 konserwację nawierzchni asfaltowej,
 konserwację dróg kruszywem,
 koszenie poboczy i rowów wraz z wycinką zieleni w pasie drogi,
 montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
 montaż, naprawę i konserwację wiat przystankowych,
 budowę, remont i konserwację obiektów mostowych i przepustów drogowych,
 budowę i utrzymanie chodników,
 budowę i utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 zimowe utrzymanie dróg,
 współpracę z PKP w zakresie przejmowania, utrzymania i oznakowania dróg
krzyżujących się z infrastrukturą kolejową,
 przejmowanie działek pod nowe drogi lub poszerzenia dróg,
 okresowe przeglądy dróg i obiektów mostowych.
 współpracę z Województwem Podkarpackim w celu uzyskania pomocy rzeczowej ze
Skarbu Państwa z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych i w związku z poprawą
stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 współpracę finansową z Powiatem Strzyżowskim w celu budowy chodników przy
drogach powiatowych.
Elementy betonowe i żelbetonowe zakupione przez Gminę Czudec w 2020 r., służące
poprawie stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy to: montowane w rowach koryta
odwodnieniowe służące do umocnienia skarp, nawierzchni dróg i placów, płyty ażurowe
i przepusty w postaci kręgów żelbetowych.
Zestawienie wydatków na ww. elementy w 2020 r. wygląda następująco:
L.p.

Miejscowość

1.

Babica

14 029,46 zł

2.

Czudec

4 796,69 zł

3.

Nowa Wieś

5 111,10 zł

4.

Przedmieście Czudeckie

15 085,63 zł

5.

Pstrągowa

3 105,75 zł

6.

Wyżne

6 465,81 zł

7.

Zaborów
Ogółem koszt

Kwota

389,92 zł
48 984,36 zł

W 2020 r. jako przepusty drogowe były również zakupione rury PP na ogólną kwotę
23 878,61 zł. Roboty ziemne w obrębie pasa drogowego obejmowały m.in. kopanie,
pogłębianie i odmulanie rowów z wywozem lub plantowaniem urobku, profilowanie korony
dróg, układanie betonowych koryt odwodnieniowych, montaż i przebudowę przepustów,
karczowanie pni, umacnianie rowów płytami ażurowymi, wykonanie mijanek przy drodze,
wykonanie drenażu drogi. Są to zarówno roboty przygotowawcze przed utwardzeniem,
remontem lub przebudową drogi, jak i roboty pozwalające utrzymać elementy pasa
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drogowego takie jak pobocza, rowy, czy przepusty, w należytym stanie technicznym. Mają
również na celu przyczynić się do prawidłowej gospodarki wodnej w obrębie pasa
drogowego i poza nim.
Zestawienie wydatków na roboty ziemne w 2020 r. wygląda następująco:
L.p.

Miejscowość

Kwota

1.

Babica

11 752,65 zł

2.

Czudec

77 419,92 zł

3.

Nowa Wieś

4.

Przedmieście Czudeckie

23 137,53 zł

5.

Pstrągowa

38 845,86 zł

6.

Wyżne

17 681,26 zł

7.

Zaborów

24 398,28 zł

Ogółem wydatki

8 608,16 zł

201 846,66 zł

Wykonanie robót polegających na ułożeniu masy asfaltowej w postaci konserwacji ubytków
jezdni, remontu istniejących nawierzchni asfaltowych i przebudowie dróg z nawierzchni
tłuczniowej na asfaltową obejmowało w 2020 r. następujący zakres:
1. Babica: 2 odcinki dróg o łącznej długości 167,0 m i powierzchni 471,1 m 2 za cenę
22 243,46 zł,
2. Czudec: 4 odcinki dróg i parking o łącznej długości 377,0 m i powierzchni 1 184,40 m2
za cenę 136 707,75 zł,
3. Nowa Wieś: odcinek drogi o łącznej długości 246,0 m i powierzchni 692,4 m2 za cenę
25 124,46 zł,
4. Przedmieście Czudeckie: 4 odcinki dróg o łącznej długości 490,0 m i powierzchni
1 327,7 m2 za cenę 40 330,22 zł,
5. Pstrągowa: 3 odcinki dróg o łącznej długości 606,0 m i powierzchni 1 658,8 m2, za cenę
56 558,14 zł,
6. Wyżne: 6 odcinków dróg o łącznej długości 786,5 m i powierzchni 2 271,6 m2 za cenę
120 640,18 zł,
7. Zaborów: 4 odcinki dróg o łącznej długości 559,5 m i powierzchni 1 643,8 m2 za cenę
56 925,44 zł.
Łączna długość dróg objętych tym zakresem w 2020 r. wyniosła 2 802,0 m, a powierzchnia
dróg i placów 10 456,7 m2. Realizacja tych zadań w 2020 r. zamknęła się w kwocie
458 529,66 zł. Powyższe zestawienie odnosi się do robót wykonanych wyłącznie ze środków
własnych Gminy.
Przeprowadzono również na terenie gminy Czudec konserwację dróg kruszywem polegającą
na dostarczeniu i wbudowaniu kruszywa w postaci łupka kamiennego, mieszanki kruszywa
łamanego lub klińca. W 2020 r. zostały utwardzone kruszywem następujące ilości dróg:
1. Babica: zostało zakupione i wbudowane 110,0 m3 gruzu, 4,0 m3 klińca i 40,0 m3
mieszanki tłuczniowej. Koszt ogółem: 11 928,54 zł.
2. Czudec: zostało zakupione i wbudowane 20,0 m3 gruzu, 24,0 m3 klińca i 40,5 m3
mieszanki tłuczniowej. Koszt ogółem: 7 457,72 zł.
3. Nowa Wieś: zostało zakupione i wbudowane 70,0 m3 gruzu, 6,0 m3 klińca i 21,0 m3
mieszanki tłuczniowej. Koszt ogółem: 7 545,81 zł.
4. Przedmieście Czudeckie: zostało zakupione i wbudowane 45,0 m3 klińca i 77,0 m3
mieszanki tłuczniowej. Koszt ogółem: 11 357,82 zł.
5. Pstrągowa: zostało zakupione i wbudowane 70,0 m3 gruzu, 3,0 m3 klińca, 147,0 m3
mieszanki tłuczniowej i 35 m3 tłucznia. Koszt ogółem: 21 948,90 zł.
6. Pstrągowa Wola: zostało zakupione 160,0 m3 mieszanki tłuczniowej. Koszt ogółem:
14 169,60 zł.
7. Wyżne: zostało zakupione i wbudowane 177,0 m3 klińca i 6,0 m3 mieszanki tłuczniowej.
Koszt ogółem: 18 383,58 zł.
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8. Zaborów: zostało zakupione i wbudowane 54,5 m3 klińca i 73,0 m3 mieszanki tłuczniowej.
Zostało również wykonane mechaniczne utwardzenie drogi wewnętrznej. Koszt ogółem:
26 961,75 zł.
Łącznie zostało zakupione i wbudowane 1 148,0 m3 kruszywa, a także została mechanicznie
utwardzona nawierzchnia drogi, wszystko za łączną kwotę 119 753,72 zł. Szacunkowo,
zostało utwardzone ok. 6 000 m dróg.
Koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych zostało w 2020 r. wykonane dwukrotnie
za łączną kwotę 55 934,70 zł. W celu uzupełnienia wyposażenia dróg zostały zakupione
i zamontowane znaki drogowe za łączną kwotę 12 218,34 zł.
Zimowe utrzymanie dróg obejmowało 630 godzin odśnieżania i zwalczania śliskości jezdni
za łączną kwotę 86 676,38 zł, zakup 18 t soli drogowej wraz z transportem za kwotę
9 077,40 zł, zakup i transport 264,0 m3 żużlu do posypywania jezdni za kwotę całkowitą
6 530,81 zł oraz opłaty abonamentowe za monitorowanie GPS pojazdów wykonujących
zimowe utrzymanie dróg za cenę 3 189,30 zł. Ogólne koszty zimowego utrzymania dróg za
rok 2020 zamknęły się w kwocie 105 473,89 zł.
Pozostałe wydatki Gminy na inwestycje drogowe w kwocie 103 634,73 zł stanowią koszty
m.in. materiałów do bieżącego utrzymania dróg (paliwo do kosiarek i pił, farba drogowa,
masa asfaltowa na zimno, środki chwastobójcze, piła do cięcia nawierzchni asfaltowej,
bariery energochłonne), drobnych remontów i przeglądów sprzętu, rur i betonu do montażu
oznakowania pionowego, opłat rocznych za korzystanie z pasa drogowego, wykonania
kosztorysów inwestorskich, map, wypisów z rejestru gruntów, okresowego przeglądu drogi
i mostu, usług geodezyjnych, tablic informacyjnych, projektów i opłaty za dzierżawę gruntu.
Udział wyżej opisanych wydatków w inwestycjach drogowych na terenie Gminy Czudec
w 2020 r. obrazuje poniższy diagram:

Wydatki na inwestycje drogowe z budżetu własnego Gminy Czudec w 2020 r.
Elementy betonowe i żelbetowe

119 753,72 zł - 11%
55 934,70 zł - 5%
12 218,34 zł - 1%

Rury przepustowe PP
Roboty ziemne

105 473,89 zł - 9%

458 529,66 zł - 41%
103 634,73 zł - 9%

Remonty i przebudowy dróg z
wykonaniem nawierzchni
asfaltowej
Dostawa i wbudowanie
kruszywa
Koszenie poboczy
Zakup oznakowania drogowego

48 984,36 zł - 4%
23 878,61 zł - 2%

Zimowe utrzymanie dróg
Pozostałe wydatki

201 846,61 zł - 18%

Z przedstawionego diagramu wynika, że w 2020 r. największy udział w inwestycjach Gminy
z zakresu dróg miały roboty polegające na przebudowie i remontach dróg masą asfaltową
(41 % udziału środków z budżetu własnego przeznaczonych na drogi), następnie roboty
ziemne (18 %) I dostawa i wbudowanie kruszywa (11 %).
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Wydatki poniesione na inwestycje drogowe, a w całości finansowane z budżetu Gminy,
zamykają się w kwocie 1 130 254,67 zł. Natomiast wartość inwestycji drogowych
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, a opisanych szczegółowo w punkcie IV.4.3,
wyniosła 367 803,14 zł. Porównanie wydatków dla dróg wykonanych, wyremontowanych lub
przebudowanych w ramach inwestycji finansowanych z gminnego budżetu z wydatkami na
analogiczne odcinki dróg dofinansowanych z dopłat zewnętrznych ilustruje poniższy wykres:

Porównanie wydatków na inwestycje drogowe w Gminie Czudec w 2020 r.
wykonane ze środków własnych i przy udziale środków zewnętrznych

367 803,14 zł - 25%

1 130 254,67 zł - 75%

Wartość inwestycji drogowych
wykonanych w 2020 r. przy udziale
środków zewnętrznych
Wartość inwestycji drogowych
wykonanych w 2020 r. z budżetu
własnego

IV.2.4. Chodniki
W 2020 r. nie prowadzono żadnych prac w zakresie chodników.

IV.2.5. Oświetlenie dróg
W roku 2020 na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz na konserwację
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec wydatkowano kwotę w wysokości
267 202,02 zł. W ramach wydatków majątkowych na terenie Gminy Czudec wykonano sześć
odcinków oświetlenia drogowego w ramach dwóch zadań, na łączną kwotę
226 157,71 zł.
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Zestawienie nowo wybudowanych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czudec
przedstawia poniższa tabela
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

„Wykonanie trzech
odcinków oświetlenia
drogowego na terenie
Gminy Czudec”

„Wykonanie trzech
odcinków oświetlenia
drogowego na terenie
Gminy Czudec
w miejscowościach
Przedmieście Czudeckie,
Nowa Wieś i Zaborów”

Zakres zadania
– Odcinek 1 – „Budowa odcinka sieci oświetlenia chodnika
przy drodze powiatowej nr 1409R Zwięczyca – Niechobrz –
Czudec w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie
– etap II”.
– Odcinek 2 – „Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego
w miejscowościach Babica i Przedmieście Czudeckie –etap II”.
– Odcinek 3 – „Budowa odcinka sieci oświetlenia przy ul.
Błonie w miejscowości Czudec – etap I”.
 Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiącej
oświetlenie uliczne w miejscowościach Nowa Wieś i Zaborów –
całość.
 Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości
Przedmieście Czudeckie – Wólka gm. Czudec – odcinek od
L3/1WO do L6/2WO – etap I.
 Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości
Przedmieście Czudeckie – Zawisłocze, gm. Czudec – L6/1WO
do L14/1WO – etap I.

IV.2.6. Budynki komunalne
W ramach wydatków w 2020 r. związanych w utrzymaniem budynków mienia komunalnego
gminy zostało wykonane:
 zasilanie policznikowe tymczasowej sceny artystycznej w Czudcu,
 tymczasowy plac targowy oraz plac składowania przy ul. Szarych Szeregów w Czudcu,
 altankę przy budynku Domu Ludowego w Pstrągowej Woli,
 oświetlenie placu zabaw w miejscowości Zaborów i Pstrągowa Wola,
 zakupiono 3 szt. klimatyzatorów do Domu Ludowego w Pstrągowej,
 zamontowano 5 szt. okien w budynku Domu Ludowego w Babicy.
W roku 2020 były wykonywane również prace inwestycyjne i remontowe w placówkach
edukacyjnych, tj. wykonano zadaszenie przy Szkole Podstawowej w Zaborowie, piłkochwyty
na boisku przy Szkole Podstawowej w Czudcu, oświetlenie boiska do siatkówki plażowej
przy Szkole Podstawowej w Czudcu oraz parking i malowanie elewacji budynku Zespole
Szkół w Wyżnem.

IV.2.7. Gminny zasób mieszkaniowy
W skład Gminnego zasobu mieszkaniowego wchodzi 12 mieszkań:
 6 mieszkań w budynku Ośrodku Zdrowia w Pstrągowej nr 103,
 3 mieszkania w budynku Domu Ludowego w Wyżnem nr 50,
 2 mieszkania w budynku na Przedmieściu Czudeckim nr 413,
 1 mieszkanie w budynku „Starej Poczty” w Czudcu , ul. św. Marcina 8.
W 2020 r. koszty utrzymania budynków w których znajdują się mieszkania komunalne
wyniosły 40 629,78 zł.
Dochody z najmu mieszkań wyniosły 61 290,49 zł.
W ub. roku 2 osoby złożyły podania o przydzielenie mieszkania komunalnego (w tym jedna
o przedłużenie umowy najmu mieszkania).
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IV.2.8. Cmentarze
Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych gminy na
terenie, której cmentarz się znajduje. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Do prac wykonywanych na
cmentarzach komunalnych zastosowanie mają również zapisy zawarte w regulaminie
cmentarza, wprowadzonym uchwałą Rady Gminy w Czudcu z dnia 30 stycznia 2009 roku.
Natomiast opłaty związane z pochówkiem i wykupem grobów betonowych zostały
uregulowane w zarządzeniu Wójta Gminy Czudec.
Na terenie Gminy Czudec znajdują się 2 cmentarze komunalne tj. w Czudcu oraz
w Pstrągowej. W roku 2020 na cmentarzach komunalnych wykonano następujące zadania:
 bieżące utrzymanie czystości i porządku – zadanie to realizowała firma: Stawarz Anna,
ul. Rzeszowska 16, 38-120 Czudec, która została wyłoniona w przetargu. Miesięczny
koszt tej usług wynosił 5 038,30 zł, kwota była ustalana zgodnie z kwartalnym
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumenckich,
 uporządkowanie terenu cmentarza w Czudcu – zlokalizowanego na dz. nr ewid. 206,
we wschodniej części cmentarza od ul. Grabieńskich wycięto stare drzewa, usunięto
zakrzaczenia oraz wykonano prace ziemne polegające na wyrównaniu terenu,
 uporządkowanie grobu ,,Nieznanego Żołnierza” na cmentarzu w Czudcu,
 wykonanie piwniczek na cmentarzu komunalnym w Czudcu (piwniczka czteroosobowa
1 szt., piwniczka dwuosobowa 1 szt., piwniczka dwuosobowa z odbojówką z kostki
brukowej 2 szt., pogłębienie piwniczek jednoosobowych na dwuosobowe wraz
z odbojówką 3 szt.),
 w ramach bieżącego utrzymania cmentarzy gmina ponosi również koszty energii
elektrycznej, wody zużytej na cmentarzach w Czudcu i Pstrągowej oraz koszty
wynajmu kabin WC.
Łączne koszty utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czudec w 2020 r.
wyniosły:
 Czudec: 67 028,79 zł
 Pstrągowa: 31 394,07 zł.
W poniżej zamieszczonej tabeli przedawniono zestawienie danych dotyczących liczby
pochówków na cmentarzach komunalnych:
Cmentarz
Czudec
Pstrągowa
Liczba
pochówków/ekshumacji
Liczba pochówków ogółem

5543

2601

Liczba pochówków w 2020 r.

42

28

Liczba przeprowadzonych
ekshumacji w 2020 r.

5

0

IV.2.9. Dostęp do Internetu
Gminna Sieć Komputerowa (GSK) działa od 17 stycznia 2005 roku. Od tego czasu zyskała
1892 zarejestrowanych użytkowników oraz 2915 urządzeń, które mogą korzystać z GSK.
Liczba punktów dostępowych wynosi 35. Na niektórych z nich zamontowana jest więcej niż
jedna antena rozgłaszająca, z którą mogą łączyć się zarejestrowani klienci. Gmina
dysponuje łączem, o przepustowości 150 Mb/s. Dostawcą Internetu w 2020 r. była firma
Videolan z siedzibą w Czudcu.
Każdy mieszkaniec lub przedsiębiorca zarejestrowany na terenie gminy może uzyskać
dostęp do sieci. Kroki, jakie należy podjąć, aby zostać użytkownikiem Gminnej Sieci
Komputerowej:
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1. Użytkownik musi sprawdzić czy ma warunki techniczne, aby zostać podłączonym
(widoczność optyczna z miejsca gdzie będzie montowana antena odbiorcza do punktu
nadawczego),
2. Użytkownik musi wyposażyć się w zestaw umożliwiający podłączenie do Gminnej Sieci
Komputerowej, najprostszy zestaw to:
 karta sieciowa-radiowa,
 antena odbiorcza,
 kabel łączący obydwa urządzenia,
3. Warunkiem korzystania z GSK jest nie tylko posiadanie możliwości technicznych, ale
także brak zobowiązań wobec Gminy. Włączenie i korzystanie jest nieodpłatne
i bezterminowe. Użytkownik ponosi tylko koszty urządzeń, które są jego własnością.
Decyzje o podłączeniu do sieci podejmowane są przez administratora w ciągu 1-2 dni
roboczych od złożenia wniosku. W 2018 r. zostały podjęte działania modernizacji istniejącej
infrastruktury tak, aby spełniać wymogi narzucone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej
z dnia 16.10.2017 r. dot. świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.
Zakup odpowiedniego sprzętu oraz przebudowa infrastruktury kosztowała 22 000 zł.
Od stycznia 2019 r., wraz z decyzją wydaną przez UKE, uległy zmianie warunki na jakich
klienci mogą korzystać z darmowego Internetu:
 klient zobowiązany jest zgłosić się do Urzędu Gminy w celu otrzymania unikatowego
loginu i hasła,
 każdemu użytkownikowi przysługuje 1 GB transferu danych na miesiąc (tj. suma danych
wysłanych oraz odebranych),
 sesje rozłączane co 45 min (przerwa nie krótsza niż 15 min przed kolejnym
połączeniem).

IV.2.10. Zamówienia publiczne
W roku 2020 przeprowadzono 14 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4
pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (30 000 EURO). Zamówienia zostały
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 13 z nich zakończono zawarciem
umowy, a 1 unieważniono ze względu na to, że cena złożonych ofert przewyższała kwotę,
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Przeprowadzono również 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 11
ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (214 000 EURO). Zamówienia zostały
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i zakończyły się zawarciem umowy.
Ponadto przeprowadzono 2 postępowania, których wartość nie przekraczała wyrażonej
w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp (30 000 EURO) w trybie
przetargu nieograniczonego. 1 z nich zakończono podpisaniem umowy, a 1 unieważniono ze
względu na to, że cena złożonych ofert przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Udzielono także 2 zamówień sektorowych
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4
pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
Ogółem w 2020 r. przeprowadzono 20 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, z czego pozytywnie rozstrzygnięto 18. Łączna wartość
brutto umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań wynosi: 16 707 758,37 zł.
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Zestawienie postępowań z podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi przedstawia
poniższa tabela:
ROBOTY BUDOWLANE
Tryb udzielenia
zamówienia

Przetarg
nieograniczony
(obowiązkowy)

Przetarg
nieograniczony
(obowiązkowy)

Przetarg
nieograniczony
(nieobowiązkowy)

Przetarg
nieograniczony
(nieobowiązkowy)

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia

Wartość przekraczająca
wyrażoną w złotych
równowartość kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt
8 ustawy Pzp

USŁUGI

DOSTAWY

Wartość brutto
zawartych
umów

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia

Wartość
brutto
zawartych
umów

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia

Wartość brutto
zawartych
umów

8

8 831 012,32
zł

1

289 900,00
zł

4

1 042 363,85
zł

Wartość przekraczająca
wyrażoną w złotych
równowartość kwoty,
o której mowa w art. 11 ust.
8 ustawy Pzp

-

-

-

-

2

2 575 921,75
zł

Wartość przekraczająca
wyrażoną w złotych
równowartość kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy, i mniejsza od kwot
określonych w przepisach
wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 ustawy Pzp

2

3 883 690,45
zł

-

-

-

-

Wartość nie przekraczająca
wyrażonej w złotych
równowartości kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy Pzp

-

-

-

-

1

84 870,00 zł

10

12 714 702,77
zł

1

289 900,00
zł

7

3 703 155,60
zł

Wartość zamówienia

RAZEM

Poza w/w przeprowadzano postępowania, których wartość nie przekraczała wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, z wyłączeniem procedur określonych
przepisami ustawy Pzp, w następujących trybach:
1. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BIP – 27 postępowań.
2. Zapytania ofertowe poza BIP – 19 postępowań.

IV.3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
IV.3.1. Zakup i bezpłatne przejęcia działek, przetargi na najem
i zbywanie nieruchomości w 2020 r.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego otrzymując do realizacji
konkretne zadania publiczne została również wyposażona w odpowiednie mienie. Majątek
ten stał się podstawą jej samodzielności, ale również źródłem obowiązków związanych
z prowadzeniem racjonalnej gospodarki między innymi w zakresie nieruchomości. Gminny
zasób nieruchomości jest podstawowym składnikiem mienia gminnego. W skład tego zasobu
zalicza się te nieruchomości, w stosunku do których przysługuje gminie prawo własności lub
prawo wieczystego użytkowania. Cele osiągane przez gminę przy wykorzystaniu
nieruchomości to trzy grupy efektów ekonomicznych. Są to efekty o charakterze finansowym,
rzeczowym i niematerialnym. Efekty finansowe to przede wszystkim dochody uzyskiwane
z nieruchomości własnych generowane w postaci czynszu za najem lub dzierżawę. Drugim
rodzajem efektów finansowych gospodarki nieruchomościami jest redukcja kosztów
związanych z ich utrzymaniem i eksploatacją uzyskana dzięki zbyciu zbędnych
i obciążających gminę nieruchomości. Efekty rzeczowe gospodarki nieruchomościami to
powstawanie i modernizacja obiektów infrastruktury technicznej (drogi, sieci wodociągowe,
kanalizacja), obiektów infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola, obiekty kultury, opieki
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społecznej, ochrony zdrowia), obiektów użyteczności publicznej (budynki administracyjne
urzędu itp.) Efekty o charakterze niematerialnym to przede wszystkim usługi publiczne
świadczone przez gminę, wzrost jakości życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru gminy, rozwój lokalnego rynku nieruchomości.
Gospodarka nieruchomościami realizowana przez gminę w 2020 r. obejmowała:
1. Zakup działek: w 2020 roku gmina zakupiła 2 działki za łączną kwotę 10 152,00 zł tj.:
 nr 1163 o pow. 0,38 ha pod ujęcie wody w Nowej Wsi za kwotę 7 652,00 zł,
 nr 1041/1 o pow. 0,0039 ha pod budowę przepompowni wody w Wyżnem za cenę
2 500,00 zł.
2. Zamianę działek:
 działka nr 1119/6 o pow. 0,04 ha – zamiana z firmą Riverside za działkę gminną o nr
1123/8 o pow. 0,0854 ha w Babicy z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków,
 działka nr 4/7 o pow. 0,0206 ha – zamiana za dz. nr 6/1 o pow. 0,0232ha w Czudcu,
z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,
 działka nr 310/10 o pow. 0,0049 ha – zamiana za działkę nr 351/1 o pow. 0,0083 ha
i dz. nr 351/2 o pow. 0,0015 ha położone w Czudcu z przeznaczeniem pod drogę
gminną wewnętrzną (ul. Młyńska).
3. Bezpłatne przejęcie działek na rzecz gminy pod drogi wewnętrzne – zestawienie
działek przejętych nieodpłatnie przez gminę w 2020 r. z przeznaczeniem pod drogi
zawiera zamieszczona poniżej tabela:
lp. nr. działki
powierzchnia działki (ha) lokalizacja działki
1019
1.
0,6
Działka od KOWR pod drogę w Babicy
Działka pod drogę do przepompownię
3/14
2.
0,0188
ścieków w Czudcu
Działka pod drogę do przepompownię
3/16
3.
0,0053
ścieków w Czudcu
883/11
4.
0,0222
5.

