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WSTĘP 
 
Na podstawie przepisu art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), organ wykonawczy gminy ma 
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 oraz 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 Zaleszany 
w roku 2020, z odniesieniem do roku poprzedniego, według stanu na dzień 31 
grudnia. Dzięki temu istnieje możliwość dokonania wszechstronnego porównania 
poziomu rozwoju Gminy 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 
 Centrum Usług Wspólnych w Zaleszanach 
 Gminne jednostki oświatowe 
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 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. 
Rok 2020 był zarówno dla mieszkańców, jak i samorządu Gminy Zaleszany trudnym 
czasem, który zdominowała sytuacja epidemiczna. Na ten czas możemy powiedzieć, 
że powyższe nie odcisnęło się nazbyt negatywnie na samorządzie. Niemniej jednak 
cały szereg działań należało przewartościować, jak również w dbałości o 
mieszkańców podejmować inicjatywy ograniczające negatywne skutki pandemii. W 
tym okresie większość instytucji publicznych ograniczała przyjęcia klientów, 
umożliwiając (zgodnie z decyzjami władz krajowych) załatwienie większości spraw 
drogą telefoniczną lub mailową. Zawieszeniu lub częściowemu ograniczeniu uległa 
także aktywność instytucji kultury, co pociągnęło za sobą brak wydarzeń 
adresowanych do szerszej publiczności. 
Sytuacja epidemiczna znajduje swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanych danych, 
w tym odnoszących się do wydatków budżetowych zarówno Gminy, jako całości, jak 
również poszczególnych jednostek organizacyjnych i instytucji publicznych. 
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.  
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 
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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 ponad 11 tysięcy, a gęstość zaludnienia- ponad 127 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 2020 roku do 31 grudnia 
2020 roku odbyła łącznie 11 posiedzeń sesyjnych. Dla porównania, w roku 2019 
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 
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 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2020 r.  Strona | 11 
  

 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 GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 
Stan zatrudnienia pracowników w Urzędzie Gminy w Zaleszanach na dzień 31 
grudnia 2020 r. wynosił 42 osoby, w tym 26 kobiet i nie uległ istotnym zmianom w 
stosunku do roku 2019. Niewielkie zmiany w zatrudnieniu wynikały z okresów 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Poza tym nie 
tworzono nowych miejsc, ani nie likwidowano dotychczasowych. 
W 2020 r. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli na terenie 
Gminy zorganizowano: 

1) roboty publiczne: 
 dla 3 osób bezrobotnych w okresie od 16.03.2020 r. do  31.12.2020 r., 
 dla 3 osób bezrobotnych w okresie od 01.08.2020 r. do  31.01.2021 r.;  

2) prace interwencyjne dla 1 osoby bezrobotnej w okresie od 28.09.2020 do 
31.07.2021 r.; 

3) staż na stanowisku pracownika administracyjnego dla 1 osoby w okresie od 
03.03.2020 do 02.09.2020 r. 

4) prace społecznie użyteczne dla 8 osób w okresie od 01.03.2020 r.  do 
30.11.2020 r. (robotnik gospodarczy i opiekun osób starszych) 
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W związku z realizacją zadań do Urzędu Gminy w Zaleszanach wpłynęło w 2020 r. 
11.209 pism, co stanowiło znaczący spadek w stosunku do roku 2019, w którym 
wpłynęło 12.643 pism. 
W roku 2020 wpłynęły do Urzędu Gminy w Zaleszanach dwie skargi (w roku 2019  
wpłynęły także dwie). Pierwsza z nich złożona została na bezczynność Wójta Gminy 
Zaleszany w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
Druga na postępowanie Przewodniczącego Rady Rodziców PSP w Zbydniowie w 
sprawie niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wyboru członków Rad 
Rodziców ZSP w Zbydniowie – w związku z konkursem na ww. stanowisko. Obie 
skargi okazały się bezzasadne. 
Wpłynęły także 2 wnioski. Pierwszy o dokonanie analizy możliwości wprowadzenia w 
urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób 
wchodzących do urzędu pozwalającego wykazać osoby z podwyższoną temperaturą 
ciała. Drugi o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 
znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie (Zespół Dworski w 
Zbydniowie gm. Zaleszany). 
Dla porównania, w roku 2019 wpłynął 1 wniosek. 
 

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 
 Centrum Usług Wspólnych 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. 
W roku 2020 nie były dokonywane żadne zmiany w strukturze organizacyjnej 
jednostek. 
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2. DEMOGRAFIA, BEZROBOCIE, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 
 

2.1. Liczba i struktura ludności 
Gminę Zaleszany na dzień 31 grudnia 2020 r. zamieszkiwało 11119 osób. W 
strukturze mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga kobiet (50,90%) nad 
mężczyznami (49,10%), co jest tendencją ogólnopolską.  
Analizując dane z lat 2019 i 2020 można dostrzec sukcesywny przyrost liczby 
mieszkańców, co następuje przez kilka ostatnich lat. W roku 2020 nastąpił przyrost o 
18 osób. W badanym okresie nastąpił wzrost liczby kobiet (o 30 osób), przy 
jednoczesnym spadku liczby mężczyzn (o 12 osób). 
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 2020 r. wynosił 62,06 (w roku 2019 jeszcze 59,68). 
Zmiany, które następują, a zostały zobrazowane za minione 2 lata są znaczące, a  
sukcesywnie postępujący proces starzenia się społeczeństwa zauważalny jest także 
w Gminie Zaleszany.  
W minionym roku, w stosunku do roku 2019 znacząco wzrósł udział mieszkańców w 
wieku poprodukcyjnym, co potwierdza tendencje ogólnokrajowe.  
Przyrost naturalny w Gminie Zaleszany w ostatnich latach wskazywał dodatnie 
wartości. Niestety rok 2020 przyniósł odwrócenie tych wartości i wynosi on na koniec 
2020 r. -24. Liczba odnotowywanych zgonów znacząco zwiększyła się w stosunku do 
roku 2019 (o 13 osób), przy jednoczesnym spadku urodzeń (o 20 osób). Przyczyny 
powyższego należy doszukiwać się w sytuacji epidemicznej, która nie pozostała bez 
wpływu na demografię także Gminy Zaleszany. 
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. W roku 2020 na terenie Gminy zameldowało się 286 osób, 
wymeldowało natomiast 128. Dla porównania, w roku 2019 wartości wynosiły 
odpowiednio 299 i 140. 

 
2.2. Bezrobocie 

Liczbę bezrobotnych mieszkańców Gminy Zaleszany, zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli przedstawia poniższe zestawienie: 
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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 
2019 r. 221 125 45 28 176 97 10 7 
2020 r. 300 155 53 21 247 134 14 7 
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. 
 
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 2020 roku wynosiła 6,2%, w województwie 
podkarpackim 9,1%, powiecie stalowowolskim, podobnie, jak w Gminie Zaleszany 
6,2%. Niestety dane te wskazują na wzrost bezrobocia w Polsce, który w pewnym 
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zakresie należy powiązać z sytuacja epidemiczną i wprowadzonymi obostrzeniami, w 
tym zamknięciem niektórych gałęzi gospodarki. 
Na koniec 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli zarejestrowanych 
było 2.778 osób bezrobotnych, w tym 1.490 kobiet. Dla porównania w roku 2019 było 
to 2.077 osób bezrobotnych, w tym 1.148 kobiet. 
W 2020 roku na terenie Gminy Zaleszany udział bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 4,35% (w 2019 r. – 3,18%). 
Pod koniec 2020 roku bez pracy pozostawało 300 osób (51,67% tej wartości 
stanowią kobiety, przy czym w roku 2019 było to 20,36%). Prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych posiadały 53 osoby (17,67% ogółu bezrobotnych), w tym 21 kobiet. 
 
 
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 z wykształceniem średnim zawodowym. Problem 
bezrobocia w najmniejszym stopniu dotyka osób z wykształceniem średnim ogólnym 
(8,33%) oraz wyższym (15,67%). 
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 
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osób bez pracy było z młodszych grup wiekowych, tj. od 25 do 34 roku życia 
(25,00%) oraz od 35 do 44 roku życia (23,67%).  
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 26%, stanowią osoby z niewielkim 
doświadczeniem zawodowym, aktywne na rynku pracy od 1 roku do 5 lat. W 
minionym roku odnotowano wzrost ilości osób w tym przedziale stażu pracy. 
Najniższe bezrobocie odnotowuje się w grupie z największym stażem, powyżej 30 lat 
(jedynie 6,00%). 

 
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 20% działających na terenie Gminy organizacji. Kolejną 
liczną grupą organizacji są Koła Gospodyń Wiejskich, które stanowią prawie 20,97%. 
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 37 organizacji, a w naszej gminie odsetek ten 
stanowi prawie 56 organizacji. 
 
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 
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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 Kępiu 
Zaleszańskim 

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

10.  Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowej 
Woli 

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

11.  

Koło Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich „TAKIE TO 
MAJDAŃSKIE” w Majdanie 
Zbydniowskim 

Działalność na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, 
przedsiębiorczości kobiet oraz 
rozwoju kultury ludowej, jak również 
działalność sportowa 

12.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Motyczu Szlacheckim 

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

13.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Pilchowie 

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

14.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Skowierzynie 

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

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

16.  Koło Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich w Wólce Turebskiej 

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

17.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Zaleszanach 

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

18.  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Zbydniowie 

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

19.  Ludowy Zespół Sportowy w Kotowej 
Woli  Działalność sportowa 

20.  Ludowy Zespół Sportowy w 
Majdanie Zbydniowskim  Działalność sportowa 

21.  Ludowy Zespół Sportowy w 
Pilchowie  Działalność sportowa 

22.  Ludowy Zespół Sportowy w 
Skowierzynie  Działalność sportowa 

23.  Ludowy Zespół Sportowy w Turbi Działalność sportowa 

24.  Ludowy Zespół Sportowy w 
Zbydniowie Działalność sportowa 

25.  Nowy Zespół Sportowy w Kępiu 
Zaleszańskim Działalność sportowa 

26.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Dzierdziówce Działalność ratownicza 

27.  Ochotnicza Straż Pożarna w Kępiu 
Zaleszańskim  Działalność ratownicza 

28.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kotowej Woli Działalność ratownicza 

29.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Majdanie Zbydniowskim Działalność ratownicza 

30.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Motyczu Szlacheckim Działalność ratownicza 

31.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Obojnej Działalność ratownicza 

32.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Pasterniku Skowierskim Działalność ratownicza 
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33.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Pilchowie  Działalność ratownicza 

34.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Skowierzynie Działalność ratownicza 

35.  Ochotnicza Straż Pożarna w Turbi Działalność ratownicza 

36.  Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce 
Turebskiej Działalność ratownicza 

37.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Zaleszanach Działalność ratownicza 

38.  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Zbydniowie Działalność ratownicza 

39.  
Podkarpackie Stowarzyszenie 
Przewoźników Drogowych w 
Agatówce 

Działalność transportowa 

40.  Polski Związek Wędkarski – Koło Nr 
19 – Zaleszany 

Organizowanie wędkarstwa, 
rekreacji, sportu wędkarskiego 

41.  Stowarzyszenie "DAR SERCA" 
w Zbydniowie 

Działalność w zakresie edukacji i 
kultury na rzecz dzieci i młodzieży 

42.  Stowarzyszenie "Jezioranka" 
w Motyczu Szlacheckim 

Działalność charytatywna, kulturalna 
i w zakresie podtrzymywania tradycji 
narodowych 

43.  Stowarzyszenie "TUR" na rzecz 
rozwoju wsi Turbia 

Działalność promocyjna, 
wypoczynkowa i na rzecz ochrony 
środowiska 

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

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

45.  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w 
Skowierzynie 

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

46.  
Stowarzyszenie Modelarzy i 
Pasjonatów Lotnictwa 
„RcPanyZaleszany” 

Działalność w zakresie sportów 
lotniczych, w tym modelarstwa 

47.  Stowarzyszenie Odnowy Wsi 
"Wolan" w Kotowej Woli 

Rozwój społeczności lokalnych, 
działania kulturalne i oświatowe 

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

Działalność na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, 
przedsiębiorczości kobiet oraz 
rozwoju kultury ludowej 
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49.  Stowarzyszenie Przyjaznych 
Edukacji "Horyzont" 

Działalność w zakresie edukacji  
i kultury na rzecz dzieci i młodzieży 

50.  Stowarzyszenie Rodzin „Dar” Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
działalność kulturalna i wolontariat 

51.  
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 

52.  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Pilchów "Gościniec" 

Wspieranie działalności społecznej, 
kulturalnej i oświatowej na rzecz 
rozwoju lokalnego 

53.  
Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności Lokalnej Turbi 
"Pomocna Dłoń" 

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

54.  
Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności Lokalnej Wsi 
Skowierzyn "Lepsze Jutro" 

Działalność na rzecz poprawy 
sytuacji społeczno-gospodarczej 
miejscowości Skowierzyn 

55.  
Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Obywatelskich „Przyjaciół 
Zbydniowa” 

Działalność na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych 

56.  Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin 
Królowej Jadwigi w Pilchowie 

Podejmowanie ważnych społecznie  
i gospodarczo działań służących 
wszechstronnemu rozwojowi 
lokalnej społeczności 

57.  
Stowarzyszenie Zaleszańskich 
Animatorów Liderów 
i Koordynatorów w Dzierdziówce 

Działalność animacyjna w 
środowisku lokalnym 

58.  
Uczniowski Klub Sportowy „Unia” 
działający w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Skowierzynie 

Działalność sportowa 

59.  
Uczniowski Klub Sportowy Turbia 
działający przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Turbi 

Działalność sportowa 

60.  
Uczniowski Klub Sportowy w 
Kotowej Woli działający przy Szkole 
Podstawowej w Kotowej Woli 

Działalność sportowa 

61.  Uczniowski Klub Sportowy 
ZALESZANY działający przy Działalność sportowa 
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Publicznej Szkole Podstawowej w 
Zaleszanach 

62.  

Uczniowski Klub Sportowy 
ZBYDNIÓW działający przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 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. 

Cele operacyjne: Cele operacyjne: Cele operacyjne: Cele operacyjne: 
Rozwój inicjatyw związanych  
z edukacją formalną  
i nieformalną będących 
odpowiedzią na potrzeby 

Układ komunikacyjny Gminy 
dostosowany do potrzeb 
mieszkańców  
i przedsiębiorców. 

Dostosowanie technicznej 
infrastruktury społecznej 
(budowa, modernizacja, 
remonty) do potrzeb 

Tworzenie lokalnej 
infrastruktury dla 
działalności obywatelskiej. 
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 i oczekiwania mieszkańców 
Gminy Zaleszany. 

mieszkańców  
i wymogów prawnych. 

 
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 2020: 
1) Zlecono w otwartym konkursie ofert realizację zadań publicznych na rzecz 

dzieci i młodzieży, jak również prowadzenie trzech klubów seniora działających 
w gminie (Skowierzyn, Zaleszany i Pilchów z filiami w Motyczu Szlacheckim i 
Agatówce), 

2) 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, 

3) 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, jak również działania rozwojowe w obszarze kultury, co 
zostało uwzględnione w opisie działalności tych instytucji, 

4) 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 2020, 

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

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

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

 udzielenie dotacji Stowarzyszeniu modelarskiemu, 
 udzielenie dotacji na realizację przedszkola i szkoły piłkarskiej Fundacji 

Legia Soccer School, 
10) Wspierano zadania w zakresie kultywowania tradycji regionalnych i 

narodowych, 
11) Rozpoczęto realizację projektu gminnego „Zaleszańskie LOWE”, w ramach 

którego odbywały się certyfikowane kursy specjalistyczne (pierwsza pomoc, 
pilarz – drwal, sternik motorowodny. 

Niestety sytuacja epidemiczna uniemożliwiła realizację działań z udziałem 
mieszkańców, które dotychczas odbywały się w formie pikników, imprez o zasięgu 
gminnym, czy lokalnym. Sfera kulturalna w gminie musiała zostać w 2020 r. 
ograniczona do minimum. 

 
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 2020 przedstawia poniższe 
zestawienie: 

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Koszty ogółem Środki 
własne Dotacje 

Rok 2019 (zadania zrealizowane) 

1 

Przebudowa dróg 
gminnych na terenie 
Gminy Zaleszany 
w 2020 roku 

Przebudowano 29 
odcinków dróg 
gminnych  o łącznej 
długości prawie 6 km.  

1 161 578,45 1 161 578,45 0,00 

2 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 
w Gminie Zaleszany 
na rzecz poprawy 
jakości usług 

Zadanie obejmowało 
budowę czterech siłowni 
plenerowych w 
miejscowościach: 
Obojna, Kotowa Wola, 

230 206,80 158 308,80 71 898,00 
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rekreacyjnych, 
wypoczynkowych 
realizowanych na 
rzecz wszystkich 
mieszkańców i osób 
odwiedzających gminę 

Wólka Turebska i 
Majdan Zbydniowski, a 
także doposażenie już 
istniejących otwartych 
stref aktywności w 
miejscowościach 
Zaleszany, Kępie 
Zaleszańskie, Agatówka 
i Turbia w lampy 
solarne. 

3 

Budowa Boisk 
wielofunkcyjnych w 
miejscowościach 
Agatówka i Kępie 
Zaleszańskie w 
Gminie 

Zadanie obejmowało 
wykonanie: 
a)Budowy Boiska 
wielofunkcyjnego w 
miejscowości Agatówka 
o nawierzchni 
syntetycznej 
(poliuretanowej) 
przepuszczalnej o 
wymiarach 19,10 m x 
32,10 m z polami do 
koszykówki i do 
siatkówki, 
b) Budowę boiska 
wielofunkcyjnego w 
miejscowości Kępie 
Zaleszańskie 
o nawierzchni 
syntetycznej 
(poliuretanowej) 
przepuszczalnej o 
wymiarach 22,00 m x 
44,00 m z polami do 
piłki ręcznej, 
koszykówki, siatkówki i 
tenisa ziemnego 

999 450,19 499 725,10 499 725,09 

4 

Termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej w Gminie 
Zaleszany –
Dzierdziówka 

W ramach zadania . 
Dom Ludowy w 
Dzierdziówce przeszedł 
gruntowną 
termomodernizację 

566 221,68 456 221,68 110 000,00 

5 

Przebudowa drogi 
gminnej nr 101511R, 
dz. nr ewid. 1744/4, 
1759/2, w km 0+000 – 
0+872 w miejscowości 
Turbia 

ze środków 
pozyskanych w ramach 
Funduszu Dróg 
Samorządowych 
kompleksowo 
przebudowana została 
ul. Ks. Blajera w Turbi o 
długości prawie 1 km. 
Zadanie to obejmowało 
poszerzenie istniejącej 

347 857,89 91 553,89 256 304,00 
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drogi, wykonanie 
obustronnych poboczy, 
wykonanie nowych 
zjazdów na posesje, 
oznakowanie i 
zamontowanie 
oświetlenia typu LED. 

