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I. Wstęp. 
 

W nowej kadencji samorządu po raz pierwszy organy wykonawcze są zobowiązane do 

przygotowania i przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej.  

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa. ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Ostrów w roku 2018. 

Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek 

organizacyjnych, instytucji, są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację 

pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni wiejskiej, społeczeństwa, oraz 

zarządzania gminą. 
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II. Informacje ogólne. 

A. Ogólna charakterystyka gminy Ostrów. 

  

 

Gminę Ostrów utworzono w rezultacie połączenia gromadzkich rad narodowych w Ociece 

i Ostrowie. Gmina Ostrów reprezentowana jest przez Wójta Gminy. 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy. Ustawowy skład Rady wynosi 

15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta, który 

wykonuje jej uchwały. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają 

sprawozdania ze swojej działalności. Do organów rady należą: przewodniczący, dwóch 

wiceprzewodniczących, komisje stałe rady. Rada powołuje stałe komisje odrębną uchwałą. 

W czasie trwania kadencji rada może powołać doraźne komisje do wykonywania 

określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. Rada obraduje na sesjach 
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i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie 

o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych 

wydawanych na podstawie ustaw. 

Gmina Ostrów jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną 

i działającą na podstawie statutu. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, gmina jest podmiotem zobowiązanym do wykonywania zadań własnych. Gmina 

jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji życia 

publicznego na swoim terytorium. 

Administracyjnie, gmina Ostrów należy do województwa podkarpackiego oraz powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego. Gmina zajmuje obszar 97 km2 i liczy ponad 7 000 

mieszkańców, (stan na 31.12.2018r. - 7345 mieszkańców). Gmina Ostrów pod względem 

zajmowanej powierzchni jest jedną z mniejszych gmin powiatu ropczycko-

sędziszowskiego, zajmuje 17,6% powierzchni powiatu i obejmuje 9 sołectw. Liczba 

mieszkańców gminy Ostrów stanowi 10 % wszystkich mieszkańców naszego powiatu. 

Gęstość zaludnienia wynosi 76 osoby na 1 km2 i jest mniejsza w porównaniu z gęstością 

zaludnienia powiatu ropczycko-sędziszowskiego wynoszącą 124 osób na 1 km2. Ostrów 

graniczy z gminami: Dębica (powiat dębicki), Przecław (powiat mielecki), Niwiska (powiat 

kolbuszowski), Sędziszów Małopolski i Ropczyce. W jej skład wchodzą miejscowości: 

Kozodrza, Ostrów, Skrzyszów, Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary, Blizna, Kamionka i Borek 

Mały. Przez gminę Ostrów przebiega droga wojewódzka Ropczyce - Mielec, krzyżująca się 

z drogą międzynarodową Medyka - Wrocław. Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych 

i powiatowych umożliwia komunikację z okolicznymi miastami: Sędziszowem 

Małopolskim, Ropczycami, Kolbuszową, Dębicą i Rzeszowem. 50 km od gminy znajduje 

się Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka. Przez gminę Ostrów przebiega autostrada A-4. 

Wzdłuż południowej granicy przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa relacji 

Wrocław - Kraków - Przemyśl. Stacja kolejowa zlokalizowana jest na granicy gminy Ostrów 

i Ropczyc. 

Gmina Ostrów, położona jest w Kotlinie Sandomierskiej. Jej południowa część wchodzi 

w skład Pradoliny Podkarpackiej, północna i zachodnia należy do Doliny Dolnej Wisłoki, 

reszta zaś obszaru znajduje się na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Krajobraz Gminy tworzą 

tereny lekko pofałdowane, wydmy piaskowe, podmokłe łąki, bagna, oczka wodne, płytkie 

doliny rzek i potoków, masywy leśne, pola uprawne. Główną rzeką Gminy jest Tuszymka, 

a południowym skrajem przepływa rzeka Wielopolka. Sieć cieków wodnych uzupełniają 

małe strumienie. W Kamionce znajduje się sztuczny zbiornik wodny, wokół którego 

powstały ośrodki wypoczynkowe. 
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Na terenie gminy Ostrów znajdują się obszary chronione: 

 Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu powierzchnia 

około 5500 ha – 55 km2 

 Obszar NATURA 2000 – koryto rzeki Tuszymka - długość około 13 km. 

 

Podział Gminy Ostrów na sołectwa (liczba mieszkańców):  

 Sołectwo Blizna – 63 numery domów (liczba mieszkańców 261) 

 Sołectwo Borek Mały – 80 numerów domów (liczba mieszkańców 308) 

 Sołectwo Kamionka – 256 numerów domów i domków letniskowych (liczba 

mieszkańców 919) 

 Sołectwo Kozodrza – 200 numerów domów (liczba mieszkańców 788) 

 Sołectwo Ocieka – 310 numerów domów (liczba mieszkańców 1247) 

 Sołectwo Ostrów – 440 numerów domów (liczba mieszkańców 1704) 

 Sołectwo Skrzyszów – 269 numerów domów (liczba mieszkańców 1138) 

 Sołectwo Wola Ociecka – 173 numery domów (liczba mieszkańców 714) 

 Sołectwo Zdżary – 65 numerów domów (liczba mieszkańców 266)  

  

a) Sołectwo Blizna  

Blizna to jedna z najpiękniej położonych, wyjątkowo malowniczych wsi w gminie. Jej 

zabudowania rozrzucone są na rozległej, śródleśnej polanie, pomiędzy pasmami wydm 

i zwartymi fragmentami zadrzewień. Miejsce w historii zawdzięcza Blizna wydarzeniom 

z okresu okupacji hitlerowskiej. W sierpniu 1943 roku alianci zbombardowali niemiecki 

ośrodek broni rakietowej w Peeneműnde. Zniszczono większość wyrzutni pocisków V-1, 

poważnie uszkodzone zostały zakłady produkcyjne. Aby kontynuować doświadczenia 

z nową, groźną bronią, Niemcy zmuszeni zostali do utworzenia baz, znajdujących się poza 

zasięgiem bombowców startujących z lotnisk w Anglii. Jedna z nich powstała w Bliźnie. 
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Była to lokalizacja dobrze przemyślana, a przy tym bezpieczna. Przyszły poligon 

usytuowany został w pobliżu obozu pracy przymusowej i poligonu SS w Pustkowie. 

Zapewniało to siłę roboczą do budowy urządzeń oraz ochronę wojskową. Wzdłuż asfaltowej 

szosy prowadzącej ze stacji kolejowej w Kochanówce do Ocieki, zbudowano sześć 

kompleksów wojskowych, tzw. ringów, w których kwaterowało około 2 tys. żołnierzy. Od 

Mielca po Kolbuszową rozciągał się poligon Wehrmachtu, gdzie również stacjonowało parę 

tysięcy żołnierzy. W Górnie znajdowało się dowództwo poligonu lotniczego. Rozległe 

kompleksy leśne, pilnie strzeżone, skutecznie maskowały instalowane w tym rejonie 

urządzenia i obiekty. 

Prace w Bliźnie rozpoczęto niemal bezpośrednio po zbombardowaniu Peeneműnde – latem 

1943 roku. Wieś wysiedlono, teren ogrodzono płotem z drutu kolczastego. Od stacji 

kolejowej w Kochanówce wybudowano betonową szosę oraz bocznicę kolejową. W obozie 

pracy w Pustkowie utworzono specjalną grupę robotników, zatrudnioną w Bliźnie. 

Wykarczowano fragment lasu, wzniesiono baraki, garaże i bunkry dla ochrony poligonu, 

ułożono betonowe płyty pod wyrzutnie. Jednocześnie, dla zamaskowania urządzeń, w ich 

pobliżu postawiono kilka wiejskich domów, wykonanych z dykty. W listopadzie 1943 roku 

w budynku miejscowej szkoły osadzono załogę wojskową. Wokół poligonu rozmieszczono 

posterunki, a patrole SS zatrzymywały każdego, kto zbliżył się do zakazanej strefy. Dostępu 

do niej broniły też, wcześniej zbudowane w Ociece, betonowe bunkry. 

Znajdował się tu obóz Baudienstu, czyli polskiej przymusowej służby budowlanej. Bocznicą 

kolejową dostarczano do Blizny gotowe rakiety. Na poligonie poddawano je próbom. 
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Początkowo były to latające bomby V-1, sterowane z ziemi drogą radiową, a następnie 

rakiety V-2, napędzane silnikami odrzutowymi. Rakiety, wystrzeliwane w Bliźnie, 

kierowane były na poligon w Sarnakach nad Narwią (około 300 km), spadały jednak 

w różnych miejscach, niekiedy w samej Bliźnie lub w pobliżu. Próbami w Bliźnie 

zainteresował się wywiad AK. Chodziło o przechwycenie pocisku i rozpracowanie jego 

budowy, zasad lotu, szczegółów technicznych. Nie było to łatwe, gdyż po upadku rakiety, 

na miejscu natychmiast zjawiali się Niemcy i skrupulatnie zbierali fragmenty pocisku. 

