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WSTĘP 
 

W związku z wejściem w życie przepisu art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), nałożony został na organ wykonawczy obowiązek 
przedstawienia w terminie do dnia 31 maja radzie gminy raportu o stanie gminy. Raport 
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. 

Celem przygotowania niniejszego Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną Gminy Zaleszany. W związku z tym zgromadzone zostały 
szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy w roku 2018, z odniesieniem 
do roku poprzedniego, według stanu na dzień 31 grudnia. Dzięki temu istnieje możliwość 
dokonania wszechstronnego porównania poziomu rozwoju Zaleszan na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat w aspekcie „rok do roku”. 

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na 
faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie 
się można odwoływać w trakcie realizacji zadań samorządu, śledząc postępy wdrażania 
zaplanowanych działań. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności Gminy: 

 środowisko naturalne 
 demografia i rynek pracy (w tym bezrobocie) 
 finanse Gminy 
 działalność gospodarcza 
 warunki życia mieszkańców (w tym sytuacja mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja, 

drogi, energetyka i gazownictwo) 
 pomoc społeczna 
 ochrona zdrowia 
 bezpieczeństwo publiczne 
 oświata 
 kultura i sport. 

Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów (silnych stron) 
Gminy, jak i pewnych braków oraz problemów. Stały się one podstawą procesu planistycznego, 
bowiem atuty są tymi elementami, na których należy bazować, planując dalszy rozwój Gminy 
Zaleszany. Z kolei usunięcie, bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których 
realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców  
i przyjezdnych, a więc zwiększenia atrakcyjności Gminy. 

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł  
i są wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: 

 Urząd Gminy Zaleszany 
 Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach 
 Gminną Bibliotekę Publiczną w Zaleszanach 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach 
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 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach 
 Gminne jednostki oświatowe 
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o.o. 
 Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli 
 Posterunek Policji w Zbydniowie 
 Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli 
 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach 
 Organizacje pozarządowe 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy  
w Zaleszanach i jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących  
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 

Autorem Raportu jest Sekretarz Gminy Zaleszany, Sebastian Nabrzeski. 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ZALESZANY 
 

1.1. Historia Gminy Zaleszany  

W źródłach historycznych czytamy, że „... w okresie ustalania się władzy Kazimierza 
Odnowiciela, tzn. około połowy XI wieku nastąpiła masowa kolonizacja średniej Wisły, czyli 
także okolic Sandomierza”, „... doliny Wisły, dolnego Sanu, zostały od początku XIV wieku 
niemal zwarcie zasiedlone, istniały już prawie wszystkie osady, które dziś spotykamy na tych 
terenach”.  

Miejscowości wchodzące w skład gminy, notowane są w „Liber Beneficiorum” J. Długosza. 
Prawdopodobnie początki założenia wiosek przypadają na XI i XII wiek.  

Na temat założenia Zaleszan i wsi wchodzących w skład gminy wypowiada się „Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, wydany pod redakcją 
Bronisława Chlebowskiego.  

W połowie XV wieku wieś Zaleszany miała kościół drewniany pod wezwaniem św. Mikołaja. 
Dziedzic wsi Mikołaj Chrząstkowski, chorąży krakowski otrzymał wieś w posagu żony.  
W roku 1578 Zaleszany posiadał Jan Kołaczkowski. Było tam wówczas 18 kmieci, 4,5 łana,  
2 zagrodników z rolą, 2 komorników z bydłem,2 komorników bez bydła i 2 rzemieślników.  

Zbydniów z Dzierdziówką w XI wieku nazywał się Szbygniew. W połowie XV wieku 
Zbydniów był wsią królewską, która miała łany kmiece, karczmy, zagrody, folwark królewski, 
w których dziesięcinę oddawano kościołowi w Gorzycach i plebanii w Zaleszanach. Osada 
podobna była do wielu wsi puszczańskich, ludność zajmowała się drobnym rzemiosłem, 
połowem ryb w Sanie, rolnictwem, bartnictwem i eksploatacją zasobów naturalnych z Puszczy 
Sandomierskiej. 

Istniało już także Kępie Zaleszańskie (Kampie). Do parafii w Zaleszanach od końca XVI wieku 
należały wsie: Kotowa Wola, Motycze Szlacheckie, Skowierzyn, Majdan Zbydniowski  
i Zbydniów z Dzierdziówką.  

Zaleszany i okoliczne wsie mocno podupadły w czasie przemarszu armii szwedzkiej pod 
Karolem Gustawem. Z tego okresu zachowały się dość dobrze usypane przez hetmana Stefana 
Czarnieckiego okopy, które znajdują się w Pilchowie, wsi leżącej w odległości 5 km  
od Zaleszan w kierunku południowo – wschodnim, oraz szwedzki szaniec w Motyczu 
Szlacheckim.  

W okresie przedrozbiorowym omawiany teren należał do województwa sandomierskiego.  
Ten od wieków ustalony podział uległ zburzeniu po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy  
to ziemie w widłach Wisły i Sanu przypadły Austrii i wraz z południowa częścią Małopolski 
zostały wcielone do w formie prowincji nazwanej Królestwem Galicji. Po utworzeniu w Galicji 
urzędów powiatowych w 1857 r. teren obecnej gminy przeszedł pod administrację powiatową 
w Tarnobrzegu.  

Terenów obecnej gminy nie ominęły powstania, bieda, nędza, walki z okupantem w czasie 
wojen.  
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Z XIX wiecznych dziejów Zbydniowie wart odnotowania jest fakt, że to właśnie stąd wyruszyła 
15 marca 1833 roku wyprawa płk. Józefa Zaliwskiego za San do Kongresówki w celu 
wzniecenia powstania w zaborze rosyjskim. W Zbydniowie urodził się gen. Henryk Dembiński 
(1791-1864) jeden z przywódców powstania listopadowego, a następnie rewolucji węgierskiej.  

 

1.2. Gmina Zaleszany obecnie 

Gmina Zaleszany jest położona w powiecie stalowowolskim, w północno-wschodniej części 
województwa podkarpackiego, w odległości około 80 km od Rzeszowa. Jest jedną z pięciu 
gmin powiatu, wyróżniającą się na jego tle dużym udziałem użytków rolnych w całkowitej 
powierzchni gminy (ponad 72%), stosunkowo dobrymi glebami, a w stosunkach 
ludnościowych wsi tego powiatu wsi tego powiatu- większą gęstością zaludnienia i wyższym 
wskaźnikiem przedsiębiorczości. Kolejnym wyróżnikiem gminy jest najlepszy- wśród wsi 
powiatu- poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną.  

Gmina sąsiaduje z ośrodkami miejskimi: bezpośrednio z miastem Stalowa Wola, stanowiącym 
ośrodek przemysłu ciężkiego (wyroby hutnicze, maszyny budowlane, sprzęt obronny). 
Pośrednio graniczy z Tarnobrzegiem i Sandomierzem (w odległościach rzędu 15-20 km).  
Od strony zachodniej bezpośrednio graniczy z Gorzycami, stanowiącymi również ośrodek 
przemysłowy.  

Z Rzeszowem gmina jest powiązana komunikacją kolejową (linia Stalowa Wola- Tarnobrzeg- 
Rzeszów) i drogową (drogą nr 859 do Niska i dalej droga nr 19 Nisko- Rzeszów oraz droga  
nr 859 do Sandomierza i dalej drogami nr 723 i nr 9 przez Tarnobrzeg i Nową Dębę).  

Obszar gminy w granicach administracyjnych wynosi około 87 km2. Liczba mieszkańców 
wynosi około 10,5 tysiąca, a gęstość zaludnienia- około 120 osób/ km2, tj. w granicach średniej 
gęstości w Polsce.  

W skład gminy Zaleszany wchodzi 13 sołectw: Agatówka, Dzierdziówka, Kępie Zaleszańskie, 
Kotowa Wola, Majdan Zbydnowski, Motycze Szlacheckie, Obojna, Pilchów, Skowierzyn, 
Turbia, Wólka Turebska, Zaleszany, Zbydniów. 
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RYSUNEK 1: Mapa położenia powiatu stalowowolskiego na tle województwa podkarpackiego 

oraz Gminy Zaleszany na tle powiatu stalowowolskiego. 
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RYSUNEK 2: Mapa sieci osadniczej i komunikacyjnej Gminy Zaleszany. 
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1.3. Władze Gminy i struktura Urzędu Gminy w Zaleszanach 

Gmina Zaleszany jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną 
do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe 
zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną 
wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum 
oraz poprzez swe organy. 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy w Zaleszanach, a organem 
wykonawczym jest Wójt Gminy Zaleszany, który kieruje bieżącymi sprawami oraz 
reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest 
zwierzchnikiem wszystkich pracowników Urzędu. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, 
przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania wynikające z ustaw szczegółowych. 

Rada Gminy w Zaleszanach rozpoczęła bieżącą kadencję w dniu 19 listopada 2018 r. Skład 
Rady przedstawia się następująco: 

Bąk Bogusław - Zaleszany 

Dul Józef - Kotowa Wola 

Foltarz Mariusz - Kępie Zaleszańskie 

Garanty Grzegorz - Dzierdziówka 

Gimpel Waldemar - Obojna 

Guźla Stanisław - Kępie Zaleszańskie - Wiceprzewodniczący Rady 

Idec-Merkiel Anita - Zbydniów 

Kuna Marzena - Przewodnicząca Rady 

Krawczyk Andrzej - Majdan Zbydniowski 

Latawiec Jan - Pilchów 

Mączka Dariusz - Agatówka 

Pamuła Krzysztof - Turbia 

Przybysz Wiktor - Zbydniów 

Stępień Dorota - Turbia 

Wawryk Jan - Skowierzyn - Wiceprzewodniczący Rady 

Rada Gminy w Zaleszanach w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 
odbyła łącznie 12 posiedzeń sesyjnych. Dla porównania, w roku 2017 Rada Gminy  
w zaleszanach odbyła łącznie 13 posiedzeń, co jest porównywalną ilością. 

W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska: 

WÓJT GMINY 

SEKRETARZ GMINY 

SKARBNIK GMINY 
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REFERAT ORGANIZACYJNY 

Stanowiska merytoryczne: 

 Stanowisko ds. kadr 

 Stanowisko ds. obsługi administracyjno-kancelaryjnej i organizacyjnej Rady 
Gminy i spraw samorządowych 

 Stanowisko ds. przedsiębiorczości i promocji 

 Stanowisko ds. sieci informatycznej i komputerowej 

 Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej 

 Sekretariat - Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych 

REFERAT KSIĘGOWOŚCI, FINANSÓW I NADZORU 

Stanowiska merytoryczne: 

 Z-ca Skarbnika Gminy 

 Stanowiska ds. księgowości budżetowej 

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw środowiskowych 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

Stanowiska merytoryczne: 

 Kierownik Referatu połączone ze stanowiskiem ds. księgowości podatkowej 

 Stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat 

REFERAT GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Stanowiska merytoryczne: 

 Kierownik Referatu 

 Stanowisko ds. drogownictwa 

 Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i zamówień publicznych 

 Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji 

 Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa 

 Stanowisko ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego 

 Stanowiska ds. gospodarki odpadami 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Stanowiska merytoryczne: 

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

 Stanowisko ds. ewidencji ludności 

STANOWISKO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
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Stan zatrudnienia pracowników w Urzędzie Gminy w Zaleszanach na dzień 31 grudnia 2018 r. 
wynosił 35 osób, w tym 26 kobiet i był niższy od stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. o jedną 
osobę (w tym jedną kobietę). W roku 2018 dwóch pracowników Urzędu Gminy w Zaleszanach 
przeszło na emeryturę, utworzono dwa stanowiska pracy – robotnika gospodarczego. 
Zmieniono także nazwę i zakres jednego ze stanowisk w Referacie Księgowości, Finansów  
i Nadzoru tworząc stanowisko Zastępcy Skarbnika. 

W 2018 r. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli na terenie Gminy 
zorganizowano: 

1) roboty publiczne: 
 dla 2 osób bezrobotnych w okresie od 24.04.2018 r. do  22.10.2018 r., 
 dla 3 osób bezrobotnych w okresie od 24.05.2018 r. do  23.11.2018 r.;  

2) staż na stanowisku pracownika administracyjnego dla dwóch osób bezrobotnych  –   
dla jednej osoby w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r., a dla drugiej w okresie  
od 24.05.2018 r. do  23.11.2018 r.; 

3) prace społecznie użyteczne dla 6 osób w okresie od 01.03.2018 r.  do 30.11.2018 r.  
(robotnik gospodarczy i opiekun osób starszych) 

W 2018 r. kontynuowane było zatrudnienie 3 osób bezrobotnych do 30 roku życia 
skierowanych  przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli – na stanowisku pomocy 
administracyjnej.  

Osoby te były zatrudnione w okresie: 

- 15.02.2016 – 15.02.2018; 

- 01.06.2016 – 31.05.2018; 

- 02.11.2016 – 02.11.2018; 

W związku z realizacją zadań do Urzędu Gminy w zaleszanach wpłynęło w roku 2018 11.588 
pism, co było porównywalną ilością do roku 2017, w którym wpłynęło 11.541 pism. 

W roku 2018 nie wpłynęła do Urzędu Gminy w Zaleszanach żadna skarga (w roku 2017 
wpłynęła 1 skarga na pracownika z uwagi na nie wystosowanie w terminie odpowiedzi  
na złożone pismo). Wpłynęło natomiast 3 wnioski w następujących sprawach: 

1) Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego czy sklepy sieci Biedronka 
znajdujące się w województwie podkarpackim dokonały naruszenia przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

2) Wniosek o uzupełnienie oznakowania ulic w miejscowości Kotowa Wola. 
3) Wniosek o podjęcie kontroli nad pracownikiem Urzędu Gminy w związku  

ze sprawowaniem funkcji prezesa jednostki OSP Zbydniów. 

Dla porównania, w roku 2017 wpłynął 1 wniosek dotyczący ulepszenia organizacji, 
usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, wzmacniania praworządności i lepszego 
zaspokajania potrzeb ludności – wybór schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz ulepszanie 
umów adopcyjnych 
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1.4. Jednostki organizacyjne gminy 

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Zaleszany są: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach 
 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach 
 Zespół Szkół w Zaleszanach 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie 
 Zespół Szkół w Turbi 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie 
 Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skowierzynie 
 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach 

Ponadto na terenie Gminy Zaleszany ma swoja siedzibę spółka komunalna – Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o.o., której Gmina Zaleszany jest 100% 
udziałowcem. 
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2. DEMOGRAFIA, BEZROBOCIE, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 
 

2.1. Liczba i struktura ludności 

Gminę Zaleszany na dzień 31 grudnia 2018 r. zamieszkiwało 11.075 osób. W strukturze 
mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga kobiet (50,77%) nad mężczyznami 
(49,23%), co jest tendencją ogólnopolską.  

Analizując dane z lat 2017 i 2018 można dostrzec sukcesywny przyrost liczby mieszkańców, 
co następuje przez kilka ostatnich lat. W badanym okresie nastąpił wzrost liczby kobiet  
(o 39 osób), przy jednoczesnym spadku liczby mężczyzn (o 3 osoby). 

Analizy danych z Głównego Urzędu Statystycznego wykazały, że wskaźnik obciążenia 
ekonomicznego, tj. liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 
będzie się zwiększać w całym kraju. Dla Gminy Zaleszany wskaźnik ten w 2018 r. wynosił 
58,69 (w roku 2017 jeszcze 58,42). 

Zmiany, które następują, a zostały zobrazowane za minione 2 lata nie są znaczące, jednakże 
sukcesywnie postępujący proces starzenia się społeczeństwa zauważalny jest także w Gminie 
Zaleszany. Z minionym roku, w stosunku do roku 2017 znacząco wzrósł udział mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym, co potwierdza tendencje ogólnokrajowe.  

Przyrost naturalny w Gminie Zaleszany utrzymuje stan dodatni. Liczba odnotowywanych 
zgonów wykazuje tendencję malejącą, a liczba urodzeń, wskazuje na niewielki wzrost. 

Dla rozwoju korzystne jest dodatnie saldo migracji. Na analizowanym obszarze więcej jest osób 
przybywających do gminy niż z niej wyjeżdżających. 

Może być to dłuższa tendencja, gdyż dane CBOS wykazują, iż od 2000 roku nastąpił spadek 
liczby migracji z obszarów wiejskich do miast. Napływ nowych mieszkańców na te tereny 
może wynikać z przyrodniczej atrakcyjności regionu oraz spokojnej okolicy przy jednoczesnej 
bliskości dużych miast, przede wszystkim Stalowej Woli. Natomiast na odpływ (także  
na migracje zagraniczne) wpływ mają przede wszystkim zwiększone zainteresowanie 
zdobywaniem wykształcenia oraz trudności na lokalnym rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2018 r.  Strona | 15 
 

2.2. Bezrobocie 

Liczbę bezrobotnych mieszkańców Gminy Zaleszany, zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Stalowej Woli przedstawia poniższe zestawienie: 

Dane na 
dzień 
31.12. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Ogółem W tym 
kobiety 

z prawem do 
zasiłku 

bez prawa do 
zasiłku 

zwolnionych z przyczyn 
dot. zakładu pracy 

razem kobiety razem kobiety razem kobiety 

2017 r. 276 153 38 15 238 138 14 8 

2018 r. 274 159 43 24 231 135 18 10 

TABELA 1: Liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Zaleszany, zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli. 

 

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli  
w poszczególnych przedziałach wiekowych przedstawia się następująco: 

 

 
WYKRES 1: Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Stalowej Woli w poszczególnych przedziałach wiekowych. 
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Sytuacja na rynku pracy stanowi odbicie obecnej sytuacji gospodarczej kraju i w Europie. 
Po kryzysie okresu przemian, sytuacja na rynku pracy stopniowo się poprawiała do roku 2009, 
kiedy to miała miejsce fala kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych oraz zachodniej 
Europie. 

Obecnie rynek pracy w Polsce ulega stopniowej stabilizacji i poprawie. Stopa bezrobocia  
w kraju na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 5,8%, w województwie podkarpackim 8,8%, 
powiecie stalowowolskim, podobnie, jak w Gminie Zaleszany 5,5%. 

Na koniec 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli zarejestrowanych było 
2.417 osób bezrobotnych, w tym 1.375 kobiet. Na przestrzeni ostatnich lat dostrzegalna jest 
prawidłowość wzrostu bezrobocia na przełomie roku oraz jego spadek w trakcie jego trwania. 

W 2018 roku na terenie Gminy Zaleszany udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym wynosił 3,4% (w 2017 r. – 3,96%). 

Pod koniec 2018 roku bez pracy pozostawało 274 osoby (58,03% tej wartości stanowią 
kobiety). Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadały 43 osoby (15,69% ogółu bezrobotnych), 
w tym 24 kobiety. 

Poziom wykształcenia osób bezrobotnych w Gminie Zaleszany przedstawia poniższy wykres. 

 

 
WYKRES 2: Poziom wykształcenia osób bezrobotnych w Gminie Zaleszany. 

 

Jak można zauważyć, podobnie jak w całym powiecie, wśród osób bezrobotnych przeważają 
te z niższym wykształceniem. Ponad ¼ bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym, taki sam jest udział pozostających bez pracy mieszkańców Gminy 
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z wykształceniem średnim zawodowym. Problem bezrobocia w najmniejszym stopniu dotyka 
osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (7,3%) oraz wyższym (16,79%). 

Na początku analizowanego przedziału czasowego najmniejsze problemy ze znalezieniem  
i utrzymaniem pracy miały osoby starsze, posiadające już spore doświadczenie zawodowe. 
Jednocześnie o niewielkim udziale tej grupy wśród bezrobotnych świadczy fakt stopniowego 
osiągania wieku emerytalnego. Najwięcej osób bez pracy było z młodszych grup wiekowych, 
tj. od 25 do 34 roku życia (24,82%). Były to osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym, 
najczęściej zaraz po ukończeniu nauki lub nadal ją odbywające. 

Dane dotyczące bezrobocia w odniesieniu do stażu pracy przedstawiono na wykresie poniżej. 

 

 
WYKRES 3: Dane dotyczące bezrobocia w odniesieniu do stażu pracy. 

Największą grupę bezrobotnych, bo aż 21,53%, stanowią osoby z niewielkim doświadczeniem 
zawodowym, aktywne na rynku pracy od 1 roku do 5 lat. W minionym roku odnotowano 
znaczny spadek ilości osób w tym przedziale stażu pracy, bo aż o 13 osób. Najniższe bezrobocie 
odnotowuje się w grupie z największym stażem, powyżej 30 lat (jedynie 6,2%). 

 

2.3. Organizacje pozarządowe 

Trzeci sektor w Gminie Zaleszany reprezentują liczne organizacje działające m.in. w sferze: 
aktywizacji lokalnej społeczności, sportowej, turystycznej, pielęgnowania tradycji oraz 
bezpieczeństwa publicznego. Jednostki OSP, podobnie, jak kluby sportowe stanową ponad 
22% działających na terenie Gminy organizacji. Kolejną liczną grupą organizacji są Koła 
Gospodyń Wiejskich, które stanowią prawie 17%. Gmina Zaleszany w sposób znaczący 
wyróżnia się na tle innych samorządów w ilości organizacji pozarządowych na 10.000 
mieszkańców. Dostrzec to można zwłaszcza na przykładzie województwa podkarpackiego, 
gdzie na 10.000 mieszkańców przypada niewiele ponad 35 organizacji, a w naszej gminie 
odsetek ten stanowi 53 organizacje. 
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Organizacje pozarządowe, zarejestrowane na terenie naszej gminy to: 

 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Główny cel działalności 

1.  Aeroklub Stalowowolski Prowadzenie działalności lotniczej,  
w tym szkoleniowej 

2.  Fundacja „Z Serca Dla Serca” Działalność charytatywna 

3.  Fundacja Darmowe Porady Prawne 
ORZEŁ w Skowierzynie Działalność portali internetowych 

4.  Fundacja Fundusz Lokalny SMK Wsparcie lokalnego środowiska, 
liderów i animatorów 

5.  Fundacja Zbydniów 
Działalność w obszarze historii  
i zabytków, a tym zespołu dworsko-
parkowego w Zbydniowie  

6.  Klub Sportowy „Jagiełło” w Pilchowie Działalność sportowa 

7.  Koło Gospodyń Wiejskich w Agatówce 
Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

8.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Dzierdziówce 

Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

9.  Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowej 
Woli 

Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

10.  Koło Gospodyń Wiejskich w Motyczu 
Szlacheckim 

Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

11.  Koło Gospodyń Wiejskich w Pilchowie 
Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

12.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Skowierzynie 

Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

13.  Koło Gospodyń Wiejskich w Turbi 
Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 
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14.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Zaleszanach 

Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

15.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Zbydniowie 

Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

16.  Ludowy Zespół Sportowy w Kotowej 
Woli  Działalność sportowa 

17.  Ludowy Zespół Sportowy w Majdanie 
Zbydniowskim  Działalność sportowa 

18.  Ludowy Zespół Sportowy w Pilchowie  Działalność sportowa 

19.  Ludowy Zespół Sportowy w 
Skowierzynie  Działalność sportowa 

20.  Ludowy Zespół Sportowy w Turbi Działalność sportowa 

21.  Ludowy Zespół Sportowy w 
Zbydniowie Działalność sportowa 

22.  Nowy Zespół Sportowy w Kępiu 
Zaleszańskim Działalność sportowa 

23.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Dzierdziówce Działalność ratownicza 

24.  Ochotnicza Straż Pożarna w Kępiu 
Zaleszańskim  Działalność ratownicza 

25.  Ochotnicza Straż Pożarna w Kotowej 
Woli Działalność ratownicza 

26.  Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie 
Zbydniowskim Działalność ratownicza 

27.  Ochotnicza Straż Pożarna w Motyczu 
Szlacheckim Działalność ratownicza 

28.  Ochotnicza Straż Pożarna w Obojnej Działalność ratownicza 

29.  Ochotnicza Straż Pożarna w Pasterniku 
Skowierskim Działalność ratownicza 

30.  Ochotnicza Straż Pożarna w Pilchowie  Działalność ratownicza 

31.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Skowierzynie Działalność ratownicza 

32.  Ochotnicza Straż Pożarna w Turbi Działalność ratownicza 
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33.  Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce 
Turebskiej Działalność ratownicza 

34.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Zaleszanach Działalność ratownicza 

35.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Zbydniowie Działalność ratownicza 

36.  Podkarpackie Stowarzyszenie 
Przewoźników Drogowych w Agatówce Działalność transportowa 

37.  Polski Związek Wędkarski – Koło Nr 
19 – Zaleszany 

Organizowanie wędkarstwa, rekreacji, 
sportu wędkarskiego 

38.  
Stowarzyszenie "DAR SERCA" 
w Zbydniowie                            Barbara 
Grzywacz 

Działalność w zakresie edukacji i 
kultury na rzecz dzieci i młodzieży 

39.  Stowarzyszenie "Jezioranka" 
w Motyczu Szlacheckim 

Działalność charytatywna, kulturalna i 
w zakresie podtrzymywania tradycji 
narodowych 

40.  Stowarzyszenie "TUR" na rzecz 
rozwoju wsi Turbia 

Działalność promocyjna, 
wypoczynkowa i na rzecz ochrony 
środowiska 

41.  Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej 
„Pi-Ko-Ma” 

Podejmowanie działań edukacyjnych, 
oświatowych, kulturowych i 
wychowawczych na rzecz dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych 

42.  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w 
Skowierzynie 

Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

43.  
Stowarzyszenie Modelarzy i 
Pasjonatów Lotnictwa 
„RcPanyZaleszany” 

Działalność w zakresie sportów 
lotniczych, w tym modelarstwa 

44.  Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Wolan" 
w Kotowej Woli 

Rozwój społeczności lokalnych, 
działania kulturalne i oświatowe 

45.  Stowarzyszenie p.n.: "Koło Gospodyń 
Wiejskich" w Turbi 

Działalność na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, przedsiębiorczości kobiet 
oraz rozwoju kultury ludowej 

46.  Stowarzyszenie Przyjaznych Edukacji 
"Horyzont" 

Działalność w zakresie edukacji  
i kultury na rzecz dzieci i młodzieży 

47.  Stowarzyszenie Rodzin „Dar” Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
działalność kulturalna i wolontariat 
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48.  Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 
i Lokalnego "Progres" w Dzierdziówce 

Kreowanie kierunków rozwoju regionu 
w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, 
oświaty, kultury, podejmowania działań 
na rzecz pobudzania oddolnych 
inicjatyw wpływających na rozwój 
społeczny, gospodarczy i kulturowy 

49.  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Pilchów "Gościniec" 

Wspieranie działalności społecznej, 
kulturalnej i oświatowej na rzecz 
rozwoju lokalnego 

50.  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
Lokalnej Turbi "Pomocna Dłoń" 

Działalność na rzecz poprawy sytuacji 
społeczno-gospodarczej I edukacyjnej 
mieszkańców gminy Zaleszany 

51.  
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
Lokalnej Wsi Skowierzyn "Lepsze 
Jutro" 

Działalność na rzecz poprawy sytuacji 
społeczno-gospodarczej miejscowości 
Skowierzyn 

52.  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich „Przyjaciół Zbydniowa” 

Działalność na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych 

53.  Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin 
Królowej Jadwigi w Pilchowie 

Podejmowanie ważnych społecznie  
i gospodarczo działań służących 
wszechstronnemu rozwojowi lokalnej 
społeczności 

54.  Stowarzyszenie Zaleszańskich 
Animatorów Liderów i Koordynatorów 
w Dzierdziówce 

Działalność animacyjna w środowisku 
lokalnym 

55.  Uczniowski Klub Sportowy „Unia” 
działający w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Skowierzynie 

Działalność sportowa 

56.  Uczniowski Klub Sportowy Turbia 
działający przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Turbi 

Działalność sportowa 

57.  Uczniowski Klub Sportowy w Kotowej 
Woli działający przy Szkole 
Podstawowej w Kotowej Woli 

Działalność sportowa 

58.  
Uczniowski Klub Sportowy 
ZALESZANY działający przy 
Publicznym Gimnazjum Nr 1 w 
Zaleszanach 

Działalność sportowa 

59.  
Uczniowski Klub Sportowy 
ZBYDNIÓW działający przy 
Publicznym Gimnazjum Nr1 w 
Zbydniowie 

Działalność sportowa 

TABELA 2: Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Gminy Zaleszany. 
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3. REALIZACJA UCHWAŁ, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

3.1. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025 
 

Strategia Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025 uchwalona została uchwałą nr XXIV/307/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia  
22 grudnia 2016 r. Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło na zdefiniowanie celów operacyjnych oraz kierunków działań. 