883/13

0,0088

6.

908/6

0,0014

7.

908/8

0,0298

8.

909/1

0,0187

9.

280/3

0,0448

10.

280/6

0,0062

11.

281/1

0,0238

12.

282/3

0,0131

13.

282/6

0,0169

14.

283/1

0,0345

15.

285/1

0,0138

16.

286/1

0,0033

17.

326/1

0,0083

Działka pod drogę w Nowej Wsi boczna
ul. Strumykowej

Działki pod drogę w Zaborowie

4. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - w 2020 r. dokonano sprzedaży działki nr
1539/18 o pow. 0,1088 ha położonej we Wyżnem za kwotę 44 120,72 zł. oraz działki nr
1539/19 o pow. 0,0822 ha położonej w miejscowości Wyżne za kwotę 33 446,41 zł.
Ponadto ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż działek nr 953/8, 953/9, 953/10, 953/11,
953/12, 953/13 położonych koło Karczmy Chłopskiej w Czudcu oraz na sprzedaż działek
nr 11/6 i 11/8 położonych w Pstrągowej, które jednak nie odbyły się z powodu braku
zainteresowanych.
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IV.3.1. Komunalizacja
W 2020 roku zostało złożonych 95 wniosków do Wojewody Podkarpackiego o stwierdzenie,
że Gmina Czudec nabyła z mocy obowiązującego prawa nieruchomości będące własnością
Skarbu Państwa. Z przedłożonych wniosków 53 postępowania zostały pozytywnie
rozpatrzone i Gmina Czudec nabyła prawo własności do 108 działek o łącznej powierzchni
28,0385 ha. 7 wniosków zostało wycofanych z powodu powtórzenia działek we
wcześniejszych wnioskach lub stwierdzeniu po skompletowaniu załączników, że działki
wymienione we wnioskach w dniu komunalizacji nie stanowiły mienia ogólnonarodowego
i dlatego nie podlegają komunalizacji z mocy prawa. 6 postępowań skończyło się decyzją
odmawiającą stwierdzenia nabycia, pozostałe 29 postępowań z uwagi na skomplikowany
charakter nie zostało zakończonych w 2020 r. i postępowania będą kontynuowane
w kolejnym roku.
Zestawienie ilości i powierzchni działek, do których Gmina Czudec nabyła w 2020 r. prawo
własności przedstawia poniższa tabela
Obręb

Ilość działek

Powierzchnia [ha]

Babica
Czudec
Nowa Wieś

15
29
9

4,2576
3,3243
1,73

Przedmieście Czudeckie
Pstrągowa
Wyżne
Zaborów

17
4
25
9
108

8,32
0,67
7,48
2,2566
28,0385

RAZEM

IV.4. PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZY
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Wyzwaniem dla gmin wiejskich jest rozwój i odnowa obszarów wiejskich, celem zmniejszenia
dysproporcji w poziomie rozwoju tych obszarów w stosunku do obszarów miejskich. Władze
gminne zdają sobie sprawę z tego, iż ich działania wywierają wpływ na warunki życia
mieszkańców. Świadome są zachodzących przemian gospodarczych i wspólnie
z mieszkańcami dążą do zwiększenia możliwości osiągnięcia trwałego wzrostu
gospodarczego. Gmina Czudec w ramach własnego budżetu nie sprostałaby w realizacji
zamierzeń bez pomocy z zewnątrz, dlatego też pomoc finansowa pochodząca z funduszy
europejskich oraz z budżetu państwa ma bardzo duże znaczenie w rozwoju gminy.
W ubiegłym roku w Gminie Czudec zrealizowano następujące projekty, dofinansowywane ze
środków zewnętrznych:

IV.4.1. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Głównym celem projektu jest rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego
społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju. W ramach zadania „Rewitalizacja
rynku w miejscowości Czudec” zostanie wykonana:
 przebudowa nawierzchni Rynku (w tym wymiana nawierzchni: placu rynku,
parkingów oraz ciągów komunikacyjnych wokół placu, a także zatoki autobusowej
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z uwzględnieniem istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej, prace prowadzone będą
jedynie na części zatoczki stanowiącej własność gminy, a nie na drodze wojewódzkiej);
 przebudowa istniejącej studni,
 uporządkowanie przestrzeni i poprawa estetyki centrum Czudca: wprowadzenie
elementów małej architektury, w tym m. in. fontanny wraz z komorą techniczną, ławek,
koszy na odpady, stojaków rowerowych, masztów flagowych, gablot, donic, wiaty
przystankowej, słupków, przebudowa schodów do budynków w pierzei północnej,
likwidacja barier architektonicznych, przebudowa sieci elektroenergetycznej
i telekomunikacyjnej, w tym wyposażenie terenu w oświetlenie wraz z doświetleniem
płyty rynku oraz związanych z nim obiektów: pomnika papieża i fontanny,
 wyposażenie Rynku w system monitoringu (kamery + rejestrator),
 przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,
 przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego wraz z zabudową ścian:
tylnej i bocznych, tablicą informacyjno-promocyjną, składanym podestem lub pergolą.
Natomiast w ramach zadania pn. „Budowa Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji
społecznej” zostanie zbudowany wielofunkcyjny obiekt przeznaczony na potrzeby kultury,
społecznej, a także mieszczący pomieszczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
publicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną. Budowa
wielofunkcyjnego obiektu obejmować będzie: budowę garaży dla OSP wraz z świetlicą
i zapleczem, pomieszczenia dla Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich wsi
Czudec i Przedmieścia Czudeckiego, sali konferencyjno-widowiskowej na około 120 miejsc
z zapleczem magazynowym i pomieszczeniami dla Ośrodka Kultury oraz sale warsztatowe,
szkoleniowe (pomieszczenia prób orkiestry, zespołów regionalnych, wykładów, gier itp.).
Obiekt będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Właścicielem powstałej
w ramach projektu infrastruktury i zakupionego wyposażenia będzie Gmina Czudec.
W maju 2020 roku podpisano umowę z wykonawcami i rozpoczęto prace budowlane.
Planowany termin zakończenia realizacji ww. projektów to lipiec 2021 r.

IV.4.2. Fotowoltaika, Projekt parasolowy OZE
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 20142020, Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.4 Rozwój OZE- Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wsparcie
rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy”. Dzięki projektowi zostało
uruchomionych 136 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek
gospodarstw domowych na terenie gminy Czudec. Całkowita wartość zadania wyniosła
2 248 542,00 zł brutto, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Celem głównym projektu było
zwiększenie udziału produkcji i wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

IV.4.3. Drogi
W 2020 r. Gmina Czudec zrealizowała zadanie polegające na remoncie drogi zlokalizowanej
w Pstrągowej, zniszczonej podczas intensywnych opadów deszczu w maju 2019 r. Za
pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego Gmina otrzymała środki pozwalające
dofinansować ww. inwestycję w 80 %, czyli w maksymalnym stopniu. Inwestycja obejmowała
drogę nr 1 12102 R Pstrągowa-Środek-Smykówki I w km 1+785 – 2+775, czyli na długości
990 mb. Całkowita średnia szerokość drogi to 3,5 m, w tym szerokość jezdni to 2,9 m. Biorąc
pod uwagę powyższe dane, remont objął nawierzchnię asfaltową o powierzchni 2 871 m2,
pobocza o powierzchni 594 m2. Został także wyremontowany przepust drogowy w km 2+010.
Koszt inwestycji to 282 522,01 zł, w tym udział gminy to 56 505,01 zł, a środki z dotacji
budżetu państwa obejmują 226 017,00 zł.
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W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych Gmina Czudec wykorzystała w 2020 r. dotację w wysokości 69 310,50 zł, co
pozwoliło, podobnie, jak w przypadku usuwania skutków klęsk żywiołowych, na maksymalne,
bo 80-procentowe dofinansowanie modernizacji trzech dróg:
1. Przedmieście Czudeckie – kontynuacja inwestycji; w 2020 r. zostało utwardzone 320 m
drogi za ogólną kwotę 22 950,82 zł, natomiast w 2020 r. wykonano roboty na odcinku
o parametrach:
 długość: 150 m.b., średnia szerokość jezdni: 2,7 m,
 udział gminy: 2 640,19 zł, środki z dotacji Woj. Podkarpackiego: 10 560,78 zł, koszt
całkowity: 13 200,97 zł,
2. Pstrągowa: droga o parametrach:
 długość drogi: 415 m, średnia szerokość jezdni: 2,7 m,
 udział Gminy: 7 815,49 zł, środki z dotacji Woj. Podkarpackiego: 34 131,51 zł, koszt
całkowity: 41 947,00 zł,
3. Zaborów: droga o parametrach:
 długość drogi: 390 m, średnia szerokość jezdni: 2,5 m,
 udział Gminy: 6 154,55 zł, środki z dotacji Woj. Podkarpackiego: 24 618,21 zł, koszt
całkowity: 30 772,76 zł.
W 2020 r. zmodernizowano łącznie 955,0 m dróg dojazdowych do gruntów rolnych
o powierzchni 2 500,5 m2 za łączną kwotę 85 920,73 zł.

IV.4.4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Czudec
W 2020 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznanie
pomocy na realizację inwestycji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”. W ramach ww. operacji Gmina Czudec realizuje inwestycję pn. „Budowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czudec”, polegająca na
budowie 4,210 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości:
Babica „Działy”, Wyżne DK9, Wyżne „Rzeki”, Zaborów, Pstrągowa „Strachociny” oraz na
budowie 6,439 km kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Wieś wraz z budową
oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość zadania wynosi 3 883 690,45 zł z czego
dofinansowanie stanowi 1 867 748,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień
2021 r.

IV.4.5. Zdalna szkoła
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach” Gmina Czudec uzyskała dofinansowanie w wysokości
164 975,79 zł na realizację projektu grantowego zdalna Szkoła oraz zdalna Szkoła+.
W ramach projektu zostało zakupionych 52 szt. laptopów, 15 szt. tabletów 32 szt. myszek
bezprzewodowych i 67 szt. zestawów słuchawkowych. Zakupiony sprzęt trafił do uczniów,
którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

IV.4.6. Budowa placów zabaw w Czudcu i w Pstrągowej
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie została zrealizowana inwestycja pn. „Budowa obiektów
małej architektury w miejscach publicznych w miejscowości Czudec i Pstrągowa”.
Celem operacji był rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Na budowę nowych
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placów zabaw i rekreacji Gmina Czudec uzyskała dofinansowanie w wysokości
115 316,00 zł. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją tego zadnia
inwestycyjnego wynosiła: 181 229,49 zł. W ramach operacji wykonano boisko do siatkówki
plażowej wraz z ogrodzeniem, zamontowane zostały urządzenia zabawowe, wykonano
nawierzchnie bezpieczną oraz zamontowano ławki. Nowopowstałe obiekty będą miejscem
aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Wpłyną na poprawę
warunków rozwoju sportu i aktywnych form wypoczynku oraz zapewnią ciekawe formy
spędzania wolnego czasu.

IV.4.7. Stabilne zatrudnienie
W ramach programu „Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji
i służbie publicznej” Gmina Czudec otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 095,92 zł na
realizację następujących działań aktywizacyjnych:
 wyposażenie
stanowiska
pracy
odpowiednio
do
potrzeb
wynikających
z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
 adaptacja pomieszczenia i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Całkowita wartość zadania wyniosła 25 867, 62 zł.

IV.4.8. Podmiejska Kolej Aglomeracyjna
Rzeszowska Podmiejska Kolej Aglomeracyjna to projekt Województwa Podkarpackiego,
który dzięki pomocy zaangażowanych gmin pozwoli na istniejącej infrastrukturze kolejowej
stworzyć system szybkiej kolei miejskiej łączącej z Rzeszowem Strzyżów (linia nr 106),
Dębicę (linia nr 91), Kolbuszową (linia nr 71), Przeworsk (linia nr 91) i lotnisko w Jasionce
oraz mniejsze miejscowości na tych trasach. Głównym założeniem inwestycji jest
zwiększenie częstotliwości kursów na powyższych trasach; pociągi w ramach PKA
i przewozów regionalnych mają kursować w godzinach szczytu co 30 min., poza godzinami
szczytu co godzinę, a w weekendy co dwie godziny.
Ważnym aspektem projektu jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców mniejszych
miejscowości korzystających z usług kolei. W tym celu kładzie się nacisk na rozbudowę
infrastruktury typu park & ride („parkuj i jedź”), co pozwala ułatwić komunikację
zmotoryzowanym mieszkańcom m.in. naszej gminy, mieszkających w znacznych
odległościach od peronów kolejowych. W ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 106 na
odcinku Boguchwała – Czudec, Gmina Czudec zamierza rozbudować do 20 miejsc parking
przy peronie w Zaborowie, w km 23,055. W planach jest też budowa nowego parkingu na 27
miejsc postojowych przy stacji kolejowej w Czudcu. Na dzień dzisiejszy jest wykonywany
podział geodezyjny pasa kolejowego, z którego ma być wydzielony fragment działki pod
wyżej wspomniany parking w Czudcu. Po wykonaniu podziału, Gminie Czudec zostanie
przez PKP przekazane prawo użytkowania wieczystego działki, co otworzy drogę do
realizacji inwestycji.

IV.4.9. Zintegrowany
przestrzennego

i

uspołeczniony

model

planowania

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru
funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego,
co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach
którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na
rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze
oddziaływania EFS. W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do planowania
przestrzennego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jednym z zadań w ramach
tego projektu jest opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, uwzględniającej założenia
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wypracowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy. W Strategii
Przestrzennej ROF zawarte będą ustalenia dotyczące przestrzeni, które będą respektowane
na poziomie gmin w ramach ich prac dotyczących planowania przestrzennego. Pozwoli to na
ograniczenie istniejących konfliktów na styku granic gmin oraz wprowadzi mechanizm
stabilności planowania przestrzennego. Jednym z kluczowych elementów projektu jest
poprawa zarzadzania przestrzenią, w tym wolnymi gruntami oraz przeznaczenie tych
gruntów pod nowe inwestycje. Nowe inwestycje natomiast przekładają się na nowe miejsca
pracy oraz możliwości rozwoju regionu. W ramach projektu powstanie:
 system umożliwiający integrację baz danych przestrzennych w gminach,
 wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią,
 włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji
społecznych i opiniowania,
 strategia przestrzenna będąca narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów
w ramach ROF.
Ważnym elementem projektu jest wsparcie kompetencyjne dla samorządów gminnych
w zakresie planowania przestrzennego. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania,
władze regionalne będą promować jako nowe podejście do polityki przestrzennej
z aktywnym udziałem społeczeństwa co po etapie pilotażu, można będzie również
upowszechniać i wdrażać w innych regionach kraju w ramach obszarów funkcjonalnych
w tym miejskich. Całość przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy, ze względu na
możliwości jego finansowania. W ramach pierwszego etapu projektu zbudowany zostanie
system integracji, natomiast w przyszłości, w ramach kontynuacji projektu, możliwe będzie
finansowanie dokumentów planistycznych na obszarach gmin.
W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 843,20 zł - na wynagrodzenia uczestnika
projektu. W 2021 pozostaje 133 583,47 zł na wydatki związane z opłaceniem studiów
uczestnika projektu, zakupem zestawu komputerowego i oprogramowania, zakupem
drukarki, zakupem plotera, szkoleniem w zakresie oprogramowania, opracowaniem
dedykowanego narzędzia i wynagrodzeniem uczestnika projektu.

IV.4.10. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe
środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a kwoty
przyznanych dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków
majątkowych zamożności gmin i powiatów. W ramach pierwszego naboru Rządowego
Programu Inwestycji Lokalnych Gmina Czudec złożyła wniosek na kwotę 1 387 056, 00 zł.
„W 2020 r. wykorzystano 426 000,01 zł na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza studni
głębinowej do SUW w Nowej Wsi wraz z niezbędną modernizacją SUW”. Pozostała
kwota pomocy zostanie wykorzystana na realizację zadań w 2021 r. Natomiast w ramach
drugiego naboru samorządy terytorialne mogły wnioskować o środki na realizację
konkretnych zadań. Wniosek złożony przez Gminę Czudec dotyczył realizacji zadań
z zakresu budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, których łączny koszt oszacowano
na kwotę 3 100 000,00 zł. Gmina wnioskowała o przyznanie dofinansowania w wysokości
80 % kosztów inwestycji i otrzymała dotację w wysokości 2 mln zł. Szczegółowy zakres
inwestycji w ramach RFIL obejmuje:
 budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Babica, Czudec,
Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa i Wyżne,
 budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czudec,
Przedmieście Czudeckie i Zaborów.
W/w inwestycje będą realizowane w 2021 r.
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IV.5. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA
Gmina Czudec leży w obrębie Pogórza Strzyżowskiego oraz Pogórza Dynowskiego,
w malowniczej kotlince utworzonej przez rzekę Wisłok. Kotlina Czudecka jest ostatnią
i najmniejszą z kotlin w pasie gór i pogórzy. Ma kształt owalny, wydłużony w kierunku
wschód - zachód i otoczona jest ze wszystkich stron wzniesieniami. Dość regularny układ
wzgórz Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego przerywa przebiegająca środkiem powiatu
strzyżowskiego kręta dolina rzeki Wisłok, tworząca w kilku miejscach charakterystyczne
przełomy. Dolina Wisłoka, mocno wciśnięta między wzniesienia Pogórza, tworzy jeden
z ciekawszych krajobrazów w Polsce.
Na tym terenie występuje Strzyżowsko – Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
powołany na mocy rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego z dnia 14 lipca 1992 r.
W gminie Czudec ma powierzchnię 4500 ha i obejmuje jej północną i zachodnią część,
zajmując najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny. Charakteryzuje się wzgórzową
częścią terenu i wąwozami, kotlinkami oraz skarpami pokrytymi nie zmienioną przez czynniki
zewnętrzne bogatą roślinnością. Dominują tu zbiorowiska zespołu buczyny podkarpackiej,
grądu, a nad potokami - fragmenty lasów łęgowych.
W obrębie Strzyżowsko – Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w dniu 25
lipca 1997 r. został utworzony Rezerwat Wielki Las. Zajmuje on powierzchnię 88,34 ha
i znajduje się na terenie wsi Pstrągowa, w leśnictwie Wola Zgłobieńska. Obejmuje duży
kompleks lasów bukowych. Wiele drzew liczy w nim ponad sto lat. Obok buków rosną tu
także dąb szypułkowy i bezszypułkowy, brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna
i szara, grab, jesion, jawor i wiąz górski, a z iglastych: sosna zwyczajna, jodła, świerk,
modrzew, a także cis. Spotkać można wiele roślin charakterystycznych dla flory górskiej.
Wzdłuż rzeki Wisłok wyznaczony został obszar siedliskowy Natura 2000 „Wisłok
Środkowy z Dopływami”. Obszar ten obejmuje koryto rzeki Wisłok z zadrzewieniami
przybrzeżnymi oraz większe zadrzewienia przylegające do rzeki, głównie w rejonie
potoków. Ochronie podlegają tu cenne siedliska oraz ważne przyrodniczo gatunki ryb.
W 2020 r. Uchwałą Rady Gminy zostało ustanowionych 7 nowych pomników przyrody.
Sześć pomników zostało utworzonych na wniosek Nadleśnictwa Strzyżów, jeden – grupowy,
obejmujący, na wniosek osoby prywatnej. Nowymi pomnikami są
 Dąb szypułkowy „Zamkowy”, rosnący w miejscowości Zaborów – na skarpie nad
Wisłokiem, przy drodze na Kaczarnicę,
 Dąb szypułkowy „Maciek”, rosnący w miejscowości Zaborów – przy ambonie
myśliwskiej, przy drodze „Na Maćka”,
 Dąb szypułkowy „Rufin”, rosnący w miejscowości Przedmieście Czudeckie – przy
dawnej osadzie leśnej (droga na Niechobrz),
 Dąb szypułkowy „Konstanty”, rosnący w miejscowości Pstrągowa – na skraju lasu przy
drodze na Smykówki II,
 Sosna zwyczajna „Aleksandra”, rosnąca w miejscowości Wyżne – w kompleksie
leśnym przy leśniczówce,
 Lipa drobnolistna ”Anna”, rosnąca w miejscowości Pstrągowa – przy drodze Pstrągowa
– Strzyżów,
 Grupa 2 drzew: Lipa drobnolistna „Przemek” i lipa drobnolistna „Michał”, rosnące
w miejscowości Nowa Wieś – przy drodze na Pstrągową Wolę.
Ogólnie na terenie Gminy Czudec jest 13 pomników przyrody obejmujących w sumie 23
drzewa. W 2020 r. przeprowadzono 241 postępowań w sprawie usunięcia drzew. Były to
głównie zgłoszenia usunięcia drzew na działkach osób fizycznych – nie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej (wydano 83 zaświadczania o braku sprzeciwu
w przedmiocie usunięcia drzew). 13 postępowań dotyczyło osób prawnych, w tym 3 - wycinki
drzew na działkach stanowiących własność gminy.
W sprawie zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości zmian stanu wód na sąsiednich
gruntach, prowadzono 4 sprawy.