W stosunkowo najlepszej sytuacji byli wywiadowcy AK, zainstalowani w nadleśnictwie 

Wola Ociecka, ponieważ mieli oni dostęp do otaczających Bliznę lasów. Ostatecznie jednak 

pod Sarnakami zdobyto niewypał rakiety V-2, a jej części przekazane zostały do Londynu, 

samolotem z lądowiska pod Tarnowem. Dzięki polskim żołnierzom podziemia, rozwiązana 

została tajemnica nowej broni Hitlera. Specjaliści alianccy, znając już konstrukcję rakiet, 

opracowali metodę pozwalającą na zmianę ich kierunku lotu. W czerwcu 1944 roku 

urządzenia wyrzutni zdemontowano i wywieziono w Bory Tucholskie. Po latach sporo 

jeszcze materialnych śladów pozostało po tym, dramatycznym epizodzie w historii Blizny. 

Poligon, w części porośnięty jest znów lasem. Na jego skraju dostrzec można resztki 

murowanego posterunku niemieckiego. Zachowały się schrony, z których odpalano rakiety, 

fragmenty wyrzutni, resztki hali montażowej. W Bliźnie istnieje Park Historyczny. 

b) Sołectwo Borek Mały  
 

Dla turystów szczególnie atrakcyjny jest Borek Mały. Pomiędzy pasami lasu mieszanego 

rozciągają się jeziorka, powstałe w miejscach wyrobisk piasku i żwiru. Można w nich łowić 

ryby, można się kąpać. Zagospodarowanie otoczenia tych zbiorników, to oferta dla ludzi 

pragnących inwestować w infrastrukturę turystyczną. 
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c) Sołectwo Kozodrza  

W Kozodrzy poza XIX - wieczną, murowaną kapliczką zachował się stosunkowo młody, ale 

niezwykle romantyczny zespół młyna. Murowany, piętrowy młyn sąsiaduje z domem, 

zbudowanym na wzór pałacu, w popularnym w okresie międzywojennym stylu 

dworkowym, podkreślającym zasobność i wyrafinowany gust właścicieli. Sąsiedztwo 

rzeczki i stawu przydaje budowlom nastroju, tworząc wraz z rozległymi okolicznymi łąkami 

oazę ciszy i wygody. 

 

Na granicy Kozodrzy i Borku, po prawej stronie drogi wznosi się wśród pól kamienna figura 

Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Postawiona około połowy XVIII w. należy 

stylistycznie do epoki późnego baroku. Wysoki, masywny cokół o wklęsłych narożach 

podtrzymuje niewielką, zwiewną rzeźbę ocienioną koronami drzew. Matka Boska, ukazana 

w silnym kontraście, okryta bogato sfałdowanym płaszczem trwa od wieków w ekstazie 

zapatrzona w otwarte dla Niej Niebo. Pośród mijających lat, pór roku, bogactwa przyrody, 

toczącego się wokół życia ona jedna, swoją obecnością wskazuje ostateczny cel ziemskiej 

wędrówki. 

d) Sołectwo Kamionka  

Wieś położona w północnej części gminy, w malowniczym pejzażu lasów, nad rzeką 

Tuszymką. 
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Kamionka, pozostając wsią rolniczą, stopniowo zmienia swoje oblicze. Dzięki zbudowaniu 

sztucznego zbiornika na Tuszymce, powstały warunki do rozwijania turystyki i rekreacji. 

Nad brzegami zalewu wzniesiono obiekty wypoczynkowe, usługowe, handlowe. Piękne 

krajobrazy, rozległe lasy, woda przyciągają coraz więcej gości z całego regionu. We wsi 

działa prężnie Gminny Ośrodek Kultury z Izbą Pamięci Wilhelma Macha. Jest tu biblioteka, 

poczta, szkoła. 

 
 

Z Kamionki pochodził ksiądz Roman Sitko, kapłan beatyfikowany przez papieża, Jana 

Pawła II, 13 czerwca 1999r. w Warszawie. Miejsce, gdzie stał jego rodzinny dom, 

mieszkańcy wsi otoczyli szczególną czcią. Ustawiono krzyż, na potężnym głazie wyryto 

pamiątkowy napis, zagospodarowano studnię, z której czerpać można czystą, krystaliczną 

wodę. Wokół rozciąga się droga krzyżowa. 

Współcześnie wzniesiono w Kamionce murowaną świątynię o spokojnej, nowoczesnej 

bryle i wyniosłej, pobitej blachą wieży wybiegającej ku niebu strzelistym, ostrosłupowym 

hełmem. W jej wnętrzu, urządzonym zgodnie z duchem czasu widnieje cało postaciowy 

portret błogosławionego księdza Romana Sitki.  

 

Najstarszym obiektem we wsi jest XIX - wieczna, murowana kapliczka przydrożna 

z ludowym wizerunkiem Matki Boskiej Gromnicznej we wnętrzu. Wybudowana na planie 

kwadratu ma zdobione płycinami ściany i dwuspadowy, kryty dachówką daszek. 
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e) Sołectwo Ocieka  

Według miejscowej legendy, w rejonie Ocieki rozegrała się bitwa z Tatarami zakończona 

zwycięstwem polskich rycerzy. Pamiątką po tym wydarzeniu ma być nazwa Góra Tatarska, 

odnosząca się do wzniesienia nad wsią. Tak utrzymuje legenda, natomiast fakty historyczne 

są następujące. W 1531 roku hetman wielki koronny Jan Tarnowski stoczył pod Obertynem 

bitwę z armią hospodara mołdawskiego Piotra Raresza. Mimo czterokrotnie liczniejszego 

nieprzyjaciela, bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków. Wzięto wielu jeńców 

tatarskich. Tarnowski przyprowadził ich do Polski i osadził w swoich dobrach, m.in. 

w Ociece. Jeńcy stali się też osadnikami nowej wsi - sąsiadującego z Ocieką Sadykierza. Ta 

nazwa ma wyraźny tatarski rodowód, a potomkowie wojowników hospodarza żyją tu do 

dzisiaj. Co do Góry Tatarskiej, to zapewne w tym właśnie rejonie osadzono tatarskich 

jeńców. 

Dramatyczne chwile przeżyła Ocieka podczas I wojny światowej. W maju 1915 roku, po 

przełomowej dla losów frontu wschodniego bitwie pod Gorlicami, cofające się oddziały 

rosyjskie dokonały przegrupowania i koncentracji w rejonie Ocieki i Rudy. Doszło tu do 

krwawej, zaciętej bitwy zakończonej austriackim zwycięstwem. Od ostrzału artyleryjskiego 

spłonęła część zabudowy wsi, były też ofiary wśród ludności cywilnej. Do 1973 roku Ocieka 

była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, do której należały także Wola Ociecka, Blizna 

i Zdżary. Po reformie administracyjnej GRN w Ociece weszła w skład gminy Ostrów. 

Osobliwością Sadykierza jest jeziorko polodowcowe ze stanowiskiem grzybieni białych. 
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Na skraju Ocieki wznosi się kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny. Zbudowany w latach 

1908 - 1910 z fundacji księdza Patryka Kosierbskiego przez budowniczego, Szymona 

Stawiarskiego z Sieniawy, zastąpił starszą świątynię, pochodzącą z lat 1802 - 1809. 

W jasnym wnętrzu, w neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem, pochodzący z II połowy XVII w., wzorowany na słynnym wizerunku 

z kościoła Santa M. Maggiore w Rzymie. Pośród nowszego wyposażenia na uwagę 

zasługują: XVIII - wieczny krucyfiks, figura św. Katarzyny, patronki parafii, z przełomu 

XVII i XVIII w. oraz wiszący, kryształowy świecznik z XIX stulecia. Obok kościoła 

rozciąga się cmentarz, pośrodku którego stoi grobowa kaplica Romerów. Wybudowana 

w 1905r. z fundacji Zygmunta z Dąbia hr. Romera zachwyca starannością i efektownością 

neogotyckiej architektury. Poprzedzona schodkami, zwieńczona schodkowym szczytem 

fasada mieści herb Romerów - Jelita. Wejście do krypty prowadzi od zewnętrznej strony 

prezbiterium. 

W Ociece i na wzniesieniach, przy drodze prowadzącej na północ oglądać można 

poniemieckie bunkry. Potężne, żelbetowe konstrukcje robią duże wrażenie na turystach. 