MISJA ROZWOJU: 
Zrównoważony rozwój Gminy osiągniemy poprzez aktywny udział wspólnot lokalnych w zarządzaniu, odwołujących się do zasady 

pomocniczości, współpracujących i uzupełniających się w działaniu. 

 

OBSZAR STRATEGICZNY OBSZAR STRATEGICZNY OBSZAR STRATEGICZNY OBSZAR STRATEGICZNY 

EDUKACJA I KULTURA 

Cel strategiczny: 

Wysoka jakość usług 
kulturalnych i edukacyjnych  

świadczonych na rzecz 
mieszkańców  Gminy 

Zaleszany. 

INFRASTRUKTURA DLA 
ROZWOJU 

Cel strategiczny: 

Zapewnienie mieszkańcom  
i przedsiębiorstwom z terenu 

Gminy Zaleszany optymalnych 
warunków do życia 

 i prowadzenia działalności. 

SOLIDARNOŚĆ 
SPOŁECZNA 

I PROMOCJA ZDROWIA 

Cel strategiczny: 

Zapewnienie mieszkańcom 
Gminy równoprawnych 

warunków do samodzielnego 
 i aktywnego uczestnictwa  
w sferze życia społecznego  

i uczestnictwa w profilaktyce 
zdrowotnej. 

AKTYWNOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Cel strategiczny: 

Rozwój wspólnot lokalnych  
i współpracy 

międzysektorowej w Gminie. 
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Cele operacyjne: Cele operacyjne: Cele operacyjne: Cele operacyjne: 

Rozwój inicjatyw związanych  
z edukacją formalną  

i nieformalną będących 
odpowiedzią na potrzeby 

 i oczekiwania mieszkańców 
Gminy Zaleszany. 

Układ komunikacyjny Gminy 
dostosowany do potrzeb 

mieszkańców  
i przedsiębiorców. 

Dostosowanie technicznej 
infrastruktury społecznej 

(budowa, modernizacja, remonty) 
do potrzeb mieszkańców  
i wymogów prawnych. 

Tworzenie lokalnej 
infrastruktury dla działalności 

obywatelskiej. 

 

Rozwój inicjatyw 
oddziaływujących na wzrost 

jakościowego życia 
kulturalnego mieszkańców 

Gminy Zaleszany adekwatnie 
do ich potrzeb i oczekiwań  

i sprzyjających 
podtrzymywaniu lokalnych 

tradycji. 

Wykorzystanie obszaru gminy 
dla rozwoju potencjału 
gospodarczego gminy i 
tworzenia dogodnych 

warunków do zamieszkania. 

Zwiększenie roli organizacji 
pozarządowych w życiu 

społecznym oraz promocja 
wolontariatu. 

Tworzenie trwałych  
i skutecznych mechanizmów 

współpracy samorządu  
z organizacjami 
pozarządowymi. 

Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania człowieka na 

środowisko oraz wykorzystanie 
cennych przyrodniczo zasobów 

dla rozwoju Gminy. Wzmocnienie działań 
edukacyjnych  

i informacyjnych. 

Ułatwienie  i  wypracowanie  
lokalnych  rozwiązań  na  

rzecz  zwiększenia aktywności 
mieszkańców  

w podejmowaniu działań na  
rzecz  płynnego  

 i  zrównoważonego  rozwoju  
sąsiedztwa,  wsi 

 i gminy. 

Wykorzystanie potencjału 
lokalnego w celu tworzenia 

źródeł dochodów  
dla mieszkańców. 
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Obszar 
strategiczny Cel strategiczny Uzasadnienie 

Edukacja i kultura 

Wysoka jakość usług 
kulturalnych i edukacyjnych 
świadczonych na rzecz 
mieszkańców Gminy 
Zaleszany. 

Obszar strategiczny zawiera zadania  
i projekty, których realizacja przyczyni się 
do poprawienia efektywności działań 
instytucji samorządowych i innych 
podmiotów społecznych zarówno w 
zakresie wyboru zadań i metod ich 
realizacji w obszarze edukacji  
i kultury zgodnych z oczekiwaniami 
mieszkańców, jak i umiejętności 
związanych z jak najlepszym 
wykorzystaniem posiadanego potencjału  
i zasobów do realizacji bieżących zadań. 

 

Zadania zrealizowane w ramach obszaru w roku 2018: 

1) Zaspokojono zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne poprzez utworzenie dwóch 
przedszkoli publicznych – w Zaleszanach i w Obojnej, 

2) Zlecono w otwartym konkursie ofert realizację zadań publicznych na rzecz dzieci  
i młodzieży, jak również prowadzenie dwóch klubów seniora działających w gminie 
(Skowierzyn i Zaleszany), 

3) Zlecono realizację projektów parasolowych na rzecz wszystkich organizacji 
pozarządowych w gminie rozwijających kompetencje i umiejętności liderów w zakresie 
animacji, działań na rzecz mieszkańców, pozyskiwania środków finansowych  
zewnętrznych oraz edukacyjnych wizyt studyjnych pokazujących przykłady wzorowych 
organizacji pozarządowych. Zadanie realizowała Fundacja Fundusz Lokalny SMK, 

4) Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury) 
Podejmowały działania związane z popularyzacją czytelnictwa, konkursy wspierające 
czytelnictwo dzieci i młodzieży, wystawy, prelekcje, spotkania z inspirującymi osobami, 
co zostało uwzględnione w opisie działalności tych instytucji, 

5) Realizowane były projekty profilaktyczne finansowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co zostało opisane w sprawozdaniu  
z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, 

6) W placówkach oświatowych realizowano pedagogizację rodziców w zakresie 
zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz podejmowania działań 
rodzicielskich adekwatnych do problemów, 

7) Realizowano program stypendialny dla młodzieży uzdolnionej oraz (przy współpracy  
z Fundacją Fundusz Lokalny SMK) program stypendiów pomostowych na pierwszy rok 
studiów, 

8) Wspierano działania organizacji sportowych (LZS i UKS) poprzez dotowanie ze środków 
gminnych realizowanych przez nie zadań, 
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9) Wspierano działalność młodzieżowej drużyny siatkarskiej UKS w Zaleszanach, 

10) Wspierano rozwój pasji wśród mieszkańców poprzez pomoc w utworzeniu oraz 
udzielenie dotacji Stowarzyszeniu modelarskiemu, 

11) Wspierano zadania w zakresie kultywowania tradycji regionalnych i narodowych, 

12) Wspierano działalność i promocję Gwardii Narodowej im. Tadeusza Kościuszki  
w Majdanie Zbydniowskim m.in. poprzez współorganizację przeglądu straży grobowych 
TURKI 2018, 

13) Wspierano merytorycznie i finansowo projekty popularyzujące turystykę rowerową, 
imprezy integracyjne, 

14) Współpracowano przy organizacji wydarzeń o wysokiej jakości artystycznej  
i organizacyjnej, 

15) Organizowano i wspierano organizację pikników rodzinnych oraz alternatywnych form 
wypoczynku rodzinnego (np. spływów kajakowych, wycieczek rowerowych, turniejów 
piłkarskich etc.). 

 

Obszar 
strategiczny Cel strategiczny Uzasadnienie 

Infrastruktura 
dla rozwoju 

Zapewnienie mieszkańcom  
i przedsiębiorstwom z terenu 
Gminy Zaleszany optymalnych 
warunków do życia i 
prowadzenia działalności 

Obszar strategiczny zawiera zadania  
i projekty stanowiące odpowiedź   
na zdiagnozowane problemy  
i uwarunkowania zrównoważonego 
rozwoju (takie jak: równy dostęp  
do urządzeń infrastruktury  
dla mieszkańców, wykorzystanie szans 
rozwojowych wynikających z sąsiedztwa 
z miastem Stalowa Wola) oraz 
spełniające  wymogi wynikające  
z przepisów prawa krajowego  
(np. związane z poszanowaniem energii 
czy ochrony środowiska). 

 

Zadania inwestycyjne, zrealizowane i rozpoczęte w roku 2018 przedstawia poniższe 
zestawienie: 

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Koszty 
ogółem 

Środki 
własne Dotacje 

Rok 2018 (zadania zrealizowane) 

1 
Przebudowa dróg 
gminnych na terenie 
Gminy Zaleszany w 2018 r. 

Przebudowano 21 
odcinków dróg gminnych 
o łącznej długości 5 369 
mb dróg gminnych 

1.570.137,36 1.570.137,36 0,00 
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2 

Remont drogi gminnej nr 
101501R w km od 2+150 
do km 3+550 na dz. nr ewid 
22 w msc. Zbydniów oraz 
dz. nr ewid. 571/2 w msc. 
Zaleszany 

Przebudowano 1 400 m 
drogi 100.318,89 20.318,89 80.000,00 

3 

Przebudowa drogi gminnej 
Zbydniów – Dąbie – 
Majdan Zbydniowski, dz. 
nr ewid. 490 od km 0+590 
do km 1+630, dz. nr ewid. 
365 od km 1+639 do km 
2+046 w miejscowości  
Zbydniów, dz. nr ewid. 720 
od km 2+046 do km 2+183 
w miejscowości Majdan 
Zbydniowski” 

Przebudowano 1 584 m 
drogi 398.870,30 177.993,30 220.877,00 

4 

Przebudowa drogi 
Agatówka – ul. Kalinowa, 
dz. nr ewid. 1413/7 w km 
0+000–0+120 w 
miejscowości Agatówka 
(obręb Pilchów) 

Przebudowano 120 m 
drogi 97.600,50 26.959,50 70.641,00 

5 

Przebudowa drogi gminnej 
101521R Kotowa Wola – 
Centrum – SUW – Poręba, 
dz. nr ewid. 1334, 1435, 
1411, 986, 1881, 1882 od 
km 0+766 do km 0+946, od 
km 0+950 do km 1+364, od 
km 1+374 do km 2+706 w 
miejscowości Kotowa 
Wola 

Przebudowano 1 923 m 
drogi 662.500,00 132.500,00 530.000,00 

6 

Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w msc. Kępie 
Zaleszańskie, dz. nr ewid. 
1146/1 oraz w msc. 
Kotowa Wola, dz. nr ewid 
1977 w km od 0+000 do 
km 0+560 

Przebudowano 560 m 
drogi 119.988,96 64.988,96 55.000,00 

7 

Remont pomieszczeń 
Urzędu Gminy w 
Zaleszanach – budynek 
główny 

 302.000,00 302.000,00 0,00 

8 

Zagospodarowanie terenu 
przy zbiorniku wodnym 
zlokalizowanym w 
miejscowości Motycze 
Szlacheckie 

Zadanie polegało na 
zagospodarowaniu 
przestrzeni publicznej 
znajdującej w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
tzw. Jeziora Motycze. 

419.588,71 219.588,71 200.000,00 
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Zadanie obejmowało 
budowę parkingu na 10 
miejsc postojowych oraz 
zagospodarowanie terenu 
wzdłuż linii brzegowej 
zbiornika wodnego. 

9 

Budowa studni 
zastępczych S-1B i S-2B  
wraz z likwidacją otworu 
studziennego S-1A na 
terenie Ujęcia wody w 
Kotowej Woli 

Wykonanie robót 
budowlanych na terenie 
Ujęcia Wody w Kotowej 
Woli 

250.000,00 250.000,00 0,00 

10 

Budowa czterech 
ogólnodostępnych 
otwartych stref aktywności 
w Gminie Zaleszany 

Zadanie obejmuje budowę 
czterech ogólnodostępnych 
stref Aktywności w 
miejscowościach: 
Zaleszany, Kępie 
Zaleszańskie, Turbia oraz 
Agatówka. Zakres prac 
obejmuje budowę 
ogólnodostępnych, 
wielofunkcyjnych, 
plenerowych stref 
aktywności. Zadania 
inwestycyjne zostaną 
zrealizowane w wariancie 
podstawowym 
obejmującym: siłownię 
plenerową (montaż 6 szt. 
urządzeń) oraz strefę 
relaksu (stół do ping-ponga 
i stół do gry w szachy) 
wykonanych na istniejącej 
nawierzchni trawiastej 
oraz wykonanie robót 
ogrodniczych (sadzenie 
krzewów iglastych). W 
ramach zadania zostaną 
zamontowane ławki, 
tablice informacyjne oraz 
kosze na śmieci. Termin 
zakończenia inwestycji 
upływa w dniu 12.10.2018 
r. 

154.488,00 54.488,00 100.000,00 

11 

Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego boiska 
sportowego przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej w Majdanie 
Zbydniowskim – Wólce 
Turebskiej 

Zadanie planowane do 
zakończenia w listopadzie 
2018 r. Zadanie polega na 
budowie boiska 
wielofunkcyjnego z 
ogrodzeniem i 
oświetleniem przy 
publicznej Szkole 
Podstawowej w Majdanie 

629.760,00 320.360,00 309.400,00 
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Zbydniowskim – Wólce 
Turebskiej. Termin 
zakończenia realizacji 
zadania upływa w dniu 
20.11.2018 r. 

12 

Prace remontowo 
konserwatorskie przy 
„Kapliczce przydrożnej z 
przełomu XIX i XX wieku 
w Dzierdziówce” 

 48.599,00 3.599,00 45.000,00 

Rok 2018 (zadania w trakcie realizacji) 

1 

Rozwój gospodarki 
ściekowej w Gminie 
Zaleszany w celu ochrony 
wód zlewni Sanu 

W wyniku realizacji 
zadania zostanie 
wybudowanych ponad 

45 km sieci kanalizacji 
sanitarnej. Zakłada się, iż 
do wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej 
zostanie przyłączonych 1 
786 osób. Zadanie 
obejmuje również 
rozbudowę istniejącej 
mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków 

Komunalnych w Kępiu 
Zaleszańskim 

39.482.946,60 13.649.347,54 25.833.599,06 

2 

Budowa wiat 
ekspozycyjnych, wiat 
piknikowych oraz 
wyposażenia placu zabaw 
w miejscowości Zaleszany 

Zadanie polega na 
rewitalizacji przestrzeni 
publicznej znajdującej się 
w miejscowości Zaleszany 
poprzez budowę i 
udostępnienie społeczności 
lokalnej wiaty 
ekspozycyjnej, piknikowej 
oraz placu zabaw. Zadanie 
planowane do realizacji w 
2019 r. w roku 2018 
podpisano umowę o 
dofinansowanie 

540.000,00 289.066,00 250.934,00 

 

TABELA 3: Zadania inwestycyjne, zrealizowane i rozpoczęte w 2018 r. 
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Obszar 
strategiczny Cel strategiczny Uzasadnienie 

Solidarność 
społeczna  
i zdrowie 

Zapewnienie mieszkańcom gminy 
równoprawnych warunków  
do samodzielnego i aktywnego 
uczestnictwa w sferze życia 
społecznego i uczestnictwa  
w profilaktyce zdrowotnej. 

Obszar strategiczny zawiera zadania  
i projekty stanowiące odpowiedź   
na zdiagnozowane problemy i oczekiwania 
społeczne, takie jak: rozbudowa 
infrastruktury społecznej, większa rola 
organizacji społecznych i grup interesów 
mieszkańców w bieżącym zarządzaniu 
lokalnymi wspólnotami, tworzenie 
dogodnych warunków dla aktywności 
obywatelskiej, zwiększenie umiejętności 
obywateli w odpowiadaniu na własne 
potrzeby i oczekiwania, zwiększenie 
świadomości mieszkańców Gminy  
w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki. 

 

Zadania zrealizowane w ramach obszaru w roku 2018: 

1) Prowadzone były 2 kluby seniora, 

2) Wybudowano cztery ogólnodostępne strefy aktywności dla mieszkańców Zaleszan, 
Agatówki, Kępia Zaleszańskiego i Turbi, 

3) Przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
SZANSA przeprowadzono monitoring przestrzeni i obiektów publicznych w zakresie 
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opracowano raport z działań 
monitoringowych w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji 
rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw 
osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ  
o prawach osób niepełnosprawnych”. Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój, 
Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz wyłączenia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych, 

4) W ramach projektów społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 
realizowano szkolenia, kampanie społeczne oraz edukację mieszkańców w obszarze 
zdrowej żywności, ekologii, szkodliwości używek. 
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Obszar 
strategiczny Cel strategiczny Uzasadnienie 
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Rozwój wspólnot lokalnych  
i współpracy między-
sektorowej w gminie. 

 Z przeprowadzonej diagnozy wynika, iż na terenie 
Gminy istnieją miejsca spotkań, które nie 
spełniają swej funkcji z uwagi na brak 
odpowiedniego wsparcia i animacji. Wsparcie  dla 
budowy  społeczeństwa  obywatelskiego  powinno  
być  widoczne  przede  wszystkim  na poziomie 
lokalnym poprzez tworzenie infrastruktury 
służącej działaniom obywatelskim. Ułatwianie 
dostępu do miejsc, które mogą wspierać  
prowadzone wspólnie działania czy do 
podstawowej technicznej i społecznej 
infrastruktury (miejsce spotkań w każdej 
miejscowości, dostęp do Internetu itp., lokalny 
animator) to przykłady elementarnego wsparcia 
realizacji działań w zakresie wzmocnienia  
podstaw funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego w środowisku lokalnym. Owe 
miejsca dostępu mogą być oparte o istniejące 
instytucje (np. samorząd, szkoły, parafie, 
biblioteki, Dom Kultury, organizacje 
pozarządowe) lub stworzone specjalnie 
w tym celu, organizacje pozarządowe. 

 Z diagnozy sytuacji trzeciego sektora wynika, 
iż w Gminie działa dużo organizacji, ale ich 
potencjał jest zbyt skromny, aby mógł wypełniać 
należycie przypisane mu funkcje i zadania 
możliwe do realizacji. Biorąc pod uwagę 
wyzwania i oczekiwania wobec jakich stają 
organizacje pozarządowe, należy kompleksowo 
wspierać trzeci sektor poprzez wzmocnienie 
organizacyjne i eksperckie, stworzenie  warunków  
do inicjowania współpracy sektorów 
publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz 
wzmocnienie stabilności finansowej 
i organizacyjnej trzeciego sektora, szczególnie 
w zakresie finansowania inicjatyw obywatelskich. 
Jako największy problem we współpracy 
z organizacjami określono nie podejmowanie 
przez organizacje pozarządowe  partnerskiej 
współpracy z samorządem.  Najważniejszym 
celem do osiągnięcia staje się  zatem zbudowanie 
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partnerskiej, systemowej współpracy  organizacji 
z samorządem. 

 Z przeprowadzonej diagnozy oraz konsultacji 
społecznych wyłonił się obraz mało aktywnego 
społeczeństwa, zarówno w formie 
zorganizowanej (stowarzyszenia) jak 
i nieformalnej. Mieszkańcy potrzebują wsparcia, 
edukacji i eliminacji czynników wykluczenia 
społecznego. Ważnym elementem w tym  zakresie 
jest  budowanie zintegrowanych społeczności 
opartych na własnym potencjale, umiejętnościach 
i wiedzy. Działania te powinny oprzeć się na kilku 
kluczowych działaniach m.in. takich jak: 
popularyzowanie wśród mieszkańców różnych 
form aktywności społecznej i obywatelskiej, 
angażowanie mieszkańców gminy 
w rozwiązywanie problemów społecznych, 
stwarzanie korzystnych warunków do  aktywności 
mieszkańców, konsultowanie z mieszkańcami 
pomysłów zmian wpływających na ich życie. 

 

Zadania zrealizowane w ramach obszaru w roku 2018: 

1) Modernizowano obiekty użyteczności publicznej oraz przestrzeń publiczną w celu 
poprawy warunków i dostępności dla mieszkańców, 

2) Prowadzono szkolenia w ramach projektu „e-Zaleszany2019” realizowanego  
na podstawie dofinansowania projektu „W sieci bez barier” finansowanego ze środków 
III osi priorytetowej: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020”, 

3) Podjęto współpracę w zakresie utworzenia żłobka w Obojnej, 

4) Ułatwiano korzystanie z obiektów użyteczności publicznej przez organizacje 
pozarządowe oraz aktywne grupy mieszkańców, którym udzielano wsparcia 
merytorycznego w zakresie pozyskiwania środków na działania społeczne, 

5) Przeznaczono środki budżetowe na konkursy dotacyjne dla organizacji trzeciego sektora, 

6) Pracownicy samorządowi odbywali szkolenia w zakresie współpracy samorządu  
z organizacjami pozarządowymi, 

7) Zachęcano przedstawicieli trzeciego sektora do prezentowania się podczas wydarzeń 
lokalnych i gminnych przeznaczając odpowiednia do tego celu przestrzeń, 

8) Udostępniono pomieszczenie w Urzędzie Gminy oraz promowano wśród mieszkańców 
bezpłatne poradnictwo prawne, 
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9) Bieżąco realizowano współpracę z sołtysami i radami sołeckimi w zakresie skuteczności 
działania i prawidłowości realizacji funduszu sołeckiego, 

Realizowane zadania, wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Zaleszany na lata 2016-2025 
zostały określone w znacznej części hasłowo, co wynika z ujęcia większości realizowanych 
zadań w innych rozdziałach niniejszego raportu. Znaczna część działań powiązanych ze sobą 
współgra z oczekiwaniami społecznymi i przyczynia się do wypełniania podstawowej roli 
samorządu zdefiniowanej, jako szeroko rozumiana współpraca ze społecznością lokalną  
i działalność odpowiadająca na bieżące potrzeby i oczekiwania społeczne. 

 

3.2. Realizacja uchwał Rady Gminy w Zaleszanach 
 

Problematyka podejmowana w uchwałach Rady Gminy w roku 2018 dotyczyła między innymi 
spraw z zakresu budżetu, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, spraw 
podatkowych, inwestycyjnych, spraw organizacyjnych. 

W roku 2018 (tak, jak i w roku 2017) Rada Gminy w Zaleszanach podjęła 148 uchwał, których 
realizację przedstawia poniższe zestawienie: 
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L.p. Numer Uchwały   Data podjęcia    
Tytuł Uchwały 

w sprawie… 
Termin 

wykonania 
Publikacja 
w Dz. Urz. 

1. XXXIX/467/2018 7 lutego 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok.  

z dniem 
podjęcia  

2. XXXIX/468/2018 7 lutego 2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Zaleszany. 

z dniem 
podjęcia  

3. XXXIX/469/2018 7 lutego 2018 sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Zaleszany. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 769 

21.02.2018 r. 

4. XXXIX/470/2018 7 lutego 2018 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla 
osób bezdomnych Gminy Zaleszany. - została uchylona 
ze względu na zmianę przepisów. 

 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

 

5. XXXIX/471/2018 7 lutego 2018 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru usługowego 
w rejonie lotniska sportowego w Turbi. - Została 
wdrożona procedura uchwalania MPZP obszaru 
usługowego w rejonie lotniska sportowego w Turbi. 
Aktualnie po uchwaleniu nowego studium Gminy 
Zaleszany, prace nad nowym planem będą kontynuowane 
i w celu ostatecznego wprowadzenia uchwalenia nowego 
MPZP.  

z dniem 
podjęcia  
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6. XXXIX/472/2018 7 lutego 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p.  
Teresą Sałach na dzierżawę części działki 727/12 o  pow.  
0,02 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

7. XXXIX/473/2018 7 lutego 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany.  - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p.  
Stanisławem Dębiakiem na dzierżawę części działki 
2011/4 o  pow.  0,05 ha położonej w Turbi. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

8. XXXIX/474/2018 7 lutego 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p. 
Leszkiem Krawczykiem na dzierżawę  działki 82 o  pow.  
1,07 ha położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została 
niezrealizowana. Dzierżawca zrezygnował z dalszej 
dzierżawy nieruchomości nie podpisał umowy. 

z dniem 
podjęcia  

9. XXXIX/475/2018 7 lutego 2018 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 

z dniem 
podjęcia  
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gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - 
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości stanowiącej część działki 572/1 o pow. 
0,44  ha położonej w Zaleszanach i wydzierżawienie jej na 
okres 10 lat na rzecz Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Tarnobrzegu. Uchwała została 
zrealizowana. 

10. XXXIX/476/2018 7 lutego 2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii 
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Stalowej Woli na lata 2014-2020". - Uchwała 
zmieniająca  uchwałę o Strategii rozwoju miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-
2020,zwiazana była z modyfikacja projektu rewitalizacji 
przez miasto Stalowa Wola oraz wprowadzenie projektu 
dot. budowy inkubatora przedsiębiorczości . Gmina 
Zaleszany  również musiała wprowadzić taka zmianę 
ponieważ wchodzimy w skład MOF Stalowa Wola. 

Z dniem 
odjęcia  

11. XXXIX/477/2018 7 lutego 2018 
zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych 
za pomniki przyrody.  - Uchwała została zrealizowana. 
Drzewa zostały usunięte w miesiącu grudniu 2018 roku. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 890 

28.02.2018 r. 

12. XL/478/2018  2 marca 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok. 

z dniem 
podjęcia  
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13. XL/479/2018  2 marca 2018 

zmiany uchwały XX/237/2016 Rady Gminy w 
Zaleszanach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
dotyczyła zmiany treści § 1 ust. 2 uchwały z dnia 30 
czerwca 2016 roku polegającej na  wydłużeniu okresu 
wydzierżawienia nieruchomości. Uchwała zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

14. XL/480/2018  2 marca 2018 

Zmiany uchwały nr XXIV/313/2016 Rady Gminy w 
Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2016 roku u w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - 
Uchwała dotyczyła zmiany treści § 1 ust. 2 uchwały z dnia 
30 czerwca 2016 roku polegającej na  wydłużeniu okresu 
wydzierżawienia nieruchomości. Uchwała zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

15. XL/481/2018  2 marca 2018 

zmiany uchwały nr XXVI/325/2017 Rady Gminy w 
Zaleszanach z dnia 13lutego 2017 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
- Uchwała dotyczyła zmiany treści § 1 ust. 2 uchwały z 
dnia 30 czerwca 2016 roku polegającej na  wydłużeniu 
okresu wydzierżawienia nieruchomości. Uchwała 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

16. XL/482/2018  2 marca 2018 Zmiany uchwały nr XXVIII/348/2017 Rady Gminy w 
Zaleszanach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie 

z dniem 
podjęcia  
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wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - 
Uchwała dotyczyła zmiany treści § 1 ust. 2 uchwały z dnia 
30 czerwca 2016 roku polegającej na  wydłużeniu okresu 
wydzierżawienia nieruchomości. Uchwała zrealizowana. 

17. XL/483/2018  2 marca 2018 

zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/466/2017 Rady 
Gminy w Zaleszanach z dnia 21 grudnia 2017r. w 
sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kępie 
Zaleszańskie i Turbia. - Nazewnictwo ulic w msc. Kępie 
Zaleszańskie oraz w msc. Turbia zostało wprowadzone i 
aktualnie funkcjonuje bez przeszkód.  

 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 1318 

23.03.2018 r. 

18. XLI/484/2018  27 marca 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok. 

z dniem 
podjęcia  

19. XLI/485/2018 27 marca 2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Zaleszany.   

20. XLI/486/2018  27 marca 2018 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 1767 

11.04.2018 r. 

21. XLI/487/2018  27 marca 2018 
szczególnych zasad sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Zaleszany i 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 2129 

24.04.2018 r. 
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jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych. 