6 

Modernizacja Domu 
Ludowego w 
miejscowości Wólka 
Turebska 

W wyniku prac 
zdemontowano co było 
możliwe i w zasadzie od 
nowa wykonano obiekt, 
który zachowując 
dotychczasową formę 
jest nowoczesnym 
budynkiem, który przez 
lata posłuży 
mieszkańcom. Przede 
wszystkim obiekt 
posiada przyłącz wodny 
i zbiornik kanalizacyjny. 
Poza tym nowe ściany, 
dach oraz okna i 
posadzki dopełniają 
estetyki obiektu. 
Budynek jest także 
dostosowany do 
korzystania przez osoby 
niepełnosprawne oraz 
posiada utwardzony 
parking. 

559 726,07 559 726,07 0,00 

7 

Adaptacja 
pomieszczeń budynku 
Urzędu Gminy w 
Zaleszanach 

Wykonano przebudowę 
pomieszczeń biurowych 
nad ośrodkiem zdrowia 
w Zaleszanach oraz 
modernizację sali narad. 

480 416,22 480 416,22 0,00 

Rok 2020 (zadania w trakcie realizacji) 

1 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie 
Zaleszany w obszarze 
poza aglomeracją 
Zaleszany – w 
miejscowości 
Skowierzyn 

Wniosek wybrany do 
dofinansowania. 
Zadanie planowane do 
realizacji w latach 2020 
– 2021. W 2020 roku 
zrealizowano 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej dla zadania. 

3 136 131,00 1 551 872,00 1 584 259,00 

 
TABELA 3: Zadania inwestycyjne, zrealizowane i rozpoczęte w 2020 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 2020: 
1) Prowadzone były 3 kluby seniora, 
2) Wybudowano cztery ogólnodostępne strefy aktywności dla mieszkańców 

Obojnej, Kotowej Woli, Wólki Turebskiej i Majdanu Zbydniowskiego, co stanowi 
uzupełnienie OSA we wszystkich miejscowościach gminy, 

3) 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 

A
kt

yw
no

ść
 s

po
łe

cz
na

 

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  
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z organizacjami określono nie podejmowanie 
przez organizacje pozarządowe  partnerskiej 
współpracy z samorządem.  Najważniejszym 
celem do osiągnięcia staje się  zatem 
zbudowanie 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 2020: 
1) Modernizowano obiekty użyteczności publicznej oraz przestrzeń publiczną w 

celu poprawy warunków i dostępności dla mieszkańców, 
2) Ułatwiano korzystanie z obiektów użyteczności publicznej przez organizacje 

pozarządowe oraz aktywne grupy mieszkańców, którym udzielano wsparcia 
merytorycznego w zakresie pozyskiwania środków na działania społeczne, 

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

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

5) Zachęcano przedstawicieli trzeciego sektora do prezentowania się (głównie w 
sieciach społecznościowych i bazując na dostępności online) przeznaczając 
odpowiednią do tego celu przestrzeń posiadaną przez samorząd, 

6) Udostępniono pomieszczenie w Urzędzie Gminy oraz promowano wśród 
mieszkańców bezpłatne poradnictwo prawne, 

7) Bieżąco realizowano współpracę z sołtysami i radami sołeckimi w zakresie 
skuteczności działania i prawidłowości realizacji funduszu sołeckiego, 
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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 2020 dotyczyła 
między innymi spraw z zakresu budżetu, gospodarki nieruchomościami, gospodarki 
komunalnej, spraw podatkowych, inwestycyjnych, spraw organizacyjnych. 
W roku 2019 Rada Gminy w Zaleszanach podjęła 141 uchwał (w 2019 r. było to 133 
uchwały), których realizację przedstawia poniższe zestawienie: 
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Lp. Numer 
Uchwały 

Data podjęcia    Tytuł Uchwały 
w sprawie… 

Termin 
wykonania 

Ogłoszenie w 
Dz. Urz. 

1 XVII/196/2020 27 lutego 2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok  z dniem 
podjęcia 

 

2 XVII/197/2020 27 lutego 2020 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schronisku osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. – Uchwała w trakcie 
realizacji, po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym. 
 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz.. z 
2020 r. poz. 
1517 
20.03.2020 r. 

3 XVII/198/2020 27 lutego 2020 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny doraźnych zastępstw.- Uchwała w ciągłej realizacji przy 
ustalaniu wynagradzania nauczycieli 
 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
1442 
16.03.2020 r. 

4 XVII/199/2020 27 lutego 2020 ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej  

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
1723 
06.04.2020 r. 

5 XVII/200/2020 27  lutego 2020 wskazania przedstawicieli Rady Gminy w Zaleszanach do składu 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zaleszanach 

z dniem 
podjęcia 

 

6 XVII/201/2020 27  lutego 2020 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Zaleszany 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym  

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
1266 
09.03.2020 r. 

7 XVII/202/2020 27  lutego 2020 rozpatrzenia petycji. – Uchwała podjęta w związku ze złożoną 
petycją. 

z dniem 
podjęcia 
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8 XVII/203/2020 27  lutego 2020 rozpatrzenia petycji. – Uchwała podjęta w związku ze złożoną 
petycją. 

z dniem 
podjęcia 

 

9 XVII/204/2020  27  lutego 2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 
– uchwała dotyczyła nieodpłatnego nabycia od osób prywatnych 
nieruchomości oznaczonych numerami działek 1364/9 o pow. 
0,0013 ha, 1364/10 o pow. 0,0066 ha i 1364/12 o pow. 0,0070 ha 
położonych w Zbydniowie. Uchwała została zrealizowana. 
Nieruchomości przeznaczone zostały na poszerzenie gminnej 
drogi wewnętrznej. 

z dniem 
podjęcia 

 

10 XVII/205/2020 27  lutego 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany – 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 899/14 w Turbi. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

11 XVII/206/2020 27  lutego 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany - 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę działki nr 
650 położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

12 XVII/207/2020 27  lutego 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany - 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę działki nr 
29 położonej w Zbydniowie. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

13 XVII/208/2020 27  lutego 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany –uchwała dotyczyła  wyrażenia zgody 
na bezprzetargową sprzedaż działki nr 184/2 położonej w 
Obojnej z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 
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14 XVII/209/2020 27  lutego 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany – uchwała dotyczyła  wyrażenia zgody 
na bezprzetargową sprzedaż działki nr 2011/6 położonej w Turbi 
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej. Uchwała została zrealizowana w 2021 
roku. 

z dniem 
podjęcia 

 

15 XVII/210/2020 27  lutego 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany -   uchwała dotyczyła  wyrażenia 
zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 1363/1 położonej w 
Zbydniowie z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

16 XVII/211/2020 27  lutego 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany -  uchwała dotyczyła  wyrażenia zgody 
na bezprzetargową sprzedaż działki nr 1363/2 położonej w 
Zbydniowie z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

17 XVII/212/2020 27  lutego 2020 wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Zaleszany – uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej 
numerami działek 597/53 i 597/55 położonych w Majdanie 
Zbydniowskim i wyrażenia zgody na oddanie jej w dzierżawę na 
10 lat w trybie bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

18 XVII/213/2020 27  lutego 2020 przyjęcia „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie Gminy Zaleszany w 
2020 roku”. Uchwała została zrealizowana. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
1569 
25.03.2020 r. 

19 XVIII/214/2020 13 marca 2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok z dniem 
podjęcia  
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20 XVIII/215/2020 13 marca 2020 skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 
stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy w Zaleszanach Nr 
XVI/187/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXXIX/469/2018 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 7 lutego 2018 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Zaleszany. Podjęta w celu wniesienia skargi do WSA na 
rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego  
stwierdzającego nieważność uchwały. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

21 XVIII/216/2020 13 marca 2020 skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 
stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy w Zaleszanach Nr 
XVI/188/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta w celu 
wniesienia skargi do WSA na rozstrzygniecie nadzorcze 
Wojewody Podkarpackiego  stwierdzającego nieważność 
uchwały. Uchwała została zrealizowana. 

 

z dniem 
podjęcia 

 

22 XIX/217/2020 30 kwietnia 2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok z dniem 
podjęcia 

 

23 XIX/218/2020 30 kwietnia 2020 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  Uchwała została 
zrealizowana. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
2361 
29.05.2020 r. 
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w Dzienniku 
Urzędowym 

24 XIX/219/2020 30 kwietnia 2020 ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej.  Uchwała w bieżącej realizacji. 
 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
2285 
25.05.2020 r. 

25 XIX/220/2020 30 kwietnia 2020 uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany. - Uchwała 
została uchylona w ramach nadzoru przez Wojewodę 

 

z dniem 
podjęcia 

 

26 XIX/221/2020 30 kwietnia 2020 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. -  
Uchwała straciła moc w związku z ponownym wprowadzeniem 
uchwały. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
2362 
29.05.2020 r. 

27 XIX/222/2020 30 kwietnia 2020 ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  Uchwała została 
zrealizowana. 
 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
2316 
26.05.2020 r. 

28 XIX/223/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany - 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 

z dniem 
podjęcia 
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działki nr 1394/49 położonej w Agatówce. Uchwała została 
zrealizowana. 

29 XIX/224/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 1413/105 położonej w Agatówce. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

30 XIX/225/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany - 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 304/50 położonej w Kępiu Zaleszańskim. Uchwała 
została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

31 XIX/226/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany - 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę działki nr 
1325 położonej w Kępiu Zaleszańskim. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

32 XIX/227/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę działek  nr 
304/54, 304/55, 979/23, 1776/5 i części  działek nr 304/52, 595/87, 
727/11, 727/12, 979/22, 1133, 1335/7, 1774 i 1776/6 położonych w 
Kępiu Zaleszańskim. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 
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33 XIX/228/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę działki nr 
1355 położonej w Kępiu Zaleszańskim i części działki nr 403/11 
położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

34 XIX/229/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany - 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 979/22 położonej w Kępiu Zaleszańskim. Uchwała 
została zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

35 XIX/230/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 768/1 położonej w Obojnej. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

36 XIX/231/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 1038  położonej w Skowierzynie. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

37 XIX/232/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

z dniem 
podjęcia 
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na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 1645 położonej w Turbi. Uchwała została zrealizowana. 
 

38 XIX/233/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 403/13 położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

39 XIX/234/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 403/11 położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

40 XIX/235/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 403/11 położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

41 XIX/236/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany - 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działek nr 731/1 i 733/10 położonych w Zaleszanach. Uchwała 
została zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 
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42 XIX/237/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 1506/2 położonej w Zbydniowie. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

43 XIX/238/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany -  uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej  
jako część działki 597/51 położonej w Majdanie Zbydniowskim i 
wyrażenia zgody na oddanie jej w dzierżawę na okres 5 lat w 
trybie bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

44 XIX/239/2020 30 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na 
rzecz Gminy Zaleszany nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa – uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 205 położonej w Zbydniowie. W 
celu realizacji uchwały wystąpiono do Wojewody 
Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie niniejszej 
nieruchomości na własność Gminy Zaleszany. Wojewoda 
Podkarpacki decyzja administracyjną odmówił przekazania 
nieruchomości na rzecz Gminy. Uchwała zrealizowana ze 
skutkiem negatywnym. 

z dniem 
podjęcia 

 

45 XX/240/2020 30 czerwca 2020 uczczenia jubileuszu 30-lecia samorządności.  Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

46 XX/241/2020 30 czerwca 2020 przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
za 2019 rok 

z dniem 
podjęcia 

 

47 XX/242/2020 30 czerwca 2020 udzielenia Wójtowi Gminy Zaleszany wotum zaufania 
 

z dniem 
podjęcia 
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48 XX/243/2020 30 czerwca 2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 

z dniem 
podjęcia 

 

49 XX/244/2020 30 czerwca 2020 udzielenia Wójtowi Gminy Zaleszany absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok 

z dniem 
podjęcia 

 

50 XX/245/2020 30 czerwca 2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok  z dniem 
podjęcia 

 

51 XX/246/2020 30 czerwca 2020 zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zaleszany. z dniem 
podjęcia 

 

52 XX/247/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach sp. z o.o. 
poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci 
kanalizacji sanitarnej.  Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

53 XX/248/2020 30 czerwca 2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na 
realizację zadania publicznego w 2020 roku.  Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

54 XX/249/2020 30 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę Nr XIV/178/2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatu Stalowowolskiemu na realizację zadania 
publicznego w 2020 roku.  Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

55 XX/250/2020 30 czerwca 2020 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Zaleszany na lata 2020-2023.  Uchwała została zrealizowana. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
2950 
14.07.2020 r. 

56 XX/251/2020 30 czerwca 2020 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. - 
Uchwała w trakcie realizacji, po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
3044 
22.07.2020 r. 

57 XIX/252/2020 30 czerwca 2020 uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów szkół 
podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany. -  

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
3426 
01.09.2020 r. 
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Uchwała nie zrealizowana w roku szkolnym 2020/2021 z powodu 
pandemii. 

w Dzienniku 
Urzędowym 

58 XX/253/2020 30 czerwca 2020 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Zaleszany. -  Uchwała została 
zmieniona w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Podkarpackiego. Deklaracje składają właściciele nieruchomości, 
na których powstają odpady komunalne. 
 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
2922 
10.07.2020 r. 

59 XX/254/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany – uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w 
drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 29 
położonej w Zbydniowie. Uchwała zrealizowana. Na 
wydzierżawienie nieruchomości zorganizowany został przetarg 
w wyniku, którego wyłoniony został kandydat na dzierżawcę. 
Następnie podpisano umowę dzierżawy. 

z dniem 
podjęcia 

 

60 XX/255/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działek nr 972/2 i 1622/3 położonych w Kotowej Woli. Uchwała 
została zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

61 XX/256/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany  -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 957/8 położonej w Kotowej Woli. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 
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62 XX/257/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 1172 położonej w Pilchowie. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

63 XX/258/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 2009/7 położonej w Turbi. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

64 XX/259/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 403/13 położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

65 XX/260/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 403/13 położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

66 XX/261/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

z dniem 
podjęcia 
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na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 1515/3 położonej w Zbydniowie. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

67 XX/262/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 596/7 położonej w Majdanie Zbydniowskim. Uchwała 
została zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

68 XX/263/2020 30 czerwca 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany –uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka numer 443/28, położonej w Pilchowie. 
Nieruchomość  sprzedano w drodze przetargu. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

69 XIX/264/2020 30 czerwca 2020 rozpatrzenia petycji. - Uchwała podjęta w związku ze złożoną 
petycją. 

z dniem 
podjęcia 

 

70 XX/265/2020 30 czerwca 2020 rozpatrzenia petycji.- Uchwała podjęta w związku ze złożoną 
petycją. 

z dniem 
podjęcia 

 

71 XXI/266/2020 12 sierpnia 2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok z dniem 
podjęcia 

 

72 XXI/267/2020 12 sierpnia 2020 zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zaleszany. z dniem 
podjęcia 

 

73 XXI/268/2020 12 sierpnia 2020 zmiany uchwały XX/253/2020 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 
czerwca 2020 r. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
3281 
13.08.2020 r. 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2020 r.  Strona | 45 
  

74 XXI/269/2020 12 sierpnia 2020 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  Uchwała została 
zrealizowana. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
3522 
09.09.2020 r. 

75 XXI/270/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Zaleszany – uchwała dotyczyła 
przekazania na rzecz Powiatu Stalowowolskiego w drodze 
darowizny nieruchomości oznaczonych numerami działek 959 i 
964/1 położonych w Kotowej Woli. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

76 XXI/271/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1283/1 położonej w 
Pilchowie stanowiącej własność Gminy Zaleszany – Uchwała w 
trakcie realizacji.  

z dniem 
podjęcia 

 

77 XXI/272/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych 
– uchwała dotyczyła nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 
Zaleszany nieruchomości oznaczonej numerem działki 612/1 
położonej w Pilchowie. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

78 XXI/273/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany – uchwała dotyczyła sprzedaży 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 483/16 położonej w 
Dzierdziówce. Nieruchomość sprzedano w drodze I  przetargu 
ustnego nieograniczonego. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

79 XXI/274/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany – uchwała dotyczyła sprzedaży w 
drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 
1776/7 położonej w Kępiu Zaleszańskim. Nieruchomość 
sprzedano w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego w 
bieżącym roku. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

80 XXI/275/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany -  uchwała dotyczyła sprzedaży w 

z dniem 
podjęcia 
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drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 
573/10 położonej w Skowierzynie. Na sprzedaż nieruchomości 
zorganizowano dwa przetargi ustne nieograniczone. Oba 
przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Uchwała w 
trakcie realizacji. 

81 XXI/276/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 382 położonej w Kotowej Woli. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

82 XXI/277/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany -  uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 965/3 położonej w Skowierzynie i wyrażenia 
zgody na oddanie jej w dzierżawę na 5 lat w trybie 
bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

83 XXI/278/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany - uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako  
część działki numer 965/6 położonej w Skowierzynie i wyrażenia 
zgody na oddanie jej w dzierżawę na 5 lat w trybie 
bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

84 XXI/279/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany -  uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako  
część działki numer 503 położonej w Motyczu Szlacheckim                                  

z dniem 
podjęcia 
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i wyrażenia zgody na oddanie jej w dzierżawę na 10 lat w trybie 
bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

85 XXI/280/2020 12 sierpnia 2020 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany -  uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako 
działka numer 441 oraz  część działki numer 631 położonych w 
Turbi i wyrażenia zgody na oddanie ich w dzierżawę na 5 lat w 
trybie bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

86 XXII/281/2020 16 września 
2020 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok z dniem 
podjęcia 

 

87 XXII/282/2020 16 września 
2020 

przystąpienia do realizacji projektu „Familijne LOWE”.  Uchwała w 
trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia 

 

88 XXII/283/2020 16 września 
2020 

zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zaleszanach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Zaleszanach. Ze względu na negatywna opinię Krajowej Rady 
Bibliotecznej uchwała nie została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

89 XXII/284/2020 16 września 
2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina 
Zaleszany oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  
Uchwała została zrealizowana. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
3761  
05.10.2020 r. 