Do końca nie wiadomo, co kryją, gdyż podziemne kondygnacje zostały zasypane gruzem 

i ziemią, bądź też zalane wodą. To, oczywiście działa na wyobraźnię i potęguje tajemniczość 

bunkrów. Wśród okolicznych mieszkańców usłyszeć można opinię, że pod ziemią 

hitlerowcy ukryli skarby. Sprawdzenie tej, mało prawdopodobnej tezy wymaga niezwykle 

żmudnych i kosztownych prac i do tej pory nikt się na nie nie zdecydował. 

f) Sołectwo Wola Ociecka  

W sąsiedniej Woli Ocieckiej pozostała siedziba Romerów - klasycystyczny, urokliwy dwór 

otoczony krajobrazowym, rozległym parkiem. Parterowa budowla, wzniesiono w II ćwierci 

XIX w. ma plan wydłużonego prostokąta nakrytego dwuspadowym dachem. Podczas 

remontu prowadzonego w 1956 roku, adaptującego dwór na szkołę, przekształcono 

pierwotny układ wnętrza i zmieniono trzy elewacje budynku. W pierwotnej formie 

zachowała się jedynie wejściowa, południowa fasada. Jej harmonia, szlachetność i elegancja 

tworzy szczególną, sentymentalną atmosferę. Elewację dzieli długi, wgłębny portyk wsparty 

na czterech, kanelowanych, toksańskich kolumnach, osłaniający cieniem główne wejście. 

Po bokach portyku gładkość ścian budowli ożywiono arkadkami i pilastrami tworzącymi 

pola dla prostokątnych okien. Na osi wejścia zachował się owalny gazon z podjazdem. 

Mocno przetrzebiony, zniekształcony kompozycyjnie park zachował imponujące rozmiary 

i wiele wiekowych drzew (m.in. lip i dębów), wśród których rosną modrzewie uznane za 

pomniki przyrody. Wytrawne oko odnajdzie wśród plątaniny ścieżek i krzewów ślady 

pierwotnego rozplanowania - kopczyka widokowego z grabem, grabowych altan i alei, 

stawu we wschodniej części ogrodu. 
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W obrębie parku, tuż przy głównej drodze stoi murowana, tynkowana na biało kaplica 

przydrożna, wspaniale prezentująca się na tle ciemnej zieleni drzew. Wzniesiona w 1831 

roku, założona na planie kwadratu wyróżnia się oryginalnością architektury. Elewacja 

wejściowa poprzedzona wgłębnym portykiem wspartym na dwóch parach kolumn 

i nakrytym daszkiem ma mocno rozczłonkowany, bogaty szczyt. Dwustrefowy, dekorowany 

spływami i obeliskami z dwiema prostokątnymi płycinami, ciężki i monumentalny dodaje 

kapliczce powagi, którą rozbijają zamknięte trójkątne okna i drzwi. 

W tutejszym dworze, u swojej córki, Marii Romerowej, spędziła ostatnie lata życia Anna 

z Działyńskich Potocka (1846 - 1925) - postać wybitna o wyrazistej osobowości, autorka 

książki "Mój pamiętnik", znajdującej mimo upływu lat szerokie grono czytelników. 

g) Sołectwo Ostrów  

Ostrów, to wieś nowoczesna, dobrze zagospodarowana. Dużo się tu inwestuje, zwłaszcza 

w dziedzinie infrastruktury komunalnej. W ostatnich latach powstało szereg niewielkich 

firm prywatnych, rozwinęły się usługi, handel. Bliskość Ropczyc, położenie przy ważnej 

trasie komunikacyjnej do Mielca, aktywność mieszkańców stwarzają obiecujące 

perspektywy na przyszłość. 

Postacią zasługującą na pamięć jest nieżyjący już  Jan Stręk, zbieracz pamiątek przeszłości, 

zabytków związanych z kulturą ludową, rzeźbiarz i pszczelarz. Jego zagroda, wypełniona 

eksponatami, budzi powszechne zainteresowanie. Gospodarz chętnie przyjmował turystów, 
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oprowadzał ich po swoim "skansenie", opowiadał o historii wsi i własnych, ciekawych 

przeżyciach. 

 

Obok głównej, przecinającej wieś drogi stoi drewniany, niewielki kościół parafialny p.w. 

Matki Boskiej Królowej Polski. 

Wzniesiony w latach 1921 - 1923 według projektu Piotra Damaszka, zniszczony częściowo 

w 1944 roku, został po wojnie odbudowany. Plan budowli nawiązuje do typowych 

schematów, w oparciu, o które wznoszono drewniane kościoły na całym obszarze 

Małopolski. Popularność i funkcjonalność tego typu świątyń zadecydowała o wzniesieniu 

tutaj podobnego kościoła. Prostotę podkreślają ściany rozczłonkowane jedynie oknami, brak 

potężnej wieży, skromność założenia. 

Piękne jest wnętrze świątyni spowite łagodnym, złotawym światłem, urządzone ze smakiem, 

łączące się harmonijnie z urodą architektury. Zabytkowymi elementami są: drewniana, 

późnobarokowa ambona (II poł. XVIII w.) pochodząca z kościoła w Lubzinie, prospekt 

organowy z początków XIX stulecia, przywieziony z kościoła kapucynów w Sędziszowie 

Młp. oraz obraz Matki Boskiej Królowej Polski malowany w 1938 roku przez Józefa 

Pochwalskiego. 

W świątyni zachowało się haftowane umbraculum z początku XVIII w. Ten unikalny 

w regionie zabytek zdobi Arka Przymierza i Duch Święty pod postacią gołębicy - wykonane 

haftem płaskimi nićmi kolorowymi, złotymi i srebrnymi. 
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Drugim obiektem sakralnym jest murowana kaplica z początku XX w. Neogotycka, 

współcześnie odnowiona budowla, opięta na narożach szkarpami, ma w bocznych 

elewacjach wysokie, ostrołukowo wykrojone okna, a od frontu trójkątny szczyt z okulusem 

i arkadkowym fryzem. Prostokątny otwór drzwiowy otacza plastyczny portal, ponad 

dwuspadowym dachem wyrasta ażurowa wieżyczka sygnaturki. 

h) Sołectwo Skrzyszów  

Skrzyszów to rozległa i gospodarna miejscowość w większości z nową zabudową. Na jej 

terenie działają placówki handlowe, usługowe, trzygwiazdkowy hotel i restauracja, szkoła 

oraz remiza. W sołectwie funkcjonuje Gminne Centrum Informacji i biblioteka. Przez tę 

miejscowość przebiega odcinek autostrady A4. 

W Skrzyszowie nie lada atrakcją jest murowany piętrowy dwór, który pochodzi z XVI 

stulecia. Obiekt ten wspaniale zachowany, uroku dodaje mu przepięknie urządzone 

ogrody.  Dwór ten wzniesiony najprawdopodobniej w połowie XVI wieku dla Hieronima 

Mieleckiego, ówczesnego właściciela tutejszych dóbr, starosty brzeskiego 

i sandomierskiego. Obiekt reprezentuje popularny typ renesansowego dworu 

małopolskiego. Murowany z kamienia i cegły. Obsadzony jest na sklepionych kolebkowo 

piwnicach, wybudowany na planie kwadratu pierwotnie miał charakter obronny, do dziś na 

klatce schodowej istnieją ślady zamurowanego okna strzeleckiego. Funkcję obronną 

potwierdzają resztki ziemnego wału od północy i fosy od północnego zachodu. Od południa 

siedzibę broniła rzeka Wielopolka. Z upływem wieków skromna rezydencja, w XVIII w. - 

Lubienieckich, w XIX w. - Skrzyńskich, od II połowy XIX w. do końca II wojny- 

Pilaszewskich przestała wystarczać właścicielom. Źródła wymieniają drugi, znacznie 

młodszy dwór, zniszczony w 1945 roku, który zapewne pełnił funkcje mieszkalne. W tym 

czasie dawny, XVI - wieczny dwór zamieniono na lamus. Tradycja utrzymuje, że mieścił on 

też zbór protestancki. Podczas rabacji galicyjskiej, w 1846r., renesansowy budynek został 

silnie zdewastowany. Powtórnie zamieszkały po 1915 roku doczekał się remontu 

połączonego z częściową przebudową. W tym czasie wybito na piętrze nowe, neoromańskie 

okna. Dzielone kolumienkami, zwieńczone arkadkami odcinają się malowniczo od 

spokojnej bryły, dodając dworowi oryginalnego, jednostkowego wyrazu. Suchą prostotę 

ścian ożywiają wąskie pasy gzymsów: kordonowego i wieńczącego i nowszy wykusz na 

piętrze wschodniej elewacji. Wejście, wykrojone łukowo, akcentuje półkoliście wygięty 

odcinek gzymsu wsparty na dwóch, smukłych kolumienkach, całość nakrywa 

czterospadowy dach kryty dachówką. 
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Na zachód od budynku, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, na niewielkim kopcu rośnie 

imponujący, liczący ponad 300 lat dąb o rozłożystej koronie. Powyżej, w ramach 

rewaloryzacji zespołu dworskiego zbudowany został hotel z pełnym zapleczem 

gastronomicznym i urządzeniami rekreacyjnymi.   