Dzienniku 
Urzędowym 

22. XLI/488/2018  27 marca 2018 Utworzenia Zespołu Szkół w Turbi. - zespół został 
utworzy z dniem 1 września 2018r 

z dniem 
podjęcia  

23. XLI/489/2018  27 marca 2018 

określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych, oddziałach przedszkolnych i innych 
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Zaleszany. - uchwała została uchylona  
uchwałą  nr XLII/512/2018  z dnia 27 kwietnia 2018 z 
powodu kwestionowania przez organ nadzoru określenia 
w uchwale dni i wskazania godzin realizacji podstawy 
programowej     

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

 

24. XLI/490/2018  27 marca 2018 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. - 
uchwała obowiązuję od 1 września 2018r        

z dniem 
podjęcia z 

mocą 
obowiązującą 
od 1 września 

2018 roku 

 

25. XLI/491/2018  27 marca 2018 

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Zaleszany w 2018 roku". - Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi został uchwalony 
zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt , zadania z tym 
związane zostały zrealizowane przez gminę w 2018r. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 2395 

14.05.2018 r. 
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26. XLI/492/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p. 
Krzysztofem Woźniakiem na dzierżawę części działki 
259/6 o  pow.  0,40 ha położonej w Skowierzynie. 
Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

27. XLI/493/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p.  
Magdaleną Małys na dzierżawę części działki 965/6 o  
pow.  0,90 ha położonej w Skowierzynie. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

28. XLI/494/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p. 
Stowarzyszeniem „TUR” Na Rzecz Rozwoju wsi Turbia 
na dzierżawę działki 1856/66 i części działek 407, 1566/2, 
1856/64                           i 2065 o  pow.  10,45 ha 
położonej w Turbi. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

29. XLI/495/2018  27 marca 2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 

z dniem 
podjęcia  
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własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p.  
Sylwią Kalinką na dzierżawę części działki 791/3 o  pow.  
19,60 ha położonej w Obojnej. Uchwała została 
zrealizowana. 

30. XLI/496/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem 
rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem 899/11 położonej w Turbi stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała została 
zrealizowana . Ustanowiona została służebność drogowa 
przez w/w działkę na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działki numer 801/3  położonej  w Turbi. 

Z dniem 
podjęcia  

31. XLI/497/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
działki numer 597/43 położonej w Majdanie 
Zbydniowskim. Uchwała została zrealizowana. 

Z dniem 
podjęcia  

32. XLI/498/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
działki numer 597/40 położonej w Majdanie 
Zbydniowskim. Uchwała została zrealizowana. 

Z dniem 
podjęcia  

33. XLI/499/2018  27 marca 2018 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

z dniem 
podjęcia  
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Zaleszany , oznaczonej numerem działki 662/6                    
o pow. 0,1059 ha położonej w Turbi. Uchwała została 
zrealizowana. 

34. XLI/500/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany , oznaczonej numerami działek 71/3 i 72/11  o 
łącznej pow. 0,2057 ha, położonej w Obojnej. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

35. XLI/501/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
zabudowanej położonej w Motyczu Szlacheckim. - 
Uchwała dotyczyła nabycia nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej numerem działki 278/2 położonej w Motyczu 
Szlacheckim. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

36. XLI/502/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
– Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 344 o 
pow. 0,80 ha i części  działki numer 346/13 o pow. 4,25 ha 
położonej w Skowierzynie i wydzierżawienia jej na okres 
5 lat na rzecz p. Mieczysława Chciuka. Uchwała została 
zrealizowana. 

Z dniem 
podjęcia  
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37. XLI/503/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
- Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 259/6 
o pow. 1,0230 ha i  części działki numer 346/13 o pow. 
0,68 ha położonej w Skowierzynie i wydzierżawienia jej 
na okres 5 lat na rzecz p. Agnieszki i Adama Stilger. 
Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

38. XLI/504/2018  27 marca 2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
- Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 
1218/42 o pow. 5,88 ha położonej w Kotowej Woli                                      
i wydzierżawienia jej na okres 10 lat na rzecz p. Mariusza 
Brzezińskiego i p. Daniela Ideca. Uchwała została 
zrealizowana. 

Z dniem 
podjęcia  

 
 

39. XLI/505/2018  27 marca 2018 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla 
osób bezdomnych z terenu Gminy Zaleszany. - w 
realizacji od 17 kwietnia 2018 r. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 1975 

17.04.2018 r. 

40. XLI/506/2018  27 marca 2018 zmiany Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Gminy w 
Zaleszanach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 

z dniem 
podjęcia  
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trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. – w realizacji. 

41. XLI/507/2018  27 marca 2018 

podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. - 
zrealizowana 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 1815 

13.04.2018 r. 

42. XLI/508/2018  27 marca 2018 
podziału Gminy Zaleszany na stałe obwody 
głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. - zrealizowana 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 1816 

13.04.2018 r. 

43. XLII/509/2018  27 kwietnia 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok. 

Z dniem 
podjęcia  

44. XLII/510/2018  27 kwietnia 2018 
ustalenia zasad odpłatności za posiłki w 
środowiskowych domach samopomocy. - w realizacji od 
1 czerwca 2018 r. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 2634 

01.06.2018 r. 

45. XLII/511/2018  27 kwietnia 2018 

wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie Gminy Zaleszany. – Uchwała 
została opublikowana, jednakże samej realizacji 
zaniechano ze względu na kryteria dostępności środków 
na rewitalizację, względem których Gmina Zaleszany nie 
spełniała kryteriów dostępności. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 2643 

04.06.2018 r. 
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46. XLII/512/2018  27 kwietnia 2018 

określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych, oddziałach przedszkolnych i innych 
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Zaleszany. - zapisy uchwały zostały 
wprowadzone od 1 września 2018r      

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 2527 

21.05.2018 r. 

47. XLII/513/2018  27 kwietnia 2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - 
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 
1394/17 o pow. 0,0012 ha położonej w Agatówce                                        
i wydzierżawienia jej na okres 20 lat na rzecz Spółki 
Cywilnej MTM-INFO Mariusz Pikor, Tomasz Taczański. 
Uchwała została zrealizowana. 

Z dniem 
podjęcia  

48. XLIII/514/2018  25 czerwca 2018 
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok. 

z dniem 
podjęcia  

49. XLIII/515/2018  25 czerwca 2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 
wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

z dniem 
podjęcia  

50. XLIII/516/2018  25 czerwca 2018 udzielenia Wójtowi Gminy Zaleszany absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

z dniem 
podjęcia  

51. XLIII/517/2018  25 czerwca 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok. 

z dniem 
podjęcia  
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52. XLIII/518/2018  25 czerwca 2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Zaleszany. 

z dniem 
podjęcia  

53. XLIII/519/2018  25 czerwca 2018 
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. 
"Budowa wiat ekspozycyjnych, wiat piknikowych oraz 
wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zaleszany". 

z dniem 
podjęcia  

54. XLIII/520/2018  25 czerwca 2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. z dniem 
podjęcia  

55. XLIII/521/2018  25 czerwca 2018 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Stalowowolskiemu na realizacje zadania publicznego w 
2018 roku. 

z dniem 
podjęcia  

56. XLIII/522/2018  25 czerwca 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości dwudziestu działek stanowiących 
własność Gminy Zaleszany położonych w Kępiu 
Zaleszańskim. Uchwała w trakcie realizacji, częściowo 
zrealizowana. Sprzedanych zostało dziesięć działek. Na 
sprzedaż pozostałych organizowane są kolejne przetargi. 

z dniem 
podjęcia  

57. XLIII/523/2018  25 czerwca 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p.  
Agnieszką Grondecką na dzierżawę części działki 1488/16 
o  pow.  1,30 ha położonej w Agatówce. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  
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58. XLIII/524/2018  25 czerwca 2018 wynagrodzenia Wójta Gminy Zaleszany. – 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia z 

mocą 
obowiązującą 

od 1 lipca 2018 

 

59. XLIII/525/2018  25 czerwca 2018 

dotycząca zmiany uchwały Nr XXIV/274/2009 Rady 
Gminy w Zaleszanach z dnia 24 marca 2009 roku w 
sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 
Gminę Zaleszany oraz zwrotu wydatków na pokrycie 
jego kosztów. - w realizacji od 8 sierpnia 2018 r. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 3482 

08.08.2018 r. 

60. XLIII/526/2018  25 czerwca 2018 

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 rok. – sprawozdanie finansowe z 
realizacji gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiane 
jest przez Skarbnika Gminy w sprawozdaniu. 

Z dniem 
podjęcia  

61. XLIII/527/2018  25 czerwca 2018 

ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 
Zaleszany miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. – Uchwała podjęta zgodnie z Ustawą o 
wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
celem przestrzegania w praktyce. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 3078 

06.07.2018 r. 

62. XLIII/528/2018  25 czerwca 2018 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Zaleszany. - 
Uchwała podjęta zgodnie z Ustawą o wychowaniu 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi celem 
przestrzegania w praktyce 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 3079 

06.07.2018 r. 
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63. XLIII/529/2018  25 czerwca 2018 

zmieniająca uchwałę sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso. – Uchwała podjęta ze względu na zmianę osób 
pobierających opłatę skarbową. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 3334 

26.07.2018 r. 

64. XLIII/530/2018  25 czerwca 2018 

zmieniająca Uchwałę Nr XLI/507/2018 Rady Gminy w 
Zaleszanach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie 
podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. – Uchwała 
zrealizowana zgodnie z wymogami ustawowymi. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 3080 

06.07.2018 r. 

65. XLIII/531/2018  25 czerwca 2018 

zmieniająca Uchwałę Nr XLI/508/2018 Rady Gminy w 
Zaleszanach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie 
podziału Gminy Zaleszany na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. – Uchwała 
zrealizowana zgodnie z wymogami ustawowymi. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 3081 

06.07.2018 r. 

66. XLIV/532/2018  26 lipca  2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok.  

z dniem 
podjęcia  

67. XLIV/533/2018 26 lipca 2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Zaleszany. 

z dniem 
podjęcia  

68. XLIV/534/2018  26 lipca 2018 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w 
2018 roku. 

z dniem 
podjęcia  
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69. XLIV/535/2018  26 lipca 2018 
zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zaleszanach. - ze względu na zmianę przepisów 
konieczne było uaktualnienie uchwały 

z dniem 
podjęcia  

70. XLIV/536/2018  26 lipca 2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - 
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 
1676/7 o pow. 0,0450 ha położonej w Zbydniowie i 
wydzierżawienia jej na okres 10 lat na rzecz p. Zdzisława 
Przepadło. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

71. XLIV/537/2018  26 lipca 2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Zaleszany. 
- Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości oznaczonej jako działka numer 3 o pow. 
1,64 ha i 13/2 o pow. 0,1279 ha położonej w Skowierzynie  
i wydzierżawienia jej na okres 5 lat na rzecz p. Łukasza 
Widaka. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

72. XLV/538/2018 31 sierpnia 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok. 

z dniem 
podjęcia  

73. XLV/539/2018 31 sierpnia 2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Zaleszany. 

z dniem 
podjęcia  



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2018 r.  Strona | 49 
 

74. XLV/540/2018 31 sierpnia 2018 

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
została podjęta w związku z zakończeniem najmu 
pomieszczenia magazynowego w msc. Zaleszany  o  pow.  

37, 60 m2 dla p. Ewy Rychel. Umowa została zawarta na 
okres od 01/08/2018 do 31/07/2021r. 

z dniem 
podjęcia  

75. XLV/541/2018 31 sierpnia 2018 

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
została podjęta w związku z zakończeniem najmu 
pomieszczenia magazynowego o  pow. 23, 00 m2 dla p. 
Ewy Rychel w miejscowości Zaleszany. Umowa została 
zawarta na okres od 01/10/2018 do 30/09/2021r. 

z dniem 
podjęcia  

76. XLV/542/2018 31 sierpnia 2018 

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
została podjęta w związku z zakończeniem najmu 
pomieszczenia magazynowego o  pow. 53, 00 m2 dla p. 
Agnieszki Idec Rzeźnickiej w miejscowości Kotowa 
Wola. Umowa została zawarta na okres od 30/07/2018 do 
30/06/2021r. 

z dniem 
podjęcia  

77. XLV/543/2018 31 sierpnia 2018 

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - 
Uchwała dotyczy zamiany działki 1929/10 o pow. 0,32 ha 
położonej w Turbi stanowiącej własność Gminy Zaleszany  
na działkę numer 2028 o pow. 0,2513 ha położonej w 
Turbi stanowiącej współwłasność p. Joanny Żurawskiej i 
Wiesława Przepadło. Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia  
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78. XLVI/544/208 9 października 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok. 

z dniem 
podjęcia  

79. XLVI/545/2018 9 października 2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Zaleszany. 

z dniem 
podjęcia  

80. XLVI/546/2018 9 października 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p. 
Barbarą Pawlik na dzierżawę części działki 304/49 o  pow.  
0,0180 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

81. XLVI/547/2018 9 października 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p. 
Krzysztofem Paziuką na dzierżawę  działki 1502/10 i 
1507/2 o łącznej pow. 0,0336 ha położonych w 
Zbydniowie. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

82. XLVI/548/2018 9 października 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p. 
Genowefą Łebek na dzierżawę  działki 1502/9 i  części 

z dniem 
podjęcia  
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1506/2 o łącznej pow. 0,0250 ha położonych w 
Zbydniowie. Uchwała została zrealizowana. 

83. XLVI/549/2018 9 października 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres  3 lat 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą p. 
Krystyną Łukasiewicz na dzierżawę  działek 1389 i 1390 
o łącznej pow. 0,7579 ha położonych w Kępiu 
Zaleszańskim. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

84. XLVII/550/2018 26 października 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 
2018 rok. 

z dniem 
podjęcia  

85. XLVII/551/2018 26 października 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
działki numer 1856/71 położonej w Turbi. Uchwała 
została zrealizowana w 2019 roku. 

z dniem 
podjęcia  

86. XLVII/552/2018 26 października 2018 

Zmian Statutu Gminy Zaleszany. – Uchwała podjęta ze 
względu na zmianę przepisów Ustawy o samorządzie 
gminnym oraz Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 4716 

08.11.2018 r. 

TABELA 4: Zestawienie realizacji uchwał podjętych w roku 2018 przez Radę Gminy w Zaleszanach kadencji 2014-2018. 
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L.p. Numer 
Uchwały Data podjęcia 

Tytuł Uchwały 

w sprawie… 
Termin 

wykonania 
Ogłoszenie 
w Dz. Urz. 

1 I/1/2018 19 listopada 2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Zaleszanach. -  
Uchwała podjęta w związku z początkiem kadencji 2018 -2023. 

z dniem 
podjęcia  

2 I/2/2018 19 listopada 2018 wyboru Wiceprzewodniczących rady Gminy w 
Zaleszanach. - Zrealizowana 

z dniem 
podjęcia  

3 I/3/2018 19 listopada 2018 ustalenia diet radnych Gminy Zaleszany. – Uchwała 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

4 I/4/2018 19 listopada 2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zaleszany. – 
Zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

5 II/5/2018 26 listopada 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 
rok. 

z dniem 
podjęcia  

6 II/6/2018 26 listopada 2018 zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok 
budżetowy. 

z dniem 
podjęcia  

7 II/7/2018 26 listopada 2018 

uchwalenia rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 
rok. 

z dniem 
podjęcia  

8 II/8/2018 26 listopada 2018 

wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki 
za pojemnik o określonej pojemności.  - Została podjęta 
uchwała w związku ze zmianą stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono stawkę na 
poziomie 7,50 zł za odpady  zbierane w sposób selektywny od 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 5660 

17.12.2018 r. 
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każdej osoby zamieszkującej na dane nieruchomości i 15, 00 zł 
za odpady zbierane w sposób zmieszany.  

Uchwała została zrealizowana. 

9 II/9/2018 26 listopada 2018 

obniżenia skupy żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Zaleszany. - 
Uchwała została przekazane do wykonania Referatowi 
Podatków i Opłat Lokalnych. W roku 2019  zastosowano 
stawki określone w powyższej uchwale . Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 5207 

06.12.2018 r. 

10 II/10/2018 26 listopada 2018 

określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek od 
nieruchomości oraz podatek leśny dla Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Rzeszowie. - 
Uchwała ta była podjęta na prośbę KOWR w celu ujednolicenia 
deklaracji jakie składa jednostka. KOWR deklaracje złożył 
zgodnie z terminem wskazanych w ustawie o podatku rolnym, 
leśnym i ustawie o podatkach i opłatach lokalnych  Na 
podstawie złożonych deklaracji został naliczony podatek rolny, 
od nieruchomości i leśny należny tut. organowi podatkowemu. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz. 5208 

06.12.2018 r. 

11 II/11/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej omowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Sławomirem Furmanem na dzierżawę części 
działki 236/1 o  pow.  0,02 ha położonej w Kępiu 
Zaleszańskim. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

12 II/12/2018 26 listopada 2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

z dniem 
podjęcia  



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2018 r.  Strona | 54 
 

 

Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Barbarą Pawlik na dzierżawę części działki 
184/1 o  pow.  0,03 ha położonej w Kępiu Zaleszańskim. 
Uchwała została zrealizowana. 

13 II/13/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Heleną Samołyk na dzierżawę części działki 
672/31 o  pow.  0,02 ha położonej w Obojnej. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

14 II/14/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Romanem Kuziorą na dzierżawę części 
działki 672/31 o  pow.  0,08 ha położonej w Obojnej. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

15 II/15/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Stanisławem Świebodą na dzierżawę  działki 
1218/11 o  pow.  0,0506 ha położonej w Kotowej Woli. 
Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  
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16 II/16/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Ryszardem Łebkiem na dzierżawę części 
działki 1218/42                  o  pow.  0,08 ha położonej w 
Kotowej Woli. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

17 II/17/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą  p. Piotrem Idecem na dzierżawę części działki 
1218/42 o  pow.  0,06 ha położonej w Kotowej Woli. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

18 II/18/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres 3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą p. Małgorzatą Szewc na dzierżawę części działek 
1878/5 i 865/4 o łącznej pow.  0,0170 ha położonych w 
Kotowej Woli. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

19 II/19/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą p. Urszulą Marut na dzierżawę części działek 

z dniem 
podjęcia  
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1878/5 i 865/4 o łącznej pow.  0,0130 ha położonych w 
Kotowej Woli. Uchwała została zrealizowana. 

20 II/20/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Piotrem Bednarczykiem na dzierżawę części 
działek 1878/5  i 865/4 o łącznej pow.  0,0170 ha położonych w 
Kotowej Woli. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

21 II/21/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Bartoszem Rączkowskim na dzierżawę części 
działki 337/21 o  pow.  0,28 ha położonej w Dzierdziówce. 
Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

22 II/22/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą p. Zofią Suduł na dzierżawę części działki 1774/1 o  
pow. 0,05 ha położonej w Turbi. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

23 II/23/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą      p. Moniką i Tomaszem Cudziło na dzierżawę 

z dniem 
podjęcia  
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działki 1218/13 o  pow. 0,0272 ha położonej w Kotowej Woli. 
Uchwała została zrealizowana. 

24 II/24/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 
rzecz p. Łucji Guzek nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany oznaczonej numerem działki 1413/84 o pow. 
0,0107 ha położonej w Agatówce obręb Pilchów. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

25 II/25/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym na rzecz p. Agnieszki i Bogumiła Tutak 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany 
oznaczonej numerem działki 686/7 o pow. 0,0210 ha położonej 
w Obojnej. Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia  

26 II/26/2018 26 listopada 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości sześciu działek budowlanych stanowiących 
własność Gminy Zaleszany położonych w Turbi. Uchwała w 
trakcie realizacji. W pierwszym przetargu sprzedano trzy 
działki.  

z dniem 
podjęcia  

27 II/27/2018 26 listopada 2018 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany 

z dniem 
podjęcia  
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oznaczonej numerem 324/1 położonej w Zbydniowie. Uchwała 
nie została zrealizowana. 

28 II/28/2018 26 listopada 2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek 
za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
gminnych na terenie gminy Zaleszany. - Stawki zostały 
zmienione, podmioty które płaciły opłaty z tytułu zajęcia pasa 
drogowego za infrastrukturę telekomunikacyjną  złożyły 
wniosek o zmianę decyzji. Aktualnie opłaty są pobierane 
zgodnie z obowiązującą uchwałą, 

 

 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2018 r. 
poz.5512 

14.12.2018 r. 

29 II/29/2018 26 listopada 2018 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. - Przedmiotowa 
droga została przekwalifikowana na drogę publiczną. Aktualnie 
czekamy na nadanie numeru drogi publicznej przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. 

 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2019 r. 
poz. 2 

02.01.2019 r. 

30 II/30/2018 26 listopada 2018 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. - Przedmiotowa 
droga została przekwalifikowana na drogę publiczną. Aktualnie 
czekamy na nadanie numeru drogi publicznej przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2019 r. 
poz. 1 

02.01.2019 r. 

31 II/31/2018 26 listopada 2018 
ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji i stałych Komisji Rady Gminy. – 
Uchwała zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  
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32 II/32/2018 26 listopada 2018 
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. - Uchwała 
zrealizowana. 

 

z dniem 
podjęcia  

33 II/33/2018 26 listopada 2018 
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. – Uchwała zrealizowana. 

 

z dniem 
podjęcia  

34 II/34/2018 26 listopada 2018 wyboru składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w 
Zaleszanach. – Uchwała zrealizowana  

z dniem 
podjęcia  

35 II/35/2018 26 listopada 2018 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaleszany i 
przekazania go do zaopiniowania do Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  -  Uchwała podjęta 
zgodnie z ustawa prawo wodne. 

z dniem 
podjęcia  

36 III/36/2018 21 grudnia 2018 uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2019 rok. 

z dniem 1 
stycznia 2019 r 
oraz podlega 
ogłoszeniu  

w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 2019 r. 
poz. 565 

23.01.2019 r. 

37 III/37/2018 21 grudnia 2018 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Zaleszany. 

z dniem 
podjęcia  

38 III/38/2018 21 grudnia 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 
rok. 

z dniem 
podjęcia  
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39 III/39/2018 21 grudnia 2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu 
na realizację zadania publicznego w 2019 roku. 

z dniem 1 
stycznia 2019 

roku 
 

40 III/40/2018 21 grudnia 2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu 
na realizację zadania publicznego w 2019 roku. 

z dniem 1 
stycznia 2019 

roku 
 

41 III/41/2018 21 grudnia 2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Stalowa Wola na 
realizację zadania publicznego w 2019 roku. 

z dniem 1 
stycznia 2019 

roku 
 

42 III/42/2018 21 grudnia 2018 ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie 
ścieków. – Uchwała podjęta zgodnie z ustawa prawo wodne. 

z dniem 1 
stycznia 2019 

roku 
 

43 III/43/2018 21 grudnia 2018 zaciągnięcia zobowiązania za realizację zadania pn. : 
„Odbiór opadów komunalnych z terenu Gminy Zaleszany” 

z dniem 
podjęcia  

44 III/44/2018 21 grudnia 2018 
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn: „ 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zaleszany” 

z dniem 
podjęcia  

45 III/45/2018 21 grudnia 2018 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. – 
Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia  

46 III/46/2018 21 grudnia 2018 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok. – Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia  

47 III/47/2018 21 grudnia 2018 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. -  Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 

z dniem 
podjęcia  
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na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą p. Wojciechem Kalitą na dzierżawę części działki 
346/13 o  pow. 0,09 ha położonej w Skowierzynie. Uchwała 
została zrealizowana. 

48 III/48/2018 21 grudnia 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. -  Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą p. Jerzym Stypką na dzierżawę części działek 
1878/5 i 865/4 o łącznej pow.  0,0120 ha położonych w 
Kotowej Woli. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

49 III/49/2018 21 grudnia 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. -  Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą p. Ewą i Dariuszem Idec na dzierżawę części 
działek 1218/42 i 495 o łącznej pow.  0,10 ha położonych w 
Kotowej Woli. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

50 III/50/2018 21 grudnia 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała 
dotyczyła sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany oznaczonej numerem działki 1479/5 i 
1480/13 o łącznej pow. 0,2544 ha położonej w Zbydniowie. 
Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

51 III/51/2018 21 grudnia 2018 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała 

z dniem 
podjęcia  
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dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaleszany 
oznaczonej numerem 596/8 położonej w Majdanie 
Zbydniowskim. Uchwała w trakcie realizacji. 

52 III/52/2018 21 grudnia 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaleszany 
oznaczonych numerami działek 277/19, 277/20 i 277/21 
położonych w Wólce Turebskiej. Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia  

53 III/53/2018 21 grudnia 2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała 
dotyczyła sprzedaży w trybie bezprzetargowym pięciu działek 
stanowiących własność Gminy Zaleszany położonych w 
Agatówce obręb Pilchów. Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia  

54 III/54/2018 21 grudnia 2018 wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2019 r. 
poz. 585 

23.01.2019 r. 

55 III/55/2018 21 grudnia 2018 ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy 
w Zaleszanach. – Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia  

56 III/56/2018 21 grudnia 2018 uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 
2019 rok. Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia  
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57 III/57/2018 21 grudnia 2018 
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  oraz stałych 
Komisji Rady Gminy na 2019 rok. – Uchwała w trakcie 
realizacji. 

z dniem 
podjęcia  

58 III/58/2018 21 grudnia 2018 

wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem 
rzeczowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
1512/6 położonej w Agatówce obręb ewidencyjny Pilchów 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 1512/6 położonej w Agatówce 
obręb ewidencyjny Pilchów prawem służebności drogowej na 
rzecz właścicieli działek numer 1512/3 i 1499 położonych w 
Agatówce obręb Pilchów. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  

59 III/59/2018 21 grudnia 2018 

ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023” - Uchwała jest w 
realizacji od 1 stycznia 2019 r., w ramach programu 
osłonowego „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023 OPS 
Zaleszany przyznaje pomoc na podstawie decyzji 
administracyjnych w formie obiadów w szkole, zasiłków 
celowych i pomocy rzeczowej na zakup żywności. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

 

60 III/60/2018 21 grudnia 2018 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023” - Uchwała jest w 
realizacji od 1 stycznia 2019 r., w ramach programu 
osłonowego „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023 OPS 
Zaleszany przyznaje pomoc na podstawie decyzji 

Po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2019 r. 
poz. 50 

03.01.2019 r. 
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TABELA 5: Zestawienie realizacji uchwał podjętych w roku 2018 przez Radę Gminy w Zaleszanach kadencji 2018-2023. 

 

Wszystkie uchwały budżetowe, które były podejmowane w 2018 roku są realizowane lub zostały zrealizowane, co znajduje odzwierciedlenie  w 
przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018. 

 

administracyjnych w formie obiadów w szkole, zasiłków 
celowych i pomocy rzeczowej na zakup żywności. 

61 III/61/2018 21 grudnia 2018 

Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023” - Uchwała jest w realizacji od 1 
stycznia 2019 r., w ramach programu osłonowego „Posiłek w 
domu i szkole” na lata 2019-2023 OPS Zaleszany przyznaje 
pomoc na podstawie decyzji administracyjnych w formie 
obiadów w szkole, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na 
zakup żywności. 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 

Dz. Urz. z 2019 r. 
poz. 51 

03.01.2019 r. 

62 III/62/2018 21 grudnia 2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Zaleszany. -  Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
na kolejny okres  3 lat umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą  p. Tomaszem Groblem na dzierżawę części działki 
483/14 o  pow. 0,08 ha położonej w Dzierdziówce. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia  
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3.3. Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
na lata 2016-2025 

 

Uchwałą nr XXIX/366/2017 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 kwietnia 2017 r. została 
przyjęta Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 
(GSRPS).  

W celach strategicznych  GSRPS  znajduje się m.in. dostosowanie technicznej infrastruktury 
społecznej do potrzeb mieszkańców i wymogów prawnych. 

W listopadzie 2017 r. został oddany do ponownego użytku budynek OPS Zaleszany  
rozbudowany i przebudowany. Modernizacja ośrodka przede wszystkim poprawiła warunki tak 
pracy jak i obsługi klientów. Cały budynek wraz z nową częścią ma dwie kondygnacje.  
By ułatwić dostęp osobom, które mają problemy z poruszaniem się i niepełnosprawnym, jest 
zamontowana winda zewnętrzna. Nowością też jest punkt obsługi klienta, który służy także 
jako sekretariat w jednym. Miejsce to  znajduje się na parterze. Na parterze są też wszyscy 
pracownicy merytoryczni, obsługujący bezpośrednio klientów a więc pracownicy socjalni, 
asystent rodziny, pracownicy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia 
wychowawczego. Takie rozwiązanie jest przyjazne dla obsługi mieszkańców, bo na jednym 
poziomie można załatwić wszystkie niezbędne sprawy czy zgłosić swoje problemy.  W każdym 
pokoju po dwie osoby przyjmuje klientów. 