90 XXII/285/2020 16 września 
2020 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany  -  -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 4/1, 4/2,i 4/3,  
położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

91 XXII/286/2020 16 września 
2020 

wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany - 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

z dniem 
podjęcia 
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na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 178/3 położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

92  XXIII/287/2020 28 października 
2020 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok. z dniem 
podjęcia 

 

93 XXIII/288/2020 28 października 
2020 

uchylenia uchwały nr XVI/180/2019 Rady Gminy w Zaleszanach z 
dnia 30 grudnia 2019 roku. 

z dniem 
podjęcia 

 

94 XXIII/289/2020 28 października 
2020 

zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Adaptacja 
pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Zaleszanach – II” 

z dniem 
podjęcia 

 

95 XXIII/290/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała została zrealizowana. 
Umowa na wynajem lokalu została podpisana na okres 3 lat od 
1.11.2020 r do 31.10.2023 r. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

96 XXIII/291/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 1217/1 położonej w Kotowej Woli. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

97 XXIII/292/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę części 
działki nr 304/50 położonej w Kępiu Zaleszańskim. Uchwała 
została zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 
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98 XXIII/293/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. -  
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą na dzierżawę działki nr 
1354 położonej w Kępiu Zaleszańskim. Uchwała została 
zrealizowana. 
 

z dniem 
podjęcia 

 

99 XXIII/294/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 
- uchwała  dotyczyła nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 
Zaleszany nieruchomości oznaczonej numerem działki 1657/5 
położonej w Zbydniowie. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

100 XXIII/295/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. -  uchwała dotyczyła  wyrażenia 
zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości  oznaczonej 
numerem działek 865/1 i 1878/7 położonych w Kotowej Woli z 
przeznaczeniem ich na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

101 XXIII/296/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. -  uchwała dotyczyła  wyrażenia 
zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 628 położonej w 
Majdanie Zbydniowskim z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia 

 

102 XXIII/297/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zaleszany. -  uchwała dotyczyła  
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości oznaczonych jako działki numer 595/93 i 595/94 
położonych w Kępiu Zaleszańskim. Uchwała nie została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

103 XXIII/298/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. -  uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

z dniem 
podjęcia 

 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2020 r.  Strona | 50 
  

oznaczonej jako działka numer 1153/1, położonej w Zaleszanach. 
Nieruchomość  sprzedano w drodze I przetargu ustnego 
nieograniczonego w bieżącym roku. Uchwała została 
zrealizowana. 

104 XXIII/299/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany. -  uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako 
część działki numer 3, położonej w Majdanie Zbydniowskim                  
i wyrażenia zgody na oddanie jej w dzierżawę na 5 lat w trybie 
bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

105 XXIII/300/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany. - uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako 
część działki numer 316 położonej w Motyczu Szlacheckim                            
i wyrażenia zgody na oddanie jej w dzierżawę na 6 lat w trybie 
bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

106 XXIII/301/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany. - uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako 
działki numer 709 i 710, położonej w Wólce Turebskiej                               
i wyrażenia zgody na oddanie jej w dzierżawę na 5 lat w trybie 
bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

107 XXIII/302/2020 28 października 
2020 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany. - uchwała dotyczyła odstąpienia od 
przetargowego wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako 
część działki numer 324/3 położonej w Zbydniowie i wyrażenia 
zgody na oddanie jej w dzierżawę na 8 lat w trybie 
bezprzetargowym. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 
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108 XXIV/303/2020 19 listopada 
2020 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok. z dniem 
podjęcia 

 

109 XXV/304/2020 30 listopada 
2020 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok. z dniem 
podjęcia 

 

110 XXV/305/2020 30 listopada 
2020 

zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy. z dniem 
podjęcia 

 

111 XXV/306/2020 30 listopada 
2020 

uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o.o. – 
Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

112 XXV/307/2020 30 listopada 
2020 

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na terenie Gminy Zaleszany. -  Uchwała jest w 
trakcie realizacji. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
4710 
04.12.2020 r. 

113 XXV/308/2020 30 listopada 
2020 

zwolnień od podatku od nieruchomości. -  Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
4711 
04.12.2020 r. 

114 XXV/309/2020 30 listopada 
2020 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Zaleszany. -  Uchwała została zrealizowana. Ogłoszona w Dz. U. 
Woj. Pod. dnia 15 grudnia 2020r. 18 grudnia 2020 r wszczęto 
wobec uchwały postępowanie nadzorcze, gdyż część zapisów 
naruszała obowiązujące przepisy prawa. 22 grudnia 2020r 
została podjęta Uchwała nr XXVI/335/2020 Rady Gminy w 
Zaleszanach w sprawie zmiany uchwały nr XXV/309/2020 z dnia 
30 listopada 2020r., w wyniku czego organ nadzoru zakończył 
postępowanie nadzorcze.   

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
5002 
15.12.2020 r. 
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115 XXV/310/2020 30 listopada 

2020 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych i ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. -  Uchwała została 
zrealizowana. Na podstawie uchwały wyliczana jest opłata jaką 
ponoszą mieszkańcy za odbiór odpadów komunalnych z 
nieruchomości. 
 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
4712 
04.12.2020 r. 

116 XXV/311/2020 30 listopada 
2020 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. -  Uchwała została zrealizowana. Uchwała określa 
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odpierania 
odpadów, oraz określa jakie odpady odbierane są od 
mieszkańców w zamian za ponoszoną opłatę. 
 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
5003 
15.12.2020 r. 

117 XXV/312/2020 30 listopada 
2020 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

118 XXV/313/2020 30 listopada 
2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka numer 2011/9, położonej w Turbi stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany. – uchwała dotyczyła  wyrażenia zgody na 
bezprzetargową sprzedaż działki nr 2011/9 położonej w Turbi z 
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej. Uchwała została zrealizowana w 2021 
roku. 

z dniem 
podjęcia 
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119 XXV/314/2020 30 listopada 
2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka numer 2011/8, położonej w Turbi stanowiącej własność 
Gminy Zaleszany. – uchwała dotyczyła  wyrażenia zgody na 
bezprzetargową sprzedaż działki nr 2011/8 położonej w Turbi z 
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej. Uchwała została zrealizowana w 2021 
roku. 

z dniem 
podjęcia 

 

120 XXV/315/2020 30 listopada 
2020 

uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Zaleszany, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne. -  Uchwała została zrealizowana. 
Podjęta z uwagi na zaprzestanie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
5004 
15.12.2020 r. 

121 XXVI/316/2020 22 grudnia 2020 uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2021 rok. z dniem 1 
stycznia 
2021 roku,  
podlega 
ogłoszeniu 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
5386 
30.12.2020 r. 

122 XXVI/317/2020 22 grudnia 2020 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany. z dniem 
podjęcia 

 

123 XXVI/318/2020 22 grudnia 2020 zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2020 rok. z dniem 
podjęcia 

 

124 XXVI/319/2020 22 grudnia 2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na 
realizację zadania publicznego w 2021 roku 

z dniem1 
stycznia 
2021 roku 
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125 XXVI/320/2020 22 grudnia 2020 ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. – 
Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 1 
stycznia 
2021 

 

126 XXVI/321/2020 22 grudnia 2020 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2021 rok. -  Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

z dniem 
podjęcia 

 

127 XXVI/322/2020 22 grudnia 2020 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 rok. -  Uchwała jest w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia 

 

128 XXVI/323/2020 22 grudnia 2020 zmiany uchwały nr XXIII/300/2020 Rady Gminy w Zaleszanach z 
dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zaleszany. – 
Uchwała dotyczyła zmiany powierzchni działki 316 położonej w 
Motyczu Szlacheckim przeznaczonej do oddania w dzierżawę w 
drodze bezprzetargowej. Uchwała została zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

129 XXVI/324/2020 22 grudnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem działki 483/21, położonej w Dzierdziówce stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. – Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem działki 483/21 położonej w Dzierdziówce. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia 

 

130 XXVI/325/2020 22 grudnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem działki 158/2, położonej w Dzierdziówce stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. -  Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej oznaczonej numerem działki 158/2 położonej w 
Dzierdziówce z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Uchwała 
zrealizowana w 2021 roku. 

z dniem 
podjęcia 

 

131 XXVI/326/2020 22 grudnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem działki 158/1, położonej w Dzierdziówce stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. - Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 

z dniem 
podjęcia 
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na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej oznaczonej numerem działki 158/1 położonej w 
Dzierdziówce z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Uchwała 
zrealizowana w 2021 roku. 

132 XXVI/327/2020 22 grudnia 2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. -  
Uchwała  dotyczyła nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 
Zaleszany nieruchomości oznaczonej numerem działki 593 i 594, 
położonej w Wólce Turebskiej. Uchwała została zrealizowana w 
2021 roku. 

z dniem 
podjęcia 

 

133 XXVI/328/2020 22 grudnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych 
w Turbi stanowiących własność Gminy Zaleszany.- Uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
piętnastu działek budowlanych położonych w Turbi na osiedlu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Turbia-Zatorze. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia 

 

134 XXVI/329/2020 22 grudnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w 
Zbydniowie oznaczonej jako działka numer 1528/6 stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. – Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 1528/6 położonej w Zbydniowie na 
rzecz jej użytkowników wieczystych. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

135 XXVI/330/2020 22 grudnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w 
Zbydniowie oznaczonej jako działka numer 1528/1 stanowiącej 
własność Gminy Zaleszany. Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 1528/1 położonej w Zbydniowie na 
rzecz jej użytkowników wieczystych. Uchwała została 
zrealizowana. 

z dniem 
podjęcia 

 

136 XXVI/331/2020 22 grudnia 2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w 
Zbydniowie stanowiącej własność Gminy Zaleszany. - Uchwała 

z dniem 
podjęcia 
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TABELA 4: Zestawienie realizacji uchwał podjętych w roku 2020 przez Radę Gminy w Zaleszanach. 
 
 
Wszystkie uchwały budżetowe, które były podejmowane w 2019 roku są realizowane lub zostały zrealizowane, co znajduje 
odzwierciedlenie w przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020. 
 

dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 
1528/2, 1528/3 i 1529,  położonej w Zbydniowie na rzecz jej 
użytkowników wieczystych. Uchwała została zrealizowana. 

137 XXVI/332/2020 22 grudnia 2020 uchwalenia Planu pracy Rady Gminy w Zaleszanach na 2021 rok. -  
Uchwała jest w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia 

 

138 XXVI/333/2020 22 grudnia 2020 uchwalenia planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji 
Rady Gminy na 2021 rok. -  Uchwała jest w trakcie realizacji. 

z dniem 
podjęcia 

 

139 XXVI/334/2020 22 grudnia 2020 wyznaczenia aglomeracji Zaleszany. Uchwała została zrealizowana po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
5387 
30.12.2020 r. 

140 XXVI/335/2020 22 grudnia 2020 zmiany uchwały nr XXV/309/2020 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 
30 listopada 2020 roku. 

po upływie 
14 dni od 
ogłoszenia 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Dz. Urz. z 
2020 r. poz. 
5388 
30.12.2020 r. 

141 XXVII/336/2020 29 grudnia 2020 wyrażenia   zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Zaleszany 
prawa własności sieci wodociągowej  o długości 748,30 m 
usytuowanej na działkach o nr ew. 1344, 595, 1565/14,1565/13, 
1565/1, 1565/2, 1565/3, 1565/4, 1565/6, 1565/7, 1565/8, 1565/9, 
1565/10, 1565/12, 508/2, 508/9, 508/10, 508/11, 508/12, 508/5, 
508/6,508/7 obręb ewidencyjny Pilchów, jednostka ewidencyjna 
Zaleszany. 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. 
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 
mieszkańców. 
Rozbudowa daje też nowe możliwości  dla rozwoju ośrodka. W Sali konferencyjnej 
można organizować szkolenia wewnętrzne, dla pracowników, jak i zewnętrzne tj. dla 
różnych instytucji współpracujących z jednostką. 
W celach  szczegółowych GSRPS  znajdują się m.in. działania na rzecz seniorów, 
utworzenie ośrodka wsparcia tj. Klubu Seniora.  
W 2018 r. w ramach  rozbudowy OPS Zaleszany został utworzony Klub 
Samopomocy Seniora, do którego uczęszczać może 40 osób ze społeczności 
lokalnej  (w 2020 r. Klub Seniora objął swoimi działaniami 50 osób i 15 
wolontariuszy).  
Klub Seniora w  Zaleszanach jest prowadzony   przez Fundację Fundusz Lokalny 
SMK   w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego na utworzenie i 
prowadzenie Gminnych Klubów Seniora. 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 2020 
został przyjęty uchwałą nr XVI/191/2019 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 
grudnia 2019 r. 
Zgodnie z jego założeniami, do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 
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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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2020 r., poz. 218 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2020 r. 

poz.1876 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821)  
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. 
Nie był on w roku 2020 modyfikowany. 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. 
 
Analiza i diagnoza stanu sytuacji w gminie w zakresie problemów 
alkoholowych 
 
Stan szkód i zagrożeń. 
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Gminę Zaleszany zamieszkuje ogółem 11.101 mieszkańców. Łączna liczba punktów 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w gminie wynosi 31. Jeden punkt 
sprzedaży alkoholu przypada średnio na 358 mieszkańców gminy.   
Działająca na terenie Gminy Zaleszany jednostka policji w roku 2019 wszczęła 
ogółem 223 postępowań w sprawach kolizji z prawem  osób będących pod wpływem 
alkoholu (dane na dzień 30.11. 2019r.) były to: 
 prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – art. 178a § 1 

kodeksu karnego – 5 
 prowadzenie innego pojazdu (rower)w stanie nietrzeźwości – art. 87  § 1a 

kodeksu wykroczeń – 1 
 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  – 0 
  „Niebieska  Karta” - 27 
 mandaty za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych art. 43’ ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 23  
 interwencje domowe  - 167 

 
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: 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 Zespół interdyscyplinarny przy GOPS, 
 Posterunek Policji, 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

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

 przeciwdziałanie 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 wymaga: 
 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, 
 Monitorowanie działań profilaktycznych podejmowanych na terenie Gminy. 

Na podstawie powyższych założeń, w ramach wydatków Gminnego Programu 
zrealizowano następujące zadania: 
 
1. Profilaktyka przez sport i rekreację 18.107,27 
Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i 
młodzieży: 

a) Zajęcia pozalekcyjne Szkoła Turbia – Życie zdrowe na sportowo” 4.500,00 
b) Zajęcia pozalekcyjne Szkoła Zaleszany – „Zajęcia sportowo-

rekreacyjne”, 5.004,68 
c) Zajęcia pozalekcyjne Szkoła Zbydniów –„Gminny Turniej w Tenisa 

Stołowego z okazji Dnia Wiosny”, „Wyjazdy na basen”, „Turniej w piłkę 
nożną chłopców i dziewcząt szkół podstawowych z okazji Dnia 
Dziecka” 3.177,60 

d) Zajęcia pozalekcyjne Szkoła Skowierzyn – „Lekcje nauki 
pływania” 1.925,00 

e) Grupa młodzieżowa przy LZS Majdan Zbydniowski – „Prowadzenie zajęć 
środowiskowych” 1.000,00 
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f) Grupa młodzieżowa przy LZS Turbia – „Udział w rozgrywkach 
piłkarskich” 1.000,00 

g) Grupa młodzieżowa przy LZS Zbydniów – „Liga Orlikowa dla młodzieży” 
 1.000,00 

h) Rajd rowerowy trasa – po gminie Zaleszany  499,99 
 
2.  Programy profilaktyczne na terenie szkół 10.531,04 

1) Szkoła w Zaleszanach – projekt: 
a) „Kółko teatralne „Maska”” 1.000,00 

2) Szkoła w Zbydniowie – projekty: 
a) „Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 1.798,00 
b) „Pięknie żyć…czyli o profilaktyce w sztuce, sporcie i plastyce” 1.639,23 
c) „Prawdziwie wolny – tydzień profilaktyki uzależnień wśród dzieci i 

rodziców” 799,99 
3) Szkoła w Turbi – projekty: 

a) „Wybieram zdrowie!” – zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne 1.400,00 
4) Szkoły w Zbydniowie, w Zaleszanach, w Turbi –projekty: 

a) „Wyjazd – Suche 2020” 3.893,82 
 
3.Kampania profilaktyczna „SMART, TO ZNACZY MĄDRZE. UZALEŻNIENIE, 
CZY NAWYK”  2.304,00 
 
4.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze 18.240,86 

a) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Zbydniowie – „Młodzież na 
straży” 998,70 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna 
forma spędzania czasu wolnego” 9.990,00 

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach – „Zdrowo i sportowo z 
biblioteką” 799,99 

d) Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach Filia w Turbi „Powitanie lata 
bez nałogów” 492,27 

e) Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach Filia w Pilchowie „Stop 
uzależnieniom” 300,99 

f) Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach Filia w Zbydniowie „Czas 
wolny – czasem niestraconym” 496,65 

g) Sołectwo Agatówka – „Turniej siatkówki plażowej” 924,40 
h) Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny w Madejówce” 800,00 
i) Sołectwo Pilchów „Młodość w trzeźwości daje możliwości-spartakiada 

dzieci, młodzieży i dorosłych” 900,00 
j) Sołectwo Skowierzyn – „Święto ziemniaka” 895,45 
k) Działania profilaktyczne wynikłe w ciągu roku organizowane na terenie 

gminy 1.642,41 
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5.Praca z osobami uzależnionymi ,kontrole punktów sprzedaży alkoholu, 
szkolenia 8.000,00 

a) Badania, opinie i ekspertyzy 3.000,00 
b) Wynagrodzenia dla członków GKRPA 5.000,00 

 
6.Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych 5.977,97 

a) Zajęcia świetlicowe w Motyczu Szlacheckim 2.650,00 
b) Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie 3.327,97 

 
7. Dotacje dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na 
wsparcie zadania 10.000,00  
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 kwocie 10.000,00 zł zlecono do realizacji  Fundacji Fundusz Lokalny 
SMK z/ Zbydniów 97. 