W latach okupacji niemieckiej Skrzyszów stanowił bazę kontrowersyjnego oddziału 

Gwardii Ludowej - Armii Ludowej, oskarżanych przez okoliczną ludność o działalność 

bandycko-rabunkową. W przededniu wejścia na te tereny Armii Czerwonej dowódcy 

wspomnianego oddziału GL\AL - Stanisław Jaskier oraz Władysław Wilczyński zostali 

wyrokiem polskiego państwa podziemnego zlikwidowani przez żołnierzy Armii Krajowej. 

Również ze Skrzyszowa pochodził przedwojenny działacz Komunistycznej Partii Polski 

i najprawdopodobniej jej agent w szeregach PSL "Piast", a później SL Piotr Chłędowski. 

Skrzyszów jest również siedzibą parafii. Nowoczesny kościół, usytuowany przy 

skrzyżowaniu lokalnych dróg ma plan prostokąta nakrytego stromym, dwuspadowym 

dachem. Ponad wejściem góruje czworoboczna wieża o stożkowym hełmie, wpojona 

częściowo w mury fasady. Od kiedy w 1980 r. proboszczem w Lubzinie został ks. Józef 

Dudziak, w Skrzyszowie rozpoczęło się regularne sprawowanie Mszy św. w każdą 

niedzielę. Później rozpoczęły się starania o budowę nowej świątyni i utworzenie nowej 

parafii. Dzieło budowy kościoła rozpoczął ks. J. Dudziak. Najpierw miał być to punkt 

dojazdowy. Potem do budowy filialnego kościoła został oddelegowany z Lubziny ks. 

Andrzej Klimek. Zaangażowanie ludzi w budowę kościoła było, jak na niewielką, liczącą 

ok. tysiąca mieszkańców parafię, wielkie. Inwestycję rozpoczęto w 1983 r., jej budowa 
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została zakończona w 1989 r. Jednak prace nad wykończeniem świątyni, a szczególnie jej 

wnętrza trwały jeszcze kilka lat. W kościele uwagę zwracają dwa boczne ołtarze. Po lewej 

stronie znajduje się duży obraz Jezusa Miłosiernego, a po jego bokach mniejsze obrazy 

przedstawiające polskich świętych. Po stronie prawej w centralnym miejscu jest duża kopia 

obrazu Matki Bożej z Zagórzan k. Gorlic, obok niej mniejsze, przedstawiające sceny 

z tajemnic różańcowych.  

i) Sołectwo Zdżary  

Zdżary to niewielka, usytuowana w otoczeniu lasów wieś, powstała zapewne w wyniku 

trzebieży puszczy w XVII wieku. Wskazuje na to jej nazwa (żdżar - żar) sugerująca, że osadę 

założono na wykarczowanym i wypalonym skrawku lasu. Mieszkańcy Zdżar trudnili się, 

podobnie jak osadnicy sąsiednich wsi: Kamionki i Rudy, rzemiosłami opartymi na surowcu 

drzewnym, zajmowali się też bartnictwem. 

W rejonie Zdżar zalegają obfite złoża piasku i żwiru, eksploatowane, poczynając od XIX 

wieku, aż do czasów obecnych. Atrakcją przyrodniczą wsi jest grupa wiekowych dębów 

szypułkowych, rosnących w sąsiedztwie budynków leśnictwa. Opodal znajduje się 

śródleśne, pięknie położone jezioro z dużym fragmentem piaszczystej plaży. W sezonie 

letnim, nad brzegami jeziora zażywać można wypoczynku w bliskości natury i kąpieli 

w czystej, niczym nieskażonej wodzie. 
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B. Demografia. 

 

Nazwa miejscowości, liczba mieszkańców, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. 

 

 Wykaz ludności 

 

Sołectwa Liczba mieszkańców 

1. Borek Mały 308 

2. Blizna 261 

3. Kamionka 919 

4. Kozodrza 788 

5. Ostrów 1704 

6. Ocieka 1247 

7. Skrzyszów 1138 

8. Wola Ociecka 714 

9. Zdżary 266 

 

 Przyrost naturalny 

 2015 2016 2017 2018 

Urodzenia 82 96 95 86 

Zgony 53 72 69 56 

 

 Seniorzy (stan na 31 grudnia 2018) 

 Kobiety Mężczyźni 

60+ 783 592 

 

 Dzieci i mieszkańcy gminy 

Przedział wiekowy Liczba osób 

0-6 lat 577 

7-18 lat 936 

19-59 lat 4457 

60+ 1375 

 

 Migracja (stan na 31 grudnia 2018) 

 2015 2016 2017 2018 

zameldowanie 166 229 249 261 

wymeldowanie 131 224 208 206 
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C. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów: 

 

 Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie 

 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie 

 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowie - Sieć szkół i przedszkoli 

w Gminie Ostrów – stan na 30 września 2018r. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Macha w Kamionce 

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrzyszowie /Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie, Publiczne Przedszkole 

w Skrzyszowie/ 

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kozodrzy /Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy, Publiczne Przedszkole im. Wandy 

Chotomskiej w Kozodrzy/ 

- Szkoła Filialna w Zdżarach. 

 

D. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy w 2018 roku. 

 

Rada Gminy w Ostrowie podjęła w 2018 roku ogółem 122 uchwały, które tematycznie 

dotyczyły: 

 ustalenia i realizacji budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej podatków, 

opłat, dotacji itp.; 

 miały charakter organizacyjny  związany z ukonstytuowaniem się Rady, planami 

pracy Rady i Komisji, 

 spraw związanych z obrotem nieruchomościami gminy, 

 planowania przestrzennego,  

 spraw oświatowych, 

 innych spraw wynikających z bieżącej działalności gminy. Większość uchwał 

została zrealizowana, bądź nie wymaga realizacji. W grupie tej mieszczą się m.in. 

uchwały typu organizacyjnego i plany Rady, których sposób realizacji jest 

oczywisty. Realizacja pozostałych uchwał prowadzona jest w sposób bieżący.  
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Uchwały podejmowane na sesjach Rady Gminy : 

1) przekazano do realizacji na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Ostrowie, 

2) przekazano do legalizacji Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie, 

3) stanowiące akta prawa miejscowego przesłano do ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 

4) dołączono do zbioru uchwał i wpisano do bieżącego rejestru uchwał, 

prowadzonego w formie papierowej.  

 

III. Informacje finansowe. 
 

A. Wykonanie budżetu gminy Ostrów. 

 

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ostrów za rok 2018. 

Budżet Gminy Ostrów na rok 2018 określony został uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/245/17 

z dnia 29 grudnia 2017 roku. 

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 52.701.816,56 zł, natomiast plan 

wydatków budżetowych wyniósł 56.970.140,01 zł. Uchwalono planowany deficyt budżetu 

gminy w kwocie 4.268.323,45 zł, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek.  

W wyniku przyjętych zmian w budżecie Gminy wprowadzonych uchwałami Rady Gminy 

i zarządzeniami Wójta Gminy planowane dochody na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnęły 

poziom 66.076.229,47 zł, a planowane wydatki wyniosły 70.297.718,93 zł. W wyniku 

wprowadzenia wolnych środków w wysokości 679.885,05 zł zmieniła się wielkość 

planowanego deficytu do łącznej wysokości 4.221.489,46 zł. Spłatę planowanych rat 

pożyczek i kredytów z już zrealizowanych umów planowano pokryć przychodami 

pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. 

 

Plan dochodów budżetowych w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 

13.374.412,91 zł. 

Zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych w stosunku do planu pierwotnego 

o kwotę 13.327.578,92 zł. 

Ostatecznie po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina zamknęła budżet planowym 

deficytem budżetowym w wysokości 4.221.489,46 zł. 
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Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu. 

 

2018 rok 

  Plan zł Wykonanie zł Różnica zł % 

Dochody 66 076 229,47   67 093 063,12 1 016 833,65 101,54% 

Wydatki 70 297 718,93    63 138 311,27 - 7 159 407,66 89,82% 

nadwyżka/deficyt - 4 221 489,46 3 954 751,85     

 

 

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł na koniec roku 

2018 kwotę 10.485.192,32 zł, co stanowi 15,63 % wykonanych dochodów. 