Rozbudowa dała też nowe możliwości  dla rozwoju ośrodka. W sali konferencyjnej 
organizowane są szkolenia wewnętrzne, dla pracowników, jak i zewnętrzne tj. dla różnych 
instytucji współpracujących z gminą. 

W celach  szczegółowych GSRPS  znajdują się m.in. działania na rzecz seniorów, utworzenie 
ośrodka wsparcia tj. Klubu Seniora.  

W 2018 r. został utworzony Klub Samopomocy Seniora, do którego uczęszczać może 40 osób 
ze społeczności lokalnej  (na koniec grudnia 2018 r. było to  46 uczestników, w tym 40 kobiet 
i 6 mężczyzn).  

Klub Seniora w  Zaleszanach jest prowadzony przez Fundację Fundusz Lokalny SMK  
w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego na utworzenie i prowadzenie Gminnych 
Klubów Seniora. Na realizację tego zadania Gmina Zaleszany przeznaczyła 40.000,00 zł. 

Warto podkreślić, że zajęcia w klubach seniora to też uzupełnienie usług opiekuńczych 
świadczonych w środowisku a uczestnictwo w nich jest bezpłatne. W ramach ośrodka wsparcia 
prowadzona jest m.in. rehabilitacja społeczna i zdrowotna. 

 

3.4. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 został 
przyjęty uchwałą nr XXXVIII/464/2017 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 21 grudnia 2017 r. 
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Zgodnie z jego założeniami, do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę 
realizacji tych działań na terenie gminy. Program ma na celu tworzenie spójnego systemu 
działań profilaktyki i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych 
problemów alkoholowych oraz zmniejszeniu tych, które aktualnie występują. Program nakłada 
obowiązek kształtowania polityki alkoholowej.  

Nadmierne spożywanie alkoholu  stanowi poważny problem, zarówno dla pojedynczych 
jednostek, jak i ogółu społeczeństwa. Alkoholizm w dzisiejszych czasach, stały się trudnymi 
problemami społecznymi, które stanowią obecnie duże wyzwanie cywilizacyjne, o szerokim 
zasięgu. Gmina Zaleszany prowadzi szereg działań, ukierunkowanych na aktywne 
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym oraz minimalizowanie tych, jakie już 
występują. 

Realizacja powyższych zadań opiera się na następujących aktach prawnych: 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1390 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2017 r. poz.1769) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 697)  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być 
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stosownymi uchwałami Rady Gminy  
w Zaleszanach Adresatami programu są mieszkańcy Gminy, a w tym m. in. osoby uzależnione 
i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą 
z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami, 
placówki oświatowe, instytucje kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 
pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego  
od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Był on raz modyfikowany w roku 2018 poprzez zwiększenie wydatków na działania 
profilaktyczne. 

Intencją, która przyświeca autorom w trakcie tworzenia projektu gminnego programu  
był pragmatyzm i użyteczność. Istotne dla nich jest to, aby program był skuteczny w działaniu 
i prosty w realizacji.  

W programie podjęto zagadnienia składające się z zadań, które wdrażane konsekwentnie  
i systematycznie prowadzić będą  do osiągania zakładanych celów. 
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Analiza i diagnoza stanu sytuacji w gminie w zakresie problemów alkoholowych 

 

Stan szkód i zagrożeń. 

 

Gminę Zaleszany na koniec 2018 r. zamieszkiwało ogółem 11.075 mieszkańców. Łączna liczba 
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w gminie wynosiła 32. Jeden punkt 
sprzedaży alkoholu przypadał średnio na 346 mieszkańców gminy.   

Działająca na terenie Gminy Zaleszany jednostka policji w roku 2018 wszczęła ogółem  
195 postępowań w sprawach kolizji z prawem  osób będących pod wpływem alkoholu  
(dane na dzień 30.11.2018 r.) były to: 

 prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – art. 178a § 1 kodeksu 
karnego – 10 

 prowadzenie innego pojazdu (rower)w stanie nietrzeźwości – art. 87  § 1a kodeksu 
wykroczeń – 4 

 kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu art. 87 § 1 kodeksu 
wykroczeń – 0 

 kierowanie innym pojazdem (rower)w stanie po użyciu alkoholu art. 87 § 2 kodeksu 
wykroczeń – 0 

 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 86 § 2 kodeksu 
wykroczeń – 0 

 zakłócenie spokoju i porządku publicznego w stanie po użyciu alkoholu art. 51§ 2 kodeksu 
wykroczeń  – 1 

 interwencje funkcjonariuszy Policji w ramach procedury „Niebieska  Karta” wobec 
mieszkańców gminy - 18 

 mandaty za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych art. 43’ ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 21 oraz 1 wniosek do sądu.  

 interwencje domowe zaistniałe pod wpływem alkoholu - 140 

 

Stan bazy i usług związanych z terapią osób uzależnionych i ich rodzin,  

 

Na terenie gminy nie ma żadnej  placówki bezpośrednio związanej z terapią osób uzależnionych 
i dlatego też niezbędna jest współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
w Stalowej Woli oraz kierowanie zainteresowanych do Klubów Trzeźwości, grup wsparcia  
i grup AA, Placówki na terenie gminy służące bezpośrednio lub pośrednio rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i pomocy rodzinom z problemem alkoholowym: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach, 

 Zespół interdyscyplinarny przy OPS, 
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 Posterunek Policji w Zbydniowie, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaleszanach, 

 

Cele, zadania i realizacja programu 

 

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zwanego dalej Gminnym Programem,  była profilaktyka uzależnień, przez  
co należy rozumieć: zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, ograniczanie 
rozmiarów już istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Cele szczegółowe: 

 zmniejszenie skali nadużywania alkoholu, ograniczenia ich negatywnych skutków, pomoc 
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osobom pijącym alkohol w sposób 
ryzykowny lub szkodliwy oraz członkom ich rodzin doznającym szkód z tego powodu, 
przeciwdziałanie przemocy domowej, 

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wczesna profilaktyka i edukacja w zakresie 
uzależnień, 

 profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami  
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,  przygotowywanie młodego 
pokolenia do zdrowego, trzeźwego stylu życia,  

 wspieranie przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego trybu życia 
wolnego od nałogów u młodych i dorosłych mieszkańców gminy w celu ochrony przed 
marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym, 

 ograniczanie dostępności do alkoholu szczególnie osób młodych, 

 eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów Ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa związanych z nadużywaniem alkoholu, 

 tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu. 

Realizacja w/w celów wymagała: 

 Priorytetowego traktowania działań i decyzji służących profilaktyce uzależnień  
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 Zapewnienia systematycznego  finansowania realizacji Gminnego Programu, 

 Pomocy oraz współpracy z jednostkami gminnymi, instytucjami, stowarzyszeniami  
realizującymi powierzone zadania Gminnego Programu, 

 Monitorowania działań profilaktycznych podejmowanych na terenie Gminy. 

Na podstawie powyższych założeń, w ramach wydatków Gminnego Programu zrealizowano 
następujące zadania: 
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Profilaktyka przez sport i rekreację 15.504,49 zł 

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci  

i młodzieży: 

Zajęcia pozalekcyjne UKS Kotowa Wola – „Sport bez barier” 998,99 zł 

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – SPORT SZKOLNY, zajęcia pozalekcyjne, gry 

zespołowe, piłka nożna” 999,00 zł  

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowe na sportowo” 2.000,01 zł 

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, „Podkarpacka Liga 

młodziczek”, „Podkarpacka Liga juniorek”, „Bezpieczny stadion – przyjazny Kibic”, „Cykl – 

przyjaciół spotkanie to w siatkówkę granie”, ”Czwartki lekkoatletyczne” 6.509,07 zł 

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia 

Dziecka” 2.999,42 zł 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne: 

Grupa młodzieżowa przy LZS Skowierzyn – „Gminna Akademia Piłki Nożnej, Sportu  

i Rekreacji” 999,00 zł 

Grupa młodzieżowa przy LZS Turbia – „Rozgrywki piłkarskie” 999,00 zł 

Programy profilaktyczne na terenie szkół 24.609,61 zł 

Zespół Szkół w Zaleszanach – projekty:  

„Kółko teatralne „Maska” 1.200,00 zł 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 1.200,00 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty:                                                                                 

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 1.299,37 zł 

„Życie nie po to jest by … czyli o profilaktyce w sztuce, sporcie i plastyce” 1.499,88 zł 

„Profilaktycznie – integracyjnie i rodzinnie” 699,71 zł  

"W zgodzie z naturą – profilaktyka uzależnień w przedszkolu" 796,97 zł  

Zespół Szkół w Turbi - projekty:                                                                                                                  

Piknik rodzinny - razem możemy więcej" 2.141,08 zł 
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"Wybieram zdrowie!" 1.300,00 zł 

„Bezpieczny świat dziecka” 2.995,91 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie -"Piknik rodzinny- w zdrowym ciele zdrowy 

duch" 1.496,70 zł 

Zespoły Szkół w Zbydniowie, w Zaleszanach, w Turbi – projekty wspólne: 

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” 1.499,99 zł 

„Szkoła pod żaglami" 5.000,00 zł 

„Wyjazdy na basen” 2.430,00 zł 

„Inscenizacja teatralna jako atrakcyjna forma profilaktyki” 1.050,00 zł 

Kampania profilaktyczna „SMART, TO ZNACZY MĄDRZE. UZALEŻNIENIE, CZY 

NAWYK” 1.167,89 zł 

Środowiskowe imprezy profilaktyczno-wychowawcze 23.322,90 zł 

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia 

Dziecka” 1.000,00 zł 

„Młodzież na straży” 1.320,00 zł 

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania czasu 

wolnego” 9.980,00 zł 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach – „Sztuka Łączy pokolenia” 995,34 zł 

Sołectwo Agatówka – „Turniej siatkówki plażowej” 594,62 zł 

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” 600,00 zł 

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny” 600,00 zł 

Sołectwo Pilchów – „Młodość w trzeźwości daje możliwości” 600,00 zł 

Sołectwo Skowierzyn – "Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki”, „Piknik rodzinny z okazji 

Dziecka" 616,95 zł 

Sołectwo Turbia – „Dzień Dziecka” 607,41 zł 

Sołectwo Wólka Turebska – „Kultywowanie tradycji dożynkowych” 444,10 zł 

Działania profilaktyczne wynikłe w ciągu roku organizowane na terenie gminy 5.964,48 zł 
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Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

szkolenia 23.939,10 zł 

Badania, opinie i ekspertyzy 2.340,00 zł 

Wynagrodzenia dla członków GKRPA 20.600,00 zł 

Szkolenia dla członków GKRPA 999,10 zł  

Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych 6.087,11 zł 

Zajęcia świetlicowe w Motyczu Szlacheckim 2.088,74 zł 

Zajęcia świetlicowe w Pilchowie 1.999,57 zł 

Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie 1.998,80 zł 

Dotacje dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadania 

zleconego 10.000,00 zł 

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie miejsca zamieszkania poprzez 
rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności 
interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych  
na terenie gminy  w trybie regrantingu zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „Lokalnie, aktywnie, społecznie”  
w kwocie 10.000 zł zlecono do realizacji Fundacji Fundusz Lokalny SMK z/s w Zbydniowie. 

 

Zakładany plan na realizację Programu wynosił 110.448,66 zł i został zrealizowany  
w kwocie 104.631,10 zł. 

 

3.5. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został przyjęty uchwałą 
nr XXXVIII/465/2017 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 21 grudnia 2017 r. został opracowany 
w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 783), z której między innymi wynika, że przeciwdziałanie 
narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 
oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych. 
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Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 
Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

Zgodnie z art.10 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 
własnych gminy, obejmujących: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach następujących działań: 

Kwota na finansowanie Programu 3.500,00 zł 

w tym : 

Zespół Szkół w Zaleszanach – „Poradnia Profilaktyki Uzależnień MONAR” 1.000,00 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz - polegniesz”
 999,41 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi –„Warsztaty profilaktyczne w MONAR 
przeciwdziałanie narkomanii” 1.0000,00 zł 

Udział w kampanii profilaktycznej " Narkotyki? To mnie nie kręci! 492,00 zł 

 

Zakładany plan na realizację Programu wynosił 3.500,00 zł i został zrealizowany 
w kwocie 3.491,41 zł 

 

3.6. Realizacja współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 
 

Roczny Program Współpracy Gminy Zaleszany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok uchwalony został 
Uchwałą Nr XXXVII/443/2017 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 listopada 2017 roku. 
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Prace nad przygotowaniem Programu poprzedzone zostały konsultacjami z organizacjami 
pozarządowymi, które odbyły się w sposób określony w uchwale Nr XL/447/2010 Rady Gminy 
w Zaleszanach z dnia 22 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku 
publicznego. Konsultacje trwały w okresie od 31 października do 16 listopada 2017 roku. 
Ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone zostało na stronie internetowej Gminy Zaleszany oraz 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wraz z programem współpracy. Żadna 
organizacja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego projektu Programu współpracy. 

Celem nadrzędnym współpracy Gminy Zaleszany z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego było stworzenie 
szeroko pojętego partnerstwa władz samorządowych z trzecim sektorem, dzięki któremu 
możliwe było prawidłowe diagnozowanie środowiska, a poprzez to sprawniejsze  
i efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Współpraca służyła również 
wzmocnieniu potencjału mieszkańców oraz wyzwoleniu w nich energii, aktywności oraz 
realnego oceniania możliwości gminy do podejmowania inicjatyw z zakresu działalności 
pożytku publicznego oraz wspieraniu rozwoju inicjatyw obywatelskich. Program określał 
zasady, formy oraz zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami. 

Zapisany w programie cel został osiągnięty poprzez ogłoszenie i realizację pięciu zadań 
publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy w trybie ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Realizowane w tym trybie zadania dotyczyły obszaru współpracy Gminy z podmiotami 
w zakresie promocji i wolontariatu, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty                                    
i wychowania. 

Kwota dotacji wydatkowana przez Gminę Zaleszany na wspieranie w/w zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym w 2018 roku wyniosła 119.432,00 zł. Wykaz podmiotów, którym 
udzielono dotacji zamieszczono poniżej sprawozdania. Dotowana ogólna kwota stanowiła 
0,24% budżetu Gminy. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach w/w konkursów skierowane były do mieszkańców 
Gminy Zaleszany. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację 
poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś 
wymierne środki finansowe, a także aktywność wolontariuszy. Nierzadko organizacje 
pozyskiwały dzięki swoim staraniom fundusze lub wsparcie finansowe od sponsorów 
prywatnych. 

Główne założenie, jakie przyświecało umożliwieniu pozyskiwania środków z budżetu Gminy 
na podstawie programu współpracy zostało osiągnięte, gdyż zaangażowanie poszczególnych 
środowisk w sposób znaczący przyczyniło się do rozwoju wspólnot lokalnych, integracji oraz 
zaangażowania w realizację wspólnych celów. 

Zadania zostały zrealizowane prawidłowo, organizacje złożyły sprawozdania z wykonania 
poszczególnych zadań w terminach określonych w umowach. Podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych  
na preferencyjnych warunkach.  
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Pracownicy Urzędu Gminy w Zaleszanach zajmowali się obsługą konkursów ofert  
na wspieranie zadań publicznych, udostępniali niezbędne formularze i udzielali konsultacji na 
temat ich wypełniania. Udzielano też informacji na temat procedury ubiegania się i rozliczania 
dofinansowania z budżetu Gminy Zaleszany. Na stronie internetowej Gminy Zaleszany 
utworzona jest zakładka Instytucje-Organizacje pozarządowe, w której zamieszczony jest 
wykaz wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego, działających na terenie Gminy Zaleszany. Ponadto na stronie 
zamieszczane są informacje o prowadzonych konsultacjach, programy współpracy, ogłoszenia                            
o otwartych konkursach ofert, regulacje obowiązujące przy ocenie ofert, informacje o przebiegu 
postępowania konkursowego oraz rozstrzygnięciu konkursów. 

Podkreślić należy, że Gmina Zaleszany otwarta jest na wszelką współpracę z NGO, jednakże 
to od przedstawicieli trzeciego sektora zależy faktyczne zaangażowanie i podjęcie 
merytorycznej współpracy. 

 

Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2018 roku i kwot dotacji 

przyznanych na te zadania przedstawia niniejsza tabela: 

Lp. 

Nazwa organizacji, która 

otrzymała dotację na 

realizację zadania 

publicznego przy udziale 

wsparcia finansowego z 

budżetu Gminy 

Nazwa zadania publicznego 

Kwota dotacji 

przyznanej 

na realizację 

zadania 

publicznego 

1. 
Fundacja Fundusz Lokalny 

SMK z siedzibą w Zbydniowie 

„Realizacja projektu „W sieci bez barier” 

w zakresie objętym umową nr 

12/UG/PC/WSBB/2018 o powierzenie 

grantu w ramach III osi priorytetowej: 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 

Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020”  

 

34.432,00 zł 
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2. 
Fundacja Fundusz Lokalny 

SMK z siedzibą w Zbydniowie 

Zagospodarowanie czasu wolnego 

mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań na 

rzecz dzieci i młodzieży, na terenie 

miejsca zamieszkania poprzez 

rozwijanie zainteresowań, talentów, 

poprawę sprawności fizycznej, rozwój 

umiejętności interpersonalnych i 

kształtowanie właściwych postaw 

społecznych na terenie gminy” w trybie 

regrantingu zgodnie z art. 16a ustawy                     

z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – „Lokalnie, aktywnie, 

społecznie”, 

 

10.000,00 zł 

3. 
Fundacja Fundusz Lokalny 

SMK z siedzibą w Zbydniowie 
Prowadzenie Klubu Seniora pn. „eMKA” 60.000,00 zł 

4. 

Stowarzyszenie Modelarzy                        

i Pasjonatów Lotnictwa 

„RcPanyZaleszany” z siedzibą 

w Zaleszanach 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu, w tym realizacja zajęć 

praktycznych w zakresie budowy i 

eksploatacji modeli latających oraz 

udział w rywalizacji sportowej na 

szczeblu krajowym i międzynarodowym 

– pasjonaci modeli latających na start. 

15.000,00 zł 

 

TABELA 6: Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2018 roku  
i kwot dotacji przyznanych na te zadania. 
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Wykaz zespołów sportowych, którym przyznano dotację w 2018 r. zawiera niniejsza tabela: 

Nazwa Kwota dotacji udzielonej w 2018 

LZS Skowierzyn 34 000,00 zł 

LZS Zbydniów 25 800,00 zł 

LZS Majdan Zbydniowski 16 300,00 zł 

LZS Turbia 16 300,00 zł 

NZS Kępie Zaleszańskie 22 000,00 zł  

Klub Sportowy „Jagiełło Pilchów” 16 300,00 zł 

UKS Zaleszany 50 000,00 zł 

LZS Kotowa Wola 10 600,00 zł 

 

TABELA 7: Wykaz zespołów sportowych, którym przyznano dotację w 2018 r. 

 

Kwota dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych w roku 2018 nie odbiegała w sposób 
znaczący od przyznanej w roku 2017. Opiera się ona o zainteresowanie organizacji, które  
w procesie konsultacji rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi mogą zgłaszać potrzeby finansowe oraz o możliwości budżetu gminy 
Zaleszany. 
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4. BUDŻET GMINY 
 

Polityka finansowa gminy Zaleszany w 2018 roku realizowana była w oparciu o uchwałę 
budżetową Nr XXXVIII/451/2017 uchwaloną przez Radę Gminy w Zaleszanach 21 grudnia 
2017 roku, która określiła źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja 
inwestycji oparta była o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz ustalonych rocznych zadaniach inwestycyjnych uchwalonych w uchwale 
budżetowej. 

 

4.1. Dochody 
 

Pozycję finansową gminy określa wysokość osiągniętych dochodów budżetowych. 
Zrealizowane dochody za 2018 rok wyniosły 45.618.284,11 zł 

 

Strukturę dochodów gminy obrazuje niniejsza tabela: 

 

Lp. Źródła dochodów Wykonane 
dochody w zł 

Udział % 
w dochodach 

ogółem 

1. Dotacje 18.295.289,24 40,11% 

2. Subwencje 13.482.009,00  29,55% 

3. Podatki i opłaty 11.911.680,80 26,11% 

4. Dochody z majątku gminy 972.530,48 2,13% 

5. Inne dochody 956.774,59 2,10% 

Ogółem 45.618.284,11 100% 

 

TABELA 8: Struktura dochodów gminy za 2018 r. 
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WYKRES 4: Struktura procentowego udziału dochodów gminy za 2018 r. 

 

Najwyższy udział w dochodach gminy w 2018 roku miały dochody pochodzące z dotacji i 
subwencji.  

Dochody na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 
3.083.364,92 zł tj. 6,76 % dochodów ogółem, natomiast 16,85 % wszystkich dochodów 
pochodzących z dotacji. 

Dochody pozyskane na inwestycje wyniosły 3.687.584,14 zł tj. 8,09% wszystkich 
wykonanych dochodów. 

Dochód gminy w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 4.119,03 zł. 

 

4.2. Podatki i opłaty lokalne 
 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, składają się na nie głównie podatki i 
opłaty: od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, rolny oraz czynności cywilno-
prawnych. Wielkość tych składników przedstawiono w poniższej tabeli: 

Podatki uiszczane przez osoby prawne 

Lp. Nazwa podatku Wpływy za rok 2017 Wpływy za rok 2018 

1.  od nieruchomości 968677,11 984158,44 

2.  rolny 11257,00 13171,00 

Dotacje
40%

Subwencje
30%

Podatki i opłaty
26%

Dochody z majątku 
gminy
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3.  leśny 39443,00 40450,00 

4.  od środków transportowych 262599,00 625638,17 

 RAZEM 1281976,11 1663638,61 

TABELA 9: Wpływy z tytułu podatków uiszczanych przez osoby prawne. 

 

Zmiany w wysokości wpływów z tytułu podatków uiszczanych przez osoby prawne 
przedstawia poniższy wykres: 

 
WYKRES 5: Wpływy z tytułu podatków uiszczanych przez osoby prawne. 

Najwyższą wartość wpływów z tytułu podatków od osób prawnych stanowi podatek  
od nieruchomości, którego wielkość kształtuje się na poziomie 59,16% (w roku 2017 udział ten 
wynosił 75,56%). Spadek udziału wynika ze znacznego wzrostu wpływów podatku od środków 
transportowych, których udział w roku 2018 wynosił 37,61% (w roku 2017 było to 20,48%). 
Zmiany na przestrzeni ostatnich lat wynikają z obniżenia stawki za niektóre środki 
transportowe, co skutkuje corocznym znacznym wzrostem ilości tych pojazdów rejestrowanych 
na terenie naszej gminy. 

Podatki uiszczane przez osoby fizyczne 

Lp. Nazwa podatku Wpływy za rok 2017 Wpływy za rok 2018 

1.  od nieruchomości 724155,37 769330,00 

2.  rolny 641427,12 651799,68 

3.  leśny 1161,04 1139,00 

4.  od środków transportowych 241012,94 254595,68 

 RAZEM 1607801,47 1676864,36 

TABELA 10: Wpływy z tytułu podatków uiszczanych przez osoby fizyczne 
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Zmiany w wysokości wpływów z tytułu podatków uiszczanych przez osoby fizyczne 
przedstawia poniższy wykres: 

 
WYKRES 6: Wpływy z tytułu podatków uiszczanych przez osoby fizyczne. 

 

Również w przypadku wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych znaczące są wpłaty  
z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w całości wpływów od osób fizycznych 
stanowi 45,88% (w roku 2017 było to 45,04%). Drugi pod względem wysokości wpływów  
do budżetu jest podatek rolny, stanowiący 38,87% wpływów (za rok 2017 było to 39,90%). 

Zmiany w strukturze wpływów z tytułu poszczególnych podatków za ostatni rok nie uległy 
znacznym zmianom. 

Nieodzownym elementem omawianego działu są również zaległości w podatkach  
z poszczególnych tytułów, które przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Lp. Nazwa podatku Zaległości osób fizycznych Zaległości osób prawnych 

Na 31.12.2017 
r. 

Na 31.12.2018 
r. 

Na 31.12.2017 
r. 

Na 31.12.2018 
r. 

1.  od nieruchomości 328202,64 355609,11 312294,28 332164,93 

2.  rolny 129765,90 118799,53 1313,00 485,00 

3.  leśny 88,00 127,00 39,00 152,00 

4.  od środków transportowych 115457,86 139681,65 0,00 7670,00 

 RAZEM 573514,40 614217,29 313646,28 340471,93 

TABELA 11: Zaległości z tytułu podatków 
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Graficzny obraz zaległości z poszczególnych tytułów przedstawia poniższy wykres: 

 

 
WYKRES 7: Zaległości z tytułu podatków. 

 

Należy podkreślić, że wyszczególnione powyżej kwoty nie stanowią zaległości, które powstały 
w roku 2018, lecz na przestrzeni ostatnich lat. Ich narastanie można zaobserwować porównując 
poszczególne wartości pomiędzy rokiem 2017 i 2018. Zmiany wartości w analizowanym 
okresie nie budzą większych obaw, jednakże utrzymująca się przez kilka lat tendencja może 
skutkować znaczącym wzrostem zaległości. Zaznaczyć jednak należy, że pracownicy 
merytoryczni bieżąco podejmują działania prawne zmierzające do ściągnięcia zaległości  
od dłużników. 

Wpływy z podatku od środków transportowych (zwiększenie z tytułu obniżenia stawek – nowe 
podmioty) w minionych dwóch latach kształtowały się następująco: 

Lp. Nazwa kategorii Osoby fizyczne Osoby prawne 

Na 31.12.2017 
r. 

Na 31.12.2018 
r. 

Na 31.12.2017 
r. 

Na 31.12.2018 
r. 

1.  Wysokość wpływów 42514,00 53406,00 200689,00 569343,00 

2.  Ilość pojazdów 45 56 222 561 

TABELA 12: Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 
Znaczący wzrost wpływów związany jest ze wspomnianym wyżej wzrostem zainteresowania właścicieli 
niektórych środków transportowych, którzy rejestrują pojazdy na terenie naszej gminy ze względu na 
znaczącą obniżkę wysokości stawek podatków z tego tytułu. Stanowi to dobry prognostyk dla budżetu gminy 
na kolejne lata. 
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4.3. Wydatki z budżetu Gminy 
 

Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.  

 

 

TABELA 13: Wykonanie wydatków na poprawę jakości życia mieszkańców w 2018 r. 

 

 

 

Lp. Grupy wydatków Wykonanie 
wydatków 

Udział %  
w wydatkach 

ogółem 

Finansowanie  
z dotacji  

i subwencji oraz 
innych dochodów 

Finansowanie 
ze środków 
własnych 

gminy 

1. Opieka społeczna i 
pomoc rodzinom 14.738.962,19 29,34 % 

13.147.051,01 

 tj. 89,20 % 

1.591.911,18  

tj. 10,80 % 

2. Oświata i wychowanie 12.758.017,82 25,40 % 
9.541.197,91 

tj.74,79 % 

3.216.819,91  

tj. 25,21 % 

3. Infrastruktura wodno-
kanalizacyjna 7.579.808,66 15,09 % 

2.075.388,00  

tj. 27,38 % 

5.504.420,66  

tj. 72,62 

4. 

Infrastruktura drogowa 
wraz z oświetleniem, 
melioracje, utrzymanie 
porządku i estetyki  
w gminie 

4.496.470,92 8,96 % 
751.329,00 tj.  

16,71% 

3.745.141,92  

tj. 83,29% 

4. Kultura, sport i rekreacja 3.524.792,25 7,02% 
433.561,83  

tj. 12,30% 

3.091.230,42  

tj. 87,70% 

5. 
Ochrona środowiska, 
gospodarka odpadami, 
ochrona zwierząt 

911.423,59 1,82% 
731.364,17 tj. 