 
3.5. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 został przyjęty uchwałą 
nr XVI/192/2019 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 grudnia 2019 r., a 
opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.), 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. 
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 
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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 4.000,00 
w tym : 
Szkoła w Zbydniowie – „Stawiam na zdrowie” 943,08 zł 
Szkoła w Turbi – „Warsztaty profilaktyczne – przeciwdziałanie narkomanii ” 950,00 zł  
Szkoła w Skowierzynie – „Uzależnieniom – STOP”                                 599,50 zł 
Udział w kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!  540,00 zł 
 
Zakładany plan na realizację Programu wynosił 4.000,00 zł i został zrealizowany 
w kwocie 3.032,58 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 2020 rok 
uchwalony został Uchwałą Nr XIV/169/2019 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 
listopada 2019 roku. 
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 
22 października do 12 listopada 2019 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. 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2020 r.  Strona | 64 
  

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. Zakładane w ofertach cele i rezultaty zostały osiągnięte na tyle na ile 
pozwoliła sytuacja związana z PANDEMIA COVID-19. 
Realizowane w tym trybie zadania dotyczyły obszaru współpracy Gminy z 
podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, sportu, 
nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania oraz  profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 
Kwota dotacji wydatkowana przez Gminę Zaleszany na wspieranie realizacji zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym w 2020 roku wyniosła 109.000,00 zł. 
Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do 
niniejszego sprawozdania.  
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.  
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. 
Należy jednak podkreślić, że organizacje pozarządowe nie wykazują inicjatywy, która 
„zmuszałaby” samorząd do zwiększenia puli środków na dotacje. Organizacje 
pozarządowe nie są zainteresowane współpracą, a działania podejmowane przez 
samorząd są w zasadzie jednostronne.  
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Brak faktycznego udziału w procesie konsultacji, brak zaangażowania w proces 
tworzenia przepisów prawa miejscowego oraz działalność „samemu sobie”, 
przyczyniają się do rozdźwięku i zaniku współpracy, na linii JST – NGO. 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 2020 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 

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 

2. 
Fundacja Fundusz 
Lokalny SMK z siedzibą w 
Zbydniowie 

Prowadzenie Klubu Seniora pn. 
„eMKA” 60.000,00 

3. 

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. 

13.000,00 
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4. 

Fundacja Legia Soccer 
Schols                               
ul. Łazienkowska 3, 00-
449 Warszawa 

Edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród dzieci i młodzieży 
poprzez promocję aktywnego stylu 
życia w oparciu o realizację 
treningów piłkarskich na rzecz 
mieszkańców Gminy Zaleszany.   

20.000,00 

5. 

Stowarzyszenie 
Wspierania Aktywności 
Lokalnej Turbi „Pomocna 
dłoń” z/s Turbia ul. 
Sandomierska 45 

„Piękna nasza gmina cała” – w 
trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie 

6.000,00 

 
TABELA 5: Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2020 roku i kwot 

dotacji przyznanych na te zadania. 
 
Wykaz zespołów sportowych, którym przyznano dotację w 2020 r. zawiera niniejsza 
tabela: 

Nazwa Kwota dotacji udzielonej 
w 2020 

Kwota dotacji 
zrealizowanej w 2020 

LZS Skowierzyn 31.000,00 26.000,00 

LZS Zbydniów 24.000,00 20.000,00 

LZS Majdan Zbydniowski 22.000,00 19.000,00 

LZS Turbia 24.000,00 20.000,00 

LZS Kotowa Wola 22.000,00 19.000,00 

UKS Zaleszany 50.000,00 27.000,00 
 
TABELA 6: Wykaz organizacji sportowych, którym przyznano dotację w 2020 r. 
 
Kwota dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych w roku 2020 nie odbiegała 
w sposób znaczący od przyznanej w roku 2019. 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. Na uwagę zasługuje jednak wydatkowanie 
mniejszych kwot, niż przyznane dotacje na rzecz organizacji sportowych. Wynikało to 
z ograniczeń epidemicznych, a tym samym ze zmniejszenia ilości działań 
podejmowanych przez organizacje.  
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4. BUDŻET GMINY 
 

Polityka finansowa gminy Zaleszany w 2020 roku realizowana była w oparciu o 
uchwałę budżetową Nr XV/176/2019 uchwaloną przez Radę Gminy w Zaleszanach 
30 grudnia 2019 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 2020 rok wyniosły 59.606.954,58 zł. 
Strukturę dochodów gminy obrazuje niniejsza tabela: 

Lp. Źródła dochodów Wykonane 
dochody w zł 

Udział % 
w dochodach 
ogółem 

1. Dotacje 27.480.586,95 46,10 % 
2. Subwencje 14.333.534,00  24,05 % 
3. Podatki i opłaty 14.040.950,97 23,56 % 
4. Dochody z majątku gminy 1.800.355,60 3,02% 
5. Inne dochody 1.951.527,06 3,27% 
Ogółem 59.606.954,58 100% 

 
TABELA 7: Struktura dochodów gminy za 2020 r. 
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WYKRES 4: Struktura procentowego udziału dochodów gminy za 2020 r. 
 

Najwyższy udział w dochodach gminy w 2020 roku miały dochody pochodzące z 
dotacji, subwencji, podatków i opłat. 
Dochody na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 
wyniosły 2.800.006,48 zł tj. 4,69 % dochodów ogółem, natomiast 10,18 % wszystkich 
dochodów pochodzących z dotacji. 
Dochody pozyskane na inwestycje wyniosły 8.055.775,96 zł tj. 13,51 % wszystkich 
wykonanych dochodów. 
Dochód gminy w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 5.360,81 zł (w 2019 r. było 
to 6.412,01 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 2019 Wpływy za rok 2020 
1.  od nieruchomości 1024703,56 1032543,00 
2.  rolny 11980,00 11880,00 

Dotacje
46%

Subwencje
24%

Podatki i opłaty
24%

Dochody z majątku 
gminy

3%
Inne dochody

3%
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3.  leśny 38306,00 38667,00 
4.  od środków 

transportowych 825390,60 787612,23 

 RAZEM 1900380,16 1870702,23 
TABELA 8: 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 55,20% (w roku 2019 
udział ten wynosił 61,59%). Na uwagę zasługuje również znaczny poziom podatku 
od środków transportowych, których udział w roku 2020 wynosił 42,10% (w roku 
2019 było to 49,61%). 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. Ponadto zauważalny 
jest za 2020 r. spadek podatku od środków transportowych, który może wynika z 
sytuacji epidemicznej. 
 

Podatki uiszczane przez osoby fizyczne 
Lp. Nazwa podatku Wpływy za rok 2019 Wpływy za rok 2020 
1.  od nieruchomości 843732,39 887970,88 
2.  rolny 660360,66 700387,79 
3.  leśny 1147,00 1100,00 
4.  od środków 

transportowych 369701,33 240622,86 

 RAZEM 1874941,38 1830081,53 
TABELA 9: Wpływy z tytułu podatków uiszczanych przez osoby fizyczne 
 
Zmiany w wysokości wpływów z tytułu podatków uiszczanych przez osoby fizyczne 
przedstawia poniższy wykres: 
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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 48,52% (w roku 2019 było to 44,97%). Drugi pod względem 
wysokości wpływów do budżetu jest podatek rolny, stanowiący 38,27% wpływów (za 
rok 2019 było to 35,39%). 
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 
31.12.2019 r. 

Na 
31.12.2020 r. 

Na 
31.12.2019 r. 

Na 
31.12.2020 r. 

1.  od nieruchomości 259939,40 302600,26 128075,99 134097,00 
2.  rolny 80153,83 77878,49 185,00 0,00 
3.  leśny 71,00 72,00 0,00 31,00 

4.  od środków 
transportowych 

50224,20 126047,22 4148,00 1178,00 

 RAZEM 390388,43 506597,97 132408,99 135306,00 
TABELA 10: Zaległości z tytułu podatków 
 
Graficzny obraz zaległości z poszczególnych tytułów przedstawia poniższy wykres: 
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WYKRES 7: Zaległości z tytułu podatków. 
 
Należy podkreślić, że wyszczególnione powyżej kwoty nie stanowią zaległości, które 
powstały w roku 2020, lecz na przestrzeni ostatnich lat. Niestety, w minionym roku 
nastąpił wzrost zaległości, co stanowi niepokojącą zmianę w stosunku do lat 
ubiegłych i wymaga podjęcia stanowczych działań zapobiegających tym przyrostom. 
Zaznaczyć należy, że pracownicy merytoryczni bieżąco podejmują działania prawne 
zmierzające do ściągnięcia zaległości od dłużników. Wzrost jest także wynikiem 
bezskuteczności egzekucji wraz z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia. 
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 

31.12.2019 r. 
Na 

31.12.2020 r. 
Na 

31.12.2019 r. 
Na 

31.12.2020 r. 
1.  Wysokość wpływów 369701,33 240622,86 1024703,99 1032543,00 
2.  Ilość pojazdów 356 285 788 759 

TABELA 11: Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 
 
 
Na przestrzeni roku 2020 na skutek różnych form egzekucyjnych ściągnięto zaległe 
podatki na kwotę 91.582,40 zł. Dla porównania w roku 2019 ściągalność wyniosła 
kwitę 193.683,32 zł. 
 
 

4.3. Wydatki z budżetu Gminy 
 
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym.  
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Lp. Grupy wydatków Wykonanie 
wydatków 

Udział % w 
wydatkach 
ogółem 

Finansowanie  
z dotacji i subwencji, 
innych dochodów 

1. Opieka społeczna i 
pomoc rodzinom 19.968.970,85 38,59 % 

18.379.630,44 
 
tj. 92,04 % 

2. Oświata i 
wychowanie 

14.703.413,18 28,41 % 
10.658.139,54 
 
tj. 72,49 % 

3. 
Infrastruktura 
wodno – 
kanalizacyjna 

1.046.463,80 39,06 % 
2.544.401,87 
 
tj. 100,00 % 

4. 

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

3.835.291,70 7,41 % 
373.519,76 
 
tj. 9,74 % 

4. Kultura, sport  
i rekreacja 

3.941.571.95 7,62% 
631.625,57 
 
tj. 16,03 % 

5. 

Ochrona 
środowiska, 
gospodarka 
odpadami, ochrona 
zwierząt 

1.730.387,97 3,35% 
1.894.476,52 
 
tj. 109,49 % 

6. Bezpieczeństwo 
publiczne 

894.320,82 1,73% 
40.533,66 
 
tj. 4,54 % 

7. 

Dopłaty do ceny 
biletów i do 
kanalizacji dla 
mieszkańców 

416.293,20 0,81 % 0 

Razem wydatki na 
poprawę jakości życia 
mieszkańców 

46.536.713,47 89,92% 34.522.327,36 
tj. 74,18 % 

 
TABELA 12: Wykonanie wydatków na poprawę jakości życia mieszkańców w 2020 r. 

Udział procentowy wydatków na poszczególne grupy w wydatkach ogółem 
przedstawia poniższy wykres: 
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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, chociaż (wyjątkowo) rok 
2019 wskazuje na największe wydatki w obszarze infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. Związane to było ze znaczącą, jak na nasze warunki inwestycją w 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Obojnej i Kotowej Woli. 
Wydatki na inwestycje zrealizowane zostały w kwocie 6.758.216,53 zł tj. 13,06 % 
wydatków ogółem. 
Wydatki ogółem 51.754.444,07 zł  
Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 4.654,59 zł. 
 
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok wyniosły kwotę 
403.289,53 zł, tj. 0,78% wydatków ogółem (w 2019 r. 357.753,73 zł, tj. 0,48% 
wydatków ogółem), a szczegółowe zestawienie realizacji zadań we 
poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela: 

 
 
AGATÓWKA 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie 5.000,00 5.000,00 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 1.000,00 1.000,00 

Bieżące utrzymanie Domu Ludowego 1.669,31 1.669,31 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 2.800,00 2.773,60 
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Modernizacja budynku gospodarczego przy Domu 
Ludowym 10.000,00 10.000,00 

Wykonanie boksu do składowania odpadów 4.700,00 4.700,00 
Razem Sołectwo Agatówka 25.169,31 25.142,91 
 
DZIERDZIÓWKA 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 5.000,00 4.975,26 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji  
lokalnych i regionalnych 201,60 201,60 

Zakup wyposażenia do Domu  Ludowego 1.500,00 1.490,00 
Wykonanie oświetlenia ulicznego 15.000,00 15.000,00 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych 4.520,17 4.520,17 
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 2.500,00 2.499,99 
Zakup materiałów w celu wykonania remontu w kuchni 
w Domu Ludowym 598,40 586,02 

Razem Sołectwo Dzierdziówka 29.320,17 29.273,04 
 
KĘPIE ZALESZAŃSKIE 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 17.600,00 17.600,00 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 1.800,00 1.800,00 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 6.835,10 6.820,94 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych 6.000,00 6.000,00 
Wyposażenie budynku Remizy OSP 1.500,00 1.500,00 
Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej 500,00 500,00 
Zakup materiałów w celu wykonania remontu w 
„Budynku Centrum Sportowo – Rekreacyjnym” 1.500,00 1.499,84 

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej 
w Zaleszanach 2.000,00 2.000,00 

Razem Sołectwo Kępie Zaleszańskie 37.735,10 37.720,78 
 
KOTOWA WOLA  
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Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 11.000,00 10.963,20 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 1.000,00 1.000,00 

Remont podłogi w remizie OSP w Kotowej Woli 10.000,00 10.000,00 
Poprawa gospodarki wodnej w sołectwie poprzez 
oczyszczenie oczek wodnych i cieków w celu 
usprawnienia retencji 

8.500,00 8.500,00 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 3.000,00 3.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 4.235,10 4.213,98 
Razem Sołectwo Kotowa Wola 37.735,10 37.677,18 
 
MAJDAN ZBYDNIOWSKI  
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 900,00 900,00 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 1.400,00 1.396,28 
Koszty utrzymania Domu Ludowego 3.057,99 3.057,99 
Bieżące utrzymanie dróg  4.000,00 4.000,00 
Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Majdan 
Zbydniowski 4.000,00 3.866,84 

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego  5.500,00 5.500,00 
Wykonanie oświetlenia ulicznego w celu poprawy 
bezpieczeństwa 1.500,00 1.500,00 

Zakup altany na działce nr 735 w Majdanie 
Zbydniowskim 5.000,00 5.000,00 

Razem Sołectwo Majdan Zbydniowski 25.357,99 25.221,11 
 
MOTYCZE SZLACHECKIE 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców 
sołectwa poprzez organizację wydarzeń o charakterze 
kulturalnym  

2.000,00 1.951,70 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie 2.000,00 2.000,00 
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Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 2.000,00 1.927,99 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 1.000,00 1.000,00 

Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP 
Motycze Szlacheckie  3.000,00 3.000,00 

Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej i domu 
ludowego  4.000,00 3.890,00 

Zakup lampy oświetleniowej 1.000,00 0,00 
Zakup podgrzewacza do wody do Domu Ludowego 500,00 500,00 
Bieżące utrzymanie  Domu  Ludowego i świetlicy 914,77 914,77 
Razem Sołectwo Motycze Szlacheckie 16.414,77 15.184,46 
 
OBOJNA 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców na 
zakończenie wakacji 2.000,00 2000,00 

Doposażenie kuchni w remizie Domu Ludowym 3.839,95 3.839,95 
Bieżące utrzymanie dróg  w sołectwie 5.000,00 5.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 4.000,00 3.994,49 
Doposażenie budynku Domu Ludowego 8.660,05 8.615,43 
Wykonanie oświetlenia ulicznego 2.000,00 2.000,00 
Doposażenie placu zabaw 1.691,80 1.691,80 
Remont kuchni w Domu Ludowym 5.600,00 5.600,00 
Razem Sołectwo Obojna 32.791,80 32.741,67 
 
PILCHÓW 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie 8.000,00 8.000,00 
Wykonanie oświetlenia ulicznego 13.500,00 13.500,00 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 1.500,00 1.500,00 

Bieżące utrzymanie Domu Ludowego  5.000,00 5.000,00 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 6.735,10 6.711,62 
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Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 3.000,00 2.999,97 
Razem Sołectwo Pilchów 37.735,10 37.711,59 
 
SKOWIERZYN 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie 3.000,00 3.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 3.000,00 2995,62 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 2.000,00 2.000,00 

Podtrzymywanie tradycji lokalnych „Święto ziemniaka” 1.000,00 999,73 
Wykonanie altanki przy Domu Ludowym 20.000,00 20.000,00 
Bieżące utrzymanie  Domu Ludowego 3.235,10 3.235,10 
Wykonanie szafek ubraniowych pod ubrania specjalne 
dla OSP 2.000,00 2.000,00 

Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe  1.500,00 1.500,00 
Zakup niezbędnego wyposażenia  dla  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Skowierzynie 2.000,00 1998,95 

Razem Sołectwo Skowierzyn 37.735,10 37.729,40 
 
TURBIA 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Poprawa gospodarki wodnej w sołectwie poprzez 
oczyszczenie oczek wodnych i cieków w celu 
usprawnienia retencji 

2.000,00 2.000,00 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 2.200,00 2.004,96 
Wykonanie oświetlenia ulicznego 3.000,00 3.000,00 
Zakup automatu do bramy dla OSP 3.000,00 2.999,99 
Koszty utrzymania boiska sportowego 2.500,00 1.978,00 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 1.500,00 1.500,00 

Utrzymanie dróg w sołectwie 5.000,00 5.000,00 
Wykonanie remontu w Domu Ludowym 12.735,10 11.772,58 
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej 
w Turbi  2.500,00 2.500,00 

Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego 2.000,00 1.991,56 
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Zakup stołu do altany 1.300,00 1.300,00 
Razem Sołectwo Turbia 37.735,10 36.047,09 
 
WÓLKA TUREBSKA 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 5.000,00 5.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 3.500,00 3.500,00 
Koszty utrzymania Domu Ludowego 2.500,00 784,66 
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego 900,00 879,99 
Roboty budowlane remontowe w Domu Ludowym 10.401,44 10.401,44 
Razem Sołectwo Wólka Turebska 22.301,44 20.566,09 
 
ZALESZANY  
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Utrzymanie dróg w sołectwie 10.035,10 9.592,80 
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 3.000,00 3.000,00 
Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 4.700,00 1.014,01 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 1.500,00 1.500,00 

Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez 
kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych w 
zakresie tożsamości oraz obrządków ludowych, w tym 
zakup strojów ludowych  

1.000,00 0,00 

Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w 
Zaleszanach  1.000,00 1.000,00 

Organizacja imprezy integracyjnej przy Zespole Szkół 
w Zaleszanach 1.000,00 0,00 

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

2.000,00 2.000,00 

Wykonanie oświetlenia w celu poprawy 
bezpieczeństwa 8.000,00 8.000,00 

Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w 
Berdechowie w celu poprawy estetyki i 
bezpieczeństwa 

2.500,00 2.500,00 
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Melioracja – oczyszczanie i odmulenie rowów 
melioracyjnych 3.000,00 3.000,00 

Razem Sołectwo Zaleszany 37.735,10 31.606,81 
 
ZBYDNIÓW 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
 

Kwota 
planowana na 
2020 r. 