73

R A P O R T

O

S T A N I E

G M I N Y

C Z U D E C

Na wniosek Inwestorów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięć oddziałujących bądź mogących znacząco oddziaływać na środowisko
przeprowadzono 4 postępowania oraz wydano 2 decyzje w sprawach z poprzednich lat.
Gmina Czudec zorganizowała kolejny raz akcję usuwania odpadów azbestowych należących
do mieszkańców gminy. Z posiadanych środków w budżecie gminy, przy udziale dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udało się odebrać
73,905 Mg ww. odpadów. Koszt zadania wyniósł 24 743,39 zł. Uzyskana dotacja wyniosła
9 860,00 zł. Usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich utylizację przeprowadziła firma:
„HUBER” Wieczorek Hubert. z siedzibą: ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska. Do końca
2020 r. z terenu gminy Czudec zostało już w sumie odebranych 690,535 Mg odpadów
zawierających azbest. Do utylizacji pozostało jeszcze 1167,415 Mg tych odpadów.
Tabela przedstawia zestawienie nieruchomości posiadających odpady zawierające azbest
w latach 2018 – 2020:

Wyżne

Liczba nieruchomości
posiadająca odpady
zawierające azbest
w 2018 r.
51

Liczba nieruchomości
posiadająca odpady
zawierające azbest
w 2019 r.
50

Liczba nieruchomości
posiadająca odpady
zawierające azbest
w 2020 r.
48

Babica

65

65

62

Nowa Wieś

81

80

78

Czudec

107

104

100

Przedmieście Czudeckie

112

108

101

Pstrągowa

318

317

303

Zaborów

56

56

54

suma

790

780

746

Miejscowość

IV.6. GOSPODARKA ODPADAMI
Obecny system gospodarowania odpadami działa od 1 lipca 2013 r. Zostały nim objęte
zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Dla nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Czudec stawka opłaty zależy od liczby osób zamieszkujących
nieruchomość oraz sposobu gromadzenia odpadów. Dla nieruchomości niezamieszkałych
(firmy) stawka opłaty jest naliczana od pojemnika/worka i zależy od ilości tych pojemników
i sposobu gromadzenia odpadów. Mieszkańcy gminy Czudec płacą za odpady co kwartał
i mogą opłaty uiszczać w kasie urzędu, na konto bankowe lub u inkasentów. Opłaty
naliczane są na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. W przypadku braku
deklaracji wydawana jest decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły:
1. dla nieruchomości zamieszkałych za odpady zbierane i odbierane w sposób
selektywny – 17 zł/osobę na miesiąc
Istniała możliwość zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 2 zł/osobę/miesiąc:
 rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny,
 gdy dochód nie przekracza kwoty uprawionej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
 nieruchomości posiadających kompostownik.
2. dla nieruchomości niezamieszkałych:
 9,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne zbierane
i odbierane w sposób selektywny
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20,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne zbierane jako
zmieszane (niesegregowane) do 31 maja 2020 r.
18,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne zbierane jako
zmieszane (niesegregowane) od 1 czerwca 2020 r.
180,00 zł za pojemnik 1100 l przeznaczony na odpady komunalne zbierane jako
zmieszane (niesegregowane).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wydawana
jest decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
z zastosowaniem stawki podwyższonej (34 zł/osobę na miesiąc). System gospodarowania
odpadami nie może być współfinansowany z budżetu gminy. Na jego działalność mogą być
przeznaczane wyłącznie wpływy z opłat od mieszkańców. System musi być
samowystarczalny. Gmina nie może do niego dokładać, ale nie może też pobierać opłat zbyt
wysokich w odniesieniu do rzeczywistych kosztów. Systemem objętych jest 3357
gospodarstw oraz 199 nieruchomości niezamieszkałych. Każda nieruchomość jest
wyposażona w pakiet worków oraz kodów, które należy nakleić na worek przed
wystawieniem go do odbioru. Odpady są odbierane, zgodnie z harmonogramem na trasie
wyznaczonej uchwałą Rady Gminy Czudec.
W 2020 r. selektywna zbiórka polegała na segregacji odpadów komunalnych do worków
o następujących kolorach:
1. worek czarny na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane),
2. worek żółty na odpady z metali i odpady tworzyw sztucznych w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
3. worek zielony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4. worek niebieski na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury,
5. worek brązowy na odpady ulegające biodegradacji,
Odbiorem odpadów komunalnych w 2020 roku zajmowała się firma: Produkcja Handel Usługi
„EKOMAX” Kotulak Jerzy, z siedzibą ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.
Zestawienie ilości odebranych odpadów w 2020 r.:
ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW
[MG]
143,10

KWOTA Z FAKTURY [ZŁ]
2020 R.
176 742,95

luty

105,70

128 572,74

marzec

124,12

154 079,04

kwiecień

149,16

183 286,80

maj

135,86

171 356,23

czerwiec

140,26

173 774,59

lipiec

205,68

261 439,32

sierpień

155,02

191 410,35

wrzesień

145,98

184 795,80

październik

166,94

211 011,04

listopad

118,60

149 059,63

grudzień

152,20

191 278,09

RAZEM

1742,62

2 176 806,76

MIESIĄC
styczeń
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Ponadto w 2020 r. zostały odebrane:
1. odpady zielone – 0,26 MG;
2. odpady kuchenne – 12,60 MG;
3. odpady remontowo – budowlane – 11,60 MG;
4. odpady wielkogabarytowe – 238,58 MG;
5. popiół – 66,51 MG;
6. zużyte opony – 23,76 MG.
Zestawienie ilości odebranych odpadów w latach 2018-2020:
2018 r. [MG]
Miesiąc

2019 r.[MG]

2020 r. [MG]

Odpady
zmieszane
97,410

Odpady
segregowane
34,34

Odpady
zmieszane
70,08

Odpady
segregowane
34,95

Odpady
zmieszane
73,14

Odpady
segregowane
41,14

Luty

70,42

24,38

61,35

31,20

58,20

32,14

Marzec

80,84

29,80

60,34

31,50

62,68

36,32

Kwiecień

90,79

35,62

69,84

36,33

83,68

54,48

Maj

111,88

47,58

81,36

42,10

68,10

38,42

Czerwiec

81,82

34,22

75,38

35,04

75,98

37,86

Lipiec

77,28

40,54

87,24

47,71

101,94

52,34

Sierpień

109,58

43,72

79,96

39,58

76,38

44,66

Wrzesień

79,260

33,02

76,18

33,68

74,08

41,32

Październik

94,964

36,66

92,22

40,36

88,92

44,38

Listopad

74,86

27,25

68,84

29,70

68,52

34,90

Grudzień

78,20

28,70

67,74

31,18

85,56

43,98

1052,604

415,83

890,53

403,15

917,18

501,94

Styczeń

Razem

Koszty systemu gospodarowania odpadami w 2020 wyniosły:
 dochody (wpłaty mieszkańców) - 1 844 275,70 zł,
 wydatki (odbiór i zagospodarowanie odpadów, materiały, administracja systemu) 2 042 133,19 zł.

76

R A P O R T

O

S T A N I E

G M I N Y

C Z U D E C

Zbiórka przeterminowanych leków – odpady te można oddać do specjalnych pojemników
ustawionych w aptekach na terenie gminy lub dostarczyć do PSZOK. W roku 2020 poddano
utylizacji 440 kg ww. odpadów. Koszty opróżniania pojemników oraz transportu i utylizacji
przeterminowanych lekarstw pokrywane są z systemu gospodarowania odpadami i wyniosły
2 043,36 zł. Odpady te są oddawane do utylizacji do firmy „RAF-EKOLOGIA” z Jedlicza.
Zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne – w roku 2020 r. przekazano 180 kg
świetlówek i żarówek energooszczędnych. Odpady te są oddawane do utylizacji do firmy
„RAF-EKOLOGIA” z Jedlicza. Koszt został pokryty z systemu gospodarowania odpadami
i wyniósł 777,60 zł.
Składowisko odpadów w Przedmieściu Czudeckim – składowisko odpadów komunalnych
w Przedmieściu Czudeckim jest w trakcie rekultywacji. Dwa razy w roku przeprowadzane są
badania wód podziemnych znajdujących się na terenie wysypiska, które w 2020 r. wykonał
Zespół Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR” z Rzeszowa. Raz w roku wykonywana jest
niwelacja techniczna reperów roboczych przez Gminny Zespół Gospodarczy Sp. z o.o.
w Strzyżowie oraz prowadzone są bieżące prace porządkowe. Koszt badań wód oraz
wykonania niwelacji na składowisku w roku 2020 wyniósł 7 371,40 zł i został pokryty
z budżetu gminy.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – znajduje się
w Przedmieściu Czudeckim, obok Oczyszczalni Ścieków (dz. nr. 1541/1). Mieszkańcy gminy
Czudec mogą tam oddać następujące odpady:
 budowlane i rozbiórkowe – do 4 m3 na rok/gospodarstwo domowe,
 gruz,
 odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony – do 4 szt. na rok/gospdarstwo domowe,
 przeterminowane leki,
 odpady z pielęgnacji trawników i ogrodów, tzw. odpady zielone,
 popiół.
Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych,
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czudec, zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w Gminie Czudec oraz
zapisami Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Ilość i rodzaj
dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej
ani świadczyć o likwidacji takiej działalności. PSZOK wyposażony jest w odpowiednie
kontenery i pojemniki do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.
Warunkiem korzystania z usług PSZOK jest terminowe ponoszenie na rzecz gminy opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną do Wójta Gminy deklaracją
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Transport i rozładunek
odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
PSZOK jest otwarty w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 13.00 – 17.00 oraz
w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 12.00.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czudec, zakończona
w 2018 r. została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
Zestawienie kosztów i ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych, opon i odpadów
budowlano-remontowych w PSZOK w latach 2018 –2020:
ROK
2018
2019
2020

ILOŚĆ [MG]
280,72
323,30
273,94

KOSZT [ZŁ]
148 253,85
208 646,28
373 665,12
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Działania informacyjne – w ramach edukacji ekologicznej w 2020 r. został zorganizowany,
przy współpracy z Zespołem Szkół w Pstrągowej, konkurs ekologiczny pt. „Ekozabawka na
czas pandemii”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie EkoZabawki z różnych
odpadów komunalnych. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji
odpadów komunalnych i możliwość ich powtórnego wykorzystania (recyklingu) oraz
propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs
przeznaczony był dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu
Gminy Czudec. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody. Ponadto zostały przygotowane
i rozprowadzone ulotki o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi w 2020 r. na
terenie gminy Czudec.

IV.7. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
W gminie Czudec dominuje krajobraz rolniczy wraz ze sporym obszarem łąk, pastwisk,
sadów, ogrodów oraz zadrzewień śródpolnych. Kompleksy leśne występują na wyżej
położonych terenach, o stromych zboczach oraz wzdłuż licznych potoków. Ekosystemy
złożone są z wielogatunkowych drzewostanów (buk, jodła, dąb). W gminie Czudec jak
i w powiecie strzyżowskim rolnictwo jest rozdrobnione. Gmina posiada stosunkowo dobre
gleby i występuje małe skażenie środowiska co sprzyja działalności rolniczej jej
mieszkańców. Grunty rolne stanowią 64 % powierzchni gminy. Średnia powierzchnia
gospodarstw rolnych w gminie Czudec wynosi 1,59 ha. Teren gminy charakteryzuje się
dużym zróżnicowaniem gleb, na które znaczący wpływ miały m.in. budowa geologiczna
(rodzaj i pochodzenie skały macierzystej), rzeźba terenu, warunki klimatyczne, stosunki
wodne, roślinność oraz działalność człowieka. Najlepsze gleby, lekkie i średniociężkie mady
nadające się do uprawy mechanicznej, występują w dolinie Wisłoka. Zaliczane są głównie do
II i III klasy gruntów.
Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Czudec było 2741 indywidualnych gospodarstw
rolnych (tj. gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha) i 23 gospodarstwa prowadzone przez
osoby prawne.
Jednym z problemów z którymi corocznie borykają się rolnicy są straty spowodowane
wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, opady deszczu
nawalnego czy gradu. Po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska Wójt uruchamia działanie
Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, do której każdy poszkodowany rolnik może
zgłosić wniosek o oszacowanie powstałych strat.
W związku z wystąpieniem na terenie gminy Czudec w 2020 r. opadów deszczu nawalnego
i gradu, Komisja ds. szacowania strat w rolnictwie oszacowała szkody powstałe w 1
gospodarstwie rolnym na gruntach w miejscowościach Przedmieście Czudeckie
i Babica. Zagrożeniem dla rolnictwa, jak również dla całej polskiej przyrody, są również
inwazyjne gatunki obce. Te rozprzestrzeniając się wypierają rodzime gatunki, a niektóre, jak
barszcze kaukaskie, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. W 2018 r. po raz
pierwszy potwierdzono wystąpienie na terenie gminy barszczu Mantegazziego, który, obok
barszczu Sosnowskiego, jest jednym z niebezpiecznych barszczy kaukaskich. Stanowisko
barszczu stwierdzono przy drodze powiatowej Czudec – Niechobrz, poniżej starej wiertni.
Rośliny zostały zniszczone, jednakże z uwagi na dużą żywotność nasion barszczu, teren ten
jest stale monitorowany. W okresie wegetacyjnym w 2020 r. stwierdzono pojawienie się
jednego okazu barszczu, który został natychmiast usunięty, aby zapobiec dalszemu
rozprzestrzenianiu się tego gatunku.
Najmniej zdegradowane działalnością człowieka są lasy. Tam, gdzie występują tereny
o trudnych warunkach do uprawy, lasy prawie zachowały swój pierwotny charakter.
Całkowita powierzchnia lasów w 2020 r. wyniosła 2231,2 ha, tj. 26,33 % obszaru gminy.
Występują one przeważnie w postaci zagajników porastających tereny o większych
nachyleniach. Większe kompleksy leśne występujące w północnej i wschodniej część gminy,
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należą do Skarbu Państwa i podlegają Nadleśnictwu Lasów Państwowych z siedzibą
w Strzyżowie, które zagospodarowuje lasy zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Planami
Urządzenia Lasu”. Lasy o mniejszych rozmiarach porastające zbocza dolin, skarpy,
osuwiska czy stoki o większym nachyleniu są własnością osób prywatnych. Mają one
zróżnicowany skład drzewostanu, gdyż spełniają raczej rolę glebo i wodochronną.
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny lasów
i grunty przeznaczone pod zalesienie zostały uchwalone przez Radę Gminy Czudec w 2001,
2002 i 2008 r. Ogólna powierzchnia planów zalesienia wynosi 3476,40 ha. W 2020 r. wydano
łącznie 57 wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod zalesienie. Zaświadczenia wydawane były
głównie w celu złożenia w urzędzie notarialnym oraz w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie
jako załącznik do wniosku o przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne.

IV.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OBRONA CYWILA
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków
oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Zadania z tego zakresu realizowane są
na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1856 t.j.) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) jest organem pomocniczym
Wójta w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego Szefem GZZK jest Wójt
Gminy Czudec. Członkami GZZK są kierownicy referatów Urzędu Gminy, innych jednostek
organizacyjnych oraz przedstawiciele zespolonych służb, społecznych organizacji
ratowniczych i inne osoby zaproszone przez Szefa Gminnego Zespołu. Do zadań Zespołu
Gminnego należy:
 ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania
Kryzysowego,
 podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska
naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach
kryzysowych,
 informowanie opinii publicznej o zagrożeniach,
 opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja,
 utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania,
 zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań,
 nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową,
 dokumentowanie działań.
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń
użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny
oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu
ich skutków. Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:
 planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych
zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr
kultury,
 wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
 przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do
użycia,

79

R A P O R T

O

S T A N I E

G M I N Y

C Z U D E C

 gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji
obrony cywilnej i ludności,
 wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy
i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,
 systematyczne szkolenie w zakresie OC kadr kierowniczych administracji rządowej
i samorządowej, formacji OC oraz ludności w ramach powszechnej samoobrony,
 współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie
ich skutków.
Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują terenowi szefowie OC.
Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:
 organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym,
 organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności,
 zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 prowadzi likwidację skażeń i zakażeń,
 pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są
wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Do zakresu ich działania należy kierowanie
oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje
państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające
na ich terenach. Szef Obrony Cywilnej gminy wykonuje zadania obrony cywilnej przy pomocy
pracownika do spraw obrony cywilnej. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. FOC
na terenie gminy Czudec opiera się głównie na strażakach ochotnikach.
Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy (art. 32 stawy o ochronie
przeciwpożarowej). Na terenie Gminy Czudec działa 5 jednostek OSP:
 Czudec,
 Pstrągowa Dolna,
 Wyżne,
 Zaborów,
 Babica.
Członkowie OSP Pstrągowa Górna i OSP Pstrągowa Wola zostali włączeni do OSP
Pstrągowa Dolna. W każdej z jednostek odbywają się zebrania sprawozdawcze do końca
marca każdego roku z których informacje przesyłane są między innymi drogą elektroniczną
do systemu informatycznego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W roku 2020
zebrania sprawozdawcze w jednostkach odbyły się zgodnie z kalendarzem, jedynie OSP
Wyżne musiało przesunąć zebranie na lipiec 2020 r. z uwagi na to, że wprowadzono w kraju
stan zagrożenia epidemicznego. Koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia
i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.
Gmina zobowiązana jest również do zapewnienia umundurowania bojowego i ubezpieczenia
członków ochotniczych straży pożarnych. Ochotnicze straże pożarne są jednostkami
ochrony przeciwpożarowej i funkcjonują na podstawie przepisów ustawy Prawo
o stowarzyszeniach. OSP jako stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, w wyniku czego uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć
działalność (art. 8 i 17 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). OSP powołane są nie tylko do
walki z pożarami, ale również z klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, jakie mogą
wystąpić na terenie jej działania (art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
Członkom OSP uczestniczącym w działaniu ratowniczym przysługuje ekwiwalent ustawowy
w wysokości 10 zł za każdą godzinę oraz 5 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez PSP oraz gminę. Uchwałą Nr XXVI/214/2009 Rady Gminy Czudec
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z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej ustalono stawkę ekwiwalentu
pieniężnego. Począwszy od 2010 roku jednostki OSP z terenu gminy rozpoczęły tworzenie
w swoich strukturach jednostki operacyjno – techniczne (JOT). Do chwili obecnej JOT
powołały następujące OSP:
 Czudec JOT kat. II – 24 strażaków ratowników,
 Pstrągowa Dolna JOT kat. III – 21 strażaków ratowników,
 Wyżne JOT kat. III- 24 strażaków ratowników,
 Zaborów JOT kat. IV – 17 strażaków ratowników,
OSP Babica posiada 9 strażaków ratowników – nie utworzono JOT-u z uwagi na
niespełnienie wymogów. JOT kat. IV musi liczyć co najmniej 10-ciu strażaków ratowników
w tym naczelnika i zastępcę naczelnika, oraz 2 dowódców i 2 kierowców.
Wykaz wyjazdów jednostek OSP w 2020 r. przedstawia się następująco:
MZ (miejscowe
AF (alarm
Jednostka
KSRG P (pożar)
zagrożenie)
fałszywy)
OSP Czudec
TAK
13
71
1

Razem
85

OSP Wyżne
OSP Pstrągowa
Dolna
OSP Zaborów

TAK

5

46

2

53

TAK

3

34

1

38

NIE

2

8

0

10

OSP Babica

NIE

0

1

0

1

-

23

160

4

187

RAZEM:

Obecnie 3 jednostki OSP z terenu gminy tj. Pstrągowa Dolna, Czudec i Wyżne należą do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Decyzją Nr IX/178 KSRG Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 maja 2020 roku włączył Ochotniczą Straż
Pożarną w Wyżnem do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do dnia 30 kwietnia
2025 r. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (KSRG) od 1995 roku zaczął funkcjonować
w Polsce. Zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, którego podstawowym celem
jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, a od 1997 roku również poprzez
ratownictwo ekologiczne i medyczne. Przynależność do KSRG niesie za sobą nie tylko
dodatkowe fundusze ale szereg wymagań jakie jednostki OSP muszą spełnić. Z uwagi na
stan epidemiczny w kraju nie odbyły się co rocznie organizowane: Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne, zawody sportowo-pożarnicze oraz Gminny Dzień
Strażaka. Jednak pracy strażakom ochotnikom nie brakowało, mijający rok 2020 był
szczególny dla działalności OSP inny od poprzednich i kolejny rok zapowiada się podobnie.
W 2020 roku OSP były postawione do nowych zadań:
 pomoc gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej w dostarczaniu żywności osobom
chorym, bądź na kwarantannie,
 rozwożenie maseczek dla mieszkańców,
 dystrybucja płynów do dezynfekcji i maseczek do szkół.
Rok 2021 stawia przed strażakami OSP nowe wyzwanie jakim jest dowóz osób do punktów
szczepień.
Wydatki bieżące ponoszone na Ochotnicze Straże Pożarne dotyczą utrzymania gotowości
bojowej we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy. Są to głównie wydatki na
utrzymanie strażnic OSP (opłata energii oraz bieżące remonty i naprawy). Utrzymanie
samochodów i sprzętu pożarniczego (naprawa, zakup części, paliwa, ubezpieczenie,
badania techniczne), ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz ubezpieczenia imienne
strażaków ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, zakup umundurowania,
sprzętu, środków czystości, odzieży ochronnej, prenumerata „Strażaka”, wypłata
ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach
pożarniczych, badania lekarskie strażaków – ratowników i kierowców, przeglądy gaśnic
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sprzętu hydraulicznego – nożyc do uwalniania osób uwięzionych w pojazdach, agregatów
prądotwórczych, legalizacja sprzętu i wyposażenia, przeglądy techniczne instalacji gazowej,
przewodów kominowych, przegląd roczny techniczny budynku. Powyższe wydatki wyniosły
w 2020 roku 228 479,44 zł.
W 2020 roku zakupiono samochód pożarniczego Renault Master - OSP Pstrągowa Dolna za
kwotę (241 660,63 zł środki unijne i 48 419,87 zł środki z budżetu gminy łącznie:
290 080,50 zł). W ramach umowy dotacji, przekazano środki finansowe dla poszczególnych
OSP. Kwotę 20 000 zł podzielono na Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP w Czudcu na
poszczególne OSP. Jednostki OSP włączone do KSRG (OSP Czudec, OSP Pstrągowa
Dolna, OSP Wyżne) otrzymały dotacje po 5000,00 zł, a jednostki poza KSRG OSP: Zaborów
- 3000, 00 zł, OSP Babica - 2000,00 zł. Dotowani rozliczyli się z otrzymanych środków.
Wydatki w rozdziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa za rok 2020
Plan wydatków uchwalony w budżecie gminy rozdział 75412
Ochotnicze Straże Pożarne
256 180,00 zł
Plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku
230 299,00 zł
Wykonanie
228 479,44 zł
Przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:
RODZAJ WYDATKU
Ekwiwalent: wypłata ekwiwalentu ochotnikom biorącym udział w działaniach
ratowniczych.
Materiały: zakup paliwa, akcesoriów i części zamiennych do samochodów,
pomp, środki czystości, prenumerata czasopisma „Strażak”,
Energia: energia elektryczna, gaz, woda.
Badania profilaktyczne strażaków ratowników i kierowców
Usługi: badania techniczne samochodów, przeglądy przewodów
kominowych, przegląd techniczny instalacji gazowej, legalizacja gaśnic,
przegląd sprzętu hydraulicznego firmy Lukas OSP Czudec i agregatów
prądotwórczych, opłata za odprowadzanie ścieków, koszt wymiany olejów,
filtrów, kurs KPP, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Usługi remontowe – przeglądy budynków strażackich: techniczne
i
budowlane, przewodów kominowych i gazowy przegląd urządzeń
hydraulicznych.
Różne opłaty i składki ubezpieczenia aut strażackich, drużyn pożarniczych,
opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców poj. uprzywilejowanych OSP.
Dotacja podmiotowa dla jednostek OSP na wydatki związane z ochrona
ppoż.
Zakup samochodu Renault Master
śr unijne
śr. własne
Wynagrodzenia gospodarzy kierowców
RAZEM

WYKONANIE
25 741,32 zł
40 757,42 zł
15 025,69 zł
4 018,00 zł

13 313,44 zł

7 022,00 zł
14 456,70 zł
20 000 zł
241 660,63 zł
48 419,87 zł
39 725, zł
228 479,44 zł

Dotacja dla poszczególnych jednostek OSP.
NAZWA JEDNOSTKI

KWOTA DOTACJI

OSP CZUDEC

5000 zł

OSP WYŻNE

5 000 zł

OSP PSTRĄGOWA
DOLNA

5000 zł

WYKORZYSTANO
wydatkowano zgodnie z umową zakup:
- szlifierki i wkrętarki kontowej
- 2 szt. ubrań specjalnych
wydatkowano zgodnie z umową zakup:
- wykonanie szafy z wieszakami na ubrania koszarowe
- zakup umundurowania
- zakup 2 szt. ubrań specjalnych i 9 szt. hełmów,
zakup elementu do masztu oświetleniowego
wydatkowano zgodnie z umową:
- remont generalny, przegląd 3 szt. aparatów
powietrznych
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WYKORZYSTANO
wydatkowano zgodnie z umową:
- zakup radiotelefonu
- zakup 2 szt. opon zimowych do samochodu
pożarniczego
wydatkowano zgodnie z umową zakup
- 6 szt. pachołków drogowych
- 1 szt. bosak składany aluminiowy
- 2 szt. spodniobuty max
- 1 szt. przedłużacz bębnowy
- 4 szt. kurtek sztormiak

Na zakończenie trzeba przypomnieć, że Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy, działa m.in.
w oparciu o OSP i PSP – a finansowanie OSP oparte jest na samorządzie gminnym. Polski
system ratowniczy, jest oparty o funkcjonowanie państwa, o funkcjonowanie samorządów
i funkcjonowanie stowarzyszeń, organizacji społecznych jakimi są OSP. Bez ochotniczych
straży pożarnych system zabezpieczenia pożarowego i ratowniczego by sobie nie poradził.
Zarządzanie kryzysowe - w ramach wydatków w 2020 roku zakupiono piasek, worki oraz
plandeki celem wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, udrożniono i umocniono
przepusty, wykonano roboty ziemne, prace koparką i umocnienie, odwodnienia i naprawę
dróg uszkodzonych w czasie intensywnych opadów deszczu. W ramach walki z epidemią
Covid - 19 zakupiono 2 szt. zamgławiaczy – do dezynfekcji pomieszczeń suchą mgła, środki
ochronne tj. maseczki, rękawiczki, ochraniacze na buty, przyłbice, fartuchy i środki
dezynfekujące do rąk i powierzchni. Łączna kwota powyższych wydatków to 132 218, 95 zł.
Powyższe środki ochronne przekazywano do szkół, przedszkola i innych jednostek
podległych oraz zużyto na potrzeby urzędu. Na obronę narodową w 2020 r. nie poniesiono
żadnych wydatków – Urząd Gminy jest zobowiązany do przeprowadzania ćwiczeń
obronnych co 3 lata, na które otrzymuje dotacje. Ostatnie ćwiczenie przeprowadzono w 2018
r., kolejne planowane jest na 2021 r. Przeprowadzono szkolenia zespołu Akcji Kurierskiej,
Stałego Dyżuru oraz Stanowiska Kierowania (szkolenia od kwietnia do grudnia) zgodnie
z opracowywanym rocznym planem szkolenia obronnego, części szkoleń obronnych nie
przeprowadzono z uwagi na wprowadzony reżim sanitarny.