 80,25% 

180.059,42  

tj. 19,76% 

6. Bezpieczeństwo 
publiczne 609.126,35 1,22% 

96.359,00  

tj. 15,82 % 

512.767,35  

tj.84,18% 

7. 
Dopłaty do ceny biletów 
i do kanalizacji dla 
mieszkańców 

450.292,00 0,90 % 0 
450.292,00  

tj. 100% 

Razem wydatki na poprawę 
jakości życia mieszkańców 45.068.893,78 89,73% 26.776.250,92 

 tj. 59,42% 

18.292.642,86 

 tj.40,58 
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Udział procentowy wydatków na poszczególne grupy w wydatkach ogółem przedstawia 
poniższy wykres: 

 

 
WYKRES 8: Udział procentowy wydatków na poszczególne grupy w wydatkach ogółem. 

 

Największe wydatki gmina ponosi corocznie na zadania oświatowo – wychowawcze i wydatki 
związane z pomocą społeczną i pomocą dla rodzin. 

Strukturę finansowania wydatków ze środków budżetowych Gminy Zaleszany  
i pozabudżetowych przedstawia poniższy wykres: 

 
WYKRES 9: Struktura finansowania wydatków. 
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Zrealizowane wydatki za 2018 rok wyniosły 50.230.882,23 zł  

Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 1.169,85 zł. 

Wydatki na inwestycje zrealizowane zostały w kwocie 12.956.093,85 zł tj. 25,80 % 
wydatków ogółem. 

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok wyniosły kwotę 346.748,74 zł, tj. 
0,69 % wydatków ogółem, a szczegółowe zestawienie realizacji zadań we 
poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela: 

 

 
AGATÓWKA 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie 16.000,00 15.998,10 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

1.000,00 1.000,00 

Koszty utrzymania Domu Ludowego 2.400,00 1.443,13 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 2.484,14 2.465,75 

Razem Sołectwo Agatówka 21.884,14 20.906,98 
 

DZIERDZIÓWKA 
Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

planowana na 
2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 6.514,12 6.513,46 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji  
lokalnych i regionalnych 

600,00 600,00 

Zakup orbiterka na plac zabaw 4.000,00 4.000,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych 15.400,00 15.400,00 

Razem Sołectwo Dzierdziówka 26.514,12 26.513,46 

 
KĘPIE ZALESZAŃSKIE 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Wykonanie oświetlenia ulicznego 15.000,00 15.000,00 
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Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

1.800,00 1.800,00 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 3.000,00 3.000,00 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 8.509,20 8.509,20 
Wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP 5.000,00 5.000,00 

Razem Sołectwo Kępie Zaleszańskie 33.309,20 33.309,20 

 
KOTOWA WOLA  

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych 12.000,00 12.000,00 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

700,00 700,00 

Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP 1.500,00 1.500,00 
Założenie oświetlenia ulicznego 2.500,00 2.500,00 

Zakup kosiarki traktorowej – utrzymanie porządku i estetyki 
w sołectwie 

4.000,00 4.000,00 

Odmulenie oczek i cieków wodnych 9.500,00 9.500,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 3.109,20 3.095,93 

Razem Sołectwo Kotowa Wola 33.309,20 33.295,93 

 
MAJDAN ZBYDNIOWSKI  

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

700,00 700,00 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 3.600,00 3.585,47 

Koszty utrzymania Domu Ludowego 6.000,40 5.978,58 

Bieżące utrzymanie dróg  4.000,00 4.000,00 
Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP 3.150,00 3.149,44 
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego (sprzęt AGD) 5.000,00 4.999,37 

Razem Sołectwo Majdan Zbydniowski 22.450,40 22.412,86 

 
MOTYCZE SZLACHECKIE 
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Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2.000,00 2.000,00 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie 3.000,00 3.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 2.000,00 2.000,00 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

1.000,00 1.000,00 

Zakup doposażenia samochodu strażackiego w 
oprzyrządowanie i drabinę strażacką  

2.000,00 2.000,00 

Bieżące utrzymanie Domu Ludowego – w tym zakup 
drobnego wyposażenia, środków czystości 

1.000,00 938,52 

Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej  800,00 800,00 
Odmulenie oczka wodnego 2.689,50 2.689,50 

Razem Sołectwo Motycze Szlacheckie 14.489,50 14.428,02 

 
OBOJNA 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2.000,00 1.999,32 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

600,00 0,00 

Zakup umundurowania dla OSP  1.000,00 999,99 
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego 4.500,00 4.500,00 
Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa 5.012,60 5.000,00 
Utrzymanie dróg w sołectwie 5.000,00 5.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 4.000,00 3.817,90 
Organizacja imprezy „Konie Nasza Pasja” 4.500,00 3.700,00 
Wykonanie progów zwalniających 2.000,00 0,00 

Razem Sołectwo Obojna 28.612,60 25.017,21 

 

PILCHÓW 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
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Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie 6.500,00 5.327,40 
Wykonanie oświetlenia ulicznego 3.500,00 3.500,00 
Spartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych 3.500,00 3.499,40 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

1.000,00 1.000,00 

Wykonanie tablic z nazwami ulic 2000,00 2.000,00 
Bieżące utrzymanie Domu Ludowego  4 500,00 4.496,15 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 4.809,20 4.380,14 

Remont pomieszczenia w Domu Ludowym oraz zakup i 
montaż mebli i regałów 

2.000,00 2.000,00 

Zakup i montaż stołu z basenem jednokomorowym wraz z 
armatura do Domu Ludowego 

2.500,00 2.500,00 

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 3.000,00 3.000,00 

Razem Sołectwo Pilchów 33.309,20 31.703,09 

 
SKOWIERZYN 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.000,00 3.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 3.000,00 1.991,45 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

1.000,00 1.000,00 

Podtrzymywanie tradycji lokalnych „Święto ziemniaka” 700,00 699,67 
Zakup garażu blaszanego dla OSP 3.000,00 3.000,00 
Bieżące utrzymanie  Domu Ludowego 3.609,20 3.609,20 

Zakup umundurowania dla OSP 1.000,00 1.000,00 
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego 4.000,00 4.000,00 
Zakup pomocy dydaktycznych  dla  Szkoły Podstawowej 3.000,00 3.000,00 
Wykonanie monitoringu przy Domu Ludowym 6.000,00 6.000,00 
Remont przystanku przy Publicznej Szkole Podstawowej 3.000,00 3.000,00 

Dokończenie remontu i termomodernizacji świetlicy w tzw. 
Pasterniku Skowierskim 

2.000,00 2.000,00 

Razem Sołectwo Skowierzyn 33.309,20        32.300,32 
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TURBIA 
Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

planowana na 
2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Odwodnienie sołectwa 2.000,00 2.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 4.500,00 4.543,86 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 4.000,00 4.000,00 
Zakup automatu do bramy garażowej dla OSP 3.000,00 2.999,99 
Koszty utrzymania boiska sportowego 2.000,00 1.948,19 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

2.000,00 2.000,00 

Utrzymanie dróg w sołectwie 4.309,20 4.309,20 
Wykonanie remontu w Domu Ludowym 9.000,00 9.000,00 
Wyposażenie Domu Ludowego 2.500,00 2.463,52 

Razem Sołectwo Turbia 33.309,20 33.264,76 

 
WÓLKA TUREBSKA 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych 7.236,50 7.236,50 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 3.500,00 1.769,80 

Koszty utrzymania Domu Ludowego 3.500,00 482,66 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

900,00 900,00 

Razem Sołectwo Wólka Turebska 15.136,50 10.388,96 

 
ZALESZANY  

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych 12.309,20 11.668,74 

Zakup umundurowania i butów specjalnych dla OSP 2.500,00 2.500,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 4.500,00 4.406,11 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

1.000,00 1.000,00 
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Upowszechnianie kultury oraz tradycji lokalnych i 
regionalnych poprzez zakup strojów ludowych na potrzeby 
Domu Ludowego  

1.500,00 0,00 

Doposażenie Zespołu Szkół w Zaleszanach zakup 
materiałów poprawiających estetykę terenu wokół szkoły 

2.500,00 2.500,00 

Budowa altanki przy ulicy Berdechowskiej dla mieszkańców 
sołectwa 

7.000,00 7.000,00 

Upowszechnianie kultury oraz tradycji lokalnych i 
regionalnych poprzez zakup narzędzi i materiałów, 
rozwijanie talentów modelarskich mieszkańców sołectwa 

1.000,00 0,00 

Organizacja imprezy integracyjnej przy Zespole Szkół w 
Zaleszanach 

1.000,00 1.000,00 

Razem Sołectwo Zaleszany 33.309,20 30.074,85 

 
ZBYDNIÓW 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
 

Kwota 
planowana na 

2018 r. 

Kwota 
wydatkowana  

w 2018 r. 

Koszty utrzymania studni głębinowej – studnia służy do 
poboru wody mieszkańcom sołectwa 

300,00 261,54 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 6.500,00 6.425,77 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 

1.000,00 1.000,00 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 5.509,20 5.509,20 

Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi, założenie 
monitoringu przy OSP 

3.000,00 3.000,00 

Organizacja obchodów 100–lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę  

1.500,00 1.500,00 

Utrzymanie boiska sportowego 3.000,00 2.983,50 

Zakup mebli do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w 
Zbydniowie 

3.000,00 3.000,00 

Zakup wyposażenia na plac zabaw 2.500,00 2.453,20 

Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 1.000,00 1.000,00 

Organizacja Wieczoru Wigilijnego dla mieszkańców wsi 1.500,00 1,499,89 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 2.000,00 2.000,00 

Zakup tabliczek z nazwami ulic  w Zbydniowie 2.500,00 2.500,00 
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Razem Sołectwo Zbydniów 33.309,20 33.133,10 

TABELA 14: Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018. 

 

4.4. Zadłużenie Gminy 
 

W 2018 roku wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie -4.612.598,12 zł.  

Po zamknięciu roku stan wolnych środków wynosił 2.251.517,87 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosiło 8.590.000,00 zł. 

Wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela: 

 

Wyszczególnienie 

Wskaźnik 
planowanej 

łącznej kwoty 
spłaty bez 

uwzględnienia 
ustawowych 

wyłączeń (%) 

Wskaźnik 
planowanej 

łącznej kwoty 
spłaty z 

uwzględnieniem 
ustawowych 

wyłączeń (%) 

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych  
o dochody  

ze sprzedaży majątku 
oraz pomniejszonych  
o wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 
jednoroczny) 

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

obliczony  
w oparciu  

o wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok 
prognozy po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

(%) 

2019 2,02 % 2,02 % 8,63% 11,48% 

2020 3,79% 3,79% 7,60% 9,86% 

2021 3,94% 3,94% 5,11% 8,81% 

2022 3,82% 3,82% 6,04% 7,11% 

2023 4,06% 4,06% 6,96 6,25% 

2024 3,68% 3,68% 7,87% 6,04% 

TABELA 15: Wskaźnik spłaty zobowiązań.  
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5. GRUNTY GMINY I MIENIE KOMUNALNE 
 

Gmina Zaleszany posiada w swoich zasobach 974,2 ha gruntów w tym: 

 grunty rolne 677,4 ha są to w większości użytki zielone użytkowane jako pastwiska 
wiejskie oraz enklawy pastwisk bezpośrednio przyległych do posesji osób prywatnych 
oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Około 45,0 ha użytkowana jest jako grunt orny, 

 grunty budowlane o powierzchni 28,9 ha to grunty przeznaczone pod zabudowę bądź już 
zabudowane, 

 grunty pozostałe  o powierzchni 61,6 ha to nieużytki, rowy, wody, grunty zakrzaczone 

 lasy – 98,9 ha, 

 grunty pod drogami – 107,4 ha 

Grunt o powierzchni 7,7 ha będący własnością gminy  pozostaje w użytkowaniu wieczystym 
osób fizycznych i prawnych. W trwałym  zarządzie na czas nie oznaczony pozostaje 3,0  ha 
gruntów. W dzierżawę oddanych jest 403,7 ha gruntów, a  10,5 ha oddanych jest w użyczenie. 

Gmina posiada 45 sztuk wydzielonych geodezyjnie działek budowlanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni  5,5919  ha położonych w:  

 Agatówce 1 szt. o pow. 0,1206 ha,  

 Dzierdziówce 3 szt. o pow.  0,3523 ha,  

 Kępiu Zaleszańskim 10 szt. o pow. 1,1592 ha,                      

 Kotowej Woli 2 szt. o pow. 0,3321 ha,  

 Majdanie Zbydniowskim 4 szt. o pow. 0,6898 ha,  

 Obojnej 9 szt. o pow. 1,0236 ha,  

 Pilchowie 3 szt.  o pow. 0,3876 ha,  

 Skowierzynie 4 szt. o pow. 0,3960 ha,   

 Turbi 6 szt. o pow.  0,7518 ha,  

 Wólce Turebskiej 3 szt. o pow. 0,3789 ha  

Gmina posiada także jedną działkę przeznaczoną pod działalność gospodarczą  
o pow. 3,2629 ha położoną w Turbi. 

 

Sprzedaż nieruchomości w 2018 roku 

Dochody ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego w 2018 roku wyniosły 744.650,00 zł. 

W formie przetargu sprzedano 3,1051 ha gruntów mienia komunalnego za co pozyskano kwotę 
736.690,00 zł.  
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W trybie bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich  
sprzedano grunt o pow. 0,0392 ha za kwotę 7.960,00 zł.   

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawiała się następująco: 

 

Lp. Miejscowość Powierzchnia w ha Uzyskana  
ze sprzedaży kwota 

1.  Agatówka 0,3217 124.400,00 

2.  Dzierdziówka 0,5128 79.800,00 

3.  Kępie Zaleszańskie 1,7096 252.990,00 

4.  Majdan Zbydniowski 0,0392 7.960,00 

5.  Obojna 0,1322 38.900,00 

6.  Pilchów 0,1229 44.000,00 

7.  Turbia 0,1059 35.400,00 

8.  Zaleszany 0,2000 161.200,00 

 Razem 3,1443 744.650,00 

TABELA 16: Sprzedaż gruntów mienia gminnego w 2018 r. 

 

Kwotę 5.721,87 zł pozyskano z  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Zbydniowie o powierzchni 0,12 ha w prawo własności. 

 

Dzierżawa nieruchomości 

W 2018 roku w dzierżawie pozostawało 403,7 ha gruntów stanowiących własność Gminy 
Zaleszany. Z tytułu  zapłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości Gmina  uzyskała  dochód  
w kwocie 146.236,52 zł. 

 

Działki inwestycyjne 

Gmina Zaleszany dysponuje także terenami inwestycyjnymi, które pozostają w ofercie dla 
potencjalnych klientów. Są to następujące nieruchomości: 
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Mienie komunalne 

Gmina Zaleszany jest właścicielem mienia komunalnego sklasyfikowanego w następujących 
grupach środków trwałych: 

TABELA 17: Składniki mienia komunalnego klasyfikowane w grupach majątkowych 
wg wartości księgowej. 

 

 

 

L.p. 

Grupa Wartość inwentarzowa Wartość na 
31.12.2018 r. 

po 
umorzeniach 

Nr Nazwa Wartość na 
01.01.2018 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na 

31.12.2018 r. 

1 0 Grunty 9.864.151,95 584.815,59 688.720,39 9.760.247,15 9.760.247,15 

2 1 

Budynki i lokale oraz 
spółdzielcze prawo  
do lokalu użytkowego 
i spółdzielcze 
własnościowe prawo 
do lokalu 
mieszkalnego 

13.337.205,96 66.600,00 33.550,00 13.370.255,96 9.321.347,06 

3 2 
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

48.548.743,55 4.762.590,15 12.000,00 53.299.333,70 35.238.253,70 

4 3 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 2.007,92 

5 4 
Maszyny, urządzenia  
i aparaty ogólnego 
zastosowania 

393.392,03 0,00 16.917,42 376.474,61 7.859,93 

6 5 
Maszyny, urządzenia  
i aparaty 
specjalistyczne 

34.456,00 0,00 0,00 34.456,00 6.088,28 

7 6 Urządzenia techniczne 345.610,78 32.136,54 0,00 377.747,32 141.008,18 

8 7 Środki transportu 2.161.182,10 116.600,00 59.950,00 2.217.832,10 417.655,66 

9 8 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości  
i wyposażenie, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane 

90.374,58 0,00 0,00 90.374,58 20.962,63 

 Razem 74.785.516,95 5.562.742,28 811.137,81 79.537.121,42 54.915.430,51 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2018 r.  Strona | 96 
 

 

Powyższe grupy dzielą się na podgrupy środków trwałych, których klasyfikację przedstawia 
niniejsze zestawienie: 

 

L.p. 

Podgrupa Wartość inwentarzowa Wartość na 
31.12.2018 r. 

po 
umorzeniach 

Nr Nazwa Wartość na 
01.01.2018 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na 

31.12.2018 r. 

1 01 Grunty rolne 5.912.310,55 403.973,69 543.500,39 5.772.783,85 5.772.783,85 
2 02 Grunty leśne 885.831,90 1.000,00 144,00 886.687,90 886.687,90 

3 03 Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 1.931.665,80 92.389,40 124.352,00 1.899.703,20 1.899.703,20 

4 04 Tereny 
komunikacyjne 1.103.412,20 81.818,50 15.444,00 1.169.786,70 1.169.786,70 

5 06 Grunty pod wodami 30.931,50 5.634,00 5.280,00 31.285,50 31.285,50 

6 10 Budynki 
niemieszkalne 13.007.648,29 66.600,00 33.550,00 13.040.698,29 9.088.420,33 

7 11 Budynki mieszkalne 329.557,67 0,00 0,00 329.557,67 232.926,73 

8 21 
Rurociągi, linie 
telekomunikacyjne i 
elektroenergetyczne 

23.590.389,71 19.895,00 0,00 23.610.284,71 14.295.901,03 

9 22 Infrastruktura 
transportu 19.821.204,40 2.880.851,52 0,00 22.702.055,92 15.292.535,35 

10 29 
Pozostałe obiekty 
inżynierii lądowej i 
wodnej 

5.137.149,44 1.861.843,63 12.000,00 6.986.993,07 5.649.817,32 

11 34 
Turbozespoły i 
zespoły prądotwórcze 
oraz reaktory jądrowe 

10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 2.007,92 

12 44 

Maszyny i urządzenia 
do przetłaczania i 
sprężania cieczy i 
gazów 

21.092,75 0,00 0,00 21.092,75 0,00 

13 45 Piece przemysłowe 59.818,86 0,00 16.917,42 42.901,44 7.859,93 

14 48 

Pozostałe maszyny, 
urządzenia i aparaty 
ogólnego 
zastosowania 

312.480,42 0,00 0,00 312.480,42 0,00 

15 59 
Maszyny, urządzenia 
i narzędzia rolnicze i 
gospodarki leśnej 

34.456,00 0,00 0,00 34.456,00 6.088,28 

16 62 

Urządzenia dla 
radiofonii i telewizji, 
urządzenia 
telekomunikacyjne, 
urządzenia alarmowe 
i sygnalizacyjne 

15.472,60 32.136,54 0,00 47.609,14 36.862,64 

17 65 Urządzenia 
przemysłowe 67.501,00 0,00 0,00 67.501,00 37.502,35 

18 66 Urządzenia 
nieprzemysłowe 257.717,18 0,00 0,00 257.717,18 65.265,59 

19 68 Pozostałe urządzenia 
techniczne 4.920,00 0,00 0,00 4.920,00 1.377,60 

20 74 Pojazdy mechaniczne 2.106.182,10 116.600,00 59.950,00 2.162.832,10 368.430,66 
21 77 Tabor pływający 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 49.225,00 
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22 80 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane 

90.374,58 0,00 0,00 90.374,58 20.962,63 

 Razem 74.785.516,95 5.562.742,28 811.137,81 79.537.121,42 54.915.430,51 
TABELA 18: Składniki mienia komunalnego klasyfikowane w podgrupach majątkowych 

wg wartości księgowej. 

 

Zestawienie wartości składników majątkowych wskazuje na wzrost jego wartości w ciągu  
2018 r. o 5,97%. Jest to naturalny wzrost związany z prowadzeniem zadań inwestycyjnych, 
których odzwierciedlenie znajdujemy na wzroście wartości poszczególnych składników 
majątkowych. 
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6. JAKOŚĆ I WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – STAN 
PODSTAWOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

 

6.1. Sytuacja mieszkaniowa 
 

Mieszkaniowy zasób gminy jest relatywnie niewielki, jednakże w sposób wystarczający 
zabezpiecza potrzeby mieszkaniowe. Gmina jest właścicielem 9 mieszkań socjalnych, z czego 
w roku 2018 jedno z mieszkań zwolniło się i pozostaje do dyspozycji w razie nagłych sytuacji 
wskazujących na potrzebę zapewnienia lokalu osobie potrzebującej. 

Najemcy lokali uiszczają czynsz, który stanowi niewielki dochód gminy. Poniższa tabela 
przedstawia stan zaległości czynszowych: 

 

ROK Ilość najemców Kwota 

2017 6 654,44 

2018 3 899,72 

TABELA 19: Wielkość zadłużenia w mieszkaniowym zasobie gminy. 

 

Pracownicy sukcesywnie czynią starania o zapłatę należności, jednakże należy pamiętać,  
że lokale zajmowane są przez osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, często pozostające 
bez dochodów. 

Zasadnicza część budynków mieszkalnych do domy należące do osób fizycznych. Zasób ten 
wraz ze wzrostem liczby mieszkańców naszej gminy sukcesywnie wzrasta. Dostrzega się 
rozbudowę domów jednorodzinnych szczególnie w Agatówce, Dzierdziówce, Kępiu 
Zaleszańskim oraz Obojnej, gdzie Gmina Zaleszany zbywa najwięcej działek budowlanych. 
Poniższe zestawienie przedstawia ilość postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach 
zabudowy: 

 

ROK Liczba  postępowań w sprawie wydania 
decyzji o warunkach zabudowy 

2017 157 

2018 152 

TABELA 20: Ilość postępowań w sprawie warunków zabudowy. 
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Wahania ilości postępowań w poszczególnych latach są niewielkie i już od kilku lat utrzymuje 
się na poziomie około 150 postepowań, co wskazuje na znaczącą ilość działań zmierzających 
do budowy nowych budynków, w tym mieszkalnych. 

 

6.2. Wodociągi i kanalizacja  
 

Obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zaleszany zajmuje się Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o.o., którego jedynym udziałowcem jest Gmina 
Zaleszany. Zakład zatrudniał na dzień 31.12.2018 r. 22 osoby i zatrudnienie w stosunku do roku 
2017 nie uległo zmianie. 

Wynik finansowy Spółki przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie 
Dane za rok 

2018 2017 

1. Przychody ogółem:      2.547.713,05     3.379.956,13 

 -dostawa wody 962.754,96     1.296.561,17 

 -odbiór ścieków 964.539,63     1.427.350,90 

 -transport odpadów 378.984,00              - 

 -pozostałe 235.611,82        646.830,31 

 -inne przychody  5.822,64           9.213,75 

2. Koszty działalności operacyjnej    2.590.767,16       
3.308.677,23 

 Amortyzacja       268.479,88         408.604,61 

 Zużycie materiałów i energii        815.697,03         789.101,58 

 Usługi obce        185.345,01          
440.599,86 

 Podatki i opłaty           62.768,85  

 Wynagrodzenia z pochodnymi     1.035.467,22      1.269.614,64 

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia        201.793,63         239.848,38 

 Pozostałe koszty rodzajowe          21.215,54         160.408,16 

3.  Zysk/strata brutto     -43.054,11     71.278,90 

 Podatek dochodowy                -      13.544,00 

4. Zysk/strata netto     -43.054,11     57.734,90 

TABELA 21: Wynik finansowy GZGK Sp. z o.o. 
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Łączna długość sieci wodociągowych obsługiwanych przez Spółkę to 145,2 km (w 2017 r.  
było to 144,9 km), dzięki którym woda dostarczana jest do 9.937 osób (w roku 2017 było  
to 9.711 osób). W 2018 r. nie nastąpiło zasadnicze zwiększenie sieci wodociągowej, a prace 
polegały głównie na modernizacji sieci i niewielkiej rozbudowie w zakresie kolejnych 
przyłączy do nieruchomości, których właściciele występowali z taką potrzebą. 

Z ważniejszych zadań zrealizowanych w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody  
w Kotowej Woli wybudowano studnie zastępcze S-1B i S-2B  oraz zlikwidowano otwór 
studzienny S-1A. Na koniec 2018 r. działalność w zakresie wodociągów zabezpieczała 
zapotrzebowania mieszkańców na dostawy wody, a co istotne, od kilku lat znacznie poprawiła 
się jej jakość. W roku 2018 GZGK Sp. z o.o. wyprodukował 360.640 m3 wody,  
co jest porównywalną ilością do roku 2017, kiedy to wyprodukowano i wprowadzono do sieci 
356.250 m3 wody. 

Sieć kanalizacyjną tworzy układ o długości 111,2 km (w roku 2017 było to 111,1 km), 
umożliwiający korzystanie 5.512 osobom (w roku 2017 było to 5.502 osoby). Roczna ilość 
ścieków przyjętych przez Oczyszczalnię Ścieków w Kępiu Zaleszańskim za rok 2018  
to 188.000 m3 (za rok 2017 było to 185.000 m3). Zasadnicze zmiany w zakresie zapewnienia 
dostępu do kanalizacji nastąpią w roku 2019, co będzie efektem rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zaleszany w celu ochrony 
wód zlewni Sanu” współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W wyniku 
realizacji zadania zostanie wybudowanych ponad 45 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zakłada 
się, iż do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych 1 786 osób. Zadanie 
obejmuje również rozbudowę istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Kępiu Zaleszańskim. Planowany termin zakończenia prac planowany jest na 
30 października 2019 r. 

Zestawienie danych obejmujących wodociągi i kanalizację przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Kategoria danych Sieć kanalizacyjna Sieć wodociągowa 

31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 

1.  Długość sieci (w km) 111,1 111,2 144,9 145,2 

2.  Ilość osób korzystających 5502 5512 9811 9937 

3.  Ilość produkcji w m3 185000 188000 356250 360640 

TABELA 22: Wodociągi i kanalizacja w gminie. 
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Nowa wiata na osad przy oczyszczalni ścieków w Kępiu Zaleszańskim 

 

6.3. Gospodarka odpadami stałymi, w tym usuwanie azbestu 
 

Od 2017 r., czyi od czasu przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Zaleszanach w spółkę prawa handlowego, zbiórkę odpadów prowadzi ta jednostka, co w sposób 
znaczący przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa. Jednocześnie zniknęły problemy, jakie 
występowały w związku ze zbieraniem odpadów przez firmy zewnętrzne. 

Gospodarką odpadami objęci są wszyscy mieszkańcy gminy oraz osoby prawne. Ilość 
deklaracji z tego tytułu wynosi: 

 

ROK OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE 

2017 2750 139 

2018 2847 142 

TABELA 23: Ilość deklaracji z tytułu gospodarki odpadami. 
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Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2017 i 2018 pozostała bez zmian  
i wynosiła: 

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 
sposób selektywny wynosi 7,50 zł miesięcznie od osoby. 

2) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 
sposób nieselektywny wynosi 15,00 zł miesięcznie od osoby. 

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawki opłaty 
za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:   

1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny: 

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110/120 l –35,00 zł 

b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l –60,00 zł 

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l –130,00 zł 

d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7000 l –550,00 zł 

 

2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób nieselektywny: 

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110/120 l –  70,00zł 

b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l –120,00zł 

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l –260,00zł 

d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7000 l–750,00zł 

 

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynosiły: 

 

ROK Osoby fizyczne Osoby prawne 

2017 58 297,85 7 283,60 

2018 69 816,82 14 247,00 

TABELA 24: Zaległości z tytułu gospodarki odpadami. 
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Ilość zebranych odpadów stałych przedstawia poniższe zestawienie: 

 

INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 

Nazwa i adres 
instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

w tonach 

ROK 2017 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

w tonach 

ROK 2018 

 

Zakład Mechaniczno 
– Biologicznego 
Przetwarzania 

Odpadów 
Komunalnych  

MZK Sp.z o. o. 