Kwota 
wydatkowana  
w 2020 r. 

Utrzymanie studni głębinowej – studnia służy do 
poboru wody mieszkańcom sołectwa 300,00 300,00 

Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie 8.000,00 7.778,40 
Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji 
lokalnych i regionalnych 1.500,00 1.498,47 

Bieżące utrzymanie dróg  5.935,10 5.935,10 
Zakup umundurowania dla OSP 3.000,00 2.997,51 
Utrzymanie boiska sportowego i budynku sportowego 3.000,00 2.999,80 
Poprawa estetyki w sołectwie poprzez zakup i montaż 
stojaków rowerowych 1.000,00 1.000,00 

Doposażenie placu zabaw 1.500,00 1.500,00 
Ogrodzenie placu zabaw 3.000,00 2.998,13 
Wykonanie parkingu na ul. Parowej 6.500,00 6.500,00 
11 listopada – Akademia i wieczornica dla 
mieszkańców sołectwa 1.000,00 160,00 

Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Zbydniowie 3.000,00 2.999,99 

Razem Sołectwo Zbydniów 37.735,10 36.667,40 
TABELA 13: Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020. 

 
4.4. Zadłużenie Gminy 
 

W 2020 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 7.852.510,51 zł 
(w 2019 r. był to deficyt w kwocie -3.268.055,11 zł). 
Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosi 11.670.000,00 zł (w 2019 wynosiło 
12.660.000,00 zł). 
Wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela: 
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Wyszczególnienie 

Relacja 
określona po 
lewej stronie 
nierówności we 
wzorze, o którym 
mowa w art. 243 
ust. 1 ustawy (po 
uwzględnieniu 
zobowiązań 
związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 
samorządu 
terytorialnego 
oraz po 
uwzględnieniu 
ustawowych 
wyłączeń 
przypadających 
na dany rok) 
w % 

Relacja 
określona po 
prawej stronie 
równości we 
wzorze, o 
którym mowa 
w art. 243 ust. 
1 ustawy, 
ustalona dla 
danego roku 
(wskaźnik 
jednoroczny) 
w % 

Dopuszczalny 
limit spłaty 
zobowiązań 
określony po 
prawej stronie 
nierówności we 
wzorze, o którym 
mowa w art. 243 
ustawy, po 
uwzględnieniu 
ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w 
oparciu o plan 3 
kwartału roku 
poprzedzającego 
pierwszy rok 
prognozy 
(wskaźnik 
ustalony w 
oparciu o 
średnią 
arytmetyczną z 
poprzednich lat) 
w % 

Dopuszczalny 
limit spłaty 
zobowiązań 
określony po 
prawej stronie 
nierówności we 
wzorze, o którym 
mowa w art. 243 
ustawy, po 
uwzględnieniu 
ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w 
oparciu o 
wykonanie roku 
poprzedzającego 
pierwszy rok 
prognozy 
(wskaźnik 
ustalony w 
oparciu o 
średnią 
arytmetyczną z 
poprzednich lat) 
w % 

2020 x 16,65 21,66% x x 
2021 4,37% 2,12% 3,20% 18,50% 22,65% 
2022 4,28% 5,28% 5,28% 13,50% 17,66% 

TABELA 14: Wskaźnik spłaty zobowiązań.  
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5. GRUNTY GMINY I MIENIE KOMUNALNE 
 

Gmina Zaleszany posiada w swoich zasobach 968,1408 ha gruntów w tym: 
 grunty rolne 665,295 ha są to w większości użytki zielone użytkowane jako 

pastwiska wiejskie oraz enklawy pastwisk bezpośrednio przyległych do posesji 
osób prywatnych oraz grunty rolne zadrzewione i zakrzewione. Około 50,0 ha 
użytkowana jest jako grunt orny, 

 grunty budowlane o powierzchni 29,8605 ha to grunty sklasyfikowane jako 
tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, rolne zabudowane, tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

 grunty pozostałe  o powierzchni 54,0088 ha to nieużytki, rowy, wody. 
 lasy – 91,0277 ha to grunty sklasyfikowane jako lasy i grunty zadrzewione  i 

zakrzewione 
 grunty pod drogami – 127,9488 ha to grunty sklasyfikowane jako drogi i tereny 

przeznaczone bod budowę dróg. 
 
Grunt o powierzchni 7,4913 ha będący własnością gminy  pozostaje w użytkowaniu 
wieczystym osób fizycznych i prawnych. 
 
Sprzedaż nieruchomości w 2020 roku 
W 2020 roku sprzedano nieruchomości o powierzchni 6,6246 ha z czego uzyskano 
dochód w kwocie – 849.960,00 zł (w roku 2018 było to 4,4654 ha za kwotę 
1.098.895,00 zł). 
Kwotę 729.096,01 zł pozyskano jako odszkodowanie za nieruchomości o 
powierzchni 6,1532 ha przejęte na Skarb Państwa na realizację inwestycji 
przeciwpowodziowych. 

 
Dzierżawa nieruchomości 
W 2020 roku w dzierżawie pozostawało 359,35 ha gruntów stanowiących własność 
Gminy Zaleszany. Z tytułu  zapłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości Gmina  
uzyskała  dochód w kwocie 112.582,18 zł w tym 997,82 zł to czynsz zaległy. 
 
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: 
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TABELA 15: Składniki mienia komunalnego klasyfikowane w grupach majątkowych wg wartości 
księgowej. 

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

L.p. 

Podgrupa Wartość inwentarzowa Wartość na 
31.12.2020 r. 
po 
umorzeniach 

Nr Nazwa Wartość na 
01.01.2020 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na 

31.12.2020 r. 

1 01 Grunty rolne 5.490.210,85 1.292.873,10 1.528.219,53 5.254.864,42 5.254.864,42 
2 02 Grunty leśne 879.784,40 129.462,00 136.123,00 873.123,40 873.123,40 

3 03 Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 1.884.477,10 190.919,00 129.227,00 1.946.169,10 1.946.169,10 

4 04 Tereny 
komunikacyjne 1.302.731,90 116.034,73 62.385,80 1.356.380,83 1.356.380,83 

5 06 Grunty pod wodami 31.285,50 434,00 5.915,00 25.804,50 25.804,50 

6 10 Budynki 
niemieszkalne 11.079.470,86 1.250.392,81 4.788,50 12.325.075,17 8.693.588,59 

7 11 Budynki mieszkalne 329.557,67 0 22.080,00 307.477,67 207.142,39 

8 21 
Rurociągi, linie 
telekomunikacyjne i 
elektroenergetyczne 

19.576.611,74 668.685,57 18.932.245,57 1.313.051,74 1.172.187,47 

9 22 Infrastruktura 
transportu 24.831.313,04 1.974.626,47 0 26.805.939,51 17.230.913,21 

L.p. 

Grupa Wartość inwentarzowa Wartość na 
31.12.2020 r. 
po 
umorzeniach 

Nr Nazwa Wartość na 
01.01.2020 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na 

31.12.2020 r. 

1 0 Grunty 9.588.489,75 1.729.722,83 1.861.870,33 9.456.342,25 9.588.489,75 

2 1 

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

11.409.028,53 1.250.392,81 26.868,50 8.900.730,98 7.961.901,57 

3 2 Obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 

52.182.527,54 4.249.108,29 18.932.245,57 26.064.451,51 31.165.675,92 

4 3 Kotły i maszyny 
energetyczne 

10.400,00 0 0 1.153,92 1.580,92 

5 4 
Maszyny, urządzenia  
i aparaty ogólnego 
zastosowania 

376.474,61 0 0 2.967,32 5.350,46 

6 5 Maszyny, urządzenia  
i aparaty specjalistyczne 

34.456,00 10.936,01 0 13.344,25 4.822,40 

7 6 Urządzenia techniczne 369.136,32 0 7.503,00 88.908,38 115.944,42 
8 7 Środki transportu 2.127.524,50 37.555,00 20.331,00 295.797,45 346.734,47 

9 8 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości  
i wyposażenie, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

90.374,58 97.949,99 7.200,00 93.205,01 10.137,61 

 Razem 76.188.411,83 7.375.664,93 20.856.018,40 62.708.058,36 44.916.901,07 
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10 29 
Pozostałe obiekty 
inżynierii lądowej i 
wodnej 

7.774.602,76 1.605.796,25 0 9.380.399,01 7.661.350,83 

11 34 
Turbozespoły i 
zespoły prądotwórcze 
oraz reaktory jądrowe 

10.400,00 0 0 10.400,00 1.153,92 

12 44 

Maszyny i urządzenia 
do przetłaczania i 
sprężania cieczy i 
gazów 

21.092,75 0 0 21.092,75 0 

13 45 Piece przemysłowe 42.901,44 0 0 42.901,44 2.967,32 

14 48 

Pozostałe maszyny, 
urządzenia i aparaty 
ogólnego 
zastosowania 

312.480,42 0 0 312.480,42 0 

15 59 
Maszyny, urządzenia 
i narzędzia rolnicze i 
gospodarki leśnej 

34.456,00 10.936,01 0 45.392,01 13.344,25 

16 62 

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

44.241,14 0 0 44.241,14 29.323,42 

17 65 Urządzenia 
przemysłowe 62.258,00 0 7.503,00 54.755,00 20.361,37 

18 66 Urządzenia 
nieprzemysłowe 257.717,18 0 0 257.717,18 39.223,59 

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

20 74 Pojazdy mechaniczne 2.072.524,50 37.555,00 20.331,00 2.089.748,50 254.272,45 
21 77 Tabor pływający 55.000,00 0 0 55.000,00 41.525,00 

22 80 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane 

90.374,58 97.949,99 7.200,00 181.124,57 93.205,01 

 Razem 76.188.411,83 7.375.664,93 20.856.018,40 62.708.058,36 44.916.901,07 
TABELA 16: Składniki mienia komunalnego klasyfikowane w podgrupach majątkowych wg wartości 

księgowej. 
 
Zestawienie wartości składników majątkowych wskazuje na spadek jego wartości w 
ciągu 2020 r. o 17,69%. Jest to zmiana związana z prowadzeniem zadań 
inwestycyjnych oraz obrotem poszczególnymi składnikami, których odzwierciedlenie 
znajdujemy na zmianach wartości poszczególnych składników majątkowych. W 
największym zakresie zmiana stanu środków wynika z aportu wniesionego do 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Zaleszanach  Sp. z o.o.  
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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 

2019 2 1.383,38 

2020 3 1.175,62 

TABELA 17: 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 

2019 144 

2020 158 

TABELA 18: Ilość postępowań w sprawie warunków zabudowy. 
 

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. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Zaleszany obowiązuje 9 
następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
1) sporządzone na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym: II Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zaleszany (przyjęta uchwałą Nr 
XXVI/261/98 Rady Gminy Zaleszany z dnia 20.03.1998 r.), 

2) sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym: Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Kępie Zaleszańskie – Kółko” (przyjęty uchwałą Nr 
XXVI/277/2005 Rady Gminy Zaleszany  z dnia 23.08.2005 r.), 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Agatówka-Zatorze” 
(przyjęty uchwałą Nr XXVI/278/2005 Rady Gminy Zaleszany  z dnia 23.08.2005 
r.), 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Turbia – obok sklepu GS” 
(przyjęty uchwałą Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy Zaleszany  z dnia 23.08.2005 
r.), 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Turbia-Zatorze” (przyjęty 
uchwałą  
Nr XXVI/280/2005 Rady Gminy Zaleszany  z dnia 23.08.2005 r.), 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kotowa Wola – zbiornik 
retencyjny” (przyjęty uchwałą Nr XXIX/291/2005 Rady Gminy Zaleszany  z dnia 
02.12.2005 r.), 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych  
w miejscowości Obojna Turbia, Gmina Zaleszany (przyjęty uchwałą Nr V/64/07 
Rady Gminy Zaleszany z dnia 27.04.2007 r.), 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych  
pod działalność gospodarczą i rekreacyjną, położonych w miejscowości 
Skowierzyn  
na obszarze gminy Zaleszany (przyjęty uchwałą Nr V/65/07 Rady Gminy 
Zaleszany  
z dnia 27.04.2007 r.), 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  
w miejscowościach: Pilchów, Kępie Zaleszańskie, Dzierdziówka, Motycze 
Szlacheckie, Turbia i Zbydniów na obszarze gminy Zaleszany (przyjęty uchwałą 
Nr XII/140/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 19.02.2008 r.). 

 
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 31.12.2020 r. 19 
osób, zatrudnienie w stosunku do roku 2019 zmniejszyło się o 1 osobę. 
Wynik finansowy Spółki przedstawia się następująco: 
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Lp. Wyszczególnienie Dane za rok 
2019 2019 

1. Przychody ogółem: 2.799.976,90 3.204.204,52 
 -dostawa wody  987.205,46 -143.558,64 
 -odbiór ścieków 1.015.382,91 -93.060,42 
 -transport odpadów 492.738,50 -92.126,56 
 -pozostałe 304.650,03 233.417,53 
 -inne przychody  0,00 0,00 
2. Koszty działalności operacyjnej 2.745.509,93 3.299.532,61 
3. Zysk/Strata ze sprzedaży 293.947,65 - 95.328,09 
4. Pozostałe przychody operacyjne 888.232,88 81.706,77 
5. Pozostałe koszty operacyjne 226.680,47 15.104,46 
6. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 82.359,20 - 28.725,78 
7. Przychody finansowe 1.058.483,61 5.298,73 
8. Koszty finansowe 177.238,66 0 
9. Zysk/Strata brutto 18.567,46 - 23.427,05 
10.  Podatek dochodowy +93.626,98 0 
11. Zysk/Strata netto 17.789,00 - 23.427,05 

TABELA 9: Wynik finansowy GZGK Sp. z o.o. 
 

Łączna długość sieci wodociągowych obsługiwanych przez Spółkę to 148,18 km 
(wzrost w stosunku do roku 2019 o 2,7 km), dzięki którym woda dostarczana jest do 
10.950 osób (wzrost w stosunku do roku 2019 o 50 osób). 
Woda ze studni wierconych pobierana jest za pomocą pomp głębinowych i tłoczona 
poprzez urządzenia uzdatniające w stacji wodociągowej do zbiorników 
wyrównawczych. Ze zbiorników woda jest tłoczona za pomocą zestawu 
hydroforowego do sieci wodociągowej. Wszystkie urządzenia służące do ujęcia, 
uzdatniania, tłoczenia  i rozprowadzania wody działają automatycznie i są 
monitorowane. Wydajność SUW wynosi 2500 m3/dobę, co na chwilę obecną 
znacznie przewyższa zapotrzebowanie, stwarzając duży margines bezpieczeństwa 
gwarancji ciągłości dostaw. Sieć wodociągowa zbudowana jest w 90% z rur PVC 
oraz 10% rur PE o przekroju 63-280 mm. Proces poboru, uzdatniania, 
retencjonowania oraz dostarczania jest w pełni monitorowany systemem 
telemetrycznym, który przekazuje informacje do programu komputerowego typu 
Scada. 
Na koniec 2020 r. działalność w zakresie wodociągów zabezpieczała 
zapotrzebowania mieszkańców na dostawy wody, a co istotne, od kilku lat znacznie 
poprawiła się jej jakość.  
Sieć kanalizacyjną tworzy układ o długości 149,73 km (w roku 2019 było to 149,03 
km), umożliwiający korzystanie 7.320 osobom (w roku 2019 było to 7.271 osób). 
System kanalizacyjny oparty jest na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  
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o przepustowości 1015 m3/dobę, składającej się z 5 reaktorów SBR oraz 
grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, wyposażonej w 139 pompowni. Cały 
proces oczyszczania ścieków jest monitorowany programem typu Scada. 
Pompownie sieciowe są w części monitorowane. Pozostała część jest zaplanowana 
do wyposażenia w system monitoringu, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2023. 
Zestawienie danych obejmujących wodociągi i kanalizację przedstawia poniższa 
tabela: 

 
Lp. Kategoria danych Sieć kanalizacyjna Sieć wodociągowa 

31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 
1.  Długość sieci (w km) 149,03 149,73 145,48 148,18 
2.  Ilość osób 

korzystających 
7271 7320 10900 10950 

3.  Ilość produkcji w m3 197661 237935 393190 405340 
TABELA 20: Wodociągi i kanalizacja w gminie. 
 

 
6.3. Gospodarka odpadami stałymi, w tym usuwanie azbestu 
 

Od 2017 r., czyli 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 

2019 2907 

2020 2962 

TABELA 21: Ilość deklaracji z tytułu gospodarki odpadami. 
 