IV.9. SPORT
W 2020 roku realizacja zadań związanych kulturą fizyczną, sportem, utrzymaniem obiektów
sportowych oraz ścieżek pieszo - rowerowych przedstawiała się następująco:
1. Wykonano piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Czudcu. Wykonano
również oświetlenie boiska plażowego przy SP w Czudcu. Opracowano koncepcję
zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Czudcu. Koszty utrzymania obiektów
sportowych obejmowały: utrzymanie boiska sportowego w Czudcu i Pstrągowej, zakup
energii, usług, części do kosiarek, koszty związane z oświetleniem boiska w Pstrągowej,
zakup wody do podlewania murawy, zakup środków chwastobójczych, nawozów oraz
bieżące koszty utrzymania obiektów rekreacyjnych w Nowej Wsi, Wyżnem, Zaborowie
(wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości, porządku lub dozór na
obiektach rekreacyjnych). Kwota powyższych wydatków to 64 940,96 zł.
2. Wydatki w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej przekazane w formie dotacji na
wsparcie finansowe klubów z terenu gminy w roku 2020 wynosiły 155 000,00 zł
i przedstawiały się następująco:
 LKS „Czarni Czudec” 46 000, 00 zł,
 LKS „Diament Pstrągowa” 40 000,00 zł,
 UKS „Diament Pstrągowa” 19 000,00 zł,
 MUKS „Olimp” Czudec 10 000,00 zł,
 „ProSport” Czudec 25 000,00 zł,
 Husarz Czudec Kick boxing 15 000,00 zł.
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Dotowani rozliczyli się z dotacji. Klub sportowy MUKS „Olimp” zwrócił część
niewykorzystanej dotacji w kwocie 6 534,20 zł.
3. Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe 2000,00 zł.
4. Środki w rozdziale pozostała działalność wykorzystano na dowóz dzieci szkolnych na
basen i zawody sportowe oraz organizowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych dzieci
szkolnych, jak również zakup materiałów, nagród i pucharów. W ramach wydatków mieści
się również wynagrodzenie koordynatora sportu oraz osób utrzymujących porządek na
hali sportowej podczas rozgrywek sportowych. Łączna kwota wydatków wynosiła
22 010,05 zł. Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemiczny wydatkowano
mniejsze środki na dowozy dzieci do szkół, na basen i na zawody sportowe.
Kwoty dotacji dla klubów sportowych w latach 2018 do 2020:
Lp.

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji w zł

Kwota dotacji w zł

Kwota dotacji w zł

1.

LKS „Czarni Czudec”

rok 2018
40 000 zł

rok 2019
40 500 zł + 5 000 zł

rok 2020
46 000 zł

2.

LKS „Diament Pstrągowa”

38 500 zł

33 500 zł + 5 000 zł

40 000 zł

3.

UKS „ Diament Pstrągowa”

20 500 zł

18 500 zł

19 000 zł

4.

MUKS „Olimp” Czudec

20 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

5.

„ProSport” Czudec

21 000 zł

20 000 zł + 5 000 zł

25 000 zł

6.

Husarz Czudec

0 zł

10000 zł

15 000 zł

140 000 zł

147 500 zł

155 000 zł

RAZEM:

IV.10. TURYSTYKA
Obszar gminy Czudec charakteryzuje się znaczącymi walorami turystycznymi. Wpływa na to
malownicze położenie całego obrębu gminy o górskim ukształtowaniu terenu. Znajduje się tu
bardzo dużo kompleksów leśnych, w których występuje wiele gatunków roślin i zwierząt.
Do zaoferowania mamy szlaki pieszo-rowerowe biegnące w większości po drogach
gminnych i dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczno-noclegową. Ścieżki pieszo-rowerowe
obejmują dwa szlaki:
1. Dębowy o dł. 27 km rozpoczynający się w Babicy i przebiegający dalej przez
Przedmieście Czudeckie, Czudec, Wielki Las, Pstrągową Wolę i do Czudca,
2. Bukowy o dł. 17 km mający początek również w Babicy i biegnący dalej przez Wyżne,
Przedmieście Czudeckie, Zaborów, Nową Wieś i kończący się w Czudcu.
Gospodarstwa agroturystyczne występujące na terenie gminy to m.in.:
1. „Różany Dworek” oferuje wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przejażdżki wozem
turystycznym po okolicy, korty tenisowe, rowery, mini zoo, indiański namiot, od 2018 r.
tzw. „małpi gaj” oraz „stodoła edukacyjna”, w okresie zimowym są organizowane kuligi,
w okresie letnim stodoła jest otwarta w każdą niedzielę.
2. „Pod Świerkami” w Pstrągowej gospodarstwo agroturystyczne Pani Jadwigi Pirga oferuje
8 miejsc noclegowych.
3. Gospodarstwo agroturystyczne Antoniego Środonia w Pstrągowej dysponuje
6 miejscami noclegowymi.
4. Gospodarstwo agroturystyczne Urszuli Ciołkosz w Pstrągowej dysponuje 5 miejscami
noclegowymi.
5. Dorota Cooper gospodarstwo agroturystyczne „THE SHIRE” w Pstrągowej oferuje naukę
języka angielskiego i niemieckiego. Posiada 3 miejsca noclegowe.
6. Gospodarstwo agroturystyczne Stefania Fąfara w Pstrągowej (Smykówki II) – świadczy
usługi całorocznie (5 pokoi, 7 miejsc noclegowych).
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7. Gospodarstwo agroturystyczna „Kraskówka” w Babicy - w swojej ofercie posiada: spływy
kajakowe po rzekach Wisłok i Lubaczówka, wypożyczalnie sprzętu, noclegi, jazdę konną,
zwiedzanie okolicy wraz z przewodnikiem.
8. Winnica Anna Maria – gospodarstwo agroturystyczne Wyżne 349a, w ofercie 15 miejsc
noclegowych świadczy usługi całorocznie.
9. Małgorzata Edmondson - Pstrągowa 558 oferuje 4 miejsca noclegowe, całorocznie
w ofercie naturalnie wytwarzane kosmetyki.
10. Zofia Urban i Piotr Urban - Babica 293 gospodarstwo agroturystyczne „Zofiówka”.
11. Andrzej Kloc - Pstrągowa 813 oferuje 2 pokoje 5 miejsc noclegowych.
12. Janusz Szela - Pstrągowa 821 oferuje pole namiotowe oraz przejażdżki konne.
13. Ewa Muszyńska ul. Rzeszowska 11 w Czudcu oferuje 1 pokój i 4 miejsca noclegowe.
Gospodarstwa nr 11,12 i 13 zarejestrowały się w 2020 r.
Restauracje, bary, karczmy, inne atrakcje turystyczne:
1. Siedlisko „Janczar” w Pstrągowej posiada doskonałą bazę gastronomiczno-noclegową
z karczmą na 300 osób, dwoma całorocznymi chatami grillowymi, salami
konferencyjnymi oraz bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe, w tym między innymi:
duży plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, baseny, saunę i jacuzzi pod chmurką.
Ponadto oferuje 80 miejsc noclegowych w komfortowych 2,3 osobowych pokojach,
w tym także przystosowanych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową
oraz dla rodzin z małymi dziećmi. Oferuje również nowoczesny ośrodek jeździecki
z pensjonatem dla koni, zapewnia naukę jazdy konnej, paintball, kłady.
2. Mobilna wypożyczalnia kajaków oraz nart biegowych Pana Bolesława Wilk, 38-120
Czudec, Wyżne 205 .
3. Winnica Maria Anna” Anny i Pawła Kobosz w Wyżnem - właściciele obiektu w swojej
ofercie zapraszają na degustację win białych i czerwonych połączoną ze zwiedzaniem
winnicy oraz piwnic, w tym pomieszczeń produkcyjnych i leżakowni. Dysponują duża
salą bankietowa, mieszczącą do 150 osób, kameralną salą przeznaczoną dla 25-30
osób oraz dużą salą konferencyjną.
4. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli – Ośrodek Szkoleniowy w Czudcu – 154
miejsca noclegowe, możliwość organizacji szkoleń, narad.
5. Zajazd „Magyar” w Wyżnem - jest to restauracja świadcząca usługi gastronomicznonoclegowe. Posiada 17 miejsc noclegowych (pokoje 2 -3 osobowe). Organizuje
przyjęcia okolicznościowe oraz realizują indywidualne zamówienia (catering).
6. Karczma Chłopska w Czudcu - jest to restauracja świadcząca usługi gastronomiczne
włączając organizację imprez okolicznościowych, wesela, spotkania rodzinne z dużym
kącikiem zabaw dla dzieci. W karczmie działa również kręgielnia jedyna na terenie
gminy.
7. Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu - jest to placówka oświatowa mająca na
celu kształcenie uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia, kelner,
kucharz. Rozbudowane zaplecze gastronomiczne umożliwia realizację: szkoleń,
konferencji, komunii, przyjęć weselnych i okolicznościowych.
8. Zajazd Galicja w Babicy - w swojej ofercie posiada dania kuchni domowej oraz
możliwość organizacji imprez okolicznościowych.
9. Bar „Horse” w Czudcu - pizzeria oferuje dania kuchni domowej oraz różnego rodzaju
pizzę.
10. Kuźnia Pstrągownia Witold Muszyński Pstrągowa - Wola - niepowtarzalne miejsce
w stylu rustykalnym na wesela oraz eventy.
11. Usługi hotelarskie Edyta Domino ul. Jasielska 68 oferuje 3 pokoje z 6 miejscami
noclegowymi.
12. Usługi hotelarskie „Jaś i Małgosia” Stanisława Dobrzańskiego oferuje 2 pokoje z 4
miejscami noclegowymi, zarejestrowane w 2020 r.
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Atrakcje turystyczne, zabytki:
1. Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Czudcu - Kościół wybudowany w stylu barokowym
w XVIII w. jest największym skarbem architektonicznym w gminie.
2. Kościółek pw. św. Marcina w Czudcu wzniesiony został na wzgórzu, na miejscu byłego
kościoła parafialnego pod tym samym wezwaniem. Pierwotnie drewniany (z 1326 r.)
usytuowany na przeciwnym wzgórzu niż zamek, przetrwał 2 najazdy Tatarów.
3. Zespół dworsko-parkowy w Czudcu - jest to najbardziej okazały zespół dworsko - parkowy
w gminie. W skład zespołu wchodzą m.in: dwór (XVIII w.), lamus tzw. skarbiec (ok. poł.
XVI w.), rządcówka (XVIII w.), dwie bramy wjazdowe (I poł. XIX w.), park krajobrazowy
(XVIII w.). Obecnie na terenie zespołu dworsko – parkowego znajduje się Zespół Szkół w
Czudcu.
4. Rynek czudecki - w rynku czudeckim zachowały się resztki małomiasteczkowej,
drewnianej zabudowy z XIX wieku. Domy w większości zwrócone szczytami do ulicy,
niekiedy z podcieniami, stwarzają niepowtarzalne, drewniane ciągi urbanistyczne. W roku
2020 rozpoczęto prace rewitalizacyjne rynku.
5. Ruiny Zamku w Czudcu - położone są na wzgórzu nad Wisłokiem (tzw. Zamczysko).
Jeden z później odkrytych zamków w Polsce. Dokonał tego prof. G. Leńczyk w 1955 r.
a wszystko dlatego, że mury zachowały się tylko pod powierzchnią ziemi. Do niedawna
można było je oglądać w dwóch niewielkich wykopach archeologicznych.
6. Zespół dworsko - parkowy w Czudcu przy ul. Strumykowej. Obiekt zbudowano w I poł.
XIX w. jako dwór parkowy, klasycystyczny. W chwili obecnej własność prywatna.
7. Zespół dworsko-parkowy w Babicy - w skład zespołu wchodzą: dwór (XVIII w.), czworak
(XVIII w.), stajnia (1 poł. XIX w.), obora (1 poł. XIX w.), stodoła (1 poł. XIX w.), spichlerz
(1822 r.), piwnica (XVIII w.), pozostałości fortyfikacji ziemno – wodnych (XVII w.), park
krajobrazowy (XVIII/XIX w.) sadzawka z wysepką, figura NMP Niepokalanie Poczętej
(1917r.), figura Św. Józefa z Dzieciątkiem (XVIII w.). Obecnie dwór został zaadoptowany
na Dom Pomocy Społecznej.
8. Dawny młyn w Wyżnem z ok. 1910 r. - od kilku lat młyn jest własnością prywatną.
9. Synagoga żydowska w Czudcu z XVIII w. - została zbudowana w 1795 roku
prawdopodobnie na miejscu starej synagogi. Po wojnie budynek gruntownie
przebudowano z przeznaczeniem na kino. Od 1970 roku w synagodze funkcjonuje
Gminna Biblioteka Publiczna.
Turystyka to branża, która w oczywisty sposób jest najbardziej narażona na straty
spowodowane pojawieniem się koronawirusa. Znaczna część obostrzeń dotyka ją
bezpośrednio, ponieważ ograniczenia w przemieszczaniu są niezbędne, aby kontrolować
rozprzestrzenianie się wirusa. Nieczynna większość turystycznych atrakcji, czy po prostu
strach przed podróżowaniem w czasie pandemii COVID-19 sprawiły, że wiele utrzymujących
się z turystyki firm i osób z dnia na dzień odnotowało znaczny spadek obrotów.

86

R A P O R T

O

S T A N I E

G M I N Y

C Z U D E C

IV.11. PROMOCJA GMINY
Promocja gminy to działania zmierzające do poinformowania i zachęcania określonych osób
prawnych i fizycznych do aktywności gospodarczej, kulturalnej, społecznej ukierunkowanej
tak, aby dawała efekty pożądane przez władze gminy zgodnie z opracowanymi programami
rozwoju. Promocja to również przedsięwzięcie gospodarcze, które pociąga za sobą koszty,
a efektywność promocji winna przekraczać wartość nakładów. Faktyczna realizacja zależy
wyłącznie od przyjętych celów rozwoju i możliwości gminy. Zaliczamy do nich między innymi:
podnoszenie atrakcyjności gminy dla mieszkańców, turystów i inwestorów, integrację
mieszkańców, promocję walorów ekologicznych, agroturystyki, pozyskiwanie kapitału
zewnętrznego jak też mobilizację kapitału lokalnego, kultywowanie tradycji i dbałość
o dziedzictwo kulturalne. Środki finansowe, jakie chce się i można przeznaczyć na tego
rodzaju przedsięwzięcia, określane są corocznie w budżecie gminy.
W 2020 r. działalność promocyjna Gminy Czudec prowadzona była w oparciu o środki
finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy. Na działalność promocyjną
zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych, a ostatecznie na koniec roku, budżet na
promocję zamknął się kwotą 47 426,66 zł.
W ramach realizacji zadania związanego z promocją Gminy Czudec podjęto następujące
działania:
1. Z zaplanowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę
18 054,99 zł i zakupiono między innymi:
 puchary dla: uczestników zawodów wędkarskich, Rajdu Rzeszowskiego,
 książki dla uczniów za osiągnięcia w nauce,
 kubki i breloczki z logo gminy,
 materiały dydaktyczne dla młodzieży i seniorów,
 stroje dla uczniów szkoły podstawowej w Czudcu oraz stroje sportowe dla
Czudeckiego Towarzystwa Cyklistów,
 kartki świąteczne, okładki kartonowe,
 medale i grawertony okolicznościowe.
 wręczono również nagrody Wójta dla sportowców, mieszkańców Gminy Czudec za
wyjątkowe osiągnięcia sportowe w reprezentowanych dyscyplinach sportowych.
2. Z zaplanowanych środków na zakup usług wydatkowano kwotę 29 371,00 zł, między
innymi na: druk miesięcznika „Biuletyn Informacyjny Gminy Czudec”, montaż i demontaż
oświetlenia świątecznego, transport młodzieży szkolnej na przedstawienie kulturalne,
emisję życzeń świątecznych w radio VIA, druk kalendarza oraz utrzymanie domen stron
internetowych Gminy Czudec (czudec.com.pl).
W dniu 11 września 2020 r. podczas XXIII Sesji Rady Gminy zostały wręczone wyróżnienia
między innymi za zasługi w dziedzinie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, promocję
Gminy, działalność duszpasterską i sprawowanie opieki duchowej nad społecznością lokalną
dla Ks. Antoniego Kocoła wyróżnionego tytułem „Zasłużony dla Gminy Czudec” oraz Ks.
Stanisława Kopcia – wyróżnionego tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Czudec”.
Należy zaznaczyć, że realizacja zadań promocyjnych w 2020 roku odbywała się
w szczególnym okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2, dlatego też nie można było
zrealizować zaplanowanych imprez kulturalnych i sportowych promujących Gminę Czudec.
Wykonano część zaplanowanych projektów ale obowiązujące ograniczenia prawne nie
pozwoliły na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców naszej Gminy.
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY I PROGRAMÓW
WIELOLETNICH
V.1. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Rada Gminy Czudec liczy 15 radnych. Skład rady w kadencji 2018-2023 przedstawia się
następująco:
1. Sławomir Szela – Przewodniczący RG (Czudec),
2. Danuta Kutowicz – Wiceprzewodnicząca RG (Przedmieście Czudeckie),
3. Bogumił Zięba – Wiceprzewodniczący RG (Pstrągowa),
4. Tadeusz Kmiecik – Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu
(Pstrągowa),
5. Mariusz Kutowicz – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej (Czudec),
6. Wojciech Szela – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych (Czudec),
7. Piotr Niemiec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Przedmieście Czudeckie),
8. Grzegorz Maźnicki – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Czudec),
9. Wojciech Bałchan – radny Gminy (Babica),
10. Edmund Gątarski – radny Gminy (Nowa Wieś),
11. Krystyna Hoczela – radna gminy (Pstrągowa),
12. Kazimierz Jacek – radny gminy (Wyżne),
13. Stanisław Moskwa – radny gminy (Zaborów),
14. Sebastian Szczepek – radny gminy (Babica),
15. Bolesław Wilk – radny gminy (Wyżne).
W roku 2020 Rada Gminy odbyła dwanaście posiedzeń, z tego pięć sesji odbyło się w trybie
zdalnym ze względu na ogłoszenie w miesiącu marcu 2020 r. stanu epidemii w związki
z zakażeniami wirusem SARS-CoV 2. W roku 2020 Rada Gminy Czudec podjęła 80 uchwał.
Przepisy prawa miejscowego podlegały opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym wszystkie uchwały były przekazywane organom sprawującym
nadzór merytoryczny. Organem nadzoru, z wyłączeniem spraw budżetowych, jest Wojewoda
Podkarpacki, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i spraw podatkowych –
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. Informacja o realizacji poszczególnych
uchwał Rady Gminy przedstawia się następująco:
L.p.
1.

2.

Uchwała - nr porządkowy, data,
Realizacja uchwały
przedmiot regulacji
KADENCJA 2018-2023
XVI/138/2020 z dnia 10 stycznia Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do w Rzeszowie. Decyzją Państwowego Gospodarstwa
1m3 dostarczanej wody i do 1m3 Wodnego Wody Polskie taryfy dla zbiorowego
odprowadzanych ścieków
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Czudec zostały ustalone na
okres 3 lat. Wysokość dopłat dla gospodarstw została
przyjęta w aktualnie obowiązującej wysokości, tj: do 1m 3
wody – 0,73 zł netto, do 1m3 ścieków – 0,27 zł netto.
XVI/139/2020 z dnia 10 stycznia Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
2020 r. w sprawie ustalenia Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty z 2020 r., poz. 283) w dniu 13 stycznia 2020 r.
za
gospodarowanie
odpadami W związku z wprowadzeniem zwolnienia w opłacie za
komunalnymi
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne
w przydomowym
kompostowniku
w kwocie
2 zł
od 1 mieszkańca miesięcznie oraz zwolnienia w części
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XVII/140/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej

4.

XVII/141/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. Uchwała Budżetowa Gminy
Czudec na rok 2020
XVII/142/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czudec
XVII/143/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie
Czudec na rok szkolny 2019/2020
dla rodziców, którym przysługuje
zwrot kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców
do placówki oświatowej

5.

6.

7.

XVII/144/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
dla
nauczycieli
zatrudnionych
w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Czudec

8.

XVII/145/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia Wójta
Gminy Czudec
XVII/146/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji

9.

10.

XVII/147/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie rozpatrzenia
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z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w których
dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa
w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622,
1690, 1818) oraz gospodarstw domowych obejmujących
rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1390, 1907), w wysokości 2,00 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca, konieczne było
wprowadzenie nowego wzoru deklaracji.
Środki w wysokości 200 000,00 zł zostały przekazane
do
Powiatu Strzyżowskiego na zadanie pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 R Czudec –
Wyżne w km 0+830 – 1+820 wraz z poprawą warunków
bezpieczeństwa pieszych”.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.
Uchwała została przekazana do legalizacji. Obowiązki,
dotyczące transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół
i przedszkoli, Gmina spełnia poprzez zorganizowanie
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie, albo
poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców w tym celu Rada
Gminy w drodze uchwały na każdy rok szkolny określa
średnią cenę jednostki paliwa w Gminie.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 1110 w dniu 4 marca 2020 r.). Zgodnie
z ustawą Karta Nauczyciela niezależnie
od
przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny
prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,
organy prowadzące szkoły zabezpieczą corocznie
w
budżetach
odpowiednie
środki
finansowe
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej.
Ustalenie wynagrodzenia wójta gminy jest wyłączną
kompetencją Rady Gminy. Uchwała ma zastosowanie
do wypłaty wynagrodzenia wójta gminy należnego od
1 stycznia 2020 r.
W dniu 28 listopada 2019 r. wpłynęła petycja adwokat
Renaty Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa
miejscowego. W zakresie określonym w punkcie 1 w kwestii zmiany przepisów prawa miejscowego w ten
sposób, aby miejsca publiczne przed Kościołami,
cmentarzami i szpitalami były nieodpłatne gmina nie
posiada
uregulowań
prawnych
związanych
z odpłatnością za miejsca parkingowe Rada Gminy nie
uwzględniła petycji, a w punktach 2  9 - w kwestii
zmiany prawa podatkowego, cywilnego, zbiórek
publicznych, gospodarczego, mediów, postępowania
cywilnego uznaje się za wniesioną niewłaściwie
i przekazuje się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada Gminy nie uwzględniła petycji wniesionej w dniu
6 grudnia 2019 r. przez adwokat Renatę Sutor,
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petycji

11.

XVIII/148/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie przyznania nagród
za wysokie osiągnięcia sportowe

12.

XVIII/149/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie stanowiska Rady
Gminy
Czudec
dotyczącego
poparcia
działań
Powiatu
Strzyżowskiego
XVIII/150/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Czudec w roku 2020”

13.

14.

15.

16.

17.

XVIII/151/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
Ośrodka Kultury w Czudcu za rok
2019
XVIII/152/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Czudcu za rok 2019
XVIII/153/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej

XVIII/154/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
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dotyczącej:
1) zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez
utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można
bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego
miejsca znakiem drogowym parkingu z dopiskiem
bezpłatny,
2) poparcia w formie uchwały, petycji skierowanej do
Konferencji Episkopatu Polski przez autorkę, dotyczącej
dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla
Polski.
Zostały przyznane 3 nagrody – dwie dla zawodników
i jedna dla trenera Stowarzyszenia Czudec Kick Boxing.
Nagrody zostały wręczone w dniu 17 lipca 2020 r.
Samorząd Gminy Czudec poparł działania Powiatu
Strzyżowskiego
zmierzające
do
uzyskania
rekompensaty z budżetu państwa, za utracone
w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku,
środki w wysokości 3 058 639,68 zł.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 1378) w dniu 12 marca 2020 r. Projekt
programu został przesłany do zaopiniowania do
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła Łowieckiego
„Bażant” w Czudcu, Koła Łowieckiego „Rogacz”
w Niechobrzu oraz do Rzeszowskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zwierząt i Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt
Cztery Łapy w Boguchwale. Wprowadzenie w życie
zaproponowanych w Programie rozwiązań ma na celu
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia
ilości bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy
Czudec. Środki na realizację zadań wynikających
z Programu ujęte zostały w budżecie gminy.
Rada
Gminy
Czudec
jednogłośnie
przyjęła
sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Czudcu.
Uchwała
została
przekazana
Dyrektorowi
OK
i przekazana do Urzędu Skarbowego w Strzyżowie.
Rada
Gminy
Czudec
jednogłośnie
przyjęła
sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czudcu. Uchwała została przekazana Dyrektorowi
GBP
i
przekazana
do
Urzędu
Skarbowego
w Strzyżowie.
Środki w wysokości 30 000,00 zł zostały przekazane do
Powiatu Strzyżowskiego na zadanie pn.: „Podniesienie
bezpieczeństwa użytkowników na 2 przejściach dla
pieszych w centrum Czudca”. Uchwała została uchylona
uchwałą nr XXII/179/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/153/2020 z dnia
28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej.
Uchwała dotyczy przekazania środków w wysokości
45 000,00 zł do Powiatu Strzyżowskiego na zadanie
pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich figury św.
Jana Nepomucena przy ul. Świętego Jana w Czudcu”.
W związku z tym, że uległy zwiększeniu koszty
realizacji,
Starostwo
Powiatowe
zwróciło
się
o zwiększenie pomocy finansowej do kwoty 53 981,66
zł. W związku z powyższym uchwała została zmieniona
uchwałą XXV/201/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały XVIII/154/2020 z dnia 28
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XVIII/155/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec
na
rok
2020
nr
XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 24 stycznia 2020 r.
XIX/156/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r.
w sprawie ustanowienia
pomników przyrody

20.