37-450 Stalowa 
Wola 

ul. COP 25 

20 03 01  

 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

 

914,0 963,60 

15 01 07 Opakowania ze szkła 
174,280 

 
180,01 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 171,512 222,64 

Składowisko 
odpadów innych niż 

niebezpieczne 
 i obojętne w 

Stalowej Woli 

MZK Sp. z o.o 

37-450 Stalowa 
Wola 

Ul. Komunalna 1 

20 03 99 
Odpady komunalne 

niewymienione w innych 
punktach 

227,100 

 
322,02 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające 
biodegradacji 19,860 16,400 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego 

 
0,940 3,920 

Rozdrabniacz 
wielkoobratowy 

Ul. COP 25 

37-450 Stalowa 
Wola 

 

20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe 28,960 65,220 
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MZK Sp. z o.o 

37-450 Stalowa 
Wola 

Ul. Komunalna 1 

20 01 36 

 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 
01 23, 20 01 35 

3,240 4,680 

Podmiot posiadający 
zezwolenie na 

zbieranie odpadów 
P.H.U. System  

Sławomir Kośka 

23-200 Kraśnik 

Ul. Kolejowa 14 

20 01 32 

Leki inne niż wymienione 

 w 20 01 31 

 

0,020 0 

 

Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji 

 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

ulegających 
biodegradacji 

 

 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji w 
tonach 

ROK 2017 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji w tonach 

ROK 2018 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 175,76 171,840 

Odpady zebrane w PSZOK 

Nazwa i adres 
punktu 

 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Masa zebranych 
odpadów komunalnych 

w tonach 

2017 

 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych w 
tonach 

 

2018 

 

 

Punkt 
Selektywnej 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytow
e 

21,600 36,040 

15 01 01  Opakowania z 
papieru i tektury 0,96 5,66 
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Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

37-415 Zbydniów  

ul. Parkowa 8 

 

 

 

 

 

15 01 06 
Zmieszane 

odpady 
opakowaniowe 

1,560 0 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne 
niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 
23, 20 01 35 

2,640 3,020 

20 01 21* 

Lampy 
fluorescencyjne i 
inne odpady 
zawierające rtęć 

0,080 0 

20 01 32 
Leki inne niż 

wymienione w 20 
01 31 

0,094 0,107 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne 
niż wymienione 
w 20 01 210 i 20 
01 23 zawierające 

niebezpieczne 
składniki 

0,960 0 

20 01 23* 
Urządzenia 

zawierające freon 

 
0,420 0 

16 01 03 Zużyte opony 27,420 19,740 

15 01 07 Opakowania ze 
szkła 

10,840 

 
0 

20 01 27* 
Farby, kleje, 

lepiszcze 

 
0,840 

 

2,980 

 

20 01 10 

 

Odzież 
1,760 13,820 

TABELA 25: Zestawienie ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy. 
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Wydatki z tytułu gospodarki odpadami za minione dwa lata wynosiły: 

 

ROK Odbiór odpadów  

komunalnych 

Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 

2017 375.619,33 280.908,98 

2018 409.302,72 353.269,97 

TABELA 26: Wydatki z tytułu gospodarki odpadami. 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zaleszany  
w  roku 2017 r.  

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  

Całkowita wartość zadania: 38.396,34 zł 

w tym: 

środki NFOŚiGW: 14.063,20 zł 

środki WFOŚiGW w Rzeszowie: 9.844,24 zł 

środki własne Gminy Zaleszany: 14.488,90 zł 

W ramach zadania  usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest  
o łącznej masie 96,610 ton 

w tym: 

 demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości 64,580 ton 
 zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości 32,030 tony 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zaleszany  
w  roku 2018 r.  

Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Zaleszany. 

Całkowity koszt zadania: 14.927,91 zł 

W ramach zadania  usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest  
o łącznej masie 38,870 ton 

w tym: 

- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości  15,050 ton 

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości 
 23,820 tony. 

Szacunkowa ilość azbestu pozostała do usunięcia na dzień 31.12.2018 r. –   797,37 ton 
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6.4. Drogownictwo 
 

W układzie komunikacyjnym Gminy Zaleszany funkcjonuje 3–stopniowa hierarchia dróg: 
krajowe, powiatowe i gminne. Centralnie przez Gminę z zachodu na wschód przebiega droga 
krajowa nr 77 (E–371) Lipnik – Przemyśl, stanowiąc największy szlak komunikacyjny  
w Gminie, a jednocześnie o największym natężeniu ruchu. 

Zestawienie dróg gminnych, wraz z podaniem ich kilometrażu ukazuje poniższa tabela: 

 

Lp. Numer 
drogi Nazwa drogi (ulicy) Długość w km 

1.  101501R SKOWIERZYN - BERDECHÓW – ZBYDNIÓW 
(ul. Czołgowa) 4,274 

2.  101502R ZALESZANY - BERDECHÓW - SKOWIERZYN 1,482 

3.  101509R ZAOSIE - TURBIA 1,31 

4.  101508R KOTOWA WOLA w kier. ZBYDNIOWA 1,358 

5.  101507R MAJDAN ZBYDNIOWSKI - ZBYDNIÓW BOREK 0,881 

6.  101506R TURBIA - PILCHÓW (obok lotniska) 2,484 

7.  101505R MAJDAN ZBYDNIOWSKI 2,875 

8.  101504R MOTYCZE SZLACHECKIE 1,142 

9.  101503R GRABCZYNY CEGIELNIA 2,52 

10.  101510R AGATÓWKA - OBOJNA - KOTOWA WOLA 7,229 

11.  101511R OBOJNA - TURBIA 2,289 

12.  101512R PILCHÓW - SOCHY 0,987 

13.  101513R SKOWIERZYN do wału 3,536 

14.  101514R SKOWIERZYN - MOTYCZE SZLACHECKIE 1,806 

15.  101515R DZIERDZÓWKA - GRABCZYNY 1,78 

16.  101516R MAJDAN ZBYDNIOWSKI - URLE 0,411 

17.  101517R WÓLKA TUREBSKA - BUCZYNA 1,59 

18.  101518R KĘPIE ZALESZAŃSKIE - KOLONIA 2,279 

19.  101519R KĘPIE ZALESZAŃSKIE - ZAJEZIORZE - RUSKA 
WIEŚ 2,548 

20.  101520R ZBYDNIÓW - KARCZMA - tory PKP - obok lasu 1,965 

21.  101521R KOTOWA WOLA - CENTRUM - STACJA 
UZDATNIANIA WODY - PORĘBA 3,804 
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22.  101522R TURBIA - OBWODNICA 0,612 

23.  101523R TURBIA - ZAGUMNIE 0,924 

24.  101524R PILCHÓW - BŁONIE 1,022 

25.  101525R ZBYDNIÓW ul. Łęki 0,58 

26.   TURBIA, ul. Lipowa 0,35 

27.   KĘPIE ZALESZAŃSKIE, ul. Brzozowa 0,63 

  RAZEM 52,668 

TABELA 27: Wykaz dróg gminnych. 

 

Wymienione wyżej drogi posiadają kategorie dróg gminnych. Znaczącą część szlaków 
komunikacyjnych gminy jednak pominięto, gdyż pozostałe są drogami wewnętrznymi  
lub dojazdowymi do gruntów rolnych. Te ostatnie również corocznie są modernizowane.  
Tylko za 2018 r. wartość prac modernizacyjnych dróg transportu rolniczego wyniosła kwotę 
prawie 120 tys. zł. 

Stan dróg gminnych oceniany jest jako dobry. Corocznie w budżecie gminy przeznacza  
się środki finansowe na modernizację i przebudowę dróg, przez co ich jakość sukcesywnie  
się poprawia spełniając oczekiwania mieszkańców. 

Przez Gminę Zaleszany przebiega także 34,576 km dróg powiatowych, których jakość  
jest dobra. Corocznie Gmina Zaleszany wspólnie z Powiatem Stalowowolskim podejmuje 
prace w zakresie modernizacji również tych szlaków komunikacyjnych. Ważnym działaniem 
tej współpracy było wykonanie w 2018 r. chodnika w Majdanie Zbydniowskim. 

Oświetlenie przy drogach zarówno gminnych, powiatowych, jak i przy drodze krajowej jest 
bieżąco uzupełniane i na koniec 2018 r. pozostały w tym zakresie jedynie niewielkie braki. 
Aktualnie oświetlenie uliczne stanowi 1023 lampy będące na majątku Rejonu Energetycznego 
w Stalowej Woli oraz 230 lam usytuowanych na majątku gminy.  
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7. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 
GMINY 
 

7.1. Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna jest ważnym zadaniem własnym Gminy, zaliczanym do obszaru 
przeciwdziałania i zapobiegania degradacji życia społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zaleszanach jest jednostką, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie. 
Kwestiami rozwiązywania problemów społecznych zajmują się także: 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 Publiczna służba zdrowia. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 24,75 etaty i zwiększyło się w stosunku do roku 
poprzedniego o 2,75 etatu. 

Świadczenia z pomocy społecznej w rozbiciu na poszczególne typy pomocy, osoby, którym 
udzielono wsparcie oraz kwotę danego typu wsparcia przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa świadczenia 

Rok 2017 Rok 2018 

Liczba osób 
objętych 

świadczeniem 

Kwota 
przyznanego 
świadczenia 

Liczba osób 
objętych 

świadczeniem 

Kwota 
przyznanego 
świadczenia 

1.  Zasiłki okresowe 62 169335,31 62 162275,99 

2.  Zasiłki celowe i 
pomoc w naturze 159 112930,05 93 97890,56 

3.  Zasiłki stałe 66 353638,29 65 337858,64 

4.  Zasiłek rodzinny wraz 
z dodatkami 355 1445758,49 371 1415367,09 

5.  
Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia 

80 80000,00 89 89000,00 

6.  Fundusz 
alimentacyjny   33 293906,13 34 242410,00 

7.  Zasiłek pielęgnacyjny 316 621268,43 328 664279,80 
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8.  Świadczenie 
pielęgnacyjne 62 1069057,30 63 1145455,00 

9.  Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 33 229554,30 29 202210,80 

10.  Zasiłek dla opiekuna 35 243500,60 29 187049,50 

11.  Świadczenie 
rodzicielskie 26 315524,40 26 315524,40 

12.  Świadczenie za 
życiem 0 0 4 16000,00 

13.  Świadczenie 
wychowawcze 736 7397499,32 760 6957948,88 

 RAZEM 1963 12331973,00 1953 11833271,00 

TABELA 27: Świadczenia pomocy społecznej. 

 

Strukturę procentową poszczególnych świadczeń obrazuje poniższy wykres: 

 

 
WYKRES 10: Struktura procentowa świadczeń pomocy społecznej. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rok 2017

Rok 2018

Zasiłki okresowe Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Zasiłki stałe Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia Fundusz alimentacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne

Specjalny zasiłek opiekuńczy Zasiłek dla opiekuna

Świadczenie rodzicielskie Świadczenie za życiem

Świadczenie wychowawcze
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach realizuje także program „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania”. W ramach programu w 2018 r. 62 dzieci korzystało z posiłku  
w szkołach i przedszkolach, a 93 rodziny korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku  
lub żywności. Łączna kwota w pomocy w roku 2018 wyniosła 197.311,92 zł. 

Dla porównania w 2017 r. 74 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach,  
a 129 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności za łączną kwotę 
215.474,29 zł. 

Znacząca jest także pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji. 

Ilość rodzin i osób objętych pomocą ze względu na ten aspekt obrazuje poniższe zestawienie: 

 

Lp. Rodzaj trudnej sytuacji 
Rok 2017 Rok 2018 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

1.  Ubóstwo 157 333 151 328 

2.  Bezrobocie 102 287 100 282 

3.  Długotrwała choroba 118 235 119 238 

4.  Niepełnosprawność 125 269 130 278 

5.  Bezdomność 6 6 6 6 

6.  Rodziny niepełne 6 22 6 22 

7.  Rodziny wielodzietne 10 44 10 44 

TABELA 28: Ilość rodzin i osób objętych pomocą ze względu na trudną sytuację. 

 

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny na dzień 31.12.2017 r. to 150, a na dzień 
31.12 2018 r. 283 

W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje także Zespół Interdyscyplinarny, którego celem 
działania jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym 
szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów  
z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu 
zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie 
określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc 
osobom doznającym przemocy w rodzinie. Zespół w 2018 r. odbył 4 spotkania  
(w 2017 r. 5 spotkań). 

Ilość spotkań Grup Roboczych Zespołu w 2017 r. wyniosła 19, a w 2018 r. 56. 

Ilość osób (rodzin) objętych „Niebieską Kartą” w 2017 r. 51 osób (41 rodzin), a w 2018 r.  
109 osób (51 rodzin). 
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W świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku rola 
asystenta polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej 
wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, 
podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu 
najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Ilość dzieci objętych opieką asystenta w 2018 r., podobnie jak w 2017 r., wyniosła 7. 

W ostatnich latach dostrzega się wzrost liczby osób objętych usługami opiekuńczymi.  
W roku 2017 było to 49, a w 2018 już 60 osób. Sytuacja taka związana jest m.in. ze starzeniem 
się społeczeństwa. 

Pośród zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach jest także  
przyznawanie stypendiów dla uczniów. W 2017 r. stypendia szkolne wypłacono dla 142 
uczniów na łączną kwotę 108.237,57 zł. Za 2018 r. było to także 142 uczniów, którzy otrzymali 
stypendia na kwotę 101.417,51 zł. 

 

7.2. Charakterystyka stanu przestępczości w Gminie Zaleszany 
 

Teren Gminy jest nadzorowany przez funkcjonariuszy Posterunku Policji  w Zbydniowie  – 
KPP Stalowa Wola, w którym przewidziany jest stan etatowy 1+5 funkcjonariuszy. 

Posterunek Policji w Zbydniowie, podlegający Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli, 
realizuje zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców gminy, oraz dotyczące 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na jej terenie, a w szczególności: 

 skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie 
uciążliwych dla społeczności lokalnych, 

 rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, 

 skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw kryminalnych, 

 rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy Policji, 

 utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji. 

Ogólna liczba przestępstw popełnionych na terenie gminy Zaleszany w latach 2017-2018 oraz 
wskaźnik wykrywalności kształtuje się na następującym poziomie: 

 w 2017 roku wszczęto  110   postępowań, wskaźnik wykrywalności wyniósł 77,53%, 

 w 2018 roku wszczęto  99  postępowań, wskaźnik wykrywalności wyniósł 81,7%. 

Efekty pracy Posterunku Policji w Zbydniowie  z zakresu zwalczania przestępstw: 

W objętym analizą okresie, na terenie Gminy Zaleszany  stwierdzono  82 (89 w 2017 r.) 
przestępstw z czego 67 to przestępstwa wykryte. Wskaźnik wykrywalności  ogólnej wyniósł 
81,7%. Ogółem ujawniono 44 podejrzanych z czego żaden nie był obcokrajowcem. Ujawniono 
87 pokrzywdzonych. 
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1) W kategorii 7 wybranych przestępstw (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, 
kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozboje 
wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, uszkodzenia mienia) stwierdzono  
22 przestępstwa z czego 10 to przestępstwa wykryte. Wskaźnik wykrywalności  
w tej kategorii wyniósł 45,5% (50% w 2017r.) 

2) W kategorii przestępstwa kryminalne stwierdzono 59 (58 w 2017 r.) przestępstw  
z czego 44 to przestępstwa wykryte. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 
74,6% (74,14% w 2017 r.) 

3) W kategorii bójka i pobicie stwierdzono 1 przestępstwo w tym 1 wykryte, wskaźnik 
wykrywalności w tej kategorii wyniósł 100% 

4) W kategorii rozboje, kradzieże i wymuszenia nie stwierdzono  przestępstw 

5) W kategorii uszczerbek na zdrowiu stwierdzono 5 (4 w 2017 r.)przestępstwa z czego 
wszystkie zostały wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 100% 

6) W kategorii kradzież z włamaniem stwierdzono 5 (7 w 2017 r.)przestępstw z czego  
3 to przestępstwa wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 60% 

7) W kategorii kradzież cudzej rzeczy stwierdzono 5 (4 w 2017 r.)przestępstw z czego 
żadne nie zostało wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 0% 

8) W kategorii uszkodzenie rzeczy stwierdzono 6 (5 w 2017 r.) przestępstw z czego  
1 to przestępstwo wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 16,7% 

9) W kategorii z ustawy o narkomanii stwierdzono 5 (6 w 2017 r.)przestępstw z czego  
4 to przestępstwa wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 80% 

10) W kategorii przestępstwa gospodarcze stwierdzono 6 (9 w 2017 r.)przestępstw z czego 
6 to przestępstwa wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 100% 

11) W kategorii przestępstwa drogowe stwierdzono 15 (20 w 2017 r.)przestępstw z czego 
15 to przestępstwa wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 100% 

12) W kategorii prowadzenie poj. w stanie nietrzeźwości w ruchu drogowym stwierdzono 
10 (7 w 2017 r.)przestępstw z czego wszystkie zostały wykryte, wskaźnik wykrywalności 
w tej kategorii wyniósł 100% 

W porównaniu do roku 2017 liczba przestępstw w wybranych kategoriach kształtuje się 
na zbliżonym poziomie: 

 bójka i pobicie-bez zmian 

 przestępstwa narkotykowe – spadek o 1 

 kradzież z włamaniem – spadek o 2 

 przestępstwa gospodarcze – spadek o 3 

 przestępstwa drogowe – spadek  o 5 

 przestępstwa kryminalne – wzrost o 1 

 uszkodzenie rzeczy – wzrost o 1 
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 kradzież cudzej rzeczy – wzrost o 1 

 spowodowanie uszczerbku na zdrowiu – wzrost o 1 

 przestępstwa prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości – wzrost o 3. 

Nie odnotowano przestępstw w kategorii: rozboje, kradzieże i wymuszenia. 

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Zaleszany  kształtuje się na zbliżonym poziomie  
w stosunku do roku 2017. Należy zauważyć, iż w 2018 r. spadła o ponad 10% liczba wszczętych 
postępowań przygotowawczych ale nastąpił wzrost wykrywalności przestępstw. Rezultaty 
osiągnięte przez Posterunek Policji  w Zbydniowie  w zakresie ujawniania i wykrywalności 
przestępstw świadczą o właściwym systemie organizacji pracy i zaangażowaniu 
funkcjonariuszy. Wyniki jakie osiągnięto w 2018 roku są wypadkową wielu czynników min.  
współpracy ze społeczeństwem, innymi służbami, instytucjami, właściwego określenia zadań, 
organizacji służby jak również  aktywnej realizacji działań prewencyjnych. 

Problemami, jakie związane były z utrzymaniem ładu i porządku publicznego i być może  
nie do końca zadowalającym poczuciem bezpieczeństwa wśród społeczności Gminy w roku 
2018 były: 

 brak samokrytycyzmu i poczucia odpowiedzialności wśród społeczeństwa, co bardzo 
często przekładało się na decyzję o kierowaniu pojazdami pod wpływem alkoholu, 
popełnianie wykroczeń drogowych 

 brak zachowania środków ostrożności, nie zachowanie należytej uwagi, nie dostosowanie 
prędkości do panujących warunków drogowych co przekładało się na zwiększenie ilości 
wypadków drogowych i kolizji 

 stosunkowo duża liczba przestępstw tzw. przestępstw okazjonalnych , którym  można 
było zapobiec, chociażby poprzez właściwe zabezpieczenia mienia, pozostawienie osoby 
dozorującej 

 stosunkowo wysoka liczba osób nadużywających alkohol wśród mieszkańców Gminy  
(o czym świadczy m.in. liczba skierowań na leczenie odwykowe) przekładająca się  
na powodowanie przez te osoby dużej ilości awantur domowych, zakłóceń ładu  
i porządku publicznego a także na  przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu, 
głównie na uszkodzenia mienia i kradzieże przedmiotów metalowych, które później 
najczęściej zbywane są na skupach złomu. 

Realizacja zadań z zakresu pracy prewencyjnej: 

W 2018 r. na terenie gminy Zaleszany zarejestrowano wszystkich 154 (w 2017 r. 144,  
w 2016 r. 124) wykroczeń z czego skierowano do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli  
55 wniosków o ukaranie, w tym. : 

1) z art. 87§1 kodeksu wykroczeń – (nietrzeźwy kierujący pojazdami mechanicznymi) – 3, 

2) z art. 87§1a kodeksu wykroczeń – (nietrzeźwy rowerzysta) – 9, 

3) z art. 51§1 i 2 kodeksu wykroczeń – (zakłócenie ładu i porządku) – 2, 

4) z art. 140 kodeksu wykroczeń – (nieobyczajny wybryk) – 5, 
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5) z art. 77 kodeksu wykroczeń – (nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierząt) – 3, 

6) z art. 86§1 kodeksu wykroczeń – (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym) – 10, 

7) z art. 119 kodeksu wykroczeń – (kradzież mienia) – 4, 

8) z art. 124§1 kodeksu wykroczeń - (uszkodzenie mienia) – 3, 

9) z art.107 kodeksu wykroczeń (złośliwe niepokojenie) – 1, 

10) z art.92 kw -(nie zastosowanie się do znaku drogowego, sygnału) – 2, 

Policjanci Posterunku Policji w Zbydniowie w roku 2018 realizowali zarządzenia związane  
z doprowadzeniami osób, wydane przez organa wymiaru sprawiedliwości, oraz wywiady  
o osobach skazanych lub podejrzanych. W 2018 r. liczba ta była większa niż w latach 
poprzednich. Łącznie zrealizowano 29 (15 w 2017 r.) nakazów doprowadzenia osób, w tym: 

 15 (9 w 2017 r.) nakazów do Zakładów Opieki Zdrowotnej dot. leczenia odwykowego 

 3 nakazy do jednostek policji 

 2 nakazy do Prokuratury 

 9 (2 w 2017 r.) nakazów doprowadzenia do Zakładu Karnego 

W okresie 2018 r. przeprowadzono  łącznie  499 (682 w 2017 r.) interwencji, w tym  
165 domowych, założono 27 teczek przemocy w stosunku do rodzin i osób objętych procedurą 
Niebieskiej Karty (22 w 2017 r.). 

Realizacja zadań zapewniających  bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym: 

W omawianym okresie  2018 roku wydarzyło się : 

 wypadków 14 w tym 1 śmiertelny – z udziałem pieszego, (18 w 2017 r.), 

 kolizji 47 (61  w 2017 r.), 

Zadaniem, jakie zaplanowano na 2018 r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku  w ruchu 
drogowym na drogach Gminy Zaleszany było ograniczenie wypadków drogowych i liczby 
kierujących w stanie nietrzeźwości. Zadania te realizowano przy udziale funkcjonariuszy 
Policji z Wydziału  Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. W celu 
ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, przeprowadzono szereg 
pogadanek w szkołach na terenie Gminy, wzięto udział w piknikach rodzinnych gdzie 
omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, oraz temat dotyczący bezpiecznych 
form spędzania wolnego czasu ( m. in. podczas ferii i wakacji)  przy wykorzystaniu materiałów 
multimedialnych oraz pokazu użycia psa służbowego. 

W wyniku prowadzonych działań udało się znacznie ograniczyć liczbę wypadków drogowych 
i kolizji. Nie udało się jednak ograniczyć liczby nietrzeźwych kierujących pojazdami.   

Wnioski: 

Reasumując całość przedsięwzięć, jakie podejmowano w Posterunku Policji w Zbydniowie  
w 2018 r.  należy stwierdzić, że zadania  zostały one zrealizowane w stopniu zadowalającym. 
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Ocena pracy Posterunku Policji w Zbydniowie  jest wypadkową istniejącego stanu zagrożenia 
na terenie Gminy, skuteczności działania w zwalczaniu przestępczości, oraz samej Policji jako 
instytucji, która pełni służebną rolę w zakresie zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w sferze 
bezpieczeństwa. 

Przez cały 2018 r. jedna z policjantek Posterunku Policji w Zbydniowie przebywała  
na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim co przełożyło się na braki kadrowe i wpłynęło 
na znaczące ograniczenie liczby patroli na terenie gminy. Czynnikiem, który ma sezonowy 
wpływ na ograniczenie patroli są także mecze piłkarskie, które zabezpieczają funkcjonariusze 
Policji.   Nasilenie służb w weekendy skupiało się głównie na utrzymaniu porządku publicznego 
podczas  rozgrywek  piłkarskich. Przyniosło to wymierny  skutek  albowiem nie odnotowano 
poważniejszych zakłóceń ładu i porządku w czasie trwania rozgrywek piłkarskich. 

Dolegliwością społeczną na terenie Gminy w dalszym ciągu są kradzieże mienia, niszczenie 
mienia, wybryki chuligańskie i narastająca agresja, głównie wśród młodzieży. Na terenie 
Gminy jak dotychczas nie stwierdzono ognisk subkultur młodzieżowych. Jednak zagrożenie 
takie jest bardzo realne. 

Pomimo spadku liczby interwencji ogółem nie spadła liczba interwencji domowych  
i od lat gminę Zaleszany wyróżnia największa liczba interwencji domowych w porównaniu  
do reszty gmin wiejskich powiatu stalowowolskiego. Gmina Zaleszany przoduje również  
w powiecie w ilości zakładanych Niebieskich Kart. Świadczy to o dużym zagrożeniu 
demoralizacją, istnieniu patologii, alkoholizmu. 

Działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i powtarzające się tu zgłoszenia  
dot. gminy Zaleszany obrazują skalę wykroczeń drogowych w szczególności przekraczanie 
dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, rozjeżdżanie traktów leśnych i łąk przez 
kierujących quadami, a także spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, nie zachowanie 
środków ostrożności przy trzymaniu psów. Część z tych zagrożeń została wyeliminowana bądź 
znacznie ograniczona. 

W związku z powyższym niezbędne jest: 

 prowadzenie szeroko rozumianej edukacji społeczności lokalnej o występujących 
zagrożeniach, w tym ostrzegającej przed kradzieżami mienia i włamaniami, propagując 
techniczne zabezpieczenie obiektów, 

 w dalszym ciągu dążenie do zmniejszenia się przestępczości na terenie Gminy, 

 zwiększenie współpracy ze społeczeństwem i innymi lokalnymi służbami, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 wzmocnienie działania prewencyjno – edukacyjnego, 

 prowadzenie aktywnych działań w sektorze ruchu drogowego 

 dążenie do poprawy wizerunku Policji i wzrostu zaufania społecznego. 

Oprócz zaangażowania Policji w poprawę działań, jest konieczna stale rozwijana współpraca  
z samorządem lokalnym. Możliwość uzyskiwania wsparcia finansowego stwarza szansę  
na poprawę kondycji finansowej i stanowi podstawę do ściślejszej integracji ze społeczeństwem. 
Przez to zapewnia się też rzeczywisty wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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7.3. Analiza zdarzeń w obszarze działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 
 

Na obszarze Gminy Zaleszany zarejestrowanych jest 14 stowarzyszeń pn. Ochotnicza Straż 
Pożarna. Z tej liczby 11 jednostek OSP posiada uprawnienia i podejmuje działania ratownicze. 
Wśród nich 6 jednostek to typ „S”, 5 jednostek należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, z czego jedna (OSP w Zbydniowie) do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego – 
Kompania „Siarka”. 

Poniższa tabela przedstawia ilość wyjazdów do działań ratowniczych poszczególnych 
jednostek: 

 

Lp. Kategoria jednostki Nazwa jednostki 
Ilość 

wyjazdów w 
2017 r. 

Ilość 
wyjazdów w 

2018 r. 

1.  

KRSG 

Kotowa Wola 25 18 

2.  Pilchów 12 10 

3.  Skowierzyn 23 14 

4.  Turbia 26 35 

5.  Zbydniów 58 35 

6.  