Od 2020 r. obsługę osób prawnych realizuje GZGK Sp. z o.o. bezpośrednio, na 
podstawie ustawowego wyłączenia z ogólnej gospodarki odpadami realizowanymi 
przez Gminę. 
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami od 2020 r. została podwyższona do 
kwoty 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny. W przypadku zbiórki nieselektywnej kwota wynosi 36,00 zł. 
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Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynosiły: 

 
ROK Osoby fizyczne Osoby prawne 

2019 120.720,04 15.373,00 

2020 129.336,61 915,00 

TABELA 22: Zaległości z tytułu gospodarki odpadami. 
 
 

Ilość zebranych odpadów stałych przedstawia poniższe zestawienie: 
 

INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY, W TYM ZEBRANYCH W PSZOK 

Kod 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 
komunalnych 
w tonach 
ROK 2019 

Masa odebranych 
odpadów 
komunalnych 
w tonach 
ROK 2020 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 979,94 947,807 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 4,58 9,76 

16 01 03 Zużyte opony 34,32 25,18 

17 01 07  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych  i 
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

14,9 50,54 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 277,14 314,71 

20 01 99  Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 0 24,00 

15 01 07 Opakowania ze szkła 188,08 195,74 

20 01 02 szkło 0 14,82 

20 01 10 odzież 8,74 15,260 

20 01 27* 
Farby, tusze farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

1,62 3,18 
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20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 
31 0,32 0,132 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

1,5 7,92 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 

1,92 2,78 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 99,3 107,22 

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione 
w innych podgrupach 319,62 57,08 

20 01 23* Urządzenia zawierające freon 0 2,58 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 218,24 91,28 

20 02 03 Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 27,4 12,46 

 RAZEM 2177,62 1882,409 
 

TABELA 23: Zestawienie ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy. 
 

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami za minione dwa lata wynosiły: 
 

ROK Odbiór odpadów  
komunalnych 

Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 

2019 547.992,00 516.161,45 

2020 608.930,54 1.013.751,06 

TABELA 24: Wydatki z tytułu gospodarki odpadami. 
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zaleszany  
w  roku 2019 r.  
Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Zaleszany. 
Całkowity koszt zadania: 14.997,85 zł 
W ramach zadania  usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest  
o łącznej masie 42,91 Mg (ton), w tym: 
 demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości  

34,71 Mg (kwota 13.120,38 zł) 
 zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości 

 8,20 Mg (kwota 1.877,47 zł). 
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zaleszany  
w  roku 2020 r.  
Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Zaleszany oraz środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie. 
Całkowity koszt zadania: 25.539,49 zł w tym: 
Dofinansowanie w wysokości 5.500,00zł ze środków NFOŚiGW oraz w wysokości 
3.850,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie. 
W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest o łącznej 
masie 40,45 Mg (ton),  w tym: 
 demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości 

16,710 Mg  
 zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości 

23,740 Mg 
 
Szacunkowa ilość azbestu pozostała do usunięcia na dzień 31.12.2020 r. –   714,01 
ton 
 
 

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 
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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 

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 25: 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.  
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. 
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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 31.12.2020 r. wynosiło 22 etaty i nie zmieniło się w stosunku 
do roku poprzedniego. 
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 2019 Rok 2020 
Liczba osób 
objętych 
świadczeniem 

Kwota 
przyznanego 
świadczenia 

Liczba osób 
objętych 
świadczeniem 

Kwota 
przyznanego 
świadczenia 

1.  Zasiłki okresowe 85 214770,52 92 286689,79 

2.  Zasiłki celowe i 
pomoc w naturze 110 103292,50 110 104452,28 

3.  Zasiłki stałe 66 354960,14 51 298571,81 

4.  Zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami 763 1267248,63 650 1102565,75 

5.  
Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia 

87 84000,00 71 71000,00 

6.  Fundusz 
alimentacyjny   30 192925,00 28 194325,00 

7.  Zasiłek 
pielęgnacyjny 413 842224,50 422 966609,26 

8.  Świadczenie 
pielęgnacyjne 82 1391697,40 98 1795366,58 

9.  Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 31 188020,00 28 171245,60 

10.  Zasiłek dla 
opiekuna 25 156678,80 19 101109,20 
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11.  Świadczenie 
rodzicielskie 64 313854,32 54 305797,40 

12.  Świadczenie za 
życiem 1 4000,00 2 8000,00 

13.  Świadczenie 
wychowawcze 1251 9083345,66 1249 11581394,40 

14.  Świadczenie 
„Dobry Start” 1406 421500,00 1405 439343,00 

 RAZEM 4414 14618517,47 4279 17246470,07 
TABELA 26: Świadczenia pomocy społecznej. 

 
Strukturę procentową poszczególnych świadczeń obrazuje poniższy wykres: 

 

 
WYKRES 9: Struktura procentowa świadczeń pomocy społecznej. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach realizuje także program „Posiłek w 
domu i szkole”. W ramach programu w 2020 r. 26 dzieci korzystało z posiłku  
w szkołach i przedszkolach, a 295 osób korzystało z zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności. Łączna kwota w pomocy w roku 2020 wyniosła 250.019,87 zł. 
Dla porównania w 2019 r. 53 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach,  
a 256 osoby korzystały z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności za łączną 
kwotę 234.870,14 zł. 
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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 2019 Rok 2020 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

1.  Ubóstwo 153 324 178 371 
2.  Bezrobocie 80 242 121 323 
3.  Długotrwała choroba 151 286 164 316 
4.  Niepełnosprawność 147 309 121 257 
5.  Bezdomność 6 6 6 6 
6.  Rodziny niepełne 6 22 3 10 
7.  Rodziny wielodzietne 4 23 3 19 

TABELA 27: Ilość rodzin i osób objętych pomocą ze względu na trudną sytuację. 
 
Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny na dzień 31.12.2019 r. to 441, a na dzień 
31.12 2020 r. – 170 
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 2020 r. odbył 4 spotkania (w 2019 r. były to 4 
spotkania). 
Ilość spotkań Grup Roboczych Zespołu w 2019 r. wyniosła 36, a w 2020 r. 40. 
Ilość osób (rodzin) objętych „Niebieską Kartą” w 2019 r. 50 rodzin, a w 2020 r. – 30 
rodzin. 
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 2020 r., wyniosła 13 (w 2019 r. było to 11). 
W ostatnich latach dostrzegaliśmy wzrost liczby osób objętych usługami 
opiekuńczymi. Jednakże tendencja ta w 2019 r. wyhamowała. W roku 2019 było to 
53, a w 2020 52 osoby. 
Pośród zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach jest 
także  przyznawanie stypendiów dla uczniów. W 2020 r. stypendia szkolne 
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wypłacono dla 74 uczniów na łączną kwotę 57.946,41 zł. Za 2019 r. było to także 108 
uczniów, którzy otrzymali stypendia na kwotę 87.364,95 zł. 
 
Realizacja programów ze środków zewnętrznych w 2020 r.:  
Przystąpienie i realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  
„Wspieraj Seniora” , tj. realizowanie zakupów poprzez pracowników Ośrodka dla 
osób powyżej 70 roku życia a także seniorom zamieszkałym wraz z rodziną będącym 
na kwarantannie.  
W 2020 r. z pomocy programu skorzystała  jedna rodzina czteroosobowa, w której 
była jedna osoba powyżej 70 roku życia. Rodzina  była  na kwarantannie,  pomoc 
była udzielana przez opiekunkę  w formie zakupów (ośmiokrotnie opiekunka 
zrealizowała zakupy dla rodziny). 
Wysokość dotacji 32 602 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 w 2020 r.  realizował zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy, oraz dotyczące utrzymywania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na jej terenie a w szczególności: 

 egzekwowanie przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa SARS COV2 

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

 rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i 
korupcyjnej, 

 skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw kryminalnych, 
 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy 

Policji, 
 utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji. 

Ogólna liczba przestępstw popełnionych na terenie gminy Zaleszany w latach 2014-
2020 oraz wskaźnik wykrywalności : 

 2014 rok wszczęto  87   postępowań , wskaźnik wykrywalności 57,63% 
 2015 rok wszczęto 118  postępowań , wskaźnik wykrywalności 69.5% 
 2016 rok wszczęto 111  postępowań , wskaźnik wykrywalności 71.2% 
 2017 rok wszczęto  110   postępowań , wskaźnik wykrywalności 77,53% 
 2018 rok wszczęto  99  postępowań , wskaźnik wykrywalności 81,7% 
 2019 rok wszczęto  98   postępowań , wskaźnik wykrywalności  69,15% 
 2020 rok wszczęto   140  postępowań , wskaźnik wykrywalności 74,77% 



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2020 r.  Strona | 98 
  

EFEKTY PRACY POSTERUNKU POLICJI W ZBYDNIOWIE  Z ZAKRESU 
ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW: 
W objętym analizą okresie, na terenie Gminy Zaleszany  stwierdzono  110 (93 w 
2019) przestępstw z czego 83 to przestępstwa wykryte. Wskaźnik wykrywalności  
ogólnej wyniósł 74,77 %. W rozbiciu na poszczególne kategorie przedstawia się to 
następująco: 
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 51 (32 w 2019 r.) przestępstw z czego 33 to przestępstwa 
wykryte. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 64,71 % (37,5% w 
2019 r.) 

2) W kategorii przestępstwa kryminalne stwierdzono 87 (62 w 2019 r.) 
przestępstwa z czego 63 to przestępstwa wykryte. Wskaźnik wykrywalności w 
tej kategorii wyniósł 72,41% (61,29% w 2019 r.) 

3) W kategorii rozboje, kradzieże i wymuszenia stwierdzono 2 (w 2019 r. nie 
stwierdzono  przestępstw) przestępstwa z czego 2 przestępstwa wykryto. 
Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 100% 

4) W kategorii kradzież z włamaniem stwierdzono 40 (7 w 2019 r.) przestępstw z 
czego 28 to przestępstwa wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii 
wyniósł 70% 

5) W kategorii kradzież cudzej rzeczy stwierdzono 5 (12 w 2019 r.) przestępstw 
z czego wykryto 1 przestępstwo, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 
20% (33,33% w 2019 r.) 

6) W kategorii uszkodzenie rzeczy stwierdzono 2 (9 w 2019 r.) przestępstwa z 
czego nie wykryto żadnego przestępstwa, wskaźnik wykrywalności w tej 
kategorii wyniósł 0% (22,22%  w 2019 r.) 

7) W kategorii z ustawy o narkomanii stwierdzono 1 (2 w 2019 r.) przestępstw z 
czego 1 to przestępstwa wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej kategorii 
wyniósł 100% 

8) W kategorii oszustwa stwierdzono 10 z czego wykryto 5 przestępstw, 
wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 50% 

9) W kategorii przestępstwa drogowe stwierdzono 13 (22 w 2019 r.) 
przestępstw z czego wszystkie zostały wykryte, wskaźnik wykrywalności w tej 
kategorii wyniósł 100% 

10) W kategorii prowadzenie poj. w stanie nietrzeźwości w ruchu drogowym 
stwierdzono 9 (8 w 2019 r.) przestępstw z czego wszystkie zostały wykryte, 
wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 100% 

11) W kategorii niealimentacja stwierdzono 11 przestępstw z czego wszystkie 
zostały wykryte, wskaźnik w tej kategorii wyniósł 100% 

12) Ponadto wykryto 1 przestępstwo oszustwa po podjęciu z poprzednich lat. 
W porównaniu do roku 2019  liczba przestępstw w wybranych kategoriach kształtuje 
się na następującym poziomie: 

 kradzież cudzej rzeczy – spadek o 7 
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 kradzież z włamaniem – wzrost o 33 
 przestępstwa drogowe – spadek o 9   
 przestępstwa kryminalne – wzrost o 25 
 uszkodzenie rzeczy – spadek o 7 
 przestępstwa prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości – wzrost o 1 
 przestępstwa narkotykowe – spadek o 1 

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Zaleszany, pomimo podniesienia wskaźnika 
wykrywalności w większości kategorii przestępstw, kształtuje się na nieco gorszym 
poziomie w stosunku do roku 2019. Poprawiła się sytuacja w kategorii przestępstw 
drogowych ale wiąże się to najprawdopodobniej ze stanem epidemii i ograniczeniami 
w zakresie poruszania się co przekłada się na mniejszy ruch kołowy i pieszy. 
Niepokoi  wzrost ilości przestępstw kryminalnych zwłaszcza kradzieży z włamaniem 
oraz pojawienie się przestępstw w kategorii rozboje, kradzieże i wymuszenia. 
Komenda Powiatowa i Posterunek Policji w Zbydniowie utrzymują 100% 
wykrywalność w grupach przestępstw drogowych, narkotykowych. Uzyskano wysoką 
wykrywalność w kategorii przestępstw kryminalnych. Pomimo nieco niższych 
wyników w pewnych grupach wykrywalności rezultaty osiągnięte przez Posterunek 
Policji  w Zbydniowie  w zakresie ujawniania i wykrywalności w pozostałych grupach 
przestępstw świadczą o właściwym systemie organizacji pracy i zaangażowaniu 
funkcjonariuszy. Wyniki jakie osiągnięto w 2020 roku są wypadkową wielu czynników 
min.  współpracy ze społeczeństwem, innymi służbami, instytucjami, właściwego 
określenia zadań, organizacji służby jak również  aktywnej realizacji działań 
prewencyjnych. Pomimo ogromnego obciążenia nowymi obowiązkami wynikającymi 
z wprowadzenia w Polsce stanu pandemii wyniki uzyskane w wykrywaniu 
przestępstw należy uznać za bardzo dobre. 
 
Problemami, jakie powtarzają się od dawna a związane były z utrzymaniem ładu i 
porządku publicznego i nie do końca zadowalającym poczuciem bezpieczeństwa 
wśród społeczności Gminy w roku 2020 były: 

 zagrożenie demoralizacją i wysoka liczba osób nadużywających alkohol wśród 
mieszkańców Gminy co przekładało się na dużą liczbę skierowań na leczenie 
odwykowe, dużą liczbę awantur domowych, przestępstw znęcania nad 
rodziną 

 poczucie niskiej szkodliwości zakrywania ust i nosa, stosowania się do 
zakazów i nakazów dot. ograniczania pandemii 

 poczucie niskiej szkodliwości społecznej kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości, popełniania wykroczeń drogowych brak samokrytycyzmu, 
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 na 
drodze, nie dostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych co 
przekładało się na zwiększenie ilości wypadków drogowych i kolizji 
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 stosunkowo duża liczba przestępstw tzw. przestępstw okazjonalnych , którym  
można było zapobiec, chociażby poprzez właściwe zabezpieczenia domu, 
mienia, pozostawienie osoby dozorującej, opiekuna. 

 
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRACY PREWENCYJNEJ: 
W 2020 r. na terenie gminy Zaleszany zarejestrowano wszystkich 99 (109 w 2019 r., 
154 w 2018 r., 144 w 2017 r., 124 w 2016 r.) wykroczeń z czego skierowano do Sądu 
Rejonowego w Stalowej Woli 9 wniosków o ukaranie (16 spraw jest jeszcze w toku), 
w tym. : 

 z art. 87§1 kodeksu wykroczeń – (nietrzeźwy kierujący poj.mech) – 1 
 z art. 51§1 i 2 kodeksu wykroczeń – (zakłócenie ładu i porządku) – 1 (1 

sprawa w toku) 
  art. 140 kodeksu wykroczeń – (nieobyczajny wybryk) – 1 
 z art. 54 kodeksu wykroczeń – (naruszenie przepisów porządkowych) – 1 
 z art. 86§2 kodeksu wykroczeń – (zagrożenie bezpieczeństwa w RD w stanie 

nietrzeźwym) – 2 
 z art. 116§1 kodeksu wykroczeń – (nie przestrzeganie zakazów/nakazów dot. 

pandemii) – 2 
 z art.65kodeksu wykroczeń – (fałszywy alarm, niepotrzebna czynność organu) 

– 1 
Ogółem za wszystkie wykroczenia nałożono 106 mandatów karnych, w tym: 

 10 – za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym 
 26 – za zakłócenie ciszy nocnej, zakłócenie ładu i porządku publicznego 
 7 – za używanie słów nieprzyzwoitych, wulgarnych 
 6 – za nieobyczajny wybryk 
 1 – za nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 
 56 – za inne wykroczenia 

Rok 2020r. praktycznie we wszystkich dziedzinach życia został zdominowany przez 
pandemię koronawirusa na całym świecie. Policjanci Posterunku Policji w 
Zbydniowie  w roku 2020 realizowali czynności dot. przestrzegania warunków 
odbywania kwarantanny, izolacji domowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Dziennie dokonywano od kilkunastu do nawet ponad 300 kontroli osób 
zobowiązanych do przestrzegania kwarantanny i izolacji domowej w zależności od 
danych  przekazywanych codziennie z systemu EWP do jednostek Policji. 
W okresie lata i jesieni kontrola przestrzegania kwarantanny dominowała obowiązki 
funkcjonariuszy wspomaganych w najcięższych okresach przez żołnierzy WOT. 
Pomimo ogromnego obciążenia obowiązkami realizowano inne, „rutynowe” 
obowiązki jednostki, w tym realizowano zarządzenia związane z doprowadzeniami 
osób, wydane przez organa wymiaru sprawiedliwości, oraz wywiady o osobach 
skazanych lub podejrzanych. W 2020 r.  liczba ta była mniejsza niż w latach 
poprzednich. Łącznie zrealizowano  26  (35 w 2019 r., 29 w 2018 r.) nakazów 
doprowadzenia osób, w tym: 
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 7 (17 w 2019 r., 15 w 2018 r.) nakazów do Zakładów Opieki Zdrowotnej dot. 
leczenia odwykowego 

 9 (12 w 2019 r. 9 w 2018 r.) nakazów doprowadzenia do Zakładu Karnego 
 3 nakazów doprowadzenia do biegłych psychiatrów dot. określenia stanu 

psychicznego, alkoholizmu 
 7 nakazów doprowadzenia do Sądu, jednostek Policji, Prokuratury 

W okresie objętym analizą   przeprowadzono  łącznie 1233 interwencji  z tym, że 
część liczba ta zawiera rekordy dot.  realizacji kwarantanny (773 w 2019 r., 648 w 
2018 r., 682 w 2017 r.) interwencji, w tym 250 domowych (194 w 2019r. 165 w 2018). 
Założono także 19 teczek przemocy w stosunku do rodzin i osób objętych procedurą 
Niebieskiej Karty (27 w 2019 r.). 
 