W ramach zaplanowanych na rok 2018 rozchodów budżetu gminy wpłacono na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie kwotę 281.080,00 zł tytułem 

spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie budowy kompostowni, kwotę 493.617,30 zł 

tytułem spłaty pożyczki na finansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Ocieka 

i Borek Mały oraz kwotę 969.983,74 zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej na 

budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, kwoty 102.917,20 zł 

i 33.624,40 zł tytułem spłaty rat kredytów zaciągniętych w roku 2013 w Banku 

Spółdzielczym w Rymanowie, kwotę 444.444,00 zł tytułem spłaty kredytu na rzecz Banku 

Spółdzielczego w Ropczycach zaciągniętego w roku 2015 na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy, oraz kwotę 333.333,32 zł tytułem spłaty kredytu na rzecz Banku 

Spółdzielczego w Ropczycach zaciągniętego w roku 2016 na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy. 

Koszt obsługi długu za 2018 rok wyniósł 347.632,15 zł.  

 

W toku wykonywania budżetu pomimo zaplanowania nie został zaciągnięty 

krótkoterminowy kredyt w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie 

przejściowego deficytu budżetu Gminy.  

 

Stan wykonania dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu, a także przychodów 

i rozchodów budżetu obrazuje poniższa tabela: 

Dochody 67 093 063,12zł 

Wydatki 63 138 311,27zł 

Nadwyżka / deficyt 3 954 751,85zł 

Przychody 679 885,05zł 

Rozchody 2 678 998,96zł 
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Stan środków finansowych na rachunku bieżącym jst i rachunkach bankowych 

samorządowych jednostek budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 

ogółem 2.411.462,47 zł. 

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy 

spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 1.127.383,76 zł, z czego: 

 w podatku od nieruchomości – 662.952,76 zł 

 w podatku rolnym – 68.263,00 zł 

 w podatku od środków transportowych – 396.168,00 zł 

   co stanowi 1,68 % wykonanych dochodów. 

 

W wyniku udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień przez Radę Gminy łączny ubytek dochodów 

wyniósł 668.462,76 zł, z czego: 

 w podatku od nieruchomości – 668.462,76 zł 

   co stanowi 1,00 % wykonanych dochodów. 

 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja 

Podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w roku budżetowym 

kwotę 26.491,49 zł, z czego : 

 w podatku od nieruchomości – 21.776,00 zł 

 w podatku rolnym – 2.017,24 zł 

 w podatku leśnym – 298,25 zł 

 w podatku od środków transportowych – 2.400,00 zł 

   co stanowi 0,04 % wykonanych dochodów. 

 

Łączne skutki obniżenia dochodów budżetu z powyższych tytułów zamknęły się kwotą 

1.822.338,03 zł, co stanowi 2,72 % wykonanych dochodów budżetu gminy. 

 

Nieściągnięte należności do budżetu wraz z zaległościami alimentacyjnymi stanowiły kwotę 

1.828.123,76 zł.  

Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 

0,00 zł. Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane. 
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Analizując wykonanie budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej 

należy stwierdzić, że nie miały miejsca przekroczenia budżetu. 

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planowanym przeznaczeniem 

w sposób oszczędny i celowy. 

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

w planowanej kwocie 10.086.819,02 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

Niewykorzystane do końca roku środki z dotacji na zadania z zakresu administracji 

rządowej i na zadania własne w wysokości 24.422,13 zł zostały zwrócone do dysponenta. 

 

D O C H O D Y 

 

Realizacja dochodów na koniec roku wyniosła 101,54 %, na rachunek budżetu 

wpłynęło o 1.016.833,65 zł więcej dochodów niż planowano. Nie wszystkie jednak pozycje 

planowe po stronie dochodów zostały zrealizowane. Nie zrealizowano planu dochodów 

w podatku rolnym, leśnym i od środków transportowych, wpływów z opłat opłaty skarbowej 

oraz podatku od spadków i darowizn, a także z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Dodatkowo brak było wpływów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak nabywców na działki 

oferowane przez Gminę do sprzedaży. 

W ujęciu syntetycznym plan i realizacja dochodów za rok 2018 przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie 

w zł 

% 

Dochody własne 41 975 

976,80 

44 224 

884,62 

105,36% 

udziały PIT 3 393 265,00 3 608 902,00 106,35% 

udziały CIT 20 000,00 23 352,42 116,76% 

podatek od nieruchomości 3 250 000,00 3 369 262,46 103,67% 

podatek rolny 205 000,00 156 696,36 76,44% 

podatek leśny 145 000,00 131 550,39 90,72% 

podatek od środków transportowych 320 000,00 275 875,80 86,21% 

wpływy z karty podatkowej 1 000,00 0,00 0,00% 

podatek od spadków i darowizn 20 000,00 16 712,03 83,56% 

wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 20 054,00 80,22% 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 984,00 2 984,00 100,00% 

wpływy z podatku od czynności cywil. 111 000,00 138 720,00 124,97% 

wpływy za zezwolenie na alkohol 100 000,00 95 509,46 95,51% 

wpływy z opłat innych 2 594 000,00 2 434 703,80 93,86% 
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wpływy z majątku 29 162 

389,76 

31 475 

732,27 

107,93% 

pozostałe wpływy 2 626 338,04 2 474 829,63 94,23% 

Subwencje 9 931 738,00 9 931 738,00 100,00% 

oświatowa 6 463 669,00 6 463 669,00 100,00% 

wyrównawcza 3 191 659,00 3 191 659,00 100,00% 

rekompensująca 276 410,00 276 410,00 100,00% 

Dotacje 11 259 

658,04 

11 190 

073,79 

99,38% 

na zadania zlecone 10 086 

819,02 

10 036 

010,97 

99,50% 

na zadania własne 911 375,00 899 177,43 98,66% 

porozumienia 0,00 0,00 0,00% 

inne 261 464,02 254 885,39 97,48% 

Inne, w tym majątkowe 2 908 856,63 1 746 366,71 60,04% 

RAZEM 66 076 

229,47 

67 093 

063,12 

101,54% 

 

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się 

następująco: 

Wyszczególnienie Zaległości w zł  

01.01.2018 r. 

Zaległości  w zł 

31.12.2018 r. 

  I. Zaległości podatkowe 547 544,61 704 751,04 

     w tym :     

podatek od nieruchomości 308 334,88 333 838,39 

podatek rolny 41 894,33 47 088,75 

podatek leśny 18 459,50 19.612,80 

podatek od środków transportowych 178 855,90 304.211,10 

  II. Zaległości w gospodarce gruntami oraz usługi 1 198 739,45 523 027,11 

      w tym :     

użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 436,77 1.003,10 

usługi, czynsze i opłaty 138 112,28 35.330,15 

wpływy z gminnej gospodarki odpadami 24.755,47 28 473,44 

usługi komunalne 1 035 434,93 458 220,42 

  III. Zaległości z innych tytułów 540 162,06 600 345,61 

      w tym :     

podatek od spadków i darowizn 0,00 0,97 

podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 1,00 

zaległości alimentacyjne 540 162,06 600 343,64 

ZALEGŁOŚCI  OGÓŁEM 2 286 446,12 1 828 123,76 
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Na dzień 31 grudnia 2018r. stan zaległości ogółem w stosunku do zaległości na dzień 

1 stycznia 2018r. uległ zmniejszeniu o 458.322,36 zł, tj. o 20,05 % i stanowi 2,72 % 

zrealizowanych dochodów. 

W celu likwidacji i ograniczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych 

w roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono nasilone działania windykacyjne 

polegające na wysyłaniu upomnień, tytułów egzekucyjnych, wezwań do zapłaty. W roku 

bieżącym do zalegających z wpłatami wystawiono: 

 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami  i za usługi – 57 wezwań do 

zapłaty na kwotę 65.568,29 zł  

 w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków    

transportowych – 225 upomnień na kwotę 1.805.248,60 zł, sporządzono 22 tytuły    

wykonawcze na kwotę 889.268,20 zł 

 w zakresie gminnej gospodarki odpadowej – 59 wezwań do zapłaty na kwotę 

15.000,34 zł 

 w zakresie gospodarki komunalnej – 97 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 

389.391,43 zł. 

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest przez urzędy skarbowe. Kwoty 

zaległego podatku wraz z odsetkami przekazywane są na rachunek Urzędu Gminy. 

Egzekucja jest jednak długotrwała i pracochłonna. Pogarszająca się sytuacja materialna 

podatników ujemnie wpływa na terminowość wpłat. Poborcy skarbowi prowadzący 

egzekucję należności coraz częściej sporządzają protokoły nieściągalności wskazując brak 

źródeł dochodu w rodzinie, co ogranicza, a czasem uniemożliwia wyegzekwowanie 

rosnących zaległości podatkowych. 

W Y D A T K I 

 

Wydatki budżetu Gminy Ostrów obejmowały realizację zadań własnych gminy oraz zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami. 

 

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 88,11 % gdyż na plan 70.297.718,93  zł 

wykonanie wyniosło 63.138.311,27 zł. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 

85,43 %, a majątkowe 14,57 %. 