„S” 

Dzierdziówka 1 0 

7.  Kępie Zaleszańskie 18 8 

8.  Majdan Zbydniowski 12 12 

9.  Motycze Szlacheckie 0 2 

10.  Obojna 1 0 

11.  Zaleszany 2 2 

TABELA 29: Ilość wyjazdów do działań ratowniczych realizowanych przez OSP. 

Do głównych przyczyn powstawania pożarów na terenie powiatu stalowowolskiego w roku 
2018 należy zaliczyć nieostrożność osób dorosłych  przy posługiwaniu  się  ogniem  otwartym 
- 186 zdarzeń oraz podpalenia  umyślne - 22 zdarzenia. 

Do głównych  przyczyn powstawania miejscowych zagrożeń w roku 2018 należały inne 
przyczyny – 187 zdarzeń, nietypowe zachowanie zwierząt – 174 zdarzeń, niezachowanie zasad 
bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 143 zdarzenia oraz silne wiatry i opady 
atmosferyczne – 79 zdarzeń, 

Poniższe zestawienie prezentuje ilość pożarów oraz miejscowych zagrożeń na terenie Gminy 
Zaleszany: 
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Pożary 2017 86 0 8 0 1 4 5 55 13 

2018 52 0 5 1 0 1 2 32 8 

Miejscowe 
zagrożenia 

2017 72 0 15 1 0 27 1 3 25 

2018 80 1 36 0 0 17 0 3 23 

TABELA 30: Ilość zdarzeń na terenie Gminy Zaleszany. 

 

Poniższe zestawienie obrazuje liczbę zdarzeń na obszarze Gminy Zaleszany w odniesieniu  
do pozostałych gmin powiatu stalowowolskiego: 

Gmina 

2018 rok 

Rodzaj zdarzenia 

Razem Pożar Miejscowe 
Zagrożenia 

Alarm 
fałszywy 

Powiat  stalowowolski 1205 371 804 30 

m. Stalowa Wola 664 172 472 20 

Gm. Bojanów 59 29 30 0 

Gm. Pysznica 132 67 62 3 

Gm. Radomyśl 
n/Sanem 90 28 61 1 

Gm.  Zaklików 125 23 99 3 

Gm.  Zaleszany 135 52 80 3 

TABELA 31: Ilość zdarzeń na terenie powiatu stalowowolskiego. 

 

W 2018 roku nie odnotowano na terenie Gminy Zaleszany pożarów dużych, a jedynie pożary 
średnie, gdzie większość stanowią pożary suchych traw i nieużytków.  

Nie odnotowano pożarów bardzo dużych. Szybkie powiadamianie Straży Pożarnej  
o zaistniałych zdarzeniach, doskonała mobilność strażaków, dobre rozmieszczenie jednostek 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także dostępne możliwości taktyczno-operacyjne 
jednostek i prawidłowe dysponowanie sił i środków sprawia, że pożary zaliczane  
do tej wielkości na terenie gminy nie występują. 
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W 2018 roku miejscowe zagrożenia o charakterze lokalnym spowodowały największą ilość 
interwencji strażaków dysponowanych w szczególności do zdarzeń: 

 wypadki i kolizje drogowe (udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, plamy oleju), 

 gwałtowne opady atmosferyczne (wypompowywanie wody z obiektów użyteczności 
publicznej, ulic, piwnic domów jednorodzinnych, posesji). 

 silne wiatry, powodujące: powalanie i połamanie konarów drzew tarasujących przejazdy 
na drogach; zerwanie dachów, uszkodzenie rynien na budynkach mieszkalnych,  

 likwidowanie i usuwanie gniazd os i szerszeni. 

Znaczące środki pozyskaliśmy na ochronę przeciwpożarową. W roku 2018 pozyskaliśmy 
środki m.in. na samochód pożarniczy dla OSP w Dzierdziówce oraz samochód średni dla OSP 
w Skowierzynie, który zastąpił wysłużonego, ponad czterdziestoletniego Stara. Poza tym 
strażacy otrzymali wyposażenie ratownicze, a w tym: 10 toreb medycznych (4 z butlą tlenową), 
2 defibrylatory AED oraz rozpieracz kolumnowy z osprzętem. Zakup możliwy był dzięki 
środkom pozyskanym z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Programu finansowanego  
ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Przyznana dotacja wyniosła kwotę ponad 60 tys. zł.  
W minionym roku do OSP w Turbi zakupiona została motopompa pływająca,  
OSP w Zbydniowie wzbogaciła się o kliny i podkłady służące do prowadzenia działań 
ratowniczych podczas wypadków drogowych, które sfinansowane zostały przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz parawan. Jednocześnie ze środków WORD 
zakupiona została piła łańcuchowa dla OSP w Dzierdziówce, która uzupełniła wyposażenie 
nowego pojazdu. Ciągle prowadzimy także starania o zapewnienie wysokiej jakości 
wyszkolenia strażaków ratowników. W 2018 r., dzięki realizowanym przez organizacje i firmy 
zewnętrzne projektom, kilkudziesięciu strażaków ukończyło kurs drwala i obsługi pił 
motorowych, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs sternika motorowodnego. Obecnie 
również kilkunastu strażaków odbywa kurs prawa jazdy na samochody ciężarowe. Szkolenia 
są niezbędne, aby w maksymalny, a jednocześnie bezpieczny sposób wykorzystywać 
możliwości techniczne naszych jednostek, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 

 

7.4. Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego i prace modernizacyjne 
 

Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Lewostronny wał na rzece San liczy 16,455 km (4+445 – 20+900). Rozbudowa wału  
p. pow. w km. 4+445-9+390 została ukończona do końca czerwca 2015 roku. Pozostały odcinek 
wału wymaga jego przebudowy. Odcinek ten obsługuje Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, Nadzór Wodny w Stalowej Woli. W wale znajduje się kilka śluz, z których tylko 
jedna jest czynna tzw. „Rynsztok" w m. Skowierzyn gdzie łączy się starorzecze z rzeką San. 
Pozostałe są zaiłowane lub zamurowane (Majdan Zbydniowski, Wólka Turebska oraz 
Pilchów).  

Prawostronny wał na rzece Łęg liczy 3,8 km (7+200 - 11+000 km). Rozbudowa wału p. pow. 
w km. 5+200-11+000 została ukończona pod koniec 2015 roku – wał jest w bardzo dobrym 
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stanie. Odcinek ten obsługuje  PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Kolbuszowej. W wale 
znajdują się 3 czynne śluzy (dwie w m. Kępie Zaleszańskie oraz jedna w m. Kotowa Wola).  

Prawostronny wał na rzece Osa liczy 1291 mb przy jej ujściu do rzeki Łęg (0+000- 1+291) – 
wymaga przebudowy i dostosowania parametrów do istniejącego wały na rzece Łęg. Obsługuje 
go PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Kolbuszowej. 

Wały przeciwpowodziowe rzeki San, Łęg i Osa są corocznie koszone. 

Prace modernizacyjne na wałach przeciwpowodziowych w 2018 roku nie były realizowane. 

Magazyny przeciwpowodziowe: 

 główny w Majdanie Zbydniowskim 

 doraźny połączony z magazynem Obrony Cywilnej w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5. 

Wyposażenie: 

 34 000 szt. worków przeciwpowodziowych, 

 90 m rękawów przeciwpowodziowych do napełniania wodą (9 kpl. dł. 10 m, szer. 100 
cm i wys. 40 cm) 

 700 m2 geowłókniny,  

 575 m2 folii,  

 92 szt. łopat, 

 28 par woderów, 

 24 pary spodniobutów. 

Stan budowy wału na Osie. 

W 2018 roku trwały prace nad opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego 
rozbudowy prawego wału rzeki Osa w km od 0+000-1+291 w miejscowości Kępie 
Zaleszańskie, gm. Zaleszany w ramach zadania: „Ochrona przed powodzią obszarów 
zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000-10+900  na terenie miejscowości: 
Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. 
Podkarpackie” – planowany termin rozpoczęcia robót to III kwartał 2019 roku. 

Opracowywano także projekt budowlany i wykonawczy zadania dot. ochrony przed powodzią 
obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000-10+900  na terenie 
miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica  
gm. Grębów woj. Podkarpackie – planowany termin rozpoczęcia robót to III kwartał 2019 roku. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie przygotowuje inwestycje przeciwpowodziowe, które będą realizowane  
w najbliższym okresie czasu, a dotyczą zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy 
Zaleszany: 

 Rozpoczęto opracowywanie pełnej dokumentacji przedprojektowej dla zadania  
pn. „Uszczelnienie, podwyższenie, modernizacja korpusu wału lewego rzeki San w km 
rzeki 9+000-27+000 na terenie gminy Stalowa Wola i gminy Zaleszany” – odcinek 
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9+000-20+900 znajduje się na terenie gm. Zaleszany. Jego budowa zabezpieczy 
mieszkańców naszej gminy od rzeki San. 

 „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału 
rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. 
Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. Podkarpackie”. Jego budowa zabezpieczy 
mieszkańców naszej gminy od rzeki Wisła; 

 „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce  
woj. podkarpackie”. Jego budowa zabezpieczy mieszkańców naszej gminy od rzeki San. 

 „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz 
prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie Gorzyce”. Jego budowa zabezpieczy 
mieszkańców naszej gminy od rzeki Łęg. 

 „Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076, gm. Grębów,  
pow. tarnobrzeski” - realizacja tej inwestycji spowoduje również przebudowę prawego 
wału rzeki Łęg, który chroni naszą gminę od rzeki Łęg od strony Jamnicy. 

Istotnym elementem bezpieczeństwa w zakresie podtopień gospodarstw domowych jest 
utrzymywanie w należytym stanie kanałów melioracyjnych.  

Długość kanałów melioracyjnych w Gminie Zaleszany na dzień 31.12.2018 r. wynosi 40,1 km 
rowów melioracyjnych i odwadniających. 

Zakres robót wykonanych w 2018 r. obejmował: 

 udrożnienie rowów w miejscowościach: Turbia, Obojna i Kotowa Wola , 

 naprawa przepustu na rowie nr 4 w Obojnej, 

 odmulenie zbiornika wodnego na dz. nr 1280 w Pilchowie, 

 odmulenie zbiornika wodnego w Kotowej Woli 957/5, 

 remont przepustu w Kępiu Zaleszańskim, 

 renowacja linii brzegowej na zbiorniku wodnym w Zbydniowie dz. nr 11, 

 umocnienie skarpy na rowie B-4 w Zbydniowie, 

Roboty zostały zrealizowane  za kwotę 161 234,46 zł 
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8. OŚWIATA I SŁUŻBA ZDROWIA 
 

8.1. Informacje w zakresie oświaty 
 

Dane o liczbie uczniów 

  

Oddziały gimnazjalne 

 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 

Nazwa Szkoły Ogólna liczba 
oddziałów 

Ogólna liczba 
uczniów 

Ogólna liczba 
oddziałów 

Ogólna liczba 
uczniów 

Oddziały  gimnazjalne 
przy PSP Zaleszany w 
ZS w Zaleszanach 

4 79 2 38 

 Oddziały  gimnazjalne 
przy PSP Zaleszany w 
ZS-P w Zbydniowie 

2 52 +1 uczący 
się poza szkołą 1 

25 

 

Oddziały  gimnazjalne 
przy PSP w Turbi w ZS 
Turbia 

2 52 1 22 

Razem 8 
183 +1 uczący 

się poza 
szkołą 

4 
85 

 

TABELA 32: Liczba uczniów w oddziałach gimnazjalnych. 

 

Na zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach gimnazjalnych wpływ na proces wygaszania 
gimnazjów. Na dzień 31.12.2018 r. pozostały jedynie klasy trzecie gimnazjum. 

 

Przedszkola 

 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 

Nazwa szkoły 
Ogólna 
liczba 

oddziałów 

Ogólna liczba 
wychowanków 

Poniżej 
„0” „0” 

Ogólna 
liczba 

oddziałów 

Ogólna liczba 
wychowanków 

Poniżej 
„0” „0” 

Przedszkole 
Kotowa Wola 2 50 50 - 2 50 50 - 

Przedszkole 
Zbydniów w 
Zespole Szkolno –

2 50 50 - 2 49 49 - 
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Przedszklonym w 
Zbydniowie 

Przedszkole 
Niepubliczne 
„Mały Miś” w 
Pilchowie 

2 47 47 - 2 50 50 - 

Publiczne 
Przedszkole                  
w Zaleszanach w 
ZS w Zaleszanach 

2 33 33 - 2 37 37 - 

Publiczne 
Przedszkole w 
Obojnej w ZS 
Turbia 

2 33 33  2 33 33  

Razem 10 213 213 - 10 219 219 - 

TABELA 33: Liczba dzieci w przedszkolach. 

 

Według danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej ilość dzieci uczęszczających  
do przedszkoli na terenie naszej gminy nieznacznie wzrosła. Zmiany w tym zakresie nastąpiły 
w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Miś” w Pilchowie (wzrost o 3 dzieci) oraz w Publicznym 
Przedszkolu w Zaleszanach (wzrost o 3 dzieci). 

Aktualnie dla wszystkich zainteresowanych zapewnione są miejsca w przedszkolach, a zmiany 
demograficzne nie wskazują na istotny wzrost zapotrzebowania w tym zakresie. 

 

Punkty przedszkolne 
 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 

Nazwa Szkoły Ogólna 
liczba 

oddziałów 

Ogólna liczba 
wychowanków 

 

Poniżej 
„0” 

 

„0” 

Ogólna 
liczba 

oddziałów 

Ogólna liczba 
wychowanków 

 

Poniżej 
„0” 

 

„0” 

Punkt 
Przedszkolny w 
Skowierzynie 

2 24 24 - 1 19 19 - 

TABELA 34: Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym w Skowierzynie. 

 

W badanym okresie nastąpiło zmniejszenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym w Punkcie 
Przedszkolnym w Skowierzynie. Skutkowało to zmniejszeniem liczby oddziałów. Sytuacja 
wynika z utworzenia przedszkola publicznego w Zespole Szkół w Zaleszanach. 
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Dane o liczbie uczniów wg stanu na 31 grudnia 2017 r. 

Nazwa Szkoły 
Ogólna 
liczba 
oddziałów 

Ogólna 
liczba 
uczniów 

I II III IV V VI VII 

PSP Zaleszany                       
w ZS w Zaleszanach 10 167 18 8 34 27 22 21 37 

PSP Skowierzyn 6 56 4 - 14 5 9 17 7 

PSP Zbydniów            
w ZS-P w Zbydniowie 7 109 11 16 15 21 13 18 15 

PSP Turbia                               9 136 20 12 26 28 18 20 12 

PSP Pilchów 7 39 6 6 8 8 4 3 4 

PSP Kotowa Wola 7 67 16 7 11 12 8 9 4 

PSP Majdan 
Zbydniowski 7 46 2 5 11 7 6 7 8 

Razem         53 620 77 54 119 108 80 95 87 

TABELA 35: Liczba uczniów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 

 

Dane o liczbie uczniów wg stanu na 31 grudnia 2018 r. 

Nazwa Szkoły 
Ogólna 
liczba 
oddziałów 

Ogólna 
liczba 
uczniów 

I II III IV V VI VII VIII 

PSP Zaleszany                       
w ZS w Zaleszanach 11 188 21 18 8 34 27 22 22 36 

PSP Skowierzyn 7 64 8 4 - 14 5 9 18 6 

PSP Zbydniów w ZS-P 
w Zbydniowie 8 130 17 11 16 18 21 14 18 15 

PSP Turbia  

w ZS Turbia                               
10 162 23 20 13 27 29 18 20 12 

PSP Pilchów 8 49 10 6 7 7 7 5 3 4 

PSP Kotowa Wola 8 77 10 17 7 10 12 8 9 4 

PSP Majdan 
Zbydniowski 8 55 6 2 5 12 9 6 7 8 

Razem         60 725 95 78 56 122 110 82 97 85 

 TABELA 36: Liczba uczniów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 
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Statystyka liczby uczniów w odniesieniu rok do roku wskazuje na wzrost o 105 podopiecznych 
i 7 oddziałów. Wynika to z procesu wygaszania gimnazjów i zmian w przepisach oświatowych, 
na mocy których w roku 2018 funkcjonuje już ósma klasa szkoły podstawowej. Dostrzegalny 
jest także wzrost liczby dzieci na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej, co jest dobrym 
prognostykiem. Drastyczny spadek dzieci pomiędzy trzecią, a czwartą klasą (w roku 2018) 
wynika z możliwości uczęszczania do szkoły podstawowej sześciolatków, co nastąpiło w roku 
2015. Jak można zauważyć sytuacja po tej zmianie, w kolejnych latach zaczęła się stabilizować. 

   

Dane o liczbie uczniów w oddziałach „0” 

 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 

Nazwa Szkoły 

„0” 
Ogólna liczba 

oddziałów „0” Ogólna liczba 
oddziałów „0” 

PSP Zaleszany                       
w ZS w Zaleszanach 

1”0” 

  
23 

1”0” 

  
25 

PSP Skowierzyn 1”0” 11 1”0” 14 

PSP Zbydniów w ZS-P 
w Zbydniowie 1”0” 18 1”0” 14 

ZS Turbia  1”0”  19 1”0”  12 

PSP Pilchów 1”0” 12 1”0” 7 

PSP Kotowa Wola 1”0” 16 1”0” 17 

PSP Majdan 
Zbydniowski 1”0” 12 1”0” 16 

Razem               7”0” 111              7”0” 105 

TABELA 37: Liczba dzieci w oddziałach „0”. 

 

Na poziomie oddziałów „0”, w badanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany, a zaistniałe 
wynikają z naturalnych zmian demograficznych. 

Ofertę edukacyjną uzupełnia Klub Malucha „Tęczowe Misie”, który został utworzony przez 
podmiot prywatny w 2017 r. w Obojnej. Na dzień 31.12.2018 r. do Klubu Malucha zapisanych 
jest 18 dzieci, przy możliwościach 25 miejsc. 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Zaleszany w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 
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Lp. Nazwa jednostki 

Zatrudnienie na dzień 
31.12.2017 r. 

Zatrudnienie na dzień 
31.12.2018 r. 

W 
przeliczeniu 

na osoby 

W 
przeliczeniu 

na etaty 

W 
przeliczeniu 

na osoby 

W 
przeliczeniu 

na etaty 

1.  
Gminny Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w 
Zaleszanach 

5  5  

2. 
Zespół Szkół w 
Zaleszanach  28,22  28,00 

3. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Zbydniowie 

 24,33  23,81 

4. 
Zespół Szkół w Turbi (w 
tym Publiczne Przedszkole 
w Obojnej) 

 26,44  26,98 

5. 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Skowierzynie 

 11,25  12,49 

6. 

Punkt Przedszkolny przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej w 
Skowierzynie 

 2  2 

Razem 5 92,24 5 93,28 

TABELA 38: Zatrudnienie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaleszany. 

 

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono przeliczenia na osoby zatrudnione w szkołach, 
co wynika z łączenia etatów przez nauczycieli w różnych placówkach. Wykazywanie liczby 
osób zatrudnionych w poszczególnych placówkach byłoby sztucznie zawyżone i w sposób 
zasadniczy zakrzywiałoby obraz rzeczywistego zatrudnienia.  

Zatrudnienie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie PiKoMa 
przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. Nazwa placówki 
Zatrudnienie na dzień 

31.12.2017 r. 

(w przeliczeniu na etaty) 

Zatrudnienie na dzień 
31.12.2018 r. 

(w przeliczeniu na etaty) 

1.  PSP Kotowa Wola 10,53 11,97 
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2. 
PSP Majdan Zbydniowski – 

Wólka Turebska 
9,82 11,18 

3. PSP Pilchów 10,09 11,13 

4. Przedszkole Kotowa Wola 2,64 2,65 

5. 
Przedszkole Niepubliczne 
„Mały Miś” w Pilchowie 

2,50 2,50 

Razem 35,58 39,43 

TABELA 39: Zatrudnienie w placówkach oświatowych prowadzonych przez inny niż gmina 
podmiot. 

Struktura najważniejszych wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia poniższe 
zestawienie: 

L.p. Placówka Wydatki na 
31.12.2017 r. 

Wydatki na 
31.12.2018 r. 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Zbydniowie 2.343.767,88 zł 2.425.608,96 zł 

2. Zespół Szkół w Zaleszanach 2.576.336,35 zł 2.859.692,29 zł 

3. 

Zespół Szkół w Turbi 

w tym: 

- ZS Turbia 

- Przedszkole Obojna 

2.536.786,38 zł 

w tym: 

2.114.551,23 zł 

    422.235,15 zł 

2.386.489,17 zł 

w tym: 

2.176.625,46 zł 

    209.863,71 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Skowierzynie 1.063.291,57 zł 1.244.515,65 zł 

5. 

GZOSIP  

w tym: 

- dowożenie uczniów do szkół 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

- uks  

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-
Administracyjnej + 

koszty pośrednie projektu „Bajkowe 
Przedszkole” (wynagrodzenia, laptopy, 
kserokopiarka, materiały biurowe, tonery, 
tablice) 

569.236,44 zł 

w tym: 

 116.713,80 zł 

15.655,10 zł 

14.107,37 zł  

358.811,96 zł 

 

63.948,24 zł 

 

 

586.267,24 zł 

w tym: 

 100.987,77 zł 

17.016,05 zł  

0,00 zł 

346.444,34 zł 

 

121.819,08 zł 
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6. Zadania w zakresie kultury fizycznej 
„ORLIK” 64.384,63 zł 70.384,08 zł 

7. Projekt „Bajkowe Przedszkola” 345.311,38 zł 346.668,23 zł 

8. Projekt „TIK” 8.288,52 zł 20.338,65 zł 

RAZEM 9.507.403,15 zł 9.939.964,27 zł 

TABELA 40: Najważniejsze wydatki na oświatę. 

 

W analizowanym okresie wydatki na oświatę nie uległy zasadniczej zmianie. Wzrost jest 
pochodną realizowanych projektów oraz wzrostem liczby uczniów. Należy także zauważyć, że 
w roku 2018 nie uwzględniono wydatków na Uczniowski Klub Sportowy, co wynika z 
realizacji tej części wydatków w oparciu o ustawę o sporcie, w ramach której środki 
przekazywane są w formie bezpośredniej dotacji. 

 

8.2. Informacje w zakresie służby zdrowia 
 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej opiekę sprawuje Samodzielny Publiczny Gminny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w zaleszanach z/s w Zbydniowie. Zatrudnienie w jednostce  
na koniec 2018 r. wynosiło 32 osoby i zmniejszyło się w stosunku do roku 2017 o 1 osobę.  
SPG ZOZ, poza główną siedzibą, prowadzi działalność leczniczą w ośrodkach zdrowia  
w Zaleszanach i Turbi. 

W SPG ZOZ działają następujące poradnie: 

Ośrodek Zdrowia w Zaleszanach: 
 Poradnia lekarza POZ 
 Poradnia stomatologiczna 
 Gabinet pielęgniarki szkolnej 

Ośrodek zdrowia w Zbydniowie 
 Poradnia lekarza POZ 
 Poradnia stomatologiczna 
 Gabinet pielęgniarki szkolnej 
 Gabinet pielęgniarki środowisko-rodzinnej 
 Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej 
 Poradnia neurologiczna 
 Poradnia okulistyczna 
 Poradnia ginekologiczno-położnicza  
 Poradnia rehabilitacyjna 
 Pracownia fizjoterapii 
 Gabinet medycyny pracy 
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Ośrodek Zdrowia w Turbi 
 Poradnia lekarza POZ 
 Poradnia stomatologiczna 
 Gabinet pielęgniarki szkolnej  

Ilość pacjentów objętych działalnością w 2018 r. przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Kategoria przypisania pacjenta Liczba osób 

1.  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 5143 

2.  Pielęgniarka 5157 

3.  Położna 2899 

4.  Medycyna szkolna 899 

TABELA 41: Ilość pacjentów objętych działalnością SPG ZOZ. 

 

Ogólna liczba zrealizowanych wizyt we wszystkich poradniach w roku 2018 wyniosła 32.148. 
Dane w rozbiciu na poszczególne poradnie przedstawia poniższy wykres: 

 

 
WYKRES 11: Liczba wizyt w poszczególnych poradniach SPG ZOZ w roku 2018. 

SPGZOZ w roku 2018 realizował następujące programy: 

 Program profilaktyki raka szyjki macicy- przebadane zostało 196 kobiet 
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 Program profilaktyki chorób układu krążenia- przebadanych zostało 49 osób 
 Program finansowany ze środków Urzędu Gminy w Zaleszanach pt. „Rehabilitacja 

Lecznicza” przebadanych zostało 161 osób, u których wykonano 5262 zabiegi. 

Wynik finansowy na koniec 2018 r. wyniósł 126.135,44 zł ( 2017 r. była to kwota 78.351,43 zł) 
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9. KULTURA, SPORT WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  
I ZABYTKI  

 

9.1. Kultura 
 

Zadania w zakresie kultury realizują dwie jednostki organizacyjne: 

1) Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach 

 

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 7 osób w tym: 

 Dyrektor – 3/4 etatu 

 Główna księgowa – ¾ etatu,  ¼ etatu jako instruktor k-o 

 Instruktor k-o – 1 etat 

 Instruktor muzyki – ¾ etatu 

 Sprzątaczka – ¾ etatu 

 Pracownik kręgielni – 1 etat 

 Konserwator c.o. ( pracownik sezonowy)-  ¼ etatu 

Zgodnie z  założeniami programowymi planu placówki oraz zadaniami zawartymi w statucie, 
Gminny  Ośrodek  Kultury realizuje program uwzględniając pozycje, które na stałe weszły w 
kalendarz imprez, m.in.: 

1) imprezy plenerowe: 

 Dzień Dziecka, 

 Konie Nasza Pasja, 

 Dożynki, 

 Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych, 

 Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, 

2) koncerty okolicznościowe: 

 Jasełka, 

 Koncert Kolęd, 

 Dzień Kobiet, 

3) obchody rocznicowe: 

 Bitwy pod Zaleszanami- Księżą Choiną, 
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 pacyfikacji Kopalni „Wujek”, 

4) obchody świąt  państwowych: 

 3-Maja, 

 11 Listopada, 

5) promowanie lokalnego biznesu społeczności, 

6) kultywowanie tradycji obrzędowych- ludowych ( organizacja obrzędowych konkursów 
plastycznych) 

7) współpraca z Gwardią Narodową im. Tadeusza Kościuszki z Majdanu Zbydniowskiego, 

8) biesiady z udziałem kapel i zespołów ludowych. 

Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji ludowych i regionalnych jest realizowane również 
przez członków zespołów działających w amatorskim ruchu artystycznym dzieci, młodzieży  
i dorosłych: Zespół Pieśni i Tańca „Zaleszaki”, Kapelę Ludową „Zaleszaki”, Zespół Śpiewaczy 
„Malwa” z Turbi, Gwardię Narodową im. Tadeusza Kościuszki w Majdanie Zbydniowskim, 
Gminną Strażacką Orkiestrę Dętą. 

Gminny Ośrodek Kultury programowo zajmuje się wszelkimi formami dorobku artystycznego 
amatorskich zespołów naszej gminy, indywidualnymi twórcami oraz edukacją kulturalno-
oświatową. 