XIX/157/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie szczegółowych
zasad
przyznawania
usług
opiekuńczych,
zasad
i
trybu
ustalania i pobierania opłat za te
usługi, jak również częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat za
świadczone usługi

21.

XIX/158/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/131/2019 Rady Gminy Czudec z
dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia
stawki
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Czudec

22.

XIX/159/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej

23.

XIX/160/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
dla
Powiatu
Strzyżowskiego

24.

XIX/161/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec
na
rok
2020
nr
XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 24 stycznia 2020 r.
XIX/162/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/142/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czudec
XIX/163/2020 z dnia 30 kwietnia

25.

26.

G M I N Y

C Z U D E C

lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Z wnioskiem o objęcie drzew ochroną pomnikową
wystąpiło Nadleśnictwo Strzyżów (6 drzew) oraz osoba
prywatna (1 pomnik grupowy obejmujący 2 drzewa).
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 2259) w dniu 22 maja 2020 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 2016) w dniu 5 maja 2020 r. Rada
Gminy w drodze uchwały określiła szczegółowe warunki
przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich
pobierania. Uchwała została uchylona uchwałą nr
XXVI/206/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 2016) w dniu 5 maja 2020 r. W związku
z tym, że nie zostały określone stawki opłaty
podwyższonej
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny konieczne było wprowadzenie
zmian i określenie tych stawek, zarówno dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak
i dla nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Środki w wysokości 20 000,00 zł zostały przekazane do
Powiatu Strzyżowskiego na zadanie pn.: "Zakup
samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie".
Środki w wysokości 20 000,00 zł zostały przekazane do
Powiatu
Strzyżowskiego
z przeznaczeniem
na
dofinansowanie zakupu środków ochronnych dla
Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, potrzebnych do
walki z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym
koronawirusem, a w szczególności płynów do
dezynfekcji,
środków
ochrony
indywidualnej
(kombinezony ochronne, rękawiczki, maseczki, gogle)
i specjalistycznego
sprzętu,
m.in.
płuczko
–
dezynfektorów.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym

91

R A P O R T

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

O
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2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVII/362/2018
Rady
Gminy
Czudec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie ustalenia opłaty za pobyt
oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla
którego organem prowadzącym jest
Gmina Czudec
XIX/164/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIV/333/2018
Rady
Gminy
Czudec w sprawie utworzenia
Publicznego Żłobka w Czudcu

XX/165/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Budżetowej Gminy Czudec
na rok 2020 nr XVII/141/2020 Rady
Gminy Czudec z dnia 24 stycznia
2020 r.
XX/166/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr
XIX/162/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r.
XX/167/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
w
sprawie
zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie zadania o
wartości przekraczającej granicę
ustalaną corocznie przez radę gminy

XXI/168/2020 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie udzielenia wotum
zaufania dla Wójta Gminy Czudec.
XXI/169/2020 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
za
2019 rok

XXI/170/2020 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2019
rok
XXI/171/2020 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji

35.

XXI/172/2020 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych

36.

XXI/173/2020 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec
na
rok
2020
nr
XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 24 stycznia 2020 r.
XXI/174/2020 z dnia 29 czerwca

37.

G M I N Y

C Z U D E C

Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 2017) w dniu 5 maja 2020 r. W związku
z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa została zawieszona działalności klubów
dziecięcych i żłobków. Uchwała wprowadza możliwość
zwrotu opłaty miesięcznej w części proporcjonalnej do
ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 2018) w dniu 5 maja 2020 r. W związku
z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa została zawieszona działalności klubów
dziecięcych i żłobków. Uchwała wprowadza możliwość
zwrotu opłaty miesięcznej w części proporcjonalnej do
ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.
Uchwała została przesłana do legalizacji do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Zaciągnięte zostało
zobowiązanie na rok na rok 2021 do kwoty
1 868 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Czudec”. Uchwała została
uchylona uchwałą nr XXIV/194/2020 z dnia 30
października 2020 r.
Uchwała wraz z wyciągiem z protokołu sesji zostały
przesłane do RIO oraz do legalizacji do PUW. Uchwała,
którą poprzedza debata została podjęta jednogłośnie.
Rada
Gminy
Czudec
jednogłośnie
przyjęła
sprawozdanie finansowe gminy Czudec wraz ze
sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu gminy
Czudec za 2019 rok. Uchwała wraz z wyciągiem
z protokołu sesji zostały przesłane do RIO oraz do
legalizacji do PUW.
Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy Czudec za 2019 rok.
Uchwała wraz z wyciągiem z protokołu sesji zostały
przesłane do RIO oraz do legalizacji do PUW.
Rada Gminy nie uwzględniła petycji p. Pani Renety
Sutor z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany
przepisów prawa miejscowego tj. wprowadzenia lokalnej
„tarczy antykryzysowej”.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 3098) w dniu 29 lipca 2020 r. Do
kategorii dróg gminnych została zaliczona drogę na
działce o nr ewid. 910 w miejscowości Czudec.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
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2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/142/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czudec
XXI/175/2020 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu

39.

XXI/176/2020 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie wyrażenia zgodny
na nabycie nieruchomości

40.

XXII/177/2020 z dnia 28 sierpnia
2020
r.
w sprawie
nadania
honorowego obywatelstwa gminy
Czudec

41.

XXII/178/2020 z dnia 28 sierpnia
2020 r. w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie
Czudec na rok szkolny 2020/2021
dla rodziców, którym przysługuje
zwrot kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców
do placówki oświatowej
XXII/179/2020 z dnia 28 sierpnia
2020 r. w sprawie uchylenia uchwały
nr XVIII/153/2020 z dnia 28 lutego
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej

42.

43.

XXII/180/2020 z dnia 28 sierpnia
2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych

44.

XXII/181/2020 z dnia 28 sierpnia
2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec
na
rok
2020
nr
XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 24 stycznia 2020 r.
XXIII/182/2020 z dnia 11 września
2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za
pobyt
oraz
wyżywienie
dzieci
w żłobku, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Czudec

45.

G M I N Y

C Z U D E C

opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie
środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych
kredytów
i pożyczek
oraz
pokrycie
deficytu
budżetowego
wynikającego
z realizacji
zadań
inwestycyjnych w 2020 roku.
Działki o numerach ewidencyjnych: 47 w Czudcu,
a także 7891 i 7548 w Pstrągowej stanowią drogi
wewnętrzne należące do sieci drogowej zarządzanej
przez Gminę Czudec. Przejęcie od Skarbu Państwa
prawa własności działek pozwoliło uregulować stan
prawny gruntów.
Na wniosek Wójta Gminy Czudec, Rada Gminy Czudec
nadała Księdzu Prałatowi Stanisławowi Franciszkowi
Kopciowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czudec
za zasługi w dziedzinie ochrony kultury i dziedzictwa
narodowego,
promocję
Gminy,
działalność
duszpasterską i sprawowanie opieki duchowej nad
społecznością lokalną.
Uchwała została przekazana do legalizacji. Rada Gminy
w drodze uchwały na każdy rok szkolny określa średnią
cenę jednostki paliwa w Gminie.

Planowana
pomoc
finansowa
dla
Powiatu
Strzyżowskiego w wysokości 30 000,00 zł dotyczyła
współfinansowania realizacji zadania pn.: „Podniesienie
bezpieczeństwa użytkowników na 2 przejściach dla
pieszych w centrum Czudca”, a środki na ten cel zostały
określone w uchwale budżetowej na 2020 rok.
W związku z tym, że zadanie nie zostało zrealizowane
uchylono uchwałę i zmniejszono środki w budżecie.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 3637) w dniu 22 września 2020 r.
Przedmiotowe drogi stanowią własność Gminy Czudec.
Uznanie ich jako dróg gminnych pozwoliło zapobiec
likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych odpowiednio
w km 14,509; 19,188 i 22,931 linii kolejowej nr
106 relacji Rzeszów Główny – Jasło.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Uchwała
została
opublikowana
w
Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz.
Woj. Podk. z 2020 r., poz. 3610) w dniu 18 września
2020 r. Analiza dochodów i wydatków Publicznego
Żłobka wykazała znaczny wzrost kosztów stałych
funkcjonowania
placówki.
Wzrost
kosztów
funkcjonowania żłobka spowodowany w był w 2020 r.
w
głównej
mierze
przez
aktualną
sytuację
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46.

47.

48.

49.
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XXIII/183/2020 z dnia 11 września
2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec
na
rok
2020
nr
XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 24 stycznia 2020 r.
XXIV/184/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
uchwalenia
rocznego
programu
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi na rok 2021

XXIV/185/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji oraz
liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym
do
przedszkoli
publicznych
i
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Czudec
XXIV/186/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
przekazania petycji do podmiotu
właściwego do rozpatrzenia petycji

50.

XXIV/187/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi

51.

XXIV/188/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Czudec

52.

XXIV/189/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
nabycia
nieruchomości
Skarbu
Państwa do zasobu gminnego
z przeznaczeniem pod drogi gminne

53.

XXIV/190/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
przekazania środków finansowych
Komendzie
Powiatowej
Policji
w Strzyżowie

G M I N Y

C Z U D E C

epidemiologiczną w kraju, która nie tylko zobligowała
do świadczenia usług przez placówki opiekuńcze
w znacznie
podwyższonym
standardzie
bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego, ale również
spowodowała konieczność ograniczenia liczby dzieci
przebywających w placówce. Miesięczna opłata za
pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie
została ustalona w wysokości 500, 00 zł
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Uchwała przesłana do legalizacji do Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uchwała określa
zasady i zakres współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi. Więcej na temat realizacji programu
w pkt V ppkt 3.12. Projekt uchwały przed jej
zatwierdzeniem
przez
radę
gminy
podlegał
konsultacjom społecznym.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 4399) w dniu 24 listopada 2020 r.
Wskazane w uchwale kryteria zostały ustalone
w porozumieniu z dyrektorami publicznych przedszkoli
oraz dyrektorami publicznych szkół podstawowych.

Petycja mieszkańców Przedmieścia Czudeckiego
dotyczącą budowy kanalizacji oraz ujęcia tej inwestycji
w budżecie na rok 2021 r. została przekazana do
podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji tj. Wójta
Gminy Czudec.
W dniu 23 września 2020 r. do Urzędu Gminy w Czudcu
wpłynęło pismo mieszkanki gminy zawierające w swojej
treści uwagi co do wykonywanych robót ziemnych
/obierania rowów/ w miejscowości Pstrągowa. Skarga
została uznana przez Radę jako bezzasadna. Uchwałę
przesłano do skarżącej.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 4400) w dniu 24 listopada 2020 r. Po
dokonaniu szczegółowej analizy ustalono, że zachodzi
konieczność zmiany granic (o obszary skanalizowane
w latach 2014-2018) i co za tym idzie aktualizacji RLM
(Równoważnej Liczby Mieszkańców) aglomeracji.
Podjęcie uchwały było niezbędne do wystąpienia
z wnioskiem
do
Wojewody
Podkarpackiego
o przekazanie Gminie Czudec prawa własności
nieruchomości. Obecnie ich właścicielem jest Skarb
Państwa, a Gmina Czudec pozostaje użytkownikiem
tych gruntów. Działki stanowią drogi dojazdowe do
nieruchomości mieszkańców gminy.
Środki w wysokości 5 000,00 zł zostały przekazane na
zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów
remontowo-budowanych potrzebnych do wykonania
remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej
Policji w Strzyżowie dla Komendy Powiatowej Policji
w Strzyżowie.
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54.

XXIV/191/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr IV/43/2019 z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

55.

XXIV/192/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XIII/124/2019
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
XXIV/193/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
zaciągnięcia
zobowiązania
w zakresie zadania o wartości
przekraczającej granicę ustaloną
corocznie przez radę gminy
XXIV/194/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
zaciągnięcia
zobowiązania
w zakresie zadania o wartości
przekraczającej granicę ustalaną
corocznie przez radę gminy
XXIV/195/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Czudec na rok
2020 nr XVII/141/2020 Rady Gminy
Czudec z dnia 24 stycznia 2020 r.
XXIV/196/2020
z
dnia
30
października 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XVII/142/2020
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czudec
XXV/197/2020 z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu pracy Komisji
Rewizyjnej
XXV/198/2020 z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie Przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na rok 2021
XXV/199/2020 z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady
Gminy
Czudec
nr XXXVII/359/2018 z dnia 31
sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Czudec

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

G M I N Y

C Z U D E C

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w
Rzeszowie.
Pożyczka
długoterminowa
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej będzie przeznaczona na realizację
inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Wyżne, Zaborów i Przedmieście
Czudeckie”. Spłata części umarzanej nie może nastąpić
przed upływem jego trwałości, dlatego konieczna była
zmiana
harmonogramu
spłat
zobowiązania,
wydłużająca okres spłaty powyżej 5 lat.
W związku z tym, że uległy zwiększeniu planowane
koszty
środki
w
wysokości
30 000,00 zł
zostały przekazane do Powiatu Strzyżowskiego
z przeznaczeniem na zadanie dotyczące wykonania
miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Babicy”.
Uchwała została przesłana do legalizacji do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Zaciągnięte zostało
zobowiązanie na rok 2021 do kwoty 60 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie
projektów oświetlenia drogowego na terenie gminy”.
Uchwała została przesłana do legalizacji do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Zaciągnięte zostało
zobowiązanie na rok 2021 do kwoty 2 054 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Czudec”
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Uchwała została przesłana do legalizacji do
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
i przekazana przewodniczącemu komisji rewizyjnej do
realizacji zgodnie z ustalonym planem kontroli.
Uchwała została przesłana do legalizacji do
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Szczegółowa analiza realizacji uchwały zawarta jest
w pkt. V ppkt. V.3.10. raportu o stanie gminy.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 4544) w dniu 30 listopada 2020 r. Na
wniosek przedsiębiorcy GKRPA dokonała weryfikacji
wydanych
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych. Maksymalna liczba zezwoleń ustalona
jest odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych oraz odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży i dla zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży. Projekt uchwały został
przedstawiony na zebraniach wiejskich i uzyskał
pozytywną opinię mieszkańców.
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63.

XXV/200/2020 z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
oraz
ustalenia stawki takiej opłaty

64.

XXV/201/2020 z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie zmiany uchwały
XVIII/154/2020 z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
XXV/202/2020 z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie udzielenia Gminie
Frysztak pomocy finansowej

65.

66.

67.

XXV/203/2020 z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec
na
rok
2020
nr
XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 24 stycznia 2020 r.
XXVI/204/2020 z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Gminy na 2021 rok

68.

XXVI/205/2020 z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będące w zakresie zadań
własnych gminy tj. wydatki na pomoc
rzeczową, pomoc na ekonomiczne
usamodzielnienie
się,
zasiłki
okresowe i zasiłki celowe

69.

XXVI/206/2020 z dnia 17 grudnia
2020
r.
zmieniająca
Uchwałę
w sprawie szczegółowych zasad
ustalania odpłatności za usługi

G M I N Y

C Z U D E C

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 4536) w dniu 30 listopada 2020 r.
Miesięczne stawki od nowego roku dla nieruchomości
zamieszkałych wynoszą:
-22,00 zł od mieszkańca jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,
-66,00 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny,
-wprowadzone zostało zwolnienie w wysokości 2,00 zł
miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku
nieruchomości posiadających kompostownik.
Dla nieruchomości niezamieszkałych:
-9,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na
odpady komunalne segregowane,
-18,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na
odpady komunalne zmieszane (kolor czarny),
-36,00 zł za pojemnik/worek 120 l, w przypadku
niedopełnienia
przez
właściciela
nieruchomości
obowiązku
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych.
Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2021 r.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r
Środki w wysokości 10 000 zł zostały przekazane
Gminie Frysztak na realizację projektu pn. "Remont
oświetlenia oraz nawierzchni bitumicznej placu przy
stacji kolejowej PKP Frysztak realizowany przez Gminę
Frysztak w ramach projektu Wojewódzki Fundusz
Kolejowy".
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Uchwała została przesłana do legalizacji do
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
i przekazana pracownikom urzędu gminy oraz
kierownikom jednostek organizacyjnych do wiadomości.
Za realizację uchwały odpowiada Przewodniczący Rady
Gminy, który zgodnie z przyjętym planem organizuje
posiedzenia rady.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 5175) w dniu 18 grudnia 2020 r. Prawo
do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom,
jeżeli
dochód
osoby
samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to
stanowią kwoty:
701 zł dla
osoby samotnie
gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego – (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2020 r., poz. 5176) w dniu 18 grudnia 2020 r. Uchwała
wprowadza zmianę do uchwały Nr XIX/157/2020 Rady
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opiekuńcze, zasad i trybu ustalania
i pobierania opłat za te usługi jak
również
częściowego
lub
całkowitego zwolnienia od opłat za
świadczone usługi
XXVI/207/2020 z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Czudec na lata 2021 – 2024

71.

XXVI/208/2020 z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Gminą
Miastem Rzeszów

72.

XXVI/209/2020 z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do
1 m3 wody i 1 m3 ścieków

73.

XXVI/210/2020 z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec
na
rok
2020
nr
XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 24 stycznia 2020 r.
XXVII/211/2020 z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Czudec przeprowadzenie kontroli
problemowej

74.

75.

XXVII/212/2020 z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie zadania
o wartości przekraczającej granicę
ustaloną corocznie przez radę gminy

76.

XXVII/213/2020 z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XII/107/2019 Rady Gminy Czudec
z dnia 25 października 2019 r.
w
sprawie
zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie podjęcia
zadania o wartości przekraczającej
granicę ustalaną corocznie przez
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Gminy Czudec z dnia 30 kwietnia 2020 r. Zmiana
obejmuje zmianę kosztów usługi opiekuńczej za
1 godzinę zrealizowanej usługi z kwoty 24,50 zł na
kwotę 25,50 zł.
Uchwałę
przekazano
do
realizacji
Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czudcu. Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2024 ma
charakter długofalowy i jest kontynuacją działań
podjętych w ramach realizacji programu na lata 20172020.
Podpisane porozumienie przez Wójta Gminy zostało
przesłane do Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
Na podstawie podpisanego porozumienia do Izby
Wytrzeźwień przyjmowane są osoby w stanie
nietrzeźwym z terenu gminy Czudec. Porozumienie to
zobowiązuje gminę do pokrycia nieściągniętych kosztów
pobytu osób w Izbie Wytrzeźwień.
Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie. Decyzją Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie
taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Czudec zostały ustalone na
okres 3 lat. Wysokość dopłat dla gospodarstw
domowych została przyjęta w następującej wysokości,
tj: do 1m3 wody – 0,73 zł netto, do 1m3 ścieków – 0,27 zł
netto.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Rada
Gminy
zleciła
Komisji
Rewizyjnej
przeprowadzenie kontroli problemowej w Urzędzie
Gminy w Czudcu dotyczącej ogłoszonego zamówienia
pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie
Gminy Czudec oraz jednostkach organizacyjnych
w 2021 roku”. W ocenie Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Czudcu organ wykonawczy udzielając
zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie audytu
wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czudec oraz
jednostkach organizacyjnych w roku 2021” postępował
zgodnie z zasadą gospodarności i nie naruszył
dyscypliny finansów publicznych w wydatkowaniu ww.
środków.
Uchwała została przesłana do legalizacji do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Zaciągnięte zostało
zobowiązanie na rok 2021 do kwoty 2 644,50 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Czudec”.
Uchwała została przesłana do legalizacji do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Zaciągnięte zostało
zobowiązanie na rok 2021 do kwoty 39 443,00 zł oraz
na rok 2022 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem
na realizację projektu pn.: Szkoła bez granic – English
just speak! w ramach programu ERASMUS+”.
Podstawą zmiany uchwały jest wprowadzenie aneksu
do umowy z dnia 04.11.2020 roku, w którym zostaje
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radę gminy
XXVII/214/2020 z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie zadania
o wartości przekraczającej granicę
ustaloną corocznie przez radę gminy

78.

XXVII/215/2020 z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie zadania
o wartości przekraczającej granicę
ustaloną corocznie przez radę gminy

79.

XXVII/216/2020 z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec
na
rok
2020
nr
XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec
z dnia 24 stycznia 2020 r.
XXVII/217/2020 z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/142/2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czudec

80.
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wydłużony termin realizacji projektu o 12 miesięcy
Uchwała została przesłana do legalizacji do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Zaciągnięte zostało
zobowiązanie na rok 2021 do kwoty 69 800,00 zł oraz
na rok 2022 w kwocie 19 554,65 zł z przeznaczeniem
na realizację projektu pn.: „Młodzi poligloci – najlepsi
z najlepszych" w ramach programu POWER.
Uchwała została przesłana do legalizacji do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Zaciągnięte zostało
zobowiązanie na rok 2021 do kwoty 88 621,50 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie
projektów 12 odcinków oświetlenia na terenie Gminy
Czudec”.
Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

Sposób realizacji uchwały jest przedmiotem odrębnego
opracowania tj. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 r.

V.2. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Od 2010 r. corocznie w budżecie Gminy Czudec wyodrębniane są środki na tzw. fundusz
sołecki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim. Wysokość kwoty przypadającej na dane sołectwo uzależniona jest
m.in. od wykonanych dochodów bieżących gminy, liczby mieszkańców gminy oraz liczby
mieszkańców danej wsi i obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w w/w ustawie.
Aby sołectwo mogło otrzymać środki - najpierw Rada Gminy podejmuje uchwałę
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, następnie wójt do 31 lipca roku poprzedzającego rok
budżetowy podaje Wojewodzie i sołtysom informację o wysokości funduszu sołeckiego
przypadającego na dane sołectwo, a mieszkańcy podczas zebrań wiejskich decydują
o przeznaczeniu tych środków, wskazując konkretne zadania do realizacji w kolejnym roku
budżetowym. Kolejnym warunkiem skorzystania z funduszu jest złożenie przez sołectwo
wniosku do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
By wniosek został przyjęty musi spełniać warunki określone w art. 2 ust.6 ustawy o funduszu
sołeckim, który mówi, że środki te można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Dodatkowo jeżeli sołectwo zdecyduje o przeznaczeniu środków na
zadania inwestycyjne to wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń
przewidzianych prawem, dlatego w czasie realizacji zadań sołeckich konieczna jest
współpraca z urzędem gminy. Środki przekazane sołectwom są częścią finansów
publicznych i ich wydatkowanie podlega takim samym rygorom prawa jak pozostałe środki
budżetu gminy. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina i muszą być one
udokumentowane w postaci umów, faktur i rachunków. Pieniądze z funduszu sołeckiego
należy wydatkować do końca roku, na który zostały uchwalone.
Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy, gmina może starać się o zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu. Zwrot ten obejmuje wydatki wykonane w roku
poprzedzającym rok budżetowy i w zależności od stosunku kwoty bazowej w kraju do kwoty
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bazowej w gminie stanowi - 40%, 30% lub 20% całości wykonanych wydatków (za 2020 r.
został zastosowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mechanizm
korygujący i zwroty zostały odpowiednio pomniejszone do 25,351%,19,013% oraz 12,676%).
We wrześniu 2019 roku odbyły się zebrania we wszystkich sołectwach Gminy Czudec, na
których mieszkańcy postanowili o przeznaczeniu środków w ramach funduszu w budżecie
roku 2020. Poniżej wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.:
CZUDEC
41 513,22 zł
Zakup korytek – na potrzeby bocznej ul. Leśnej
3 000,00 zł
Zakup kruszywa
2 000,00 zł
Wyk. progów zwalniających na ul. Św. Jana i ul. Starowiejskiej
6 000,00 zł
Wykonanie robót ziemnych
2 568,40 zł
Zakup koszy na śmieci do montażu na terenie m. Czudec
7 944,82 zł
Wyk. oświetlenia ulicznego na ul. Błonie
10 000,00 zł
Zakup piłkochwytów na boisko sportowe
3 000,00 zł
Zakup lamp oświetleniowych na boisko sportowe przy SP
5 000,00 zł
Dofinansowanie urządzeń zabawowych z okazji Dnia Matki i dziecka
2 000,00 zł
PRZEDMIEŚCIE CZUDECKIE
41 568,40 zł
Wykonanie robót ziemnych
14 068,40 zł
Zakup wyrobów betonowych – korytka
15 000,00 zł
Zakup kamienia i kruszywa
10 291,52 zł
Wyk. utwardzenia drogi
708,48 zł
Dofinansowanie urządzeń zabawowych z okazji Dnia Matki i dziecka
1 500,00 zł
BABICA
37 564,72 zł
Zakup korytek - rowy przy drodze na "Budy Babickie"
6 000,00 zł
Remont drogi na „Grochowiczną”
5 000,00 zł
Zakup kruszywa i roboty ziemne
17 109,44 zł
Wymiana okien w DL w Babicy
7 455,28 zł
Remont kuchni w DL w Babicy
2 000,00 zł
PSTRĄGOWA
40 862,33 zł
Zakup kruszywa
10 000,00 zł
Zakup korytek, przepustów i wyr. betonowych
10 000,00 zł
Prace na drogach
17 862,33 zł
Pobieranie rowów
3 000,00 zł
PSTRĄGOWA WOLA
19 635,62 zł
Zakup moskitier i rolet do DL w Pstrągowej Woli
1 199,96 zł
Budowa altanki przy DL w Pstrągowej Woli
18 435,66 zł
NOWA WIEŚ
41 568,40 zł
Remont drogi masą asfaltową – Biała Góra
15 000,00 zł
Roboty ziemne
6 000,00 zł
Zakup kruszywa oraz wyrobów betonowych
5 568,40 zł
Powiększenie parkingu przy SP w Nowej Wsi
5 000,00 zł
Wyk. oświetlenia ulicznego od SP w kier. Zaborowa
10 000,00 zł
WYŻNE
41 564,81 zł
Zakup kruszywa
2 000,00 zł
Remont drogi – p. Lęcznar, Ziobro, Szczygieł
10 000,00 zł
Remont drogi – p. Gierlak, Drążek
10 000,00 zł
Remont parkingu przy cmentarzu w m. Wyżne
10 000,00 zł
Roboty ziemne
2 568,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia dla SKW w Wyżnem
2 996,41 zł
Zakup materiałów na potrzeby org. Dożynek na terenie sołectwa
4 000,00 zł
ZABORÓW
41 568,40 zł
Zakup kruszywa
9 420,66 zł
Zakup wyrobów betonowych
579,34 zł
Remont drogi obok kościoła/za karczmą
10 000,00 zł
Roboty ziemne
10 000,00 zł
Wyk. projektów oświetlenia ulicznego na drogach i placu zabaw
11 568,40 zł
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W roku 2021 do budżetu gminy wpłynie 25,351% z kwoty 305 845,90 zł tj. 77 534,99 zł jako
zwrot z Budżetu Państwa części wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach Funduszu
Sołeckiego.