 

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w 93,72 %. Wykonanie działań 

inwestycyjnych przebiegało prawidłowo. Różnica między planem, a wykonaniem wynikała 
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głównie z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok następny. Na finansowanie zadań 

majątkowych wykorzystano kwotę 9.199.977,17 zł tj. 72,19 % założonego planu. 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie nie uległ stan rezerwy ogólnej, której plan 

na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 220.000,00 zł. Stan niewykorzystanej rezerwy na koniec 

roku wyniósł 220.000,00 zł. 

 

W roku 2018 z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na zadania bieżące i majątkowe 

w łącznej kwocie 1.706.099,71 zł.  

Obciążenia finansowe budżetu z tytułu wpłaty na rzecz izb rolniczych zamknęły się kwotą 

2.820,02 zł i dotyczyły 2 % odpisu podatku rolnego. 

Instytucje kultury otrzymały w ramach dotacji na zadania bieżące 994.840,00 zł, 

z tego: 

1) Gminne Centrum Kultury i Sportu – 727.840,00 zł 

2) Gminna Biblioteka Publiczna – 267.000,00 zł 

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano łącznie kwotę 

100.000,00 zł. 

Z tytułu porozumień ze stowarzyszeniami przekazano w formie dotacji celowej kwotę 

28.810,00 zł na dofinansowanie remontów strażnic OSP.  

Z tytułu porozumień z samorządem województwa przekazano w formie dotacji celowej na 

dofinansowanie remontów bieżących kwotę 65.828,93 zł oraz na dofinansowanie inwestycji 

drogowych na drogach wojewódzkich kwotę 236.800,76 zł, natomiast na dofinansowanie 

inwestycji drogowych w powiecie ropczycko – sędziszowskim kwotę 270.000,00 zł oraz 

dokonano wpłaty na fundusz celowy na remont pomieszczeń KPP w Ropczycach kwotę 

5.000,00 zł. 

Dodatkowo na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie przekazano 

kwotę 2.000,00 zł. 

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zrealizowano z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

dochody w kwocie 95.509,46 zł. Wydatki na realizację Programu zamknęły się kwotą 

106.594,85 zł. 

 

Wypłacono stypendia sportowe na kwotę 5.800,00 zł 
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B. Omówienie ważniejszych kwestii dotyczącej wykonania wydatków Gminy 

Ostrów. 

  

Rolnictwo – 90.862,33 tj. 98,61 % 

 

1. Izby rolnicze – 2.820,02 tj. 68,79% planu 

Zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na utrzymanie 

Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

 

2. Pozostała działalność – 79.380,69 tj. 100,00% planu 

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 79.380,69 zł dokonano zwrotu producentom 

rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 827.034,55 tj. 59,07 

% planu 

 

1. Dostarczanie wody – 827.034,55 tj. 59,07% planu 

W ramach wykonanych wydatków bieżących pokrywano utrzymanie jednostki budżetowej 

zajmującej się sprawami produkcji i dostarczanie wody w wysokości 655.711,09 zł, w tym 

na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 317.295,02 zł oraz wykonano nakłady 

inwestycyjne w kwocie 171.323,46 zł.  

 

Transport i łączność – 1.513.477,20 zł tj. 72,89 % planu 

 

1. Drogi publiczne wojewódzkie – 302.629,69 tj. 88,70 % planu 

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznaczono łącznie 65.828,93 zł. 

Na wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału przeznaczono łącznie 236.800,76 zł. 

 

2. Drogi publiczne powiatowe – 270,000,00 tj. 100,00 % planu 

Na wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału przeznaczono łącznie 270.000,00 zł. 
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3. Drogi publiczne gminne – 940.847,51 tj.67,93 % planu 

Na remonty, konserwacje, bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych 

sołectwach, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z wydatków bieżących 

wydatkowano kwotę 298.543,17 zł. 

Na inwestycje związane z budową dróg i chodników na terenie gminy wydatkowano kwotę 

642.304,34 zł. 

 

Działalność usługowa – 181.660,48 zł tj. 62,86 % planu 

 

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 145.251,53 tj. 58,10 % planu 

W ramach wydatków sfinansowano podziały geodezyjne, zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowych planów ogólnych, koszty 

działalności gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, projekty decyzji 

o warunkach zabudowy. 

 

2. Cmentarze – 36.408,95 zł tj. 93,36 % planu 

 

Administracja publiczna – 5.187.112,06 tj. 85,74 % planu 

 

1. Urzędy wojewódzkie – 53.273,00 zł tj.100,00 % planu 

Wydatki bieżące w wysokości 52.269,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 

oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej w przedmiocie ewidencji ludności i spraw wojskowych. Pozostała kwota 

w wysokości 1.004,00 zł została przeznaczona na zakup czytników do podpisu 

kwalifikowanego dla dwóch pracowników. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej. 

 

2. Starostwa powiatowe – 0,00 zł tj. 0,00 % planu 

Zaplanowano, lecz nie wydatkowano kwotę dotacji na pokrycie zwiększonych kosztów 

funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ropczycach. 

 

3. Rady gmin – 127.242,16 zł tj. 97,88 % planu 
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Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę diet, obsługę sesji, komisji, biura 

Przewodniczącego Rady Gminy, szkolenia radnych, delegacje służbowe. 

 

4. Urzędy gmin – 4.324.774,53 zł tj. 83,96 % planu 

Na bieżące utrzymanie urzędu (bez wynagrodzeń i pochodnych), w tym łącznie z realizacją 

projektu e-inclusion – przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia cyfrowego – i projektu 

„Geniusz IT” przeznaczono 1.802.551,99 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, 

opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, 

szkolenia pracowników, opłaty za licencje programów komputerowych, koszty 

ubezpieczenia mienia urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty i naprawy bieżące 

sprzętu i maszyn, koszty podróży służbowych i zagranicznych oraz odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych.  

Na projekt „Geniusz IT” wydatkowano kwotę 5.823,23 zł. 

Na projekt e-Inclusion wydatkowano kwotę 74.576,21 zł. 

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu wydatkowano 2.269.224,06 zł.  

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 252.998,48 zł, w tym na modernizację 

ogrzewania w budynku Urzędu Gminy, w części sfinansowanego dotacją pozyskaną 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

w wysokości 22.855,90 zł. 

 

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 645.586,21 zł tj. 95,47 % planu 

Wydatki bieżące za 2018 zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, rozmowy 

telefoniczne, opłaty licencyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz 

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 572.660,27 zł w ramach funkcjonowania Zespołu 

Obsługi Jednostek Oświatowych. 

 

6. Pozostała działalność – 36.236,16 zł tj. 97,93 % planu 

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę diet, kosztów szkolenia i delegacje 

służbowe dla sołtysów. 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 93.720,19 zł tj. 74,10 % planu 
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1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 1.463,00 zł tj. 100,00 % planu 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na 

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W ramach tych wydatków 

wynagrodzenia i pochodne stanowią 1.460,00 zł. 

 

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów – 92.257,19 zł tj. 73,79 % planu 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na 

przeprowadzenie wyborów na Radnych i Wójta Gminy Ostrów. 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.281.318,04 zł tj. 97,80 % 

planu 

 

1. Komendy powiatowe Policji – 5.000,00 zł tj. 100,00 % planu 

Wydatek dotyczy środków przekazanych na państwowy fundusz celowy na remont 

pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach  

 

2. Ochotnicze straże pożarne – 1.276.318,04 zł tj. 97,79 % planu 

Na wydatki związane z prowadzeniem akcji szkoleniowych i ratowniczych wydatkowano 

kwotę 17.016,50 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich wykorzystano 

43.221,15 zł.  

Pozostałe środki bieżące dotyczą głownie wydatków na utrzymanie bojowe jednostek OSP, 

w tym między innymi na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu 

strażackiego, obuwia i umundurowania strażackiego, za badania techniczne, ubezpieczenie 

budynków OSP, organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz turnieju 

wiedzy pożarniczej, remontów oraz konserwacji sprzętu. 

Udzielono również dotacji dla jednostek OSP na przeprowadzenia niezbędnych remontów 

w kwocie 28.810,00 zł, na które jednostki te pozyskały dodatkowe środki z PSP.  

Na wydatki majątkowe dotyczące termomodernizacji budynków OSP w Ociece i Kamionce 

oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca grzewczego 

w budynku OSP Ostrów wydatkowano kwotę 363.007,04 zł. Część poniesionych wydatków 

na termomodernizację pokryły dotacje pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 113.377,11 zł. Dodatkowo 

wydatkowano kwotę 699.400,00zł na zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP 
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w Skrzyszowie i Woli Ocieckiej, na które pozyskano dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych w łącznej kwocie 559.200,00 zł. 