Instytucja zaangażowana jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi 
podmiotami jak: szkoły, biblioteki, Urząd Gminy, straże pożarne, sołectwa i stowarzyszenia. 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają: 

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Małe Zaleszaki” – powstał jesienią 2014 roku. Zespół 
pracuje pod kier. choreografa pani Pauliny Nowak i inst.. muzyki Eugeniusza Gumieniaka.  
W swoim repertuarze posiada tańce lasowiackie i rzeszowskie. Zespół swoimi występami 
uświetnia szereg imprez zarówno na swoim terenie takich  jak:  dożynki, pikniki, święta 
państwowe i rocznicowe, jasełka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, jak i poza jego granicami 
biorąc udział w przeglądach i konkursach oraz piknikach : XVII Prezentacjach Zespołów 
Folklorystycznych  w Nowej Dębie, Dni Kultury Lasowiackiej w Cyganach, I Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej Dzieci „Na ludową nutkę” w Nowej Dębie, Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów Tanecznych  „Wesołe Szczygiełki” w Chwałowicach, XII Wojewódzkim 
Przeglądzie Tanecznym „Roztańczona wiosna” w Głogowie Małopolskim, w II Festiwalu 
Folkloru „ Z folklorem im do twarzy – polskie tańce narodowe” w Zaklikowie, Przeglądach 
Kapel i Zespołów Ludowych „ w GOK ,Koszyku  Sztuki w Stalowej Woli, „Z Aniołami  
na Zatorzu” w Stalowej Woli 

Kapela Ludowa „Zaleszaki” -  powstała w 1998 roku , pracuje pod kier. Eugeniusza 
Gumieniaka, Występuje w 9-cio osobowym składzie w strojach ludowych rzeszowskich.  
W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe lasowiackie, rzeszowskie i inne. Kapela koncertuje 
zarówno na terenie gminy Zaleszany, uświetniając pikniki, dożynki, święta państwowe  
i rocznicowe, z okazji Dnia Kobiet, Przeglądach Kapel i Zespołów Ludowych w GOK,  
jak i poza jej granicami m.in. bierze udział w Przeglądach Kapel Ludowych w Nowej Dębie, 
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Jarmarku Dominikańskim w Tarnobrzegu, Dni Miodu W Bojanowie, w 2000 roku  
koncertowała w Niemczech w Gminie Niepars. 

Zespół Śpiewaczy „Malwa” -  powstał w 1948 roku .Obecnie pracuje pod kier. Pawła Słowika. 
W swoim repertuarze oprócz  pieśni  ludowych , religijnych i okolicznościowych , którymi 
uświetnia okolicznościowe święta kościelne i państwowe, posiada formy teatralne i obrzędowe 
takie jak :  jasełka, obrzędy  żniwne. W 2010 r zespół wystawił  sztukę „Zrękowiny”, która 
została opracowana na kanwie utworu K.P. Tetmajera pt. „Na skalnym Podhalu”, sztuka  
ta została nagrana przez TN Stella. Zespół „Malwa” występuje zarówno na imprezach 
gminnych takich jak: święta państwowe, rocznicowe i religijne, piknikach, dożynkach, 
przeglądach i innych, oraz  poza gminą biorąc udział w Przeglądach Zespołów Ludowych 
zdobywając dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody. 

Modelarnia – działająca od  12 lat w Gminnym Ośrodku Kultury skupia dzieci i młodzież, 
którzy pasjonują się modelarstwem lotniczym. W ramach prowadzonych zajęć po okiem 
instruktora pana     Wojciecha  Drzymały nie tylko  uczą się budować własne konstrukcje 
latające,  ale również mają możliwość zdobywania wiedzy z różnych dziedzin modelarstwa, 
wymiany doświadczeń czy rozwijania zdolności manualnych. Uczestnictwo  modelarzy  
w zawodach i wystawach stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych   w pracowni. Już dzisiaj 
nasi modelarze mogą pochwalić się wielkimi osiągnięciami, praktycznie nie ma zawodów,  
z których nie przywieźli  medali i dyplomów. 

Prowadzone są zajęcia z orkiestrą dętą – inst.. Marek Kosior. 

Prowadzona jest nauka śpiewu – Dyr. GOK Piotr Szpara. 

Prowadzona jest nauka gry na pianinie i keyboardzie - instr. muzyki Eugeniusz Gumieniak. 

W ramach swojej działalności GOK prowadzi także Centrum Sportowo-Rekracyjne – 
Kręgielnia w Kępiu Zaleszańskim. 

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach w roku 2018 wyniósł 668.420,01 zł, z tego 
dotacja z budżetu Gminy Zaleszany to kwota 620.000,00 zł. Kwota wydatków związana  
z organizacją imprez, konkursów, zatrudnienia instruktorów itp. wyniosła w 2018 r.  
293.470,81 zł. 

Dla porównania, w roku 2017 budżet GOK wyniósł 524.777,78 zł, z tego dotacja z budżetu 
Gminy Zaleszany 476.500,00 zł, a kwota wydatków na realizację imprez, konkursów  
i wynagrodzenie instruktorów itp. to 171.678,97 zł. 

Wykaz imprez i wydarzeń zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach  
w roku 2018 zawiera poniższe zestawienie: 

Data Nazwa, rodzaj imprezy Ilość uczestników 

Styczeń     pokonkursowa  wystawa bombek choinkowych 260 

14 stycznia ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  50 
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uczestnikom konkursu plastycznego  

„ Bożonarodzeniowa plastyka obrzędowa”  

28 stycznia- 9 luty   ferie zimowe   

28 stycznia zabawa noworoczna dla dzieci 100 

29 stycznia 
Zawody modelarskie „Smyki na start”  

ZS w Zaleszanach 
20 

30 stycznia 
Zawody modelarskie „Smyki na start”  

ZS w Turbi 
20 

30 stycznia  Turniej w kręgle dla uczniów szkół podstawowych 18 

30 stycznia – 9 luty  Warsztaty plastyczne- figury (zwierzątka) z masy 
papierowej 25 

31 stycznia 
Zawody modelarskie „Smyki na start”  

ZS w Zbydniowie 
20 

31 stycznia  Turniej w kręgle dla młodzieży gimnazjalnej  

1 luty 
Teatrzyk dla dzieci „Zaczarowany młynek” 

Agencja KRAK-ART. Z Krakowa 
30 

1 luty 
Finał zawodów modelarskich „Smyki na start”  

ZS w Zaleszanach 
10 

11 marca 
koncert z okazji Dnia Kobiet - otwarcie wystawy 

plastycznej Anny Dubik i Haliny Nachajskiej 
40 

25 marca 
Konkurs na palmę wielkanocna na palmę 

(współorganizacja) 
b.d. 
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15 kwietnia 
XXVI Podkarpacka oraz XV Ogólnopolska Parada 
Straży Wielkanocnych  200 – lecie powstania Gwardii 
Narodowej 

3000 

3 maja 
uroczyste obchody 227.rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 
120 

27 maja 
Dzień Dziecka ( współorganizacja)  z Zespołem Szkół  

w Zaleszanach 
b.d. 

3 czerwca Zawody Strażackie – Lotnisko Turbia 
(wspołorganizacja) b.d. 

4 czerwca Dzień Dziecka w Skowierzynie (współorganizacja) b.d. 

6 czerwca Przegląd Szkolnej Twórczości Artystycznej 250 

16 czerwca 

– udział ZPiT „Małe Zaleszaki” i „Zaleszaki”  

w XII Przeglądzie Tanecznym „Roztańczona wiosna”  

w Głogowie Małopolskim 

30 

24 czerwca Parafiada w Pilchowie ( współorganizacja) b.d. 

15 lipca 
„Ułani w walce o niepodległość” w 100 rocznicę 

Odzyskania Niepodległości 
1 500 

29 lipca Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych 200 

2-13 lipca letnie warsztaty plastyczne „Zwierzątka z masy 
papierowej” 30 

12 sierpnia XX Jubileuszowe Dożynki Gminne 1 500 

8 września   

-Narodowe czytanie  „ Przedwiośnie” 
(współorganizacja  

z Zespołem szkół w Zaleszanach” 

50 
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16 września Święto Ziemniaka w Skowierzynie (współorganizacja b.d. 

23 września Bitwa pod Zaleszanami (bitwa pod Księżą Choiną) 100 

30 września Święto Dyni w Zbydniowie (współorganizacja) 200 

11 listopada 
 uroczyste obchody 100.rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 
150 

5 grudnia Bal Mikołajkowy dla dzieci 60 

8 grudnia 37.rocznica pacyfikacji KWK „Wujek” 150 

13 grudnia warsztaty świąteczne – decoupage 20 

TABELA 42: Wykaz wydarzeń realizowanych przez GOK w Zaleszanach. 

 

Na terenie gminy prowadzi działalność 6 placówek bibliotecznych (Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zaleszanach oraz 5 filii). Biblioteki zorganizowane są w następujących 
sołectwach: 

 GBP z siedzibą w Zaleszanach (2,5 etatu), 
 Filia w Dzierdziówce ( - ½ etatu), 
 Filia w Kotowej Woli (¾ etatu), 
 Filia w Pilchowie (¾ etatu ), 
 Filia w Turbi (1 etat), 
 Filia w Zbydniowie (1 etat) 

Łącznie w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych jest 7 osób, w 
przeliczeniu na pełne etaty 6. 

Zadania w zakresie kultury realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną przedstawia 

poniższa tabela: 

Placówka Nazwa zadania Liczba uczestników 

G
m

in
na

 B
ib

lio
te

ka
 

Pu
bl

ic
zn

a 
w

 
Za

le
sz

an
ac

h 

konkurs plastyczny „Nasze koty” 3 

zajęcia plastyczne „Wielkanocne dekoracje” 6 

wystawa prac plastycznych pana Jerzego Turzyńskiego b.d. 

pomoc w organizacji XXVI Podkarpackiej i XV 
Ogólnopolskiej Parady Straży Wielkanocnej – Turki 
2018 

Współpraca z GOK 
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pomoc w organizacji pikniku rodzinnego – udział 
pracowników wszystkich filii 

Współpraca z GOK i 
Zespołem Szkół w 

Zaleszanach 

lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki 
najmłodszych klas 

88 

pomoc w organizacji „Spotkania kapel i zespołów 
ludowych” 

Współpraca z GOK 

Narodowe czytanie „Przedwiośnie” – udział 
pracowników wszystkich filii 

Współpraca z GOK i 
Zespołem Szkół w 

Zaleszanach 

konkurs plastyczny „Jesienne liście” 6 

pomoc w organizacji obchodów rocznicy pacyfikacji 
kopalni Wujek – udział pracowników wszystkich filii 

Współpraca z GOK 

zajęcia plastyczne „Świąteczne dekoracje” 8 

Fi
lia

 w
 Z

by
dn

io
w

ie
 

konkurs plastyczny: ,,Kartka Wielkanocna” 4 

konkurs plastyczny ,,Choinka Bożonarodzeniowa” 3 

wystawki literackie : 85-rocznica urodzin J.Zającówny 
,190-rocznica urodzin J. Verne  , 65-rocznica śmierci 
K. Makuszyńskiego , 120-rocznica urodzin J. 
Brzechwy, 80-rocznica urodzin D. Terakowskiej , 155-
rocznica śmierci J. Grimma , Ojciec Święty Jan Paweł 
II - 40-rocznica wyboru na Papieża , 100-rocznica 
Odzyskania Niepodległości ,,Nasza Niepodległa” 

b.d. 

„Wakacyjnie w bibliotece” -głośne czytanie bajek, gry 
planszowe, gry edukacyjne 

8 

lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki : 
,,Zaprzyjaźnij się z książką i biblioteką '' , ,,Baśnie 
znane od pokoleń '' , ,,Magia Świąt Bożego 
Narodzenia '' 

78 

wystawa rękodzieła artystycznego miejscowych 
twórców 

b.d. 
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Fi
lia

 w
 K

ot
ow

ej
 W

ol
i 

konkurs rysunkowy „Portret moich dziadków” 17 

konkurs czytelniczy „Pięknie czytam jestem mistrzem” 13 

„Dzień Kobiet” - wieczorek okolicznościowy przy 
kawie w bibliotece 

11 

konkurs rysunkowy - „ Kolorowy świat wiosny” 12 

„Moja ulubiona książka” - zajęcia w bibliotece dla 
dzieci z klas 1-3 

12 

spotkanie okolicznościowe- „Dzień Matki” 16 

wakacje w bibliotece- Zajęcia komputerowe dla dzieci, 
zajęcia plastyczne, gry planszowe 

52 

konkurs rysunkowy- „Wakacyjne wspomnienie ” 8 

zajęcia manualne w bibliotece z przedszkolakami - ” 
Kasztanowe ludziki” 

11 

„Robimy gazetkę tematyczną na rocznice odzyskania 
niepodległości” – zajęcia plastyczne z czytelnikami 

6 

warsztaty plastyczne – „Tworzymy ozdoby 
Bożonarodzeniowe” 

13 

Fi
lia

 w
 

Tu
rb

i „Zwyczaje i obrzędy Świąt Wielkanocnych” – 
przedświąteczne lekcja biblioteczne dla uczniów kl. 1 

20 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2018 r.  Strona | 139 
 

„II gminny konkurs czytelniczy” – wiersze Jana 
Brzechwy – współpraca z Zespołem Szkół w Turbi 

25 

„Parafiada w Pilchowie” – zajęcia plenerowe z 
dziećmi, nauka przez zabawę, integracja mieszkańców 
miejscowości 

b.d. 

„Święta Bożego Narodzenia” – zwyczaje i obrzędy, 
przedświąteczna lekcja biblioteczna dla dzieci z kl. 2 

20 

„Kiermasz ozdób świątecznych - współpraca z 
Zespołem Szkół w Turbi 

80 

Fi
lia

 w
 P

ilc
ho

w
ie

 

„Portret najukochańszej babci i dziadka” – zajęcia 
plastyczne z dziećmi 

5 

„Ferie – uczniowska laba” – zajęcia plastyczne, quizy, 
gry i zabawy na świeżym powietrzu 

10 

zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży w 
Pilchowie 

Współpraca z Publiczną 
Szkołą Podstawową w 

Pilchowie 

„Palma symbol Wielkanocy” – wspólne robienie 
palmy wielkanocnej 

7 

„Potrafię już czytać” – wycieczka do biblioteki dzieci 
z kl. 2 

10 

„Parafiada Pilchów 2018” – zajęcia plenerowe z 
dziećmi, nauka przez zabawę, integracja mieszkańców 
miejscowości 

b.d. 

„Wesoła biblioteka” – zajęcia wakacyjne dla dzieci – 
gry i zabawy na świeżym powietrzu 

10 

„Jesień w obrazach” – zajęcia plastyczne z dziećmi 5 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2018 r.  Strona | 140 
 

 
„Ferie w bibliotece” – zajęcia w świetlicy b.d. 

 

„Dzień Kobiet w Dzierdziówce” b.d. 

 

pomoc w przygotowaniu palmy wielkanocnej – 
współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich 

b.d. 

 

całoroczna zbiórka nakrętek dla chorej mieszkanki 
miejscowości 

b.d. 

 

„Wakacje w bibliotece” – zajęcia w świetlicy b.d. 

TABELA 43: Wykaz zadań realizowanych przez GBP w zaleszanach w roku 2018. 

 

Ilość woluminów 

Na koniec 2018 roku zbiory biblioteczne liczyły 48.376 książek i 250 audiobooków. 

Ilość wypożyczeń w poszczególnych bibliotekach 

Biblioteka Ilość wypożyczeń 2017 Ilość wypożyczeń 2018 

GBP Zaleszany 7146 6112 

Filia w Dzierdziówce 913 958 

Filia w Kotowej Woli 1528 1294 

Filia w Pilchowie 2079 1910 

Filia w Turbi 2506 2573 

Filia w Zbydniowie 4320 3714 

Razem 18492 16561 

TABELA 44: Ilość wypożyczeń w poszczególnych bibliotekach w 2018 r. 
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9.2. Sport 
 

Działalność w zakresie sportu realizowana była w 2018 r. przez organizacje pozarządowe, 
realizujące te zadania. Na terenie Gminy Zaleszany zarejestrowanych jest 5 Uczniowskich 
Klubów Sportowych oraz 8 Klubów i Zespołów Sportowych (szczegółowe informacje 
zawarto w wykazie organizacji pozarządowych). Wymienione organizacje w pełni 
zaspokajają zapotrzebowanie na działalność sportową, a finansowania ich odbywa  
się poprzez realizację dotacji z budżetu Gminy Zaleszany. 

Poniżej zamieszczono wykaz obiektów sportowych udostępnionych do korzystania dla 
zainteresowanych osób: 

 

Lp. Rodzaj obiektu Rok oddania 
do użytku 

Rok ostatniej 
modernizacji 

Rodzaj 
nawierzchni 

1.  Boisko piłkarskie w 
Majdanie Zbydniowskim 1981 2006 Trawiasta 

2.  Boisko piłkarskie w 
Pilchowie 1960 2011 Trawiasta 

3.  Boisko Piłkarskie w 
Skowierzynie 1950 2009 Trawiasta 

4.  Boisko piłkarskie w Turbi 2007 2010 Trawiasta 

5.  Boisko piłkarskie w Kępiu 
Zaleszańskim 1999 2009 Trawiasta 

6.  Boisko piłkarskie w 
Kotowej Woli 1961 2008 Trawiasta 

7.  Boisko piłkarskie w 
Zbydniowie 1988 2009 Trawiasta 

8.  Boisko piłkarskie w 
Dzierdziówce 2012 - Trawiasta 

9.  Boisko piłkarskie w 
Zaleszanach 2010 - Trawiasta 

10.  Boisko do piłki plażowej 
w Dzierdziówce 2012 - Piaszczysta 

11.  Bieżnia prosta w 
Dzierdziówce 2012 - Żwirowa/ceglana 

12.  Boisko wielozadaniowe 
„Orlik” w Kotowej Woli 2011 - Syntetyczna 
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13.  Boisko wielozadaniowe 
„Orlik” w Turbi 2013 - Syntetyczna 

14.  Boisko wielozadaniowe w 
Pilchowie 2011 - Syntetyczna 

15.  Boisko wielozadaniowe w 
Skowierzynie 2011 - Syntetyczna 

16.  Boisko wielozadaniowe w 
Skowierzynie 2017 - Syntetyczna 

17.  Boisko wielozadaniowe w 
Zaleszanach 2015 - Syntetyczna 

18.  Boisko wielozadaniowe w 
Zbydniowie 2009 - Syntetyczna 

19.  

Siłownie zewnętrzne 
(OSA) w Kępiu 
Zaleszańskim, Turbi, 
Agatówce i Zaleszanach 

2018 - Trawiasta 

20.  Boisko wielozadaniowe w 
Majdanie Zbydniowskim 2018 - Syntetyczna 

TABELA 45: Wykaz obiektów sportowych w Gminie Zaleszany. 

 

Obiekty pozostają w użyczeniu organizacji pozarządowych, trwałym zarządzie placówek 
oświatowych oraz na ogólnodostępnych terenach wiejskich (Otwarte Strefy Aktywności). 

W roku 2018 lista obiektów sportowych poszerzyła się o cztery Otwarte Strefy Aktywności 
(wartość zadania 154.488,00 zł) oraz boisko z nawierzchnią syntetyczną przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Majdanie Zbydniowskim i Wólce Turebskiej (wartość 629.760,00 zł).  

Powyższe zestawienie dopełniają sale gimnastyczne przy zespołach szkół w Zaleszanach, 
Zbydniowie i Turbi, co w sposób wystarczający zapewnia możliwości korzystania z aktywności 
fizycznej przez mieszkańców. 

 

9.3. Współpraca międzynarodowa 
 

W roku 2018 współpraca pomiędzy Gminą Zaleszany i Gminą Niepars odbywała się   
na podstawie ustnych ustaleń pomiędzy Wójtami partnerskich gmin w następujących 
terminach:  

 w dniach 7 do 12 czerwca miało miejsce spotkanie delegacji samorządowych w Niepars 
(Niemcy) z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa. Udała się tam 13 osobowa delegacja 
z gminy Zaleszany (+ 2 kierowców). Organizatorem spotkania  był Wójt Gminy. 
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 w dniach  13 do 17 grudnia przebywała na terenie Gminy Zaleszany 9-osobowa grupa 
seniorów z niemieckiej gminy Niepars. Podczas spotkania goście brali udział  
w spotkaniach w klubach seniora na terenie gminy Zaleszany, zapoznali się z tradycjami 
Świąt Bożego Narodzenia tj. brali udział w jasełkach oraz wieczerzy wigilijnej, zwiedzili 
miasto Sandomierz. Osobą odpowiedzialną za realizację spotkania był Sekretarz Gminy. 

Ponadto z inicjatywy Wójta Gminy na spotkanie w gminie Zaleszany zaproszeni zostali 
przedstawiciele Yamnytskiej Zjednoczonej Wspólnoty Terytorialnej regionu  
Iwano-Frankowskiego z Ukrainy. Spotkanie odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 roku. Udział 
w spotkaniu wzięła czteroosobowa delegacja tamtejszej wspólnoty. Spotkanie było 
zainicjowane w celu rozwinięcia w przyszłości ścisłej współpracy partnerskiej. 

 

9.4. Opieka nad zabytkami i cmentarzami wojennymi 
 

Gmina Zaleszany to jedna z niewielu gmin wiejskich, w której historia lokalna tak ściśle łączy 
się z historia narodu. Z tego też powodu szczególnie ważne jest podjęcie ochrony tego cennego 
lokalnego dziedzictwa. Dziedzictwo kulturowe, łączące w sobie dorobek minionych pokoleń  
i naszą współczesną działalność, nierozerwalnie związaną z otoczeniem, w którym żyjemy, 
określa naszą tożsamość i stanowi świadectwo naszego istnienia dla przyszłych pokoleń. 
Dlatego tak ważna jest dbałość o materialne ślady przeszłości, czyli zabytki nieruchome, 
ruchome i archeologiczne. 

Realizując zadania ustawowe oraz wynikające z przepisów szczegółowych, Rada Gminy  
w zaleszanach podjęła w dniu 22 sierpnia 2016 r. uchwałę nr XXI/240/2016 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2016-2019. 

Istotnym aktem prawnym wspierającym działania na rzecz opieki nad zabytkami jest także 
uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

W roku 2018 żaden właściciel zabytku nie wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia w tym 
zakresie. 

W gminnej ewidencji zabytków wpisanych jest 47 niżej wymienionych obiektów: 

Lp. Miejscowość Obiekt zabytkowy Datowanie 

1.  Turbia Plebania Lata 20-te XX w. 

2.  Turbia Krzyż żeliwny 1907 r. 

3.  Turbia Kościół parafialny p.w. Św. Leonarda 1922 r. 

4.  Turbia Cmentarz przykościelny 1751 r. 

5.  Turbia Cmentarz parafialny (najstarsza część) 4 ćw. XVIII w 

6.  Turbia Dzwonnica I ćw. XX w. 

7.  Turbia Kaplica Św. Floriana XIX w 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2018 r.  Strona | 144 
 

8.  Turbia Pomnik ks. St. Stojałowskiego 1912 r. 

9.  Turbia Dwór koniec XIX w 

10.  Turbia Gorzelnia Dworska XIX/XX w 

11.  Turbia Czworak koniec XIX w 

12.  Zaleszany Kościół Parafialny p.w. Św. Mikołaja BPA 1904 - 1906 r. 

13.  Zaleszany Pomnik Tadeusza Kościuszki 1917 r. 

14.  Zaleszany Ogrodzenie kościoła 1904- 1906 r. 

15.  Zaleszany Cmentarz przykościelny 1 poł. XIV w 

16.  Zaleszany Cmentarz parafialny 1785 r. 

17.  Zaleszany Kaplica grobowa Horodyńskich 2 poł. XIX w 

18.  Zaleszany Dwór XIX/XX w. 

19.  Zaleszany Park dworski XIX w. 

20.  Zaleszany Kaplica św. Floriana 1 poł. XIX w. 

21.  Zaleszany Gorzelnia dworska 1907 r. 

22.  Skowierzyn Kapliczka wnękowa II poł. XIX w. 

23.  Skowierzyn Pomnik ku czci poległych 1914-1920 r. 1920 r. 

24.  Motycze 
szlacheckie Kaplica Koniec XIX w. 

25.  Majdan 
Zbydniowski Figura MB Niepokalanie Poczętej XIX/XX w. 

26.  Majdan 
Zbydniowski Kaplica Św. Jana Nepomucena 1 ćw. XIX w. 

27.  Majdan 
Zbydniowski Dom ludowy 1929 r. 

28.  Kotowa Wola Figura MB Niepokalanie Poczętej Po 1920 r. 

29.  Kotowa Wola Kuźnia Pocz. XX w. 

30.  Kotowa Wola Kaplica Koniec XIX w. 

31.  Kotowa Wola Pozostałości parku dworskiego XVIII/XIX w. 

32.  Kotowa Wola Dwór XVIII/XIX w. 

33.  Dzierdziówka Figura MB Niepokalanie Poczętej 1921 r. 

34.  Dzierdziówka Kaplica Pocz. XX w. 

35.  Dzierdziówka Kaplica przydrożna XIX/XX w. 

36.  Zbydniów Dwór XVIII/XIX w. 
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37.  Zbydniów Oranżeria dworska XIX w. 

38.  Zbydniów Park dworski XVIII/XIX w. 

39.  Zbydniów Mur ogrodzenia części gospodarczej XIX w. 

40.  Zbydniów Gorzelnia dworska XIX w. 

41.  Zbydniów Karczma dworska XVIII/XIX w. 

42.  Zbydniów Figura MB z Dzieciątkiem Pocz. XX w. 

43.  Zbydniów Budynek stacji kolejowej 4 ćw. XIX w. 

44.  Zbydniów Cmentarz wojenny 1915 r. 

45.  Zbydniów 
(Karczmiska) Cmentarz wojenny 1915 r. 

46.  Zbydniów Cmentarz wojenny 1914-1915 r. 

47.  Zbydniów Miejsce pamięci 1943 r. 

TABELA 46: Wykaz obiektów zabytkowych w Gminie Zaleszany. 

 

Gmina Zaleszany w roku 2018 otrzymała dotację w wysokości 45.000,00 zł na prace 
remontowo-konserwatorskie przy „Kapliczce przydrożnej z przełomu XIX i XX wieku  
w Dzierdziówce”. Całość zadania wyniosła kwotę 48.599,00 zł. Zadanie było finansowane  
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz budżetu 
Województwa Podkarpackiego. 

Nasza gmina obejmuje także opieką w zakresie bieżącego utrzymania niżej wymienione tzw. 
cmentarze wojenne:  

Lp. Nazwa 

Inicjator 
upamiętnienia/ 

kto i kiedy 
budował 

Właściciel terenu 

1.  Mogiła zbiorowa dwóch 
powstańców z 1863 roku 1863 Parafia Rzymsko – Katolicka                     

w Zaleszanach 

2.  
Mogiła zbiorowa mieszkańców 
msc. Kotowa Wola: 2 sierpnia 
1944 

1944 

Nowe urządzenie 
mogiły  2015 

roku 

Parafia Rzymsko – Katolicka                     
w Zaleszanach 

3.  

Żołnierz nieznany                                    
z okolic Lwowa, partyzant 
oddziału ,,Tarzana” Tadeusza 
Gajdy, zginął od kuli milicjanta   
w 1946 r. 

1946 Parafia Rzymsko – Katolicka                     
w Zaleszanach 
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4.  

Mogiła zbiorowa  żołnierzy 
Batalionów Chłopskich 
poległych  w obronie wsi 
Kotowa Wola  27.VI.1943 r. 

1946 Parafia Rzymsko – Katolicka                     
w Zaleszanach 

5.  
Mogiła Rot. Marian Szymański 
14.06.1910 r.+ 1.05.1945 r. 
uczestnik kampanii wrześniowej 

1945 

Nowe urządzenie 
mogiły 

Parafia Rzymsko – Katolicka                     
w Zaleszanach 

6.  
Cmentarz z I wojny światowej 
,,Księża choina” w Kępiu 
Zaleszańskim 

1915-1916 r. Parafia Rzymsko – Katolicka                     
w Zaleszanach 

7.  Mogiła indywidualna  
nieznanego żołnierza z 1939 r. 1939 r. Parafia Rzymsko – Katolicka 

pw. Św. Leonarda   w  Turbi 

8.  

Mogiła zbiorowa dwóch 
nieznanych żołnierzy 
niemieckich z okresu II wojny 
światowej w Wólce Turebskiej 

1945 r. Skarb Państwa 

9.  Cmentarz z I wojny światowej                                
w Zbydniowie 1916 Skarb Państwa 

10.  Grób rodziny Horodyńskich 1943 Osoba prywatna 

TABELA 47: Wykaz mogił i cmentarzy wojennych w Gminie Zaleszany. 

 

W 2018 roku nie przeprowadzano prac modernizacyjnych. Opieka polegała na utrzymaniu 
czystości oraz stawiania zniczy i kwiatów.  
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