REALIZACJA ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK W 
RUCHU DROGOWYM: 
W omawianym okresie  2020 roku wydarzyło się : 

 ilość wypadków drogowych  6 w tym  śmiertelny – 1 z udziałem rowerzysty, 
rannych 8, (12 w 2019 r., 14 w 2018 r. , 18 w 2017 r., 8 w 2016 r.) 

 ilość kolizji  65,  (61 w 2019 r. ,47 w 2018 r., 61  w 2017 r., 48 w 2016 r.) 
Zadaniem, jakie zaplanowano na 2020 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 z powodu zamknięcia szkół i ograniczeń związanych z pandemią nie udało 
się przeprowadzić spotkań i pogadanek w szkołach na terenie Gminy. 
W wyniku prowadzonych działań udało się obniżyć nieznacznie liczbę wypadków 
drogowych, liczbę nietrzeźwych kierujących pojazdami ale liczba  kolizji wzrosła.   
W 2020 r. policjanci PP Zbydniów zostali zaangażowani do zabezpieczenia wizyty 
Prezydenta RP  na terenie Gminy Zaleszany. Cieszy, że pomimo napiętej sytuacji 
politycznej w czasie zabezpieczenia imprez nie odnotowano praktycznie żadnych 
incydentów ani zakłóceń. Ponadto zabezpieczano manewry wojskowe połączone z 
przejazdem czołgów po drogach publicznych i tu również nie odnotowano 
incydentów, zagrożeń bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ani strat w mieniu. 
 
WNIOSKI: 
Reasumując całość przedsięwzięć, jakie podejmowano w Posterunku Policji w 
Zbydniowie w 2020 r. należy stwierdzić, że zadania  te zostały zrealizowane w 
stopniu zadowalającym. Stan pandemii i konieczność podejmowania działań 
związanych z kontrolą przestrzegania przepisów dot. pandemii, konieczność 
podejmowania nowych obowiązków w reżimie sanitarnym mocno obciążył prace 
funkcjonariuszy Posterunku.  Pomimo wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 
podejmowano interwencje zarówno wobec osób z tzw. niskiego ryzyka jak również 
wobec osób potencjalnie zakażonych. Pomimo ogromnego obciążenia „nowymi” 
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obowiązkami wyniki uzyskane w wykrywaniu przestępstw należy uznać za bardzo 
dobre a pracę Posterunku Policji w Zbydniowie ocenić pozytywnie. 
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. 
Dolegliwością społeczną na terenie Gminy w dalszym ciągu są kradzieże mienia, 
kradzieże z włamaniem, częste niszczenie mienia, wybryki chuligańskie i narastająca 
agresja, głównie wśród młodzieży. 
Wzrasta dalej  ilość interwencji, w tym interwencji domowych. W dalszym ciągu 
wyróżnia to Gminę Zaleszany na tle reszty gmin wiejskich powiatu stalowowolskiego. 
Gmina Zaleszany przoduje również w dalszym ciągu w powiecie w ilości zakładanych 
Niebieskich Kart. Świadczy to o dużym zagrożeniu demoralizacją, istnieniu patologii, 
alkoholizmu. 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i powtarzające się tu cały czas zgłoszenia 
dotyczące spożywania alkoholu w rejonie sklepów obrazują skalę wykroczeń i 
zakorzenione wśród społeczeństwa poczucie niskiej szkodliwości tego wykroczenia. 
Pomimo nakładania mandatów za te wykroczenia nie odstrasza to chętnych do 
spożywania alkoholu w rejonie sklepów. Część innych, mniej licznych zagrożeń 
zgłaszanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa została wyeliminowana 
bądź znacznie ograniczona 
W związku z powyższym niezbędne jest: 

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

 kontynuować współpracę 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. 

 
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: 
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Lp. Kategoria 
jednostki Nazwa jednostki 

Ilość 
wyjazdów w 
2019 r. 

Ilość 
wyjazdów w 
2020 r. 

1.  

KRSG 

Kotowa Wola 22 28 
2.  Pilchów 13 25 
3.  Skowierzyn 32 41 
4.  Turbia 35 12 
5.  Zbydniów 54 59 
6.  

„S” 

Dzierdziówka 9 38 
7.  Kępie Zaleszańskie 6 4 

8.  Majdan 
Zbydniowski 11 38 

9.  Motycze 
Szlacheckie 1 8 

10.  Obojna 0 0 
11.  Zaleszany 6 6 

TABELA 28: Ilość wyjazdów do działań ratowniczych realizowanych przez OSP. 
 
Do głównych przyczyn powstawania pożarów na terenie powiatu stalowowolskiego w 
roku 2020 należy zaliczyć nieostrożność osób dorosłych  przy posługiwaniu się  
ogniem  otwartym oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo 
stałe. 
Do głównych  przyczyn powstawania miejscowych zagrożeń w roku 2020 należały: 
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, nietypowe 
zachowanie zwierząt oraz silne wiatry. 
Poniższe zestawienie prezentuje ilość pożarów oraz miejscowych zagrożeń na 
terenie Gminy Zaleszany: 
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Pożary 2019 94 0 15 3 1 1 1 54 19 
2020 91 0 15 0 0 1 4 68 3 

Miejscowe 
zagrożenia 

2019 73 2 17 4 0 21 0 3 25 
2020 98 8 18 1 0 14 2 1 54 

TABELA 29: Ilość zdarzeń na terenie Gminy Zaleszany. 
 
 
Poniższe zestawienie obrazuje liczbę zdarzeń na obszarze Gminy Zaleszany w 
odniesieniu do pozostałych gmin powiatu stalowowolskiego: 
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Gmina 

2020 rok 

Rodzaj zdarzenia 

Razem Pożar Miejscowe 
Zagrożenia 

Alarm 
fałszywy 

Powiat  stalowowolski 1493 385 1085 23 
m. Stalowa Wola 861 107 734 20 

Gm. Bojanów 82 48 34 0 

Gm. Pysznica 134 59 74 1 
Gm. Radomyśl 
n/Sanem 93 35 58 0 

Gm.  Zaklików 133 45 87 1 

Gm.  Zaleszany 190 91 98 1 
TABELA 30: Ilość zdarzeń na terenie powiatu stalowowolskiego. 
 
W 2020 roku nie odnotowano na terenie Gminy Zaleszany pożarów bardzo dużych, a 
jedynie pożary średnie, gdzie większość stanowią pożary suchych traw i nieużytków 
oraz jeden duży pożar – poszycia leśnego i gleby w miejscowości Obojna. Było to 
także zdarzenie z największą liczbą uczestniczących zastępów w liczbie 185, a także 
rekordowym pod względem jego trwania – 146 godzin i 53 minuty. 
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. 
W 2020 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. 
Wśród ogólnej statystyki znalazły się też działania strażaków związane z dowozem 
żywności dla osób będących na kwarantannie i w izolacji. 
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Wydatki w 2020 na poszczególne jednostki OSP 

 Dzierdziówka 
Kępie 
Zaleszańskie 

Kotowa 
Wola 

Majdan 
Zbydniowski 

Motycze 
Szlacheckie Obojna Pilchów Skowierzyn Turbia Zaleszany Zbydniów Ogółem 

             
Paliwo 3297 675 3815 685 1457 0 1574 4562 766 1275 6234 24340 
Utrzymanie 1882 329 12125 912 12825 149 11871 5504 29789 12444 9611 97441 
Kierowcy 280 280 530 250 250 250 280 530 530 250 530 3960 
Ubezpieczenia 1967 640 2256 714 1370 714 770 3608 1503 1584 3909 19035 
Ekwiwalent 5581 887 4943 1779 2232 0 3053 6241 673 653 11896 37938 
Dotacje 0 0 158000 85 0 0 62000 224 3420 0 824 224553 
Fundusz 
Sołecki 2500 1500 10000 4000 3000 0 3000 2000 3000 3000 3000 35000 
Razem Gm. 
Zaleszany 15507 4311 191669 8425 21134 1113 82548 22669 39681 19206 36004 442267 

             
Środki 
pozyskane             
WFOŚiGW 0 0 15000 0 0 0 15000 0 15000 0 0 45000 
KSRG, 
MSWiA 0 0 300 2875 0 0 90000 3677 2380 6075 4500 109807 
KG PSP 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 
Lotos 1650 1000 21654 0 994 0 1400 2100 0 0 3395 32193 
Orlen 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 
Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 
Razem 
pozyskane 1650 1000 201954 2875 994 0 106400 5777 17380 6075 12895 357000 

ŁĄCZNIE 17157 5311 393623 11300 22128 1113 188948 28446 57061 25281 48899 799267 
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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 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 2020 roku nie były 
realizowane.  
W grudniu 2020 roku na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola odbyła się 
wycinka drzew i krzewów w na prawym wale rzeki Łęg. 
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 grudniu 2020 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zrealizował pierwszy etap prac projektu 
budowlanego i wykonawczego 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, obejmujący budowę wału przeciwpowodziowego W3 o 
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długości 0,563 km, wysokości do 2 m wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Kępie Zaleszańskie. Zrealizowano roboty przygotowawcze, roboty podstawowe wraz 
z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym (budowa 6 metrowej przesłony bentonitowo-
cementowo-gruntowej), roboty wykończeniowe i budowę rampy wałowej RW6 w km 
0+000 wału, budowę rampy wałowej RW7 w km 0+240 wału. Ta inwestycja 
zabezpieczy oczyszczalnię ścieków w Kępiu Zaleszańskim przed ewentualnym 
zagrożeniem powodziowym od strony rzeki Osa. 
Dalsze prace związane z budową wałów przeciwpowodziowych, kanałów ulgi, 
przepustów, śluz wałowych oraz ramp wałowych w Kępiu Zaleszańskim i Kotowej 
Woli – planowany termin ogłoszenia konkursu to 2022 rok. 
Opracowywano także projekt budowlany i wykonawczy zadania dot. rozbudowy 
dotychczasowego 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 ogłoszenia konkursu z RPO 
to II kwartał 2021 roku. 

 
Istotnym elementem bezpieczeństwa w zakresie podtopień gospodarstw domowych 
jest utrzymywanie w należytym stanie kanałów melioracyjnych.  
Długość kanałów melioracyjnych w Gminie Zaleszany na dzień 31.12.2020r. wynosi 
40,1 km rowów melioracyjnych i odwadniających. 
Zakres robót wykonanych w 2020 r. obejmował konserwację rowów w następujących 
miejscowościach: 

 Renowacja oczek wodnych w Kępiu Zaleszańskim, Kotowej Woli, 
Karczmiskach, Zbydniowie, Turbi za kwotę 91.004,00zł 

 Odmulenie rowów melioracyjnych w Motyczu Szlacheckim, Turbi, Obojnej 
za kwotę 59.852,28 zł 

Roboty zostały zrealizowane  za kwotę 150.856,28 zł, co jest porównywalną kwotą 
do roku 2019. 
  



Raport o stanie Gminy Zaleszany za 2020 r.  Strona | 108 
  

8. OŚWIATA I SŁUŻBA ZDROWIA 
 

8.1. Informacje w zakresie oświaty 
 

Dane o liczbie uczniów 
  
Przedszkola 

 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 

Nazwa szkoły 
Ogólna 
liczba 
oddziałów 

Ogólna liczba 
wychowanków 

Poniżej 
„0” 

Ogólna 
liczba 
oddziałów 

Ogólna liczba 
wychowanków 

Poniżej 
„0” 

Przedszkole 
Kotowa Wola 2 50 50 2 50 50 

Przedszkole 
Zbydniów w 
Zespole Szkolno 
–Przedszklonym 
w Zbydniowie 

2 49 49 2 45 45 

Przedszkole 
Niepubliczne 
„Mały Miś” w 
Pilchowie 

2 47 47 2 48 48 

Publiczne 
Przedszkole                  
w Zaleszanach w 
ZS w 
Zaleszanach 

2 36 36 2 37 37 

Publiczne 
Przedszkole w 
Obojnej w ZS 
Turbia 

2 33 33 2 33 33 

Razem 10 215 215 10 213 213 
TABELA 31: Liczba dzieci w przedszkolach. 
 
Według danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej ilość dzieci 
uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy nieznacznie spadła. Zmiany 
w tym zakresie nastąpiły w Przedszkolu. 
Aktualnie dla wszystkich zainteresowanych zapewnione są miejsca w przedszkolach, 
a zmiany demograficzne nie wskazują na istotny wzrost zapotrzebowania w tym 
zakresie. 
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Punkty przedszkolne 

 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 

Nazwa Szkoły 
Ogólna 
liczba 
oddziałów 

Ogólna liczba 
wychowanków 

 
Poniżej 
„0” 

Ogólna 
liczba 
oddziałów 

Ogólna liczba 
wychowanków 

 
Poniżej 
„0” 

Punkt 
Przedszkolny 
w 
Skowierzynie 

1 19 19 1 11 11 

TABELA 32: Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym w Skowierzynie. 
 
W badanym okresie nastąpił znaczący spadek ilości dzieci w wieku przedszkolnym w 
Punkcie Przedszkolnym w Skowierzynie. 
 
Dane o liczbie uczniów wg stanu na 31 grudnia 2019 r. 

Nazwa Szkoły 
Ogólna 
liczba 
oddziałów 

Ogólna 
liczba 
uczniów 

I II III IV V VI VII 

PSP Zaleszany                       
w ZS w 
Zaleszanach 

10 176 24 21 19 8 34 27 21 

PSP Skowierzyn 7 72 14 8 4 - 14 5 9 
PSP Zbydniów            
w ZS-P w 
Zbydniowie 

8 131 11 17 13 16 19 23 14 

PSP Turbia                    10 161 13 23 20 12 25 29 18 

PSP Pilchów 8 52 3 11 6 9 8 7 5 
PSP Kotowa Wola 8 83 15 10 16 7 10 10 7 
PSP Majdan 
Zbydniowski 8 54 5 6 4 5 12 9 6 

Razem  59 729 85 96 82 57 122 111 80 
TABELA 33: Liczba uczniów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 
 
Dane o liczbie uczniów wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

Nazwa Szkoły 
Ogólna 
liczba 
oddziałów 

Ogólna 
liczba 
uczniów 

I II III IV V VI VII VIII 

PSP Zaleszany                       
w ZS w Zaleszanach 

11 190 30 24 22 21 9 35 28 21 

PSP Skowierzyn 7 63 10 13 8 4 - 14 5 9 
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PSP Zbydniów w ZS-
P w Zbydniowie 

8 130 18 11 16 14 15 19 23 14 

PSP Turbia  
w ZS Turbia                               

9 161 21 13 24 20 12 24 29 18 

PSP Pilchów 8 55 5 3 11 7 9 9 6 5 
PSP Kotowa Wola 8 80 6 15 11 14 7 10 10 7 
PSP Majdan 
Zbydniowski 

8 48 7 4 5 3 4 10 9 6 

Razem  59 727 97 83 97 83 56 121 110 80 
 TABELA 34: Liczba uczniów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 
Statystyka liczby uczniów w odniesieniu rok do roku wskazuje na niewielkie zmiany 
zarówno liczby oddziałów, jak i ilości uczniów. 
   
Dane o liczbie uczniów w oddziałach „0” 
 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 
Nazwa Szkoły 
„0” 

Ogólna liczba 
oddziałów „0” Ogólna liczba 

oddziałów „0” 

PSP Zaleszany                       
w ZS w Zaleszanach 

2”0” 
  28 1”0” 

  
17 

PSP Skowierzyn 1”0” 11 1”0” 6 
PSP Zbydniów w 
ZS-P w Zbydniowie 1”0” 15 1”0” 15 

ZS Turbia  1”0”  15 1”0”  21 

PSP Pilchów 1”0” 11 1”0” 6 
PSP Kotowa Wola 1”0” 6 1”0” 16 
PSP Majdan 
Zbydniowski 1”0” 15 1”0” 14 

Razem  8”0” 101 7”0” 95 
TABELA 35: Liczba dzieci w oddziałach „0”. 
 
Na poziomie oddziałów „0”, w badanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany, a 
zaistniałe wynikają z naturalnych zmian demograficznych. Kolejny rok z rzędu 
dostrzegany jest spadek ilości dzieci, co będzie miało swoje konsekwencje w 
przyszłych latach na poziomie szkół podstawowych. 
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 
31.12.2019 r. 

Zatrudnienie na dzień 
31.12.2020 r. 

W przeliczeniu na etaty W przeliczeniu na etaty 

1. Zespół Szkół w 
Zaleszanach 24,44 25,14 

2. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Zbydniowie 

22,50 20,13 

3. 
Zespół Szkół w Turbi (w 
tym Publiczne 
Przedszkole w Obojnej) 

25,28 24,19 

4. 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Skowierzynie 

15,83 15,21 

5. 

Punkt Przedszkolny przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej w 
Skowierzynie 

1,00 1,00 

Razem 93,28 85,67 
TABELA 36: 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.  
 
Struktura najważniejszych wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia 
poniższe zestawienie: 

L.p. Placówka Wydatki na 
31.12.2019 r. 

Wydatki na 
31.12.2020 r. 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Zbydniowie 

2 517 203,48 2 420 130,29 

2. Zespół Szkół w Zaleszanach 3 243 291,98 2 842 865,04 

3. Zespół Szkół w Turbi 2 857 746,23 2 977 482,05 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Skowierzynie 

1 537 344,03 1 493 594,50 

5. 

CUW  
w tym: 
- dowożenie uczniów do szkół 
- dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

607 227,18 
w tym: 
99 787,79 
 
19 997,04 

628 363,96 
w tym: 
60 440,75 
 
W budżetach 
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- koszty CUW (7 osób) 

 
487 442,35 

szkół 
567 923,21 

6. Zadania w zakresie kultury fizycznej 
„ORLIK” 56 914,65 52 501,80 

RAZEM 10 819 727,55 10 414 937,64 
TABELA 37: Najważniejsze wydatki na oświatę. 
 
W analizowanym okresie wydatki na oświatę nie uległy zasadniczej zmianie. Wzrost 
wydatków w poszczególnych placówkach związany jest ze zmianami w awansie 
zawodowym nauczycieli, wzrostem poziomu wynagrodzeń oraz zmianami 
kadrowymi. W roku 2020 w placówkach oświatowych nie były realizowane projekty 
ze środków zewnętrznych. 
 