 

Obsługa długu publicznego – 347.632,15 zł tj. 82,77 % planu 

 

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 347.632,15 zł tj. 82,77% 

planu 

Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek 

w WFOŚiGW w Rzeszowie, na obsługę zaciągniętych w roku 2013 w BS Rymanów dwóch 

kredytów na kwoty 514.583,00 zł oraz 168.122,00 zł, na obsługę zaciągniętego w BS 

Ropczyce w roku 2015 kredytu na kwotę 4.000.000,00 zł, na obsługę zaciągniętego roku 

2016 w BS Ropczyce kredytu na kwotę 3.000.000,00 zł.  

 

Różne rozliczenia – 0,00 zł tj. 0,00 % planu 

 

1. Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł tj. 0,00 % planu 

W roku budżetowym 2018 nie wykorzystano rezerw ogólnych i celowych. 

 

Oświata i wychowanie – 13.117.985,33 zł tj. 93,78 % planu 

 

1. Szkoły podstawowe – 6.503.315,79 zł tj. 94,95 % planu 

W ramach wydatków bieżących (w tym również na Projekt „Geniusz IT”) finansowane były 

wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz pochodne 

od tych wynagrodzeń w kwocie 6.376.240,88 zł, zakup energii, wody, gazu, środków 

czystości, bieżące remonty oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 

placówek oświatowych. W ramach wydatków majątkowych na roboty i zakupy 

inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 261.385,84 zł, w tym na remonty i modernizację 

budynków oświatowych. 

 

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.048.579,01 zł tj. 92,52 % planu 

Wydatkowane środki obejmowały wynagrodzenia i pochodne (w tym na projekt 

„Przedszkola dla wszystkich”) w kwocie 653.773,84 zł, pozostałe wydatki to odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów papierniczych i środków 
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czystości, zakup świadczeń zdrowotnych. Na wydatki majątkowe, związane głównie 

z projektem „Przedszkola dla wszystkich” wydatkowano kwotę 247.439,35 zł 

 

3. Przedszkola – 670.838,29 zł tj. 9,22 % planu 

Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 427.850,29 zł, pozostałą 

kwotę przeznaczono na bieżące remonty, świadczenia socjalne, zakup materiałów 

biurowych, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup świadczeń zdrowotnych, 

podróże krajowe służbowe oraz na projekt „Niepodległa” sfinansowanego dotacją 

w wysokości 10.000,00 zł.  

 

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 163.289,78 zł tj. 92,17 % planu 

Wydatkami objęto utrzymanie oddziału dla dzieci młodszych (dzieci 3 – 4 letnie) w Szkole 

Podstawowej w Ociece. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 

146.437,32 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup pomocy naukowych i książek, 

świadczenia socjalne, zakup materiałów biurowych. 

 

5. Gimnazja – 1.783.970,38 zł tj. 95,52 % planu 

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.649.654,80 zł, 

pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 

świadczeń zdrowotnych, delegacje, zakup materiałów papierniczych oraz bieżące 

utrzymanie placówek. W ramach wydatków na „Projekt Geniusz IT” wydatkowano kwotę  

9.630,86 zł 

 

6. Dowożenie uczniów do szkół – 451.977,87 zł tj. 91,62 % planu 

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.105,66 zł, 

pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 

świadczeń zdrowotnych, delegacje, zakup materiałów papierniczych oraz bieżące 

utrzymanie taboru służącego do przewozu dzieci i młodzieży, w tym również przewóz dzieci 

niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczno – dydaktyczne. 

 

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.425,00 zł tj. 25,00 % planu 

Na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wydatkowano kwotę 

1.425,00 zł. 
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8. Stołówki szkolne i przedszkolne – 441.542,61 zł tj. 93,29 % planu 

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 

428.026,08 zł, pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. 

 

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego – 38.148,10 zł tj. 89,13 % planu 

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 

36.269,12 zł, pozostałe wydatki dotyczą realizacji wydatków pozapłacowych. 

 

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 199.357,46 zł, tj. 72,07 % planu 

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 

177.504,45 zł, pozostałe wydatki dotyczą wyposażenia w pomoce dydaktyczne i naukowe 

oraz dodatki pozapłacowe. 

 

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 45.692,70 zł, 

tj. 79,74 % planu 

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 

37.289,80 zł, pozostałe wydatki dotyczą wyposażenia w pomoce dydaktyczne i naukowe 

oraz dodatki pozapłacowe. 

 

12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 73.798,03 zł tj. 99,67 % planu 

W tym rozdziale opłacono koszty zaopatrzenia dzieci i młodzieży szkolnej w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w całości pokryte dotacją. 

 

13. Pozostała działalność – 281,91 zł tj. 93,97 % planu 

W tym rozdziale opłacono koszty prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do 

rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. 
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Ochrona zdrowia – 108.759,85 zł tj. 96,67 % planu 

 

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 106.594,85 zł tj. 96,61 % planu 

W powyższym rozdziale sfinansowano zadania wynikające z programu rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe od złożonych wniosków o skierowanie na leczenie 

odwykowe, przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych w szkołach. 

 

2. Izby wytrzeźwień – 2.000,00 zł tj. 100,00 % planu 

W powyższym rozdziale dofinansowano koszty funkcjonowania Izby Wytrzeźwień 

w Rzeszowie. 

 

3. Pozostała działalność – 165,00 zł tj. 100,00 % planu 

Wydatkowane kwoty dotyczą dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych za 

wydawane decyzje. 

 

Pomoc społeczna – 1.435.926,80 zł tj. 94,91 %  planu 

 

1. Domy Pomocy Społecznej – 271.671,87 zł, tj. 99,88 % planu 

W ramach wydatków dofinansowano lub sfinansowano pobyt w DPS mieszkańców Gminy 

kwalifikujących się do pobytu w nich, a niemających środków na ich opłacenie.  

 

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.019,21 zł, tj. 100,00 % 

planu 

Na wydatki składa się zakup materiałów dla potrzeb komisji interdyscyplinarnej. 

 

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej – 29.681,13 zł tj. 98,50 % planu 

Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. 
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4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 

116.293,66 zł tj. 85,79 % planu 

Dotacja celowa oraz środki własne zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych 

i celowych w kwocie 116.293,66 zł.  

 

5. Dodatki mieszkaniowe – 32.929,13 zł tj. 77,38 % planu 

Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i dodatków 

energetycznych, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy składanych wniosków 

o przyznanie dodatków (weryfikacja wniosków w oparciu o wywiady środowiskowe). 

 

6. Zasiłki stałe - 211.613,63 zł tj. 99,76 % planu 

Dotacja celowa w kwocie 211.613,63 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. 

 

7. Ośrodki pomocy społecznej – 549.891,09 zł tj. 92,09 % planu 

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 549.891,09 zł, 

w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej kwotę 94.820,00 zł oraz dotacji z zakresu 

administracji rządowej w kwocie 13.398,00 zł oraz środków własnych. Koszty wynagrodzeń 

i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 492.539,03 zł. 

 

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.865,31 zł tj. 99,41 % planu 

Dotacja celowa oraz środki własne zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla 

opiekunki nad dzieckiem wymagającym dodatkowej opieki wychowawczej. Wydatki 

w całości pokrywa dotacja. 

 

9. Pozostała działalność – 198.961,77 zł tj. 94,48 % planu 

Dotacja na dożywianie uczniów wyniosła 159.169,42 zł, natomiast pełny koszt dożywiania 

wraz z dowozem wyniósł 198.961,77 zł.  

 

Edukacyjna opieka wychowawcza – 64.590,49 zł tj. 94,42 % planu 

 

1. Pomoc materialna dla uczniów – 64.590,49 zł tj. 94,42 % planu 
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W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia szkolne dla uczniów o charakterze 

socjalnym, w ramach wyprawki szkolnej.  

 

Rodzina – 9.743.839,92 zł tj. 99,58 % planu 

 

1. Świadczenie wychowawcze – 5.729.279,32 zł, tj. 99,71 % planu 

Wydatki pochodzą w całości z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej, zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń 

wychowawczych i dodatków wychowawczych. Wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania wyniosły 69.711,21 zł, pozostałe 

wydatki bieżące to: zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, szkolenia 

pracowników oraz zwrot kosztów podróży.  

 

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego - 3.653.516,69 zł, tj. 100,00 % planu 

Wydatki pochodzą w całości z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej, zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczkę alimentacyjną, 

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania oraz składki od świadczeń wyniosły 

247.270,95 zł, pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów biurowych, druków, 

wyposażenia, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz zwrot kosztów podróży.  

 

3. Karta Dużej Rodziny – 248,80 zł, tj. 82,93 % planu 

Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, 

zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. Wspieranie rodziny – 31.918,91 zł, tj. 58,44 % planu 

Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone, zgodnie z przeznaczeniem zostały 

wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Największą jednak pozycję 

stanowią wypłaty świadczeń związanych z programem rządowym „Dobry Start”. 