V.3. REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW WIELOLETNICH
V.3.1. Strategia Rozwoju Gminy Czudec na lata 2016-2026
„Strategia Rozwoju Gminy Czudec 2016-2026” jest opracowaniem porządkującym wiedzę
o gminie, wyznaczającym długofalowe kierunki jej rozwoju, cele strategiczne oraz
uruchamiającym działania na rzecz rozwoju gminy Czudec. Strategia rozwoju gminy wpisuje
się w układ dokumentów według standardów unii europejskiej. W procesie planowania
strategicznego gminę Czudec należy postrzegać z jednej strony, jako zamkniętą całość,
z drugiej zaś jako część systemu globalnego. Otoczenie terytorialne i makroekonomiczne ma
bowiem stały wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy. Dokument ten przyjęty uchwałą Rady
Gminy Czudec w dniu 30 grudnia 2015 roku otwiera nowy sposób myślenia o rozwoju gminy
dążąc do odkrywania i uruchamiania niewykorzystanych dotychczas potencjałów i szans
rozwojowych. Wyzwalanie i utrwalanie aktywności społeczności lokalnej wraz
z konsekwencją działań strategicznych podejmowanych przez władze lokalne prowadzić
będzie do rozwoju gminy oraz generowania realnych, pozytywnych zmian odczuwalnych dla
mieszkańców całej gminy Czudec. Opracowanie strategii rozwoju było warunkiem
koniecznym do pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych unii
europejskiej. W procesie opracowania dokumentu strategii uwzględnione zostały materiały
z konsultacji społecznych. Celem ich było poznanie opinii mieszkańców w sprawach
najistotniejszych w kontekście rozwoju wspólnoty samorządowej. Osiągnięcie
równomiernego i wszechstronnego rozwoju wszystkich miejscowości zawarte zostało
w czterech obszarach strategicznych do których zaliczono :
1. Infrastrukturę techniczną
2. Rozwój gospodarczy
3. Turystykę i kulturę
4. Infrastrukturę społeczną
Na tych czterech obszarach strategicznych koncentrują się działania samorządu gminnego.
W ramach rozbudowy i poprawy infrastruktury technicznej w 2020 roku zrealizowano na
terenie gminy sześć odcinków oświetlenia drogowego o łącznej długości 3,06 km.
Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś oraz sieci
wodociągowej w miejscowościach Babica, Wyżne, Pstrągowa, Zaborów. Wykonano
podłączenie studni głębinowej do stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś. Mając
na uwadze poprawę zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę zlecono i wykonano cztery
projekty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz projekt podłączenia dwóch studni do
stacji uzdatniania wody. W roku 2020 zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych na
budynkach mieszkańców Gminy Czudec w ramach realizacji projektu „Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców ROF- Wsparcie projektu OZE na terenie ROFprojekt parasolowy.” W roku 2020 Gmina Czudec realizowała również zadania inwestycyjne
i remontowe z zakresu poprawy infrastruktury drogowej wykorzystując własne środki
budżetowe w wysokości 1 130 254,67 zł oraz środki finansowe z budżetu państwa
w wysokości 367 803,14 zł. Należy zaznaczyć tutaj znaczny spadek udziału środków
zewnętrznych w wydatkach na poprawę infrastruktury drogowej w gminie.
W obszarze rozwoju gospodarczego gminy Czudec w 2020 roku po wyłonieniu
w postępowaniu przetargowym wykonawców rozpoczęto realizację projektu Rewitalizacji
Rynku w miejscowości Czudec oraz budowę Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji
Społecznej. Realizacja prac przebiega zgodnie z harmonogramem. W sferze tej są również
działania mające na celu poprawę efektywności produkcji rolnej. Rolnicy Gminy Czudec
uczestniczą w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technologii, upraw ekologicznych
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i przygotowaniu produktów zdrowej żywności, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak też
Podkarpacką Izbę Rolniczą. W roku 2020 działania z tego zakresu zostały w znacznym
stopniu ograniczone ze względu na ogłoszony stan epidemii. W tym obszarze mieszczą się
również przedsiębiorstwa stosujące nowoczesne technologie przyjazne środowisku.
Szczegóły opisane w tych obszarach zawiera dział IV pkt IV.2. i IV.4.
Strategia Rozwoju Gminy Czudec realizowana w zakresie kultury i turystyki to
wielokierunkowe działania obejmujące między innymi promocję, ochronę zabytków,
popularyzację dziedzictwa kulturowego, tradycji lokalnych. Działania te szczegółowo zostały
opisane w dziale IV pkt IV.10. Podejmowano również działania w sferze sportoworekreacyjnej korzystając z zewnętrznych środków finansowych na poprawę tej bazy.
Szczegóły w dziale IV pkt. IV.9. Cele i zadania określone w sferze kultury realizuje Gminny
Ośrodek Kultury, który zaplanował w 2020 roku organizację 60 przedsięwzięć artystyczno –
kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Ze względu na ogłoszenie w miesiącu marcu 2020
roku stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2, działalność Ośrodka
Kultury w Czudcu została ograniczona. Zorganizowano tylko 41 imprez artystycznokulturalnych.
Realizacja strategii rozwoju gminy Czudec w obszarze infrastruktury społecznej to
działania ukierunkowane między innymi na: poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój
infrastruktury oświatowej i społecznej, pomoc społeczną. Cele te są osiągane poprzez
współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, którym udzielane
jest wsparcie finansowe. W roku 2020 wsparcie finansowe w formie dotacji dla organizacji
pożytku publicznego wyniosło 93 736,00 zł. Dotyczyło miedzy innymi organizacji działającej
na rzecz osób niepełnosprawnych. W zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
dokonywano uzupełniających zakupów sprzętu i wyposażenia dla organizacji
pozarządowych (Ochotniczych Straży Pożarnych), które otrzymały na te działania dotację
z urzędu gminy w wysokości 20 000,00 zł natomiast koszty bieżące utrzymania gotowości
bojowej wszystkich jednostek OSP w 2020 roku to kwota 228 479,44 zł. Ponadto zakupiony
został za kwotę 290 080,50 zł samochód pożarniczy, wkład urzędu gminy to kwota
48 419,87 zł pozostałe środki to dotacja unijna. W roku 2020 nastąpił również rozwój
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Do realizacji inwestycji w tym zakresie
wykorzystano dofinansowanie zewnętrzne oraz własne środki budżetowe. Szczegóły
opisane zostały w dziale IV pkt IV.4. W ramach działań na rzecz upowszedniania kultury
fizycznej i sportu gmina współpracowała z klubami sportowymi wspierając je udzielanymi
dotacjami finansowymi.
Należy zaznaczyć, że działania gminy Czudec w roku 2020 szczegółowo opisane
w niniejszym raporcie są realizacją Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2026 we
wszystkich obszarach w niej zapisanych. Zakres wykonywania szczegółowych celów w niej
określonych determinują możliwości budżetowe gminy, które nakazują dokonywać wyboru
priorytetów.

V.3.2. Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2018 – 2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017 – 2023 został opracowany
w 2017 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Czudec z dnia 29 grudnia 2017 r. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego, w dniu 16 stycznia 2018 r. LPR gminy został wpisany do
Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - tym samym gmina
uzyskała możliwość pozyskiwania środków UE na realizację zadań ujętych w programie.
Program rewitalizacji, przyjęty przez Radę Gminy i zatwierdzony przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego, stanowi podstawę do prowadzenia działań rewitalizacyjnych gminy.
Fundamentem opracowania programu było zidentyfikowanie potrzeb gminy w zakresie
rewitalizacji obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej,
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przestrzenno - funkcjonalnej i środowiskowej, oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań dla
ustalonych problemów i negatywnych zjawisk. Program ukierunkowany jest na obszar sfery
życia społecznego mieszkańców, rewitalizacja ma bowiem na celu odnowienie społecznego
potencjału dzielnic, ulic, osiedli, sąsiedztwa, dzięki czemu miejscowa społeczność ma
szanse na integrację w szerszym środowisku. Tym samym, przedmiotem rewitalizacji jest
określona przestrzeń fizyczna ludności lokalnej oraz różne grupy interesariuszy, mieszkające
lub użytkujące dany obszar. To właśnie aspekt społeczny jest podstawą projektowania
działań rewitalizacyjnych, dlatego problemy, z którymi borykają się mieszkańcy i ich
potrzeby, jakie wykazują w obszarze jakości życia, mają kluczowe znaczenie dla
podejmowanych decyzji rewitalizacyjnych.
Wybór działań rewitalizacyjnych gminy został zatem dokonany w oparciu o analizę wielu
wskaźników – przede wszystkim w sferze społecznej, ale również wzięto pod uwagę
wskaźniki gospodarcze, techniczne, uwarunkowania przestrzenno - funkcjonalne
i środowiskowe. Diagnozę przeprowadzono m.in. na podstawie badań ankietowych wśród
mieszkańców.
Dokonana
analiza
wykazała
kumulację
negatywnych
zjawisk
w miejscowościach Nowa Wieś, Czudec, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa i Zaborów,
a obszarem o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk na terenie gminy okazała się
miejscowość Czudec.
Biorąc powyższe pod uwagę do Programu zostały zakwalifikowane: 1 projekt inwestycyjny
oraz 3 komplementarne do projektu inwestycyjnego projekty społeczne. Projekt inwestycyjny
dotyczy kompleksowej rewitalizacji miejscowości Czudec i obejmuje trzy zadania tj:
1. Rewitalizacja Rynku w miejscowości Czudec – realizacja projektu stworzy
bezpieczne przestrzenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc dla
spędzania wolnego czasu i organizacji różnorodnych imprez kulturalnych, a także wpłynie
na poprawę estetyki przestrzeni i w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej
gminy. W ramach realizacji tego zadania w roku 2020 wykonano przebudowę nawierzchni
Rynku (w tym parkingów i zatoki autobusowej), rozpoczęto renowacje i odbudowę
studni, wykonano elementy małej architektury, rozpoczęto budowę fontanny
wraz z komorą techniczną. Wykonano również przebudowę sieci elektroenergetycznej
i telekomunikacyjnej oraz oświetlenie płyty głównej rynku. W 2020 roku wykonano
również większość prac związanych z przebudową istniejącego budynku handlowousługowego.
2. Budowa „Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej” –
w 2020 r. została rozpoczęta budowa obiektu służącego integracji społecznej.
Zakończenie budowy planowane jest na lipiec br. W nowym budynku swoją siedzibę
znajdzie Ośrodek Kultury oraz OSP Czudec. Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie
oferty kulturalno - oświatowej i szkoleniowej dla mieszkańców, a w szczególności dla
dzieci i młodzieży, dla osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Budowa Centrum wpłynie dodatkowo na poprawę estetyki przestrzeni.
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czudcu – ta inwestycja została zrealizowana
i oddana do użytkowania w 2018 r.
Dwa pierwsze z w/w zadań inwestycyjnych będą współfinansowane ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020 (działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej). W 2019 r. gmina złożyła
wniosek o pozyskanie środków UE na realizację tych inwestycji, a następnie po pozytywnej
weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, podpisała
umowę na dofinansowanie rewitalizacji rynku i Budowę Centrum Bezpieczeństwa, Kultury
i Integracji Społecznej w ramach ROF.
Gminny Program Rewitalizacji obejmuje również realizacje projektów społecznych, które
rozpoczną się po zakończeniu zadań inwestycyjnych i będą współfinansowana ze środków
UE. GPR obejmie następujące przedsięwzięcia:
1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i zawodowego mieszkańców gminy,
2. Aktywny Senior w Gminie Czudec - Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów
z Gminy Czudec,
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3. Wspieranie edukacji dzieci z terenu Gminy Czudec.
W 2020 r. zostały podjęte działania przygotowawcze do realizacji zadania „Aktywny Senior
w Gminie Czudec” - Gmina Czudec końcem 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie
projektu pt. Aktywny Senior w Gminie Czudec - Centrum Rozwoju Społecznego dla
Seniorów z Gminy Czudec w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 RPO
WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.8 Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Głównym celem projektu
będzie zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych
i opiekuńczych dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie
i funkcjonowanie 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla seniorów w okresie
01.08.2021 r. – 30.06.2023 r. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną
i zakwalifikował się do etapu negocjacji.
Bieżąca ocena realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec. Ocena na lata
2017 – 2023 prowadzona jest przez Zespół ds. rewitalizacji powołany Zarządzeniem Wójta
Gminy Czudec nr 296/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. Ostateczna ocena realizacji
wszystkich projektów rewitalizacyjnych zostanie dokonana przy współudziale wszystkich
interesariuszy rewitalizacji oraz w oparciu o opracowanie ewaluacji ex-post, czyli na
zakończenie obowiązywania dokumentu.

V.3.3. Program Ochrony Środowiska Gminy Czudec na lata 2016 2019 z perspektywą do 2023 r.
W roku 2020 podjęto następujące działania na rzecz poprawy stanu środowiska na terenie
Gminy Czudec:
Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych - Priorytet 1
 Wszczęcie 20 postępowań ws. gospodarki wodno-ściekowej na terenie prywatnych
posesji.
 Podłączenie studni S-5 do SUW w Nowej Wsi.
 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 0,10 km.
 Rozbudowa sieci wodociągowej – 9,47 km.
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - Priorytet 2
 Podjęcie działań zmierzających do wykonania projektu kanalizacji deszczowej przy
drodze gminnej o nr ew. dz. nr 1122/3 w Czudcu, który ostatecznie nie został
zrealizowany, z uwagi na brak zgody na przejście kolektorem przez prywatną działkę.
 Koordynacja działań zmierzających do zapewnienia przepustowości cieków wodnych
(potok Gwoźnica, Wola, Czudec) poprzez usunięcie, przez pracowników Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tam bobrowych oraz wykrotów drzew.
Gospodarka odpadami - PRIORYTET 3
 Konkurs ekologiczny pt. „Ekozabawka na czas pandemii” – koszt 800 zł.
 Działania informacyjne (druk i dystrybucja ulotek) o sposobie funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami w gminie Czudec w 2020 r.
 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czudec w 2020 r., koszt
24 743,39 zł.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Priorytet 4
 Wymiana w budynku Domu Ludowego w Babicy okien o wartości 9 170,00 zł,
 Remont dróg kruszywem ≈ 6 950 m (koszt całkowity 205 858,18 zł),
 Pokrycie dróg masą asfaltową - 4 322 m (koszt całkowity 740 683,31 zł),
 Zlecenie opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepo,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czudec”, która nie została wykonana
z winy zleceniobiorcy.
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność - Priorytet 5
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 Zakończenie projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt
parasolowy", w ramach którego zamontowano 136 instalacji. Wartość zadania wyniosła
2 248 542,00 zł.
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów Priorytet 6
 Utrzymanie zieleni, zadrzewień i zakrzewień na otwartych terenach przestrzeni
publicznych,
 Ustanowienie przez Radę Gminy Czudec 7 pomników przyrody: 2 w m. Zaborów,
1 w m. Przedmieście Czudeckie, 1 w m. Wyżne, 2 w m. Pstrągowa oraz 1 pomnik
grupowy składający się z dwóch drzew w m. Nowa Wieś,
 Zakup tabliczek do oznakowania pomników przyrody,
 Zakup paszy w celu dokarmiania zwierzyny leśnej.
Ochrona przed hałasem - Priorytet 7
 Koordynacja działań dotyczących ograniczenia uciążliwości akustycznych zgłaszanych
przez mieszkańców gminy (m. Czudec i Pstrągowa),
 Kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie emisji
hałasu do środowiska, pochodzącej z zakładów produkcyjnych w m. Czudec.
Ochrona zasobów kopalin – Priorytet 8
 Kontynuacja eksploatacji złóż oraz wykorzystywanie kopalin, w oparciu o wydane
koncesje.
Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb – Priorytet 9
 Kontynuacja rekultywacji zamkniętego w 2005 r. składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne w Przedmieściu Czudeckim (badanie wód podziemnych
i powierzchniowych w pobliżu wysypiska, kontrola osiadania terenu byłego wysypiska),
 Pobranie i badanie jakości gleb rolniczych na terenie gminy przez Okręgową Stację
Chemiczno – Rolniczą z siedzibą w Rzeszowie.
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Priorytet 10
 Pomiary pól elektromagnetycznych w m. Czudec, wykonane przez Inspekcję Ochrony
Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska.

V.3.4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach
2013 – 2020
Zgodnie z Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) nałożony został na gminę obowiązek opracowania i realizacji
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku
z tym opracowana została i przyjęta 26 kwietnia 2013 r. Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady
Gminy Czudec Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czudec na lata
2013-2020. W Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia
skutków dominujących problemów społecznych oraz zadania programowe określające
pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorów. Misją Gminy Czudec

jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających
z form zabezpieczenia społecznego. Celem głównym Strategii jest ukształtowanie
sprawnego systemu zabezpieczenia społecznego zapewniającego we współpracy
z organizacjami pozarządowymi komplementarną sieć usług w ramach
nowoczesnego modelu pomocy społecznej. W celu zapobiegania problemom
społecznym występującym na terenie Gminy Czudec wytyczono następujące cele
strategiczne:
1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych problemem
ubóstwa:
a) Cel operacyjny: Podjęcie działań łagodzących skutki ubóstwa.
Wskaźnik realizacji celu: poprawa sytuacji materialnej i bytowej osób korzystających ze
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez: przyznawanie i wypłatę zasiłków
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stałych, okresowych, celowych oraz pomocy w formie dożywiania, przyznawanie
i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry start
oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych, przyznawanie żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
b) Cel operacyjny: Zapobieganie zjawisku ubóstwa.
Wskaźnik realizacji celu: poprawa warunków edukacyjnych uczniów poprzez
przyznawanie i wypłatę stypendiów szkolnych i wyprawki szkolnej, zorganizowanie
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: udział w bezpłatnych zajęciach
plastycznych, których celem jest rozbudzanie zainteresowań sztuką oraz rozwijanie
uzdolnień artystycznych, prowadzenie na terenie Gminy Chóru Szafranowe Nutki oraz
Dziecięcego Zespołu Tanecznego Libretto.
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc na rzecz osób bezrobotnych:
a) Cel operacyjny: System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych.
Wskaźnik realizacji celu: zmniejszenie bezrobocia poprzez wykorzystanie aktywnych
form walki z bezrobociem, stosowanie kontraktu socjalnego w pracy pracownika
socjalnego z klientem, prowadzenie pracy socjalnej, mobilizacja klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej przez pracowników socjalnych do aktywnego poszukiwania pracy.
b) Cel operacyjny: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pozostawania bez pracy.
Wskaźnik realizacji celu: kierowanie osób bezrobotnych korzystających z pomocy
społecznej do udziału w realizacji na terenie Gminy Czudec prac społecznie
użytecznych, poprawa sytuacji bytowej osób i rodzin najbardziej dotkniętych problemem
bezrobocia poprzez przyznawanie wsparcia finansowego.
Wsparcie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie
w rodzinach dysfunkcyjnych: wielodzietnych i niepełnych wymagających pomocy
w rozwiązywaniu trudności rzutujących na rozwój dzieci i młodzieży:
a) Cel operacyjny: Wsparcie dziecka i rodziny, w tym dysfunkcyjnej.
Wskaźnik
realizacji
celu:
pomoc
rodzicom
niewydolnym
wychowawczo
w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych poprzez przydzielenie
rodzinie asystenta rodziny, realizacja programów osłonowych „Posiłek w szkole
i w domu”, możliwość uzyskania Karty Dużej Rodziny, ponoszenie odpłatności za pobyt
dzieci w rodzinie zastępczej, współpraca ze szkołami oraz pedagogami szkolnymi w celu
bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży.
Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych
i długotrwale chorych zapewniającego im właściwą opiekę:
a) Poprawa warunków materialno-bytowych osób niepełnosprawnych i długotrwale
chorych oraz ich rodzin.
Wskaźnik realizacji celu: zapewnienie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowanie i ponoszenie
odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, kierowanie osób do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi, likwidacja barier architektonicznych
w budynkach administracji publicznej, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
współpraca ze ŚDS zajmującym się wspieraniem osób niepełnosprawnych i przewlekle
psychicznie chorych.
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy
w rodzinie i narkomanii:
a) Cel operacyjny: Zorganizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem
alkoholowym oraz przemocy w rodzinie.
Wskaźnik realizacji celu: kierowanie osób nadużywających alkoholu na spotkania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja Procedury
Niebieskiej Karty, działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych, możliwość uczestnictwa sprawców
przemocy w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Stworzenie sprawnego systemu pomocy na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych
sieroctwem, zarówno naturalnym jak i społecznym:
a) Cel operacyjny: System wsparcia na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych problemem
sieroctwa.
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Wskaźnik realizacji celu: przyznawanie i wypłata zasiłków stałych, okresowych
i celowych, przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
świadczenia Dobry Start, przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych, udzielenie
pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, możliwość
uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.
7. Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu
trudności wynikających z wieku i stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu
społecznym:
a) Cel operacyjny: Poprawa jakości życia ludzi starszych. Wspieranie aktywności tych
osób i ich rodzin.
Wskaźnik realizacji celu: przyznawanie i pomoc osobom starszym usług opiekuńczych,
kierowanie i pokrywanie odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej,
możliwość przynależności do Parafialnego Chóru „Benedictus”, aktywizacja osób
starszych poprzez możliwość bycia członkiem Związku Emerytów i Rencistów czy Koła
Gospodyń Wiejskich, spotkania Zespołu Parafialnego „Caritas”. Realizacja Programu
„Opieka 75+” oraz Programu Wspieraj Seniora.
8. Organizacja wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością:
a) Cel operacyjny: Zapobieganie bezdomności.
Wskaźniki realizacji celu: kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w Schronisku
osób bezdomnych, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i dodatków
energetycznych.
9. Podwyższanie jakości pracy kadry pomocy społecznej.
a) Cel operacyjny: Poprawa kwalifikacji, organizacji i jakości pracy.
Wskaźniki realizacji celu: uczestnictwo pracowników pomocy społecznej w szkoleniach
podwyższających kwalifikacje zawodowe
Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach
poszczególnych celów operacyjnych na terenie Gminy Czudec poprzez różne instytucje
publiczne, pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego.
Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działań w sferze poprawy warunków życia
i funkcjonowania mieszkańców Gminy Czudec. Podejmowane działania w ramach realizacji
poszczególnych celów przyczyniają się do łagodzenia skutków dominujących problemów
społecznych.
Działania realizowane w ramach strategii rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają
wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego ich przeciwdziałania. Strategia
umożliwia rozwój infrastruktury społecznej, wpływa za wzrost poziomu kwalifikacji osób
pracujących w jednostkach pomocy społecznej.