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 2020 r. wynosiło 29 osób i spadło w stosunku do roku 2019 o 3 
osoby.  
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 POZ 
- poradnia stomatologiczna 
- higiena szkolna 
Ośrodek Zdrowia w Zbydniowie 
- poradnia POZ 
- poradnia stomatologiczna 
- poradnia położnej POZ 
- poradnia pielęgniarki POZ 
- pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 
- poradnia neurologiczna 
- poradnia okulistyczna 
- poradnia ginekologiczno-położnicza 
- poradnia rehabilitacyjna 
- poradnia medycyny pracy 
- higiena szkolna 
- gabinet fizjoterapii 
Punkt Lekarski w Turbi 
- poradnia POZ 
- poradnia stomatologiczna 
- higiena szkolna 
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Ilość pacjentów objętych działalnością w 2020 r. przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Kategoria przypisania pacjenta 
Liczba 
osób w 
2019 r. 

Liczba 
osób w 
2020 r. 

1.  Lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej 

4329 4695 

2.  Pielęgniarka 4424 4593 
3.  Położna 2545 2684 
4.  Medycyna szkolna 819 801 

TABELA 38: Ilość pacjentów objętych działalnością SPG ZOZ. 
 

Ogólna liczba zrealizowanych wizyt we wszystkich poradniach w roku 2020 wyniosła 
28.071 i była niższa w stosunku do roku 2019 o 4.530 wizyt, co stanowi znaczący 
spadek, mogący nieść za sobą bardzo złe skutki zdrowotne społeczeństwa, jednakże 
prawdopodobna przyczyna tkwi w sytuacji epidemicznej.  
SPGZOZ w roku 2020 realizował następujące programy: 
 Program profilaktyki raka szyjki macicy 
 Program profilaktyki chorób układu krążenia 
Wynik finansowy na koniec 2020 r. wyniósł 115.080,98 zł (w roku 2018 była to kwota  
168.773,84 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 6 osób w tym: 
 Dyrektor – 3/4 etatu 
 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, 
 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 
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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 :  w 
roku 2019 m.in. -     koncert na zaproszenie GCK w Zaklikowie, koncert z okazji 
Święta Konstytucji 3-go Maja- Zaleszany,  Letnia Akademia Misicalu- Zaleszany, 
Piknik Rodzinny „na Zatorzu” ( Stalowa Wola),  Przegląd Kapel i Zespołów 
Śpiewaczych – Kępie Zaleszańskie , XXI Dożynki Gminne Turbia. 
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. W roku 2019  m.in. –  koncert kolęd „Anielskie opowieści” - 
Zaleszany,  Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych- Kępie Zaleszańskie,  XXI Dożynki 
Gminy Zaleszany- Turbia, Jarmark Dominikański w Tarnobrzegu, Święto pieczonego 
ziemniaka”  
w Skowierzynie. 
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. koncert kolęd 
w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,  XXI  Dożynki Gminne w Turbi 
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta – koncertuje  
i uświetnia uroczystości kościelne i państwowe na terenie gminy:    koncerty kolęd, 
Święto Konstytucji 3-go Maja, Dzień Strażaka, Dożynki Gminy Zaleszany,  obchody 
rocznicowe Bitwy pod Zaleszanami, Świętą Niepodległości, obchody rocznicowe 
pacyfikacji KWK „Wujek” oraz uświetnia uroczystości kościelne. 
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 2020 wyniósł 536.474,51 
zł, z tego dotacja z budżetu Gminy Zaleszany to kwota 454.100,00 zł. Kwota 
wydatków związana z organizacją imprez, konkursów, zatrudnienia instruktorów itp. 
wyniosła w 2020 r. 187.310,30 zł. 
Dla porównania, w roku 2019 budżet GOK wyniósł 707.184,44 zł, z tego dotacja z 
budżetu Gminy Zaleszany 614.000,00 zł, a kwota wydatków na realizację imprez, 
konkursów i wynagrodzenie instruktorów itp. to 350.047,94 zł. 
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią SARS COV-
2 większość imprez zaplanowanych na rok 2020 została odwołana. 
Wykaz imprez i wydarzeń zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Zaleszanach w roku 2020 zawiera poniższe zestawienie: 
 

Data Nazwa, rodzaj imprezy Ilość 
uczestników 

 6 stycznia 

Koncert kolęd w wykonaniu kapeli góralskiej 
„Ciupaga” z Łącka 
koncert odbył się w kościele parafialnym w 
Zaleszanach, po koncercie nastąpiło ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród uczestnikom konkursu 
plastycznego „Bożonarodzeniowa plastyka 
obrzędowa” 
 

600 
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22 stycznia 

koncert kolęd w wykonaniu BIG-BANDU pod 
dyrekcją Błażeja Mokrzaka oraz solistek z 
Niżańskiego Domu Kultury „Sokół” w Nisku pod kier. 
Doroty Nieradki koncert odbył się w kościele 
parafialnym w Zaleszanach 

400 

  13.01.-26.01.
 - 

 ferie zimowe „Hawajska przygoda” -   
z codziennym poczęstunkiem 
Podczas ferii odbywały się: 
 -zajęcia artystyczne 
 - kreatywne warsztaty plastyczne gry i zabawy 
   w Kręgielni w Kępiu Zaleszańskim- 
- kino sferyczne- 
- zabawa noworoczna z Fitneską 
- warsztaty plastyczne – zwierzątka z masy 
papierowej   ( kontynuacja zajęć z poprzednich ferii) 
-„Smyki na start!” - zawody modelarskie w szkołach ( 
Zaleszany, Zbydniów, Turbia)   
- podsumowanie ferii  występem i obejrzeniem filmiku 
z przebiegu ferii wspólnie z rodzinami 

30 dzieci 
dziennie 

 styczeń zabawa noworoczna dla dzieci w Pilchowie 80 

od 18 luty w każdy wtorek do odwołania odbywały się 
warsztaty rękodzielnicze dla dzieci  i młodzieży 20 

8 marca 
Dzień Kobiet 
 koncert Orkiestry Dętej i Młodzieżowej  

Orkiestry Dętej ze Zbydniowa 
200 

3 maja Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w 
kościele parafialnym w Zaleszanach  

15-31 maja  wystawa książek o św. Janie Pawle II 
– wystawa on-line  

20- 31 maja  

wystawa malarstwa artystki Pani Stefanii Wójcik – 
absolwentki Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zamościu oraz Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wystawa on-line 

 

Lipiec- sierpień 

„Dzieci małe oraz większe    - Zaleszaki 
najpiękniejsze” 
realizacja Programu Etno Polska 2020  w ramach 
dofinansowania ze środków Narodowego Centrum 
Kultury.    
W ramach Programu EtnoPolska 2020 Gminny 
Ośrodek Kultury w Zaleszanach otrzymał ze środków 
Narodowego Centrum Kultury dotację w wysokości 60 
tys. zł na realizację projektu. 

40 
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Mimo wielu obostrzeń związanych z pandemią, udało 
nam się zrealizować wszystkie zamierzone efekty. 
Najważniejszym dla nas była realizacja warsztatów 
z dziećmi i młodzieżą ZPiT Zaleszaki oraz Małe 
Zaleszaki, których odbyło się łącznie 144 godziny. 
Warsztaty prowadziła Paulina Nowak, przygotowując 
jednocześnie choreografię występów scenicznych dla 
tańców ludowych z naszego regionu. Aranżację 
muzyczną 10 utworów opracował Andrzej Horoszko. 
W realizacji projektu udział wzięło łącznie 48 dzieci 
w wieku od 3 do 15 lat, które cotygodniowo spotykały 
się podczas warsztatów tanecznych w GOK 
w Zaleszanach, aby  ćwiczyć układy taneczne. Na 
zakończenie projektu dzieci otrzymały nowe stroje 
ludowe, które uszyte zostały przez Spółdzielnię 
Łęgowianka z Bojanowa. W nowych strojach odbywał 
się także sesja fotograficzna w skansenie 
w Kolbuszowej, a zdjęcia z tego wydarzenia posłużyły 
do opracowania i wydrukowania 200 kalendarzy 
ściennych na 2021 r. Prezes Spółdzielni Łęgowianka, 
Pani Anita Ryba, przeprowadziła dla uczestników 
także warsztaty z historii strojów ludowych, co 
pozwoliło uczestnikom projektu zrozumieć skąd tak 
piękne i kolorowe elementy strojów w naszym 
regionie. 
Ostatnim elementem projektu była realizacja nagrania 
występów scenicznych ZPiT Zaleszaki oraz Małe 
Zaleszakim, która odbyła się 10 października 
w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. 
Nagranie zrealizowane zostało przy współpracy 
z Stella ZIT Sp. z o.o. i stanowi wspaniałe 
podsumowanie projektu. 

5 września Narodowe czytanie 
- „Balladyna” Juliusza Słowackiego – czytanie on-line  

13 września 

uroczystości rocznicowe „Bitwy pod 
Zaleszanami” 
- bitwy pod księżą choiną w Kępiu Zaleszańskim.  
Uroczystości odbyły się w sposób symboliczny, pod 
Krzyżem na Cmentarzu odmówiona została     
modlitwa za poległych oraz złożono kwiaty. 

30 

4 październik
 - 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej kapitana 
Józefa Sarnę pochodzącego z Pilchowa 80 
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– bohaterskiego uczestnika walk pod Tarnobrzegiem 
w czasie kampanii wrześniowej 1939r. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. w  kościele 
parafialnym pw. św. Jadwigi Królowej w Pilchowie. 
Dalsza część uroczystości odbyła się przy miejscowej 
Publicznej Szkole Podstawowej. 

11 listopada  

Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele 
parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Zaleszanach, oraz 
złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki 

 

grudzień 

„Opowieść wigilijna” 
-ogłoszenie konkursu na wydanie literackie lub 
graficzne konkurs organizowany wspólnie z GBP w 
Zaleszanach. 
Ogółem do konkursu przystąpiło 16 uczestników, 
spośród których wyłoniono i nagrodzono: 
w kat. opowiadanie 
I miejsce - Wiktoria Czernecka 
II miejsce - Paweł Lechoszest 
 kat. komiks 
I miejsce - Agata Jarczyk 
II miejsce - Natalia Margiel 
III miejsce - Michał Cieciura 
 

16 

23 grudnia 

koncert kolęd w wykonaniu: 
Piotra Szpary – dyr. GOK, 
Aleksandry Nabrzeskiej, 
 Karoliny Stelmach, 
Joanny Cygan, 
Aleksandry Ziary 
oraz Magdaleny Grzybowskiej 
 

 

 
TABELA 39: 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 (2,25 etatu), 
 Filia w Dzierdziówce ( - ½ etatu), 
 Filia w Kotowej Woli (¾ etatu), 
 Filia w Pilchowie (¾ etatu ), 
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 Filia w Turbi (1 etat), 
 Filia w Zbydniowie (1 etat) 
Łącznie w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych jest 8 osób,  
w przeliczeniu na pełne etaty 6,25. 
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
 P

ub
lic

zn
a 

w
 Z

al
es

za
na

ch
 

Konkurs plastyczny „Dom bez kota to głupota”” 10 

Wystawa rzeźb, płaskorzeźb i obrazów 
miejscowego artysty  pana Jerzego Turzyńskiego b.d. 

„Ferie bibliotece” 7 

Wystawa prac pani Anny Samołyk – haft 
krzyżykowy b.d. 

„Ogólnopolski dzień głośnego czytania” zajęcia z 
przedszkolakami w ramach ogólnopolskiej akcji 
czytelniczej 

16 

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki 
najmłodszych klas 42 

Narodowe czytanie „Balladyna” – Juliusza 
Słowackiego – udział pracowników wszystkich filii Współpraca z GOK  

„Zdrowo i sportowo z biblioteką” zajęcia z 
przedszkolakami w ramach zadania włączonego 
do Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

16 

Konkurs plastyczny „Międzynarodowy dzień 
postaci z bajek” 13 

Konkurs literacko – graficzny „Opowieść wigilijna” 16 

Fi
lia

 w
 Z

by
dn

io
w

ie
 

Ferie w bibliotece „Czas wolny – czasem 
niestraconym” finansowane przez GKRPA w 
Zaleszanach 

36 

Konkurs plastyczny „Jesienne dary przyrody” 12 

Wystawki literackie : 100-rocznica urodzin Jana 
Pawła II, 150 rocznica śmierci Ch. Dickensa, 5 
rocznica śmierci K. Siesickiej, „Zabierz mnie na 
wakacje” – wystawa literatury młodzieżowej, 

b.d. 
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Narodowe czytanie „alladyna” J. Słowackiego – 
wystawa literatury. 

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” 15 

Wycieczka do biblioteki : ,,Spotkanie z bajką ''  15 

Konkurs plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa”  10 

Fi
lia

 w
 K

ot
ow

ej
 W

ol
i 

Ferie w bibliotece 38 

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka 
walentynkowa” 6 

Wystawa stroików świątecznych zrobionych 
własnoręcznie przez dzieci 23 

Wystawy nowości wydawniczych b.d. 

Fi
lia

 w
 T

ur
bi

 

Ferie w bibliotece 4 

Lekcja biblioteczna „Wanentynki”, wykonanie 
dekoracji walentynkowych 20 

Wystawa twórczości Juliana Tuwima b.d. 

Konkurs plastyczny „Jesień widziana oczami 
dziecka” – nagrody i upominki zakupione ze 
środków GKRPA w Zaleszanach 

20 
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Fi
lia

 w
 P

ilc
ho

w
ie

 
„Książka dla wszystkich” – zajęcia czytelnicze z 
dziećmi  10 

„Spotkanie noworoczne” pomoc w organizacji 
jasełek bożonarodzeniowych – współpraca ze 
szkołą w Pilchowie 

b.d. 

Zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży w 
Pilchowie - współpraca z Publiczną Szkołą 
Podstawową w Pilchowie 

b.d. 

„Tydzień bibliotek – biblioteka otwarta dla ciebie” 
akcja popularyzacji książki i czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej 

10 

„Cała Polska czyta dzieciom” – akcja czytelnicza 7 

„Zamiast komputera wybieram ruch i przyjaciela” 
– zachęcenie do aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu – w ramach projektu GKRPA w 
Zaleszanach 

7 

Akcja czytelnicza – Cała Polska czyta dzieciom – 
wycieczka szkolna 15 

„Zamiast komputera wybieram ruch i przyjaciela” 
– wdrażanie dzieciom i młodzieży  aktywności 
fizycznej  

10 

„Barwy jesieni” – opracowanie z dziećmi wystawki 
tematycznej 4 

Fi
lia

 w
 

D
zi

er
dz

ió
w

ce
 

„Ferie w bibliotece” – zajęcia w świetlicy b.d. 

całoroczna zbiórka nakrętek dla chorej 
mieszkanki miejscowości b.d. 

TABELA 40: Wykaz zadań realizowanych przez GBP w zaleszanach w roku 2020. 
 
Wiele imprez zaplanowanych na ten rok nie odbyło się z powodu reżimu sanitarnego. 
Uruchomiliśmy kanał na Youtubie i umieszczamy tam filmiki np. z Narodowego 
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czytania, które w tym roku odbyło się z udziałem samych pracowników bibliotek i 
GOKu. 
 
Ilość woluminów 
Na koniec 2020 roku zbiory biblioteczne liczyły 49.606 książek i 298 audiobooków, co 
nie stanowiło istotnej zmiany w stosunku do roku 2019. 
Ilość wypożyczeń w poszczególnych bibliotekach 

Biblioteka Ilość wypożyczeń w 
2019 r. 

Ilość wypożyczeń w 
2020 r. 

GBP Zaleszany 5812 7293 
Filia w Dzierdziówce 604 566 
Filia w Kotowej Woli 1386 823 
Filia w Pilchowie 1817 1444 
Filia w Turbi 2630 1959 
Filia w Zbydniowie 3846 3101 
Razem 16095 15186 

TABELA 41: Ilość wypożyczeń w poszczególnych bibliotekach poszczególnych latach. 
 
9.2. Sport 
 
Działalność w zakresie sportu realizowana była w 2020 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 
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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 

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.  

Siłownie zewnętrzne 
(OSA) w Motyczu 
Szlacheckim, 
Skowierzynie, 
Dzierdziówce, 
Zbydniowie i Pilchowie 

2019 - Trawiasta 

21.  

Siłownie zewnętrzne 
(OSA) w Obojnej, 
Kotowej Woli, Wólce 
Turebskiej i Majdanie 
Zbydniowskim 

2020 - Trawiasta 
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22.  
Boisko wielozadaniowe 
w Majdanie 
Zbydniowskim 

2018 - Syntetyczna 

TABELA 42: 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 2020 lista obiektów sportowych poszerzyła się o pięć Otwartych Stref 
Aktywności (wartość zadania 230 206,80 zł). 
 

9.3. Współpraca międzynarodowa 
 

W roku 2020 współpraca pomiędzy Gminą Zaleszany i Gminą Niepars oraz 
Yamnytską Zjednoczoną Wspólnotą Terytorialną regionu Iwano-Frankowskiego z 
Ukrainy odbywała się jedynie w wymiarze wymiany korespondencji oraz życzeń 
okolicznościowych. 

 
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 2020 została udzielona jedna dotacja z budżetu gminy na prace 
konserwatorskie przy zabytku, która była odpowiedzią na wniosek Fundacji Fundusz 
Lokalny SMK. Zadanie obejmowało odbudowę stropów nad piwnicami. Na ten cel 
Fundacja otrzymała z Gminy Zaleszany dotację w kwocie 25 tys. zł. 
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. 
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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 
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. 
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. 
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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 43: Wykaz obiektów zabytkowych w Gminie Zaleszany. 
 
Gmina Zaleszany w roku 2020 nie realizowała żadnych prac przy zabytkach. 
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 

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 
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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 44: Wykaz mogił i cmentarzy wojennych w Gminie Zaleszany. 

 
W 2020 roku nie przeprowadzano prac modernizacyjnych. Opieka polegała na 
utrzymaniu czystości oraz stawianiu zniczy i kwiatów.  
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