V.3.5. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czudec na lata 2017-2020
Uchwałą Nr XXIII/203/2017 Rady Gminy Czudec z dnia 24 marca 2017 roku został przyjęty
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Czudec na lata 2017 – 2020. Założeniem Programu jest udzielanie
pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływanie na sprawców przemocy, a także
podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na
terenie gminy został powołany przez Wójta Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego
koordynatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu. Zespół Interdyscyplinarny
Gminy Czudec tworzą następujące podmioty:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu,
2. Posterunek Policji w Czudcu,
3. Zespół Szkół w Czudcu,
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czudec,
5. Sąd Rejonowy w Strzyżowie,
6. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Czudcu,
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7. Przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na trzy
miesiące, posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący. Spotkania Zespołu są bazą
tworzenia systemowych działań oraz wypracowania wspólnych decyzji dotyczących
indywidualnych strategii pomocy. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze
w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie dla
indywidualnych przypadków. W skład grup roboczych do pracy z rodziną wchodzili
przedstawiciele różnych instytucji – w każdym przypadku pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej i Policji, a także w zależności od potrzeb członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz pedagog i pielęgniarka.
W 2020 roku odbyło się 35 spotkań grup roboczych. Na spotkania wzywano osoby, wobec
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i zapraszano osoby, co do
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Sporządzono „Niebieskich
Kart - C” 15 i „Niebieskich Kart – D 5. W 2020 roku zakończono procedurę „Niebieskiej Karty”
w 34 przypadkach. Powodem zakończenia procedury było ustanie przemocy w rodzinie oraz
zrealizowanie indywidualnego planu pomocy – 32, albo brak zasadności podejmowania
dalszych działań - w 2 przypadkach.
W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny przygotował projekt socjalny gdzie adresatami były
dzieci z Publicznych przedszkoli na terenie Gminy Czudec, dzieci ze Szkół Podstawowych
na terenie Gminy Czudec oraz jednostki organizacyjne zajmujące się pracą z rodzinami
dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z przemocą oraz wszyscy, którym
zależy na promowaniu życia bez przemocy w środowisku lokalnym. W ramach projektu
wszystkie szkoły i przedszkola na terenie Gminy Czudec otrzymały bajki i książki
profilaktyczne.

V.3.6. Program wychodzenia z bezdomności na lata 2018-2023
Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018 - 2023 został przyjęty uchwałą
Rady Gminy Czudec nr XXXVIII/375/2018 w dniu 19 października 2018 roku. Głównym
celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w wyjściu z sytuacji pozostawania w bezdomności
lub zagrożonych bezdomnością. Problem bezdomności i zagrożenie bezdomnością dotyczy
mieszkańców Gminy Czudec, którzy z różnych, także niezależnych od siebie przyczyn,
znaleźli się w sytuacji, której własnym staraniem nie są w stanie zmienić. Jako osoby
charakteryzujące się licznymi dysfunkcjami prowadzącymi do upośledzenia społecznego,
wymagają wsparcia władz lokalnych odpowiedzialnych za wszystkich mieszkańców
niezależnie od ich zamożności i statusu społecznego.
Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876), pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu
bezdomności. Stosownie do art. 17 ust.1 pkt 3 ww. ustawy do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Zadania z zakresu zapewnienia pomocy,
której celem jest bezpieczeństwo socjalne osób bezdomnych oraz zagrożonych
bezdomnością GOPS realizuje we współpracy z podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz
tej grupy społecznej. Szczególne nasilenie działań nakierowanych na pomoc osobom
bezdomnym następuje w okresie jesienno-zimowym, gdyż niekorzystne warunki pogodowe
(m.in. intensywne opady śniegu, bardzo niskie temperatury powietrza) potęgują zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzkiego. W 2020 r. łączna ilość osób bezdomnych, które otrzymały
świadczenia pieniężne wyniosła 4. W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb GOPS
wspierał osoby bezdomne poprzez następujące świadczenia finansowe:
 zasiłek stały – wypłacono zasiłki stałe dla 2 osób;
 zasiłek okresowy – wypłacono zasiłki okresowe dla 1 osoby;
 składki na ubezpieczenie zdrowotne – opłacono składki dla 2 osób;
 zasiłek celowy – wypłacono dla 1 osoby, z przeznaczeniem na: zakup opału na zimę
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 udzielenie pomocy w formie schronienia dla 4 osób w Schronisku dla Bezdomnych
Osób w Dębicy.

V.3.7. Program Osłonowy Gminy Czudec w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem osłonowym
przyjętym Uchwałą Nr II/22/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Program swym zasięgiem objął
dzieci i młodzież z terenu Gminy Czudec z rodzin o dochodach nie przekraczających 150%
kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
W stosunku do tych dzieci nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnych oraz
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Celem programu osłonowego jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się
w trudnej sytuacji. W roku 2020 w ramach Programu zrealizowano dożywianie dla 5 dzieci
z Gminy Czudec.

V.3.8. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Czudec na
lata 2017-2019
Rok 2020 był kolejnym rokiem wykonywania przez gminę zadań wynikających z ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 821) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czudec na lata
2020 - 2022 zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Czudec z dnia 13 grudnia 2019 r.
nr XIV/12/2019. Pierwszym krokiem w kierunku skutecznego udzielenia przez Gminę Czudec
wsparcia rodzinom w kryzysie oraz przeżywającym trudności w prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo  wychowawczej jest diagnoza występujących w nich problemów.
Informacje o rodzinach przeżywających kryzys, czy też mających trudności w prawidłowym
sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pozyskują przede wszystkim pracownicy
socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu. Głównym źródłem informacji są
przeprowadzane przez nich rodzinne wywiady środowiskowe, kontakty z rodzinami,
w których prowadzona jest wyłącznie praca socjalna oraz kontakty z pracownikami innych
instytucji, w tym jednostek oświatowych, ochrony zdrowia, sądu i policji. Drugą grupą
pracowników GOPS w Czudcu, którzy gromadzą informacje na temat sytuacji w ww.
rodzinach są asystenci rodziny.
W 2020 r. GOPS w Czudcu udzielił pomocy 326 rodzinom, w tym 105 rodzinom z dziećmi.
Podobnie, jak w poprzednich latach wśród rodzin z dziećmi przeważały rodziny z dwojgiem
dzieci (42 rodziny) oraz jednym dzieckiem (25 rodzin). Najmniej liczną kolejną grupę
stanowiły rodziny z 4 dzieci (16 rodzin).
W 2020 r. nie zmieniły się również powody, z jakich czudeckie rodziny zostały objęte
społecznym wsparciem. Od lat niezmiennie najczęstszymi powodami przyznania pomocy
społecznej są bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz
bezradność w sprawach opiekuńczo  wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego. W 2020 r. z problemami opiekuńczo  wychowawczymi lub trudnościami
w prowadzeniu gospodarstwa domowego borykało się 24 rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu w 2020 r. przyznawał pomoc
o charakterze pieniężnym wynikającą z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
głównie w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych i specjalnych zasiłków celowych.
Pomoc taką udzielono 326 rodzinom liczącym 739 osób.
Inną formą pomocy materialnej, skierowaną do rodzin z dziećmi są świadczenia
w postaci opłacenia posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Tą formą
pomocy objęto: 56 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 123
uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
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Rodziny z dziećmi przeżywające trudności w prawidłowym sprawowaniu opieki nad dziećmi
niezmiennie od 2012 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, mają możliwość korzystania ze wsparcia, w formie
asystenta rodziny, którego zgodnie z ww. ustawą ma obowiązek zapewnić im gmina.
Program ten adresowany jest do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności
do rodzin przeżywających różnorodne trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi.
Szczególną formą wsparcia rodzin w kryzysie jest asysta rodzinna. W Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Czudcu od 2014 r. jest zatrudniony asystent rodziny. Objął on swoim
wsparciem w 2020 r. 9 rodzin, o łącznej liczbie 13 dzieci.

V.3.9. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w Gminie Czudec.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Uchwały nr VII/64/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Czudec, przyznawane są świadczenia pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym. Na podstawie wniosków dyrektorów zatwierdzonych przez komisję zgodnie
z Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2019 roku w 2020 r. przyznano nagrody na
łączną kwotę 4 800 zł, z czego zakupiono 16 talonów podarunkowych po 300 zł. Talony te
otrzymali uczniowie za wysoką średnią ocen, mający wzorowe zachowanie oraz biorący
udział w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Przyznanie nagród przyczyniło się do wzrostu motywacji wśród uczniów i większej
aktywności w podejmowaniu wyzwań, związanych z uczestnictwem w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

V.3.10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czudec na 2020 r. został
przyjęty uchwałą Rady Gminy Czudec nr XIV/130/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Realizacja
tego programu przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2020 r. skoncentrowana była głównie na działaniach propagujących trzeźwość oraz
promujących wśród młodych ludzi zdrowy tryb życia i sport jako alternatywę wobec
przemocy, czy też sięgania po alkohol, tytoń lub narkotyki. Działania zmierzały również do
podniesienia świadomości na temat szkodliwości społecznej i zdrowotnej spożywania
alkoholu. Działalność edukacyjna i profilaktyczna skierowana była w głównej mierze do
dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czudec.
Wydatki na realizację GPPiRPA finansowane są ze środków pochodzących z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2020 z opłat wpłynęły
środki w wysokości 167 958,46 zł. Niewykorzystane środki z roku 2019, które zostały
przeniesione do wykorzystania w roku 2020 wyniosły 67 467,32 zł. Na realizację GPRPA
w 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 138 473,92 zł.
Wydatki na zadania wynikające z programu przedstawiają się następująco:
Jednym z zadań GKRPA było zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie to było realizowane
poprzez partycypację w kosztach utrzymania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
w Strzyżowie (z pomocy świadczonej przez Punkt skorzystało łącznie 231 osób, co jest
o ponad połowę mniej niż w roku ubiegłym) oraz zwrot kosztów dojazdu do ośrodka
terapeutycznego. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4 271,30 zł.
W ramach realizacji zadania związanego z udzielaniem rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
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ochrony przed przemocą w rodzinie sfinansowano szkolenie psychologa szkolnego
z zakresu pomocy emocjonalnej uczniom. W ramach tego zadania corocznie organizowano
kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, które z uwagi na sytuację pandemiczną nie
mogły się jednak odbyć. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 420,00 zł.
Największa część wydatków została przeznaczona na realizację zadania pn. „Prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym tworzenie
alternatywnych miejsc spędzania wolego czasu, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, promowanie abstynencji”. W powyższym zakresie komisja podejmowała
następujące działania: finansowanie warsztatów i spektakli dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz rodziców i nauczycieli o tematyce zapobiegania patologiom społecznym; zakup
materiałów dydaktycznych (prenumerata czasopisma „Wychowawca”, książki profilaktyczne);
udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych mających na celu
zapoznanie społeczeństwa z zagrożeniami oraz skutkami medycznymi i prawnymi
związanymi z nadużywaniem alkoholu oraz stosowaniem przemocy domowej poprzez
uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; finansowanie zakupu nagród
w konkursach (konkurs szachowy organizowany przez SP w Pstrągowej, konkurs
fotograficzny organizowany przez Zespół Szkół w Czudcu; konkurs plastyczny „Orzeł Biały”
przeprowadzony przez SP w Nowej Wsi); dofinansowanie parafialnego pikniku rodzinnego
w Czudcu oraz turnieju siatkówki w Zaborowie; zakup opasek odblaskowych z hasłami
profilaktycznymi, promującymi trzeźwość i bezpieczne poruszanie się po drogach;
przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych; finansowanie doposażenia
placówek na potrzeby prowadzenia profilaktycznych programów dla młodzieży, wyposażenia
placówek oraz tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania
wolnego czasu – zakup gier i materiałów edukacyjnych do świetlic szkolnych, nagłośnienia
dla SP w Nowej Wsi, świetlicy w OSP Zaborów oraz w OSP Czudec, wyposażenia siłowni
i namiotu używanego podczas imprez dla OSP Czudec, zakup strojów dla drużyny LKS
Diament Pstrągowa oraz dla reprezentacji SP w Nowej Wsi, zakup urządzeń na plac zabaw
w Pstrągowej. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 97 926,41 zł.
W ramach zadania pn. „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących
przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych” GKRPA współpracowała
z Ośrodkiem Kultury w Czudcu (dofinansowanie zajęć wakacyjnych, konkursu biblijnego,
warsztatów dla dzieci, zakup bramy startowej służącej do organizacji zawodów sportowych
oraz prasy do grafiki do wykorzystania na zajęciach z dziećmi i młodzieżą). Koszt realizacji
zadania wyniósł 12 397,57 zł.
Ostatnią grupę wydatków stanowią koszty dotyczące podejmowania przez komisję czynności
zmierzających do rozpoczęcia przez osoby uzależnione leczenia odwykowego. Ogółem na
realizację tego zadania wydatkowano kwotę 19 958,64 zł. Koszty te obejmują wydatki
związane z prowadzeniem badań przez biegłych orzekających o stopniu uzależnienia, koszty
opłat od wniosków do sądu o objęcie leczeniem, a także koszty wynagrodzenia członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia dla sprzedawców
napojów alkoholowych.
Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3 500,00 zł.
W ramach realizacji tego zadania zorganizowano warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli
z zakresu profilaktyki.
W 2020 r. gminna komisja odbyła 11 posiedzeń, rozpatrując wnioski o stwierdzenie
uzależnienia od alkoholu i opiniując podania o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Na posiedzenia komisji wezwano 24 osoby, z których większość wzywanych
było przynajmniej dwukrotnie. Wśród wezwanych była 1 kobieta. Do Sądu Rejonowego
w Strzyżowie skierowano 3 wnioski o zobowiązanie uzależnionych od alkoholu do poddania
się leczeniu odwykowemu. Komisja wydała również 14 postanowień opiniujących pozytywnie
możliwość wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2020 r. na terenie Gminy Czudec funkcjonowało łącznie 35 punktów sprzedaży alkoholu,
w tym 28 punktów sprzedaży detalicznej i 8 punktów sprzedaży gastronomicznej alkoholu
(przy czym 1 punkt sprzedaży posiada zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia
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zarówno w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży). W stosunku do roku 2019 ubyło 2
punkty sprzedaży detalicznej oraz 1 punkt posiadający zezwolenia zarówno na sprzedaż
detaliczną jak i gastronomiczną).
1. PUNKTY DETALICZNE SPRZEDAŻY ALKOHOLU – 28, w tym:
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo –
 powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) –
 powyżej 18% zwartości alkoholu –

28
18
19

2. PUNKTY SPRZEDAŻY ALKOHOLU W GASTRONOMII – 8, w tym:
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo –
 powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) –
 powyżej 18% zwartości alkoholu –

8
5
5

Wartość sprzedaży w roku 2020 przedstawiała się następująco:

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na
piwo

3 971 857,91 zł

Sprzedaż
gastronomiczna
120 801,71 zł

powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z
wyjątkiem piwa)

322 087,45 zł

21 393,52 zł

3 083 961,55 zł

58 484,67 zł

Rodzaj napojów alkoholowych

powyżej 18% zwartości alkoholu

Sprzedaż detaliczna

V.3.11. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Czudec na lata
2017-2020
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 Gminy Czudec został uchwalony
przez Radę Gminy Czudec Uchwałą Nr XXX/294/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod poz. 4676
w dniu 29 grudnia 2017 r. Podstawą prawną opracowania gminnego programu opieki nad
zabytkami są:
 ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713),
 ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2067).
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Czudec na lata 2017-2020 stanowi podstawę
dla działań związanych z ochroną dóbr kultury w okresie czterech lat od podjęcia uchwały
przez Radę Gminy.
Głównym i priorytetowym celem programu opieki nad zabytkami w Gminie Czudec jest
wzmocnienie ochrony i opieki nad nimi oraz poprawa ich stanu zachowania poprzez
opracowanie systemowych rozwiązań realizowanych przez władze gminy. Jest to możliwe
przy czynnej współpracy władz samorządowych z wojewódzkim konserwatorem zabytków
oraz z właścicielami i posiadaczami obiektów.
Kolejnym celem jest wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu
kulturowego, włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
a tym samym podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych. Zahamowanie procesów degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. Celem programu jest również wspieranie
inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
Podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami jest ewidencja zabytków.
Gminną ewidencję zabytków prowadzi Wójt w formie zbioru kart adresowych zabytków
nieruchomych z tereny gminy. Na terenie Gminy Czudec znajduje się wiele zabytków
nieruchomych. Są to układy urbanistyczne, budynki pełniące funkcje mieszkalne
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i użyteczności publicznej, kościoły, kapliczki, domy drewniane itp. W Gminnej Ewidencji
Zabytków znajduje się 218 zabytków. 13 z nich jest wpisanych do rejestru zabytków
województwa podkarpackiego. Zabytki ruchome znajdujące się na terenie Gminy Czudec to
głównie wyposażenie obiektów sakralnych. Wyjątek stanowi sztandar Szkoły Podstawowej
w Czudcu. Są one wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków.
Gmina Czudec systematycznie przeznacza środki finansowe na inwestycje związane
z ochroną zabytków. Z budżetu Gminy Czudec może być udzielona dotacja celowa na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
wyszczególnionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy
Czudec. Dotacja może być udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na
wykonanie prac. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego
podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót. Wniosek składa się do dnia 15 października – o dotację na następny rok.
Zasady udzielania takiej dotacji reguluje uchwała nr XL/281/05 Rady Gminy Czudec z dnia
28 października 2005 r. W roku 2020 informacja o naborze została umieszczona na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Nie zostały jednak złożone żadne wnioski. Zgodnie
z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązek dbania o stan
zabytków, a tym samym ponoszenie nakładów na prace konserwatorskie spoczywa na
właścicielach i użytkownikach obiektów zabytkowych. Gmina nie ma możliwości udzielenia
pomocy finansowej na opiekę nad zabytkiem należącym do osoby fizycznej i nie wpisanym
do rejestru. Z tych też względów utrudnione jest egzekwowanie wykonania określonych,
niezbędnych prac przy zabytku.
Gmina Czudec podejmuje również działania w zakresie odnowy zabytków. W ramach
istniejących programów podejmowane są starania o pozyskanie dofinansowań na ich
odnowę.
W 2020 r. rozpoczęto jedną z większych w ostatnich latach inwestycji dotyczącą ochrony
zabytków. Jest to rewitalizacja rynku w miejscowości Czudec w ramach zadania pn.:
„Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF”. Projekt współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna
i Społeczna; Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne. Łączny koszt zadania wynosi 3 784 418,98 zł, a jego zakończenie przewidziane
jest na czerwiec 2021 r.
Kolejnym zadaniem z zakresu ochrony zabytków przeprowadzonym w 2020 r. była
konserwacja pomnika św. Jana Nepomucena w Czudcu, ujętego w Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Czudec, a 12 lutego 2020 r. wpisanego do wojewódzkiego rejestru
zabytków ruchomych. Zły stan techniczny pomnika wymagał podjęcia pilnych prac
konserwatorskich w celu zachowania wartości historycznej i kulturowej tego obiektu. Ze
względu na to, że figura znajduje się na działce będącej własnością Powiatu Strzyżowskiego
Gmina Czudec podjęła starania, aby przeprowadzić remont przy udziale Starostwa
Powiatowego. Prace konserwatorskie zakończono 16 października 2020 r. Całkowita
wartość zadania wyniosła 76 962,66 zł, z czego ze środków Konserwatora Zabytków
otrzymano 22 981,00 zł.
W 2020 r. na terenie gminy podejmowane były również działania edukacyjne oraz
popularyzujące wiedzę o dziedzictwie kulturowym gminy, realizowane przez instytucje kultury
podległe gminie tj. Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Kultury oraz inne placówki prowadzące
działania edukacyjne, promocyjne, kulturowe w ramach działalności bieżącej.
Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Czudec na lata 2017-2020 jest sukcesywnie
realizowany wg przyjętych założeń. Przede wszystkim są to:
1. prowadzenie prac remontowo – konserwatorskich przy obiektach zabytkowych
stanowiących własność gminy,
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2. podejmowanie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytków
będących własnością gminy,
3. umożliwienie starania się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą
Nr XL/281/2016 Rady Gminy Czudec,
4. organizowanie i wspieranie realizacji konkursów, wystaw i innych działań edukacyjnych,
5. wydawanie i wspieranie publikacji poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego
gminy.
Ponadto wszelkie prace konserwatorskie, budowlane dotyczące obiektów wpisanych do
rejestru zabytków były prowadzone zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, po uzyskaniu stosownej decyzji o prowadzeniu prac. W zakresie ochrony i opieki
nad zabytkami, gmina współpracuje z placówkami oświatowymi, kulturalnymi,
stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami i kościołami, promując wartości
materialne oraz niematerialne dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Przy opracowywaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przy podziałach nieruchomości, konsekwentnie
stosuje się wytyczne konserwatorskie.

V.3.12. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest zadaniem własnym gminy wynikającym
z art. 7 ust. 1 pkt 19, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca ta prowadzona jest w oparciu o program uchwalany corocznie przez Radę
Gminy. Program współpracy na rok 2020, po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach
społecznych, został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XII/96/2019 z dnia
25 października 2019 r. Dokument ten precyzuje zakres współdziałania Gminy Czudec
z organizacjami pozarządowymi oraz określa zasady tej współpracy. W corocznie
uchwalanym programie Rada Gminy wskazuje priorytetowe grupy zadań po to, by na ich
realizację kierować środki budżetu gminy. Głównymi kryteriami selekcji tych grup są –
z jednej strony potrzeby gminy, z drugiej natomiast – potencjał organizacji pozarządowych.
Wykaz organizacji pozarządowych działających na
zamieszczony w załączniku nr 3 do niniejszego raportu.

terenie

gminy

Czudec

został

Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami non - profit, organizacjami
wolontarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne
ogniwo aktywności społeczno – gospodarczej, demokratycznego państwa. Obszarem
aktywności tych organizacji jest przede wszystkim pomoc społeczna, działalność
charytatywna, ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura
fizyczna, a także wiele innych działalności dla dobra publicznego. Rozległość i zakres
działań w jakie angażują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych działań
oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje te stanowią istotne
uzupełnienie działań administracji i dlatego powinny być postrzegane jako cenny partner dla
jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzają one bowiem możliwości wyboru sposobu
zaspokajania potrzeb społecznych, co z kolei pozwala na osiągnięcie założonego celu
w sposób bardziej efektywny i tańszy. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera
się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji oraz jawności. Obejmuje zadania określone w art. 4 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy i może
przybierać różne formy tj.:
 powierzania lub zlecania tym organizacjom do realizacji zadań publicznych,
 udostępniania nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych,
 udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,
 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
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 konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych.
Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogą
być powierzone organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego w ustawowym trybie, przy współudziale finansowym Gminy Czudec,
w roku 2020 wskazano następujące przedsięwzięcia:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców
Gminy Czudec - w tym zakresie w 2020 r. gmina współpracowała z Fundacją Hipoterapii
„KUCYK”. Na realizację tego zadania została udzielona dotacja w wysokości
10 000,00 zł. Realizator został wyłoniony w otwartym konkursie ofert. Zadanie polegało
na prowadzeniu terapeutycznej jazdy konnej dla mieszkańców z terenu gminy Czudec.
Rehabilitacją w formie hipoterapii zostały objęte osoby niepełnosprawne z mózgowym
porażeniem dziecięcym, opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym,
autyzmem, zespołem Downa, ADHD, głuchotą oraz dzieci i młodzież z wadami postawy.
W ramach realizacji zadania Fundacja przeprowadziła 358 zajęć hipoterapii, w tym koszt
286 zabiegów został pokryty z dotacji. W terapii aktywnie uczestniczyło 11 mieszkańców
gminy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 325,00 zł z czego: 10 000,00 zł to
środki pochodzące z udzielonej dotacji, a pozostała kwota tj. 4 325,00 zł stanowiła środki
własne fundacji oraz wkład osobowy tj. pracę wolontariuszy. Udział własny fundacji
wyniósł 30,2%.
2. Działania na rzecz kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji - podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych poprzez
promocję walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec – na
realizację tego zadania w 2020 r. Wójt Gminy Czudec udzielił dotacji w wysokości
12 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Stowarzyszenie zostało
wyłonione w otwartym konkursie ofert. Zadanie obejmowało redagowanie i wydawanie
„Kwartalnika Czudeckiego” w 2020 r. w nakładzie 500 egzemplarzy na kwartał.
Całkowity koszt realizacji wyniósł 16 058,00 zł, z czego 12 000,00 zł to środki
pochodzące z udzielonej dotacji, a pozostałą kwotę tj. 4 058,00 zł stanowiły środki
własne stowarzyszenia (w tym: wkład osobowy wolontariuszy – 2 500,00 zł oraz środki
finansowe stowarzyszenia – 1 558,00 zł).Udział własny stowarzyszenia w realizacji
zadania wyniósł 25,00%. Materiały promocyjne powstałe w wyniku realizacji tego
zadania służą min. popularyzacji walorów turystycznych gminy, propagowaniu lokalnych
tradycji i wartości kulturalnych oraz przybliżeniu wydarzeń historycznych związanych
z naszą Gminą.
3. Działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w ramach realizacji tego
zadania gmina współpracowała z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy
Czudec, którym w roku 2020 udzieliła datacji na podstawie ustawy o sporcie. Szerzej na
ten temat – w pkt IV ppkt IV.9. Raportu o Stanie Gminy.
4. Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zadanie
to było realizowane w głównej mierze przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Szersza informacja w tym zakresie została zamieszczona
w pkt V ppkt V.3.10. Raportu o stanie Gminy.
5. Działania w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w domu
osób, które z powodu choroby lub fizycznej ułomności są niezdolne do wykonywania
podstawowych czynności życiowych. Zadanie to było realizowane w 2020 r. przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie. Stowarzyszenie zostało
wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 71
736,00 zł i w całości został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji udzielonej
przez gminę. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 12 podopiecznych. Koszt jednej
godziny usług opiekuńczych wyniósł 24,50 zł, a osoby świadczące usługi opiekuńcze
w roku 2020 przepracowały łącznie 2920 godzin. Opiece podlegały osoby skierowane na
podstawie decyzji wydanej przez Kierownika GOPS w Czudcu. Pomocą zostali objęci
podopieczni znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, często niezdolni
do samodzielnej egzystencji w swoim środowisku. Usługi opiekuńcze dotyczyły
w szczególności: zaspokajania codziennych potrzeb życiowych w domach
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podopiecznych z terenu gminy Czudec (utrzymanie czystości, przygotowanie posiłków),
opieki higieniczno – sanitarnej, pielęgnacji zleconej przez lekarzy oraz pomocy
w podtrzymywaniu dobrej kondycji psychicznej podopiecznych.
Wszystkie zadania publiczne zrealizowane w 2020 r. przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi wykonano prawidłowo, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach.
Ich realizacja odbywała się w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2 co nakładało na
wykonawców dodatkowe obowiązki sanitarne. Sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy na 2020 r. zostało przedstawione podczas sesji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
i pozytywnie ocenione przez Radę Gminy.

V.3.13. Współpraca z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego
V.3.13.1. Porozumienia i pomoc finansowa dla J.S.T
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego może udzielać
dotacji innym samorządom na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. Wysokość
dofinansowania określa, w drodze uchwały organ stanowiący tej jednostki samorządu
terytorialnego, która udziela dotacji. Z uwagi na to, że pomoc ta przyjmuje postać dotacji
celowej, umowa powinna spełniać postanowienia art. 130 ustawy o finansach publicznych.
Pomoc może być udzielana na zadania bieżące lub inwestycyjne. Z budżetów JST
dokonywane są także wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, na podstawie ustawy z 6 kwietnia
1990 r. o Policji (ustawa o Policji). Ustawa ta przewiduje, że m.in. JST mogą uczestniczyć
w pokrywaniu wydatków: inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych, kosztów
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, zakupu niezbędnych towarów
i usług na potrzeby jednostek organizacyjnych policji. Podstawą przekazania tych dotacji dla
Policji jest porozumienie władz gminy z komendantem wojewódzkim policji.
W roku 2020 z budżetu gminy Czudec zostały przekazane środki n/w jednostkom samorządu
terytorialnego w formie dotacji, pomocy finansowej oraz wpłat na fundusz wsparcia:
1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Strzyżowskiego na przebudowę drogi
powiatowej nr 1917 R Czudec - Wyżne wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa
pieszych w kwocie 200 000,00 zł (uchwała nr XVII/140/2020 RG Czudec z dnia
24 stycznia 2020 r.). Dotowany rozliczył się z dotacji.
2. Dotacja celowa udzielona dla Gminy Miasto Rzeszów zgodnie z uchwałą nr
XXXI/313/2017 RG Czudec z dnia 29 grudnia 2017 r. dotyczącą opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. Kwota udzielonej dotacji – 7 461,64 zł. Dotowany rozliczył dotację.
3. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego w wysokości
53 981,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie prac
konserwatorskich figury św. Jana Nepomucena przy ul. Świętego Jana w Czudcu
(uchwała nr XXV/201/2020 RG Czudec z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały XVIII/154/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej). Dotowany rozliczył się z dotacji.
4. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego w formie dotacji celowej
w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu środków ochronnych
dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby
zakaźnej COVID-19 (uchwała nr XIX/160/2020 RG Czudec z dnia 30 kwietnia 2020 r.).
Dotowany rozliczył się z dotacji.
5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Strzyżowskiego w wysokości
20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie (uchwała nr XIX/159/2020 RG
Czudec z dnia 30 kwietnia 2020 r.). Dotowany rozliczył dotację.
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego w formie dotacji celowej w wysokości
30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejsc parkingowych przy Zespole Szkół
w Babicy (uchwała nr XXIV/192/2020 RG Czudec z dnia 30 października 2020 r.
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w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.). Dotowany
rozliczył się z dotacji.
7. Dotacja celowa z budżetu dla Miasta Rzeszowa w zakresie powierzenia realizacji
zadania przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Czudec
oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę
Wytrzeźwień w Rzeszowie (uchwała Nr XIV/132/2019 RG Czudec z dnia 13 grudnia
2019 r.). Dotacja wyniosła 4 153,00 zł. Dotowany rozliczył się z dotacji zwracając do
budżetu gminy niewykorzystane środki w wysokości 2 440,00 zł.
8. Dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł przekazana na fundusz wsparcia policji
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów remontowo budowlanych do wykonania prac modernizacyjnych w budynku Komendy Powiatowej
Policji w Strzyżowie (uchwała Nr XXIV/190/2020 RG Czudec z dnia 30 października
2020r.). Dotowany rozliczył się z dotacji.
9. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Frysztak w kwocie 10 000,00 zł
z przeznaczeniem na remont oświetlenia oraz nawierzchni bitumicznej placu przy stacji
kolejowej Frysztak – w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego (uchwała Nr
XXV/202/2020 RG Czudec z dnia 27 listopada 2020 r.). Dotowany rozliczył się z dotacji.
W roku 2020 w ramach współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej
Gmina Czudec udzieliła wsparcia finansowego na łączną kwotę 348 156,30 zł. Przekazane
środki finansowe zostały wykorzystane do poprawy infrastruktury na terenie naszej gminy jak
również bezpieczeństwa jej mieszkańców.

V.3.13.2. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny
Od 2013 r. Gmina jest członkiem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W skład
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzi 13 gmin. Gmina Czudec jest jedyną
gminą z powiatu Strzyżowskiego wchodzącą w skład w/w partnerstwa. Przynależność do
ROF pozwala nam na pozakonkursowe pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej a także na
efektywne ich wykorzystanie. W 2020 roku w ramach partnerstwa realizowane były
inwestycje z zakresu OZE czyli montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach
mieszkańców gminy Czudec w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROFprojekt parasolowy”. W trakcie realizacji jest projekt pn. „Kompleksowa Rewitalizacja na
terenie ROF” oraz „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

V.3.13.3. Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
W 2017 roku Gmina Czudec została członkiem Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa. Związek Gmin “PKS” tworzy 9 podrzeszowskich gmin: Boguchwała,
Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn.
Celem projektu jest m.in. lepsze wykorzystanie transportu publicznego, rozbudowa
infrastruktury, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.
Na terenie gminy Czudec uruchomione zostały 3 linie autobusowe:
 linia 210 – Rzeszów-Niechobrz-Czudec
 linia 209 – Rzeszów-Boguchwała-Babica
 linia 208 – Rzeszów-Boguchwała-Czudec-Pstrągowa
W 2020 r. wydłużono trasę linii autobusowej 210 Rzeszów-Niechobrz-Czudec o 2 nowe
przystanki na terenie miejscowości Wyżne (przystanek koło Młyna i przystanek koło Zajazdu
Magyar).
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ZAŁĄCZNIKI

1. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Czudcu.
2. Wykaz inwestycji gminnych zrealizowanych w 2020 r.
3. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czudec w 2020 r.
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VII. PODSUMOWANIE
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Czudec. Mam
nadzieję, że dokument opracowany przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy
i jednostek podległych w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje
związane z funkcjonowaniem naszej „Małej Ojczyzny” jaką jest gmina Czudec.
Miniony rok będzie zapamiętany jako rok pandemii. Nasze życie zostało
podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin
życia. Musieliśmy pozostać w domach. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy,
instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans. Zamiast otwierać
i uczestniczyć, musieliśmy zamykać i ograniczać wszystko, żeby obronić się przed
niewidzialnym przeciwnikiem. Zmuszeni byliśmy do zminimalizowania kontaktów
społecznych, w związku z czym niewiele w minionym roku spotkań, wydarzeń
sportowych i koncertów się odbyło. Utrudnienia spowodowane obecną sytuacją nie
wpłynęły jednak negatywnie na zaplanowane inwestycje oraz inne przedsięwzięcia
związane z rozwojem Naszej Gminy. Jak widać rok 2020 był kolejnym rokiem, który
przyniósł zmiany w każdym sołectwie. Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców,
gmina musi stawić czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Roku 2020 nie
należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy
postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem przygotowane
zostały nowe plany i koncepcje na kolejne lata. Te działania nie byłyby możliwe, gdyby
nie zaangażowanie i wiedza urzędników, Radnych, Sołtysów, organizacji
pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy
poprawić w ich otoczeniu. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego
i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury
technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Udało się
zrealizować nie tylko inwestycje drogowe, inwestycje liniowe, ale również te, które
sprzyjają integracji mieszkańców. Gmina realizowała przedsięwzięcia związane
z edukacją, ekologią, czy ogólnie rozumianą profilaktyką oraz polityką wyznaczoną
w dokumentach strategicznych, co zostało szeroko omówione w treści niniejszego
raportu. Na ostatniej sesji Rady Gminy w grudniu 2020 r. podjęto uchwałę
o przesunięciu realizacji jednego z zadań inwestycyjnych pn. „Wykonanie 12
odcinków oświetlenia na terenie Gminy Czudec” na rok 2021.
Zachęcam mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności
lokalnej poprzez włącznie się do działalności Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych i Uczniowskich Klubów Sportowych.
Zapraszam również do udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych
i sportowych organizowanych przez Urząd Gminy i Ośrodek Kultury w Czudcu.
Dziękuję za dotychczasowe zainteresowanie i zapraszam do zapoznania się
z kolejnymi wersjami raportów, które opracowane będą zgodnie z ustawą do końca
maja każdego roku kalendarzowego.
Wszelkie
informacje
na
temat
działalności
prowadzonej
przez
Gminę
Czudec, jej organy i jednostki znajdują się na stronach internetowych:
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy http://www.bip.czudec.pl, stronie
internetowej gminy Czudec www.czudec.pl oraz na fanpage na Facebooku Biuletyn
informacyjny gminy Czudec.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Ślipski
Wójt Gminy Czudec
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Załącznik nr 1
do Raportu o stanie gminy
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Załącznik nr 2
do Raportu o stanie gminy
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY CZUDEC W 2020 ROKU.
Lp.

Nazwa zadania

1.

2
Wykonanie trzech odcinków oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Czudec
w miejscowościach:
– Odcinek 1 – „Budowa odcinka sieci oświetlenia
chodnika przy drodze powiatowej nr 1409R
Zwięczyca -Niechobrz-Czudec w miejscowościach
Czudec i Przedmieście Czudeckie – etap II”
– Odcinek 2 – „Budowa odcinka sieci oświetlenia
ulicznego w miejscowościach Babica i Przedmieście
Czudeckie – etap II”
– Odcinek 3 – „Budowa odcinka sieci oświetlenia
przy ul. Błonie w miejscowości Czudec – etap I „
„Wykonanie trzech odcinków oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Czudec
w miejscowościach Przedmieście Czudeckie,
Nowa Wieś i Zaborów”
- Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiącej
oświetlenie uliczne w miejscowościach Nowa Wieś
i Zaborów – całość
- Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego
w miejscowości Przedmieście Czudeckie – Wólka
gm. Czudec - odcinek od L3/1WO do L6/2WO –
etap I
- Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego w
miejscowości Przedmieście Czudeckie - Zawisłocze,
gm. Czudec – L6/1WO do L14/1WO – etap I

1.

2.

Założony termin
realizacji
zadania
3

Koszt
realizacji
zadania
4

31.08.2020 r.

96 186,00 zł

Zakres przygotowania zadania do realizacji
5
07.04.2020 r. odbył się przetarg na wykonanie trzech
odcinków oświetlenia na terenie Gminy.
Złożono 11 ofert na wykonanie zadania.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę FHU
INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa
z Rzeszowa, na kwotę 96 186,00 zł. Zadanie zostało
zakończone w czerwcu 2020 r.

22.05.2020 r. odbył się przetarg na wykonanie trzech
odcinków oświetlenia na terenie Gminy. Złożono 10 ofert
na wykonanie zadania. Najkorzystniejsza oferta została
złożona przez firmę ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp.
z o. o. z Rogoźnicy, na kwotę 113 160,00 zł.
Zadanie zostało zakończone w wrześniu 2020 r.
30.09.2020 r.

113 160,00 zł
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„Budowa
obiektów
małej
w miejscach publicznych w
Czudec i Pstrągowa”

C Z U D E C

architektury
miejscowości

Rewitalizacja Rynku w miejscowości Czudec
oraz Budowa Centrum Bezpieczeństwa, Kultury
i Integracji Społecznej.

01.06.2020 r.

31.06.2021 r.

Zadanie realizowane w ramach członkostwa
w stowarzyszeniu ROF

5.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Czudec w ramach zadania pn. „Budowa
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Czudec” w miejscowości Nowa
Wieś

31.08.2021 r.

Koszt
realizacji
zadania

Zakres przygotowania zadania do realizacji

W dniu 25.11.2019 r. odbył się przetarg na wykonanie
zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmę ARGON
181 229,49 zł Klaudiusz Półtorak z Przemyśla, na kwotę 181 229,49 zł
(w tym kwota dofinansowania 115 316,32 zł). Zadanie
zostało zakończone marcu 2020 r.
29 listopada 2019 r. została podpisana umowa na
dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa Rewitalizacja
na terenie ROF”. W ramach w/w zadania na terenie gminy
Czudec zostanie wykonana Rewitalizacja Rynku
w miejscowości Czudec oraz wybudowany nowy budynek
Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej.
W pierwszym kwartale 2020 r. zastały ogłoszone przetargi
na wykonie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji
inżyniera kontraktu. Złożono następujące oferty:
7 700 000,00 - na zadanie: „Budowa Centrum Bezpieczeństwa, Kultury
zł
i Integracji Społecznej” - firma Akar Sp. z o. o. za kwotę
3 669 463,92 zł. Wykonawca do końca 2020 r. wykonał
budynek w stanie surowym otwartym. Prace wykonywane
są zgodnie z harmonogramem.
- na zadanie: „Rewitalizacja rynku w miejscowości Czudec”
firma SOLKAN Sp.z o.o. za kwotę 3 784 418,98 zł.
Wykonawca do końca 2020 r. zakończył remont wewnątrz
budynku usługowo - handlowego, wykonał sieci
elektroenergetyczne i sieci kanalizacji deszczowej,
wykonał przebudowę zatoki autobusowej.
Dnia 15.06.2020 r. odbył się przetarg na wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś. Złożono
trzy oferty na wykonanie zadania. Najkorzystniejsza oferta
została złożona przez firmę Zakład Instalacji Sanitarnych
3 110 670,00
Adam Niedziałek, na kwotę 3 110 670,00 zł. W roku 2020
zł
została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej bez
przyłączy po południowej stronie rzeki Pstrągówki oraz
dostarczono i zamontowano kontenerową oczyszczalnię
ścieków.
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Założony termin
realizacji
zadania

6.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Czudec w ramach projektu pn. „Budowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Czudec” w miejscowości Babica
„Działy”, Wyżne „DK19 i Rzeki”, Pstrągowa
„Strachociny”, Zaborów

31.05.2021 r.

7.

Wykonanie przyłącza studni głębinowej do SUW
w Nowej Wsi wraz z niezbędną modernizacją
SUW

18.12.2020 r.

8.

Wykonanie piłkochwytów na boisku przy Szkole
Podstawowej w Czudcu

16.10.2020 r.

9.

Wykonanie oświetlenia boiska do siatkówki
plażowej przy Szkole Podstawowej w Czudcu

30.10.2020 r

10.

Wykonanie
zasilania
policznikowego
tymczasowej sceny artystycznej w Czudcu

18.12.2020 r.

11.

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia placu
18.12.2020 r.
zabaw w miejscowości Zaborów i Pstrągowa Wola

Opracowanie
koncepcji
zagospodarowania
12. terenu przy boisku sportowym w miejscowości
Czudec

30.12.2020 r.

Koszt
realizacji
zadania

Zakres przygotowania zadania do realizacji

15.06.2020 r. odbył się przetarg na wykonanie sieci
wodociągowej w miejscowości Babica ”Działy”, Wyżne
„DK19 i Rzeki”, Pstrągowa „Strachociny”, Zaborów.
Złożono
dwie
oferty
na
wykonanie
zadania.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę
773 020,45 zł
Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek, na kwotę
773 020,45 zł. W roku 2020 została wybudowana sieć
wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowościach
Babica i Wyżne oraz rozpoczęto budowę w miejscowości
Pstrągowa.
10.09.2020 r. odbył się przetarg na wykonanie przyłącza
studni głębinowej do SUW w Nowej Wsi wraz z niezbędną
modernizacją SUW. Wpłynęła jedna oferta na wykonanie
zadania złożona przez firmę Zakład Instalacyjno426 000,01 zł
Budowlany Edward Kwiek, na kwotę 426 000,01 zł.
Została wybudowana sieć wodociągowa i ułożony
światłowód łączący studnię z SUW oraz wykonano
budowę studni wraz z wyposażeniem.
Prace zostały wykonane przez firmę F.H.U. TRESS9 815,40 zł SPORT Andrzej Szymański ul. pl. Jana Kilińskiego 6, 35005 Rzeszów za kwotę 9 815,40 zł.
Wykonanie oświetlenia boiska do siatkówki plażowej przy
7 000,00zł
Szkole Podstawowej w Czudcu zostało wykonane zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
Prace zostały wykonane przez firmę ANTARES – Adam
Antonik S.J. za 20 00,00 zł . Zasilanie wykorzystywane
20 000,00 zł
będzie do obsługi koncertów muzycznych wymagających
dużej mocy przyłączeniowej energii elektrycznej,
Prace zostały wykonane przez firmę ANTARES – Adam
32 000,00 zł
Antonik S.J. za 32 00,00 zł .
Prace zostały wykonywane są przez Pana Łukasza
Padykułę. W dniu 5.12.2020 r. została przestawiona
13 200,00 zł
koncepcja
zagospodarowania
do
oceny
przez
Zamawiającego.
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Wykonanie
piwniczek
cmentarnych
na
13. cmentarzach komunalnych na terenie Gminy
Czudec
Dostawa oraz montaż 3 sztuk klimatyzatorów
14. w sali widowiskowej w Domu Ludowym
w Pstrągowej
Wykonanie zadaszenia przy Szkole Podstawowej
15.
w Zaborowie
Dostawa i montaż 5 szt. okien w budynku Domu
16.
Ludowego w Babicy
Wykonanie parkingu przy ZS w Wyżnem, placu
składowania w Czudcu przy ul. Szarych
17.
Szeregów oraz tymczasowego placu targowego
w Czudcu
Projekt
odcinka
sieci
wodociągowej
w miejscowości Czudec, ul. Owocowa oraz sieci
18. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czudec ul.
Owocowa,
Przedmieście
Czudeckie
k/ul.
Grabieńskich

19.

Projekt podłączenia studni S5 i S6 do Stacji
Uzdatniania Wody w Nowej Wsi - kontynuacja

Projekt sieci wodociągowej –kontynuacja z 2017 r.:
- Pstrągowa „Rzeki”
20.
- Wyżne „Sołtysie”
- Zaborów ”Sołtysie”

C Z U D E C

Założony termin
realizacji
zadania

Koszt
realizacji
zadania

30.10.2020 r.

19 899,98 zł

15.05.2020 r.

25 000,00 zł

31.07.2020 r.

30 000,00 zł

30.06.2020 r.

-

30.06.2020 r.

68 150,61 zł

Zakres przygotowania zadania do realizacji
Prace polegały na :
- przebudowie piwniczek pojedynczych na podwójne -3 szt.
-wybudowanie
piwniczek
dwuosobowych
wraz
z odbojówką z kostki brukowej – 4 szt.
- wykonanie piwniczki czteroosobowej – 1 szt.
Prace zostały wykonane w terminie przez firmę Zakład
Betoniarski Stawarz Dariusz za kwotę 19 899,98 zł.
Prace zostały wykonane przez firmę ASPAWEN Bogdan
Siuta za kwotę 21 300,00 zł.
Zadanie zostało wykonane przez Pana Janusza Gwiżdż
za kwotę 25 500,00zł.
Prace zostały wykonane przez firmę: WEPA Jacek
Stanisław za kwotę 9 170,00 zł.
Zadanie zostało wykonane przez firmę RIVERBUD Piotr
Pakla za kwotę 68.150,61zł.

Wykonawcą zadania jest firma usługowa INSTAL-NET
Ewa Jabłońska z Biłgoraja za kwotę 22 900,00 zł.
23.12.2019 r.
Z powodu konieczności wykonania badań geologicznych
termin
prace projektowe dla odcinka kanalizacji sanitarnej
22 900,00 zł
aneksowany do 1.
w Przedmieściu Czudeckim wydłużyły się, w grudniu
kwartału 2020 r.
zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
Dla sieci wod-kan przy ul. Owocowej uzyskano
pozwolenie na budowę.
Wykonawcą projektu była firma PUPH EKA mgr inż.
Elżbieta Gutkowska-Kwiek Rzeszowa za kwotę 59 999,40
30.10.2020 r.
59 999,40 zł
zł brutto. Prace projektowe zostały wykonane i uzyskano
pozwolenie na budowę.
Wykonawcą zadania jest firma Geokart International
z Rzeszowa na kwotę 349 996, 50 zł.
30.12.2020 r.
259 000,00 zł
- dla sieci wodociągowej Pstrągowa „Rzeki”, Wyżne,
Zaborów (Sołtysie), Czudec ul. Okopowa i Warzywna oraz

123

R A P O R T

Lp.

O

S T A N I E

G M I N Y

Nazwa zadania

C Z U D E C

Założony termin
realizacji
zadania
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sieci kanalizacji sanitarnej w Czudcu ul. Na Stawki, Wyżne
„Przylasek” wydane zostały pozwolenia na budowę
- dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Przedmieście
Czudeckie
„Wola”
przygotowano
dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

- Czudec ul. Okopowa i Warzywna
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach:
- Przedmieście Czudeckie „Wola”
- Wyżne „Przylasek”, „do końca”
- Czudec ul. Na Stawki

21.

Projekt odcinka sieci kanalizacji w miejscowości
Wyżne „Kosina”

30.12.2020 r.

15 375,00 zł

22.

Rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia
w Pstrągowej

30.12.2020 r.

25 500,00 zł

30.12.2020 r.

3 600,00 zł

23. Wykonanie odwiertu studni głębinowych

Zakres przygotowania zadania do realizacji

Wykonawcą zadania jest firma DFI Sp. z o.o.
z Rzeszowa na kwotę 15 375,00 zł. Ze względu na
usytuowanie przysiółka „Przylasek” odcinek ten połączony
zostanie z projektem kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Lubenia. Złożono wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę dla tego odcinka.
Wykonawcą zadania jest firma Intertorg S.c. Paweł Bożek
Daniel Marcinik z Sanoka na kwotę 25 500,00 zł.
Prace wykonywane były w miejscowościach Wyżne
i Nowa Wieś.
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Załącznik nr 3
do Raportu o stanie gminy za rok 2020.

Wykaz organizacji pozarządowych działających
na terenie gminy Czudec
1. Kluby Sportowe
 Ludowy Klub Sportowy Czarni Czudec
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Czudec
 Stowarzyszenie "ProSport" Czudec
 Stowarzyszenie Husarz Czudec Kick Boxing w Czudcu
 Ludowy Klub Sportowy "Diament Pstrągowa"
 Uczniowski Klub Sportowy "Diament Pstrągowa"
 Uczniowski Klub Jeździecki "Kucyk"
2. Ochotnicze straże pożarne
 Ochotnicza Straż Pożarna w Czudcu
 Ochotnicza Straż Pożarna w Babicy
 Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem
 Ochotnicza Straż Pożarna w Pstrągowej
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie
3. Koła gospodyń wiejskich
 w Nowej Wsi
 w Pstrągowej
 w Zaborowie
 w Wyżnem
 w Czudcu
4. Ruchy i stowarzyszenia katolickie
 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 Parafialny Zespół Caritas
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
5. Inne stowarzyszenia i fundacje
 Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
 Fundacja Hipoterapii „ Kucyk’’
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej
 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Edukacji w Powiecie Strzyżowskim i Rozwoju
Młodych Talentów - "Kopernik"
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Czudcu
 Koło Łowieckie „Bażant" w Czudcu
 Koło PZW nr 14 „Leszcz” w Czudcu
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