 

5. Rodziny zastępcze – 17.171,74 zł, tj. 68.69 % planu 
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W ramach wydatków sfinansowano pobyt dzieci z terenu Gminy Ostrów w rodzinach 

zastępczych lub w Domach Dziecka. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27.451.511,07 zł tj. 88,83 % planu 

 

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.973.517,86 zł tj. 86,49 % planu 

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 914.101,37 zł, w tym: 

- w ramach wykonanych wydatków bieżących pokrywano utrzymanie jednostki budżetowej    

zajmującej się gospodarką ściekową, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 

kwotę 374.256,53 zł.  

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2.059.416,49 zł, w tym głównie na 

zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Ociecka”, w tym pozyskana 

dotacja na to zadanie wynosi 568.852,00 zł. 

 

2. Gospodarka odpadami – 22.279.790,78 zł tj. 91,08 % planu 

W ramach wykonanych wydatków bieżących pokrywano utrzymanie jednostki budżetowej 

zajmującej się sprawami komunalnymi oraz finansowano prowadzenie gminnego systemu 

gospodarki odpadami w wysokości 19.461.591,41 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 

przeznaczono kwotę 2.342.340,63 zł.  

Łącznie w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2.818.199,37 zł. w tym głównie 

na budowę kwatery nr 12 na składowisku odpadów. 

 

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.075,00 zł tj. 15,38 % planu 

Na bieżącą konserwację zieleni wydatkowano kwotę 500,00 zł. 

 

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.320,00 zł tj. 0,60 % planu 

Wydatki majątkowe w tym rozdziale związane są z kosztami projektowania instalacji OZE 

na potrzeby mieszkańców Gminy Ostrów. 

 

5. Schroniska dla zwierząt – 25.147,12 zł tj. 71,85 % planu 

Wydatki w tym rozdziale związane są z kosztami wyłapywania, badania, ewentualnego 

szczepienia oraz odnajdywania poprzedniego lub znalezienia nowego właściciela dla 
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porzuconych lub bezpańskich zwierząt. Wydatki obejmują również zakup paszy i żywności 

dla bezpańskich zwierząt w trakcie ich przetrzymywania. 

 

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 465.140,65 zł tj. 85,51% planu 

Na zakup energii elektrycznej do oświetlania dróg, placów i ulic gminnych wydatkowano 

łącznie 134.349,88 zł. 

Na konserwację sieci, punktów świetlnych i inne wydatkowana została kwota 97.482,48 zł. 

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 233.308,30 zł. 

 

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska – 1.701.519,65 zł, tj.91,97 % planu 

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.701.519,65 zł, w tym na zadania bieżące 

kwotę 1.290.013,65 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 411.506,00 zł. 

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na zwrot nadwyżki środków do 

WFOŚiGW. 

 

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – 0,00 zł, tj. 

0,00 % planu 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.031.125,00 zł tj. 93,82 % planu 

 

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 764.125,00 zł tj. 91,84 % planu 

Dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce przekazano dotację 

na działalność w wysokości 727.840,00 zł. Projekt modernizacji budynku GCKiS 

w Kamionce wyniósł 36.285,00 zł. 

 

2. Biblioteki – 226.700,00 zł tj. 100,00 % planu 

Kwota ta stanowi w całości dotację dla bibliotek funkcjonujących na terenie gminy. 

 

Kultura fizyczna – 661.755,81 zł tj. 78,31 % planu 
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1.Obiekty sportowe – 550.960,17 zł tj. 75,47 % planu 

Na bieżące utrzymanie stadionów i obiektów sportowych wydatkowano łącznie kwotę 

w wysokości 57.677,43 zł.  

W ramach wydatków majątkowych, polegających na wykonaniu tzw. Otwartych Stref 

Aktywności w sołectwach Kamionka, Ocieka, Ostrów, Skrzyszów i Wola Ociecka  

wydatkowano kwotę 493.282,74 zł, w tym z dotacji 231.750,00 zł. 

 

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 110.795,64 zł tj. 96,34 % planu 

Na bieżącą działalność sportową wydatkowano 110.795,64 zł, w tym dotacje dla klubów 

sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 100.000,00 zł. 

Pozostała kwota w wysokości 4.995,64 zł to koszt zakupów nagród dla uczestników 

gimnazjady i spartakiady oraz wypłacono przyznane stypendium sportowe w kwocie 

5.800,00 zł. 

 

G O S P O D A R K A      P O Z A B U D Ż  E T O W A 

 

Wpływy środków pieniężnych na rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych 

zamknęły się kwotą 366.020,50 zł na plan 434.700,00 zł, poniesione wydatki to kwota 

366.020,50 zł na plan 434.700,00 zł.  

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł. 

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz 

zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych obrazują poniższe tabele 

(bez stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu) : 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozodrzy 

 

Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie 

w zł 

Przychody 48 600,00 42 965,00 

Wydatki 48 600,00 42 965,00 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece 
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Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie 

w zł 

Przychody 240 600,00 204 095,50 

Wydatki 240 600,00 204 095,50 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skrzyszowie 

 

Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie 

w zł  

Przychody 145 500,00 118 960,00 

Wydatki 145 500,00 118 960,00 

 

 

Środki na rachunku dochodów własnych pochodzą głównie z wpłat rodziców i dopłat 

z GOPS. 

Wydatki sfinansowane środkami z rachunku dochodów własnych to zakup środków 

żywnościowych oraz prowizje bankowe. 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych. 

 

Zestawienie wydatków  majątkowych za  rok   2018. 

Lp. wyszczególnienie nakładów miejscowość Kwota w zł 

1. Budowa oświetleń ulicznych Blizna 72 693,00 

2. Remont chodnika  Borek Mały 57 154,93 

3. Montaż barierek przy placu zabaw Borek Mały 5 584,20 

4. Rozbudowa sieci wodociągowej Kamionka 122 186,93 

5. Projekt chodnika przy drodze powiatowej Kamionka 19 680,00 

6. Remont drogi gminnej - Podlesie Kamionka 24 964,37 

7. Remont drogi gminnej - Smolak Kamionka 52 877,17 

8. Remont drogi gminnej - Ograniczki Kamionka 95 818,83 

9. Termomodernizacja budynku OSP Kamionka 152 792,65 

10. Adaptacja pomieszczenia dla higienistki Kamionka 11 205,30 

11. Projekt i budowa oświetleń ulicznych Kamionka 11 955,00 

12. Projekt rozbudowy Domu Kultury  Kamionka 36 285,00 

13. Wykonanie koncepcji drogi do SSE Kozodrza Kozodrza 4 674,00 

14. Montaż klimatyzacji w przedszkolu Kozodrza 4 059,00 
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15. Zakup telewizora, laptopa i sprzętu 

nagłaśniającego dla szkoły 

Kozodrza 11 856,00 

16. Dokumentacja projektów sieci kanalizacyjnej 

Witkowice 

Kozodrza 7 500,00 

17. Wykonanie kanalizacji do SSE Kozodrza Kozodrza 148 028,05 

18. Budowa kwatery nr 12 Kozodrza 2 233 949,37 

19. Zakup prasy kanałowej Kozodrza 584 250,00 

20. Remont drogi gminnej Ocieka 55 894,03 

21. Termomodernizacja budynku OSP Ocieka 164 548,74 

22. Roboty remontowo-budowlane w szkole Ocieka 34 756,15 

23. Przebudowa placu przy szkole Ocieka 66 018,13 

24. Zakup kotła dla potrzeb stołówki Ocieka 13 524,10 

25. Budowa oświetleń ulicznych Ocieka 59 506,76 

26. Przebudowa części szkoły na przedszkole Ostrów 218 188,52 

27. Zakup dywanu interaktywnego Ostrów 9 015,50 

28. Projekt chodnika przy drodze gminnej Ostrów 23 124,00 

29. Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrów 100 575,30 

30. Plan i wykonanie remediacji drogi gminnej Ostrów 106 442,99 

31. Modernizacja źródła ciepła dla OSP Ostrów 37 165,65 

32. Budowa parkingu przy szkole Ostrów 22 208,44 

33. Zakup zmywarki i mebli kuchennych dla szkoły Ostrów 27 472,31 

34. Remont orynnowania szkoły Ostrów 6 027,00 

35. Remont bramy wjazdowej szkoły Ostrów 5 874,00 

36. Budowa oświetleń ulicznych Ostrów 16 256,88 

37. Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Ostrów 49 136,53 

38. Projekt chodnika przy drodze gminnej Skrzyszów 9 840,00 

39. Remont drogi gminnej - cmentarz Skrzyszów 88 642,72 

40. Projekt instalacji CO dla OSP Skrzyszów 8 500,00 

41. Zakup samochodu pożarniczego Skrzyszów 360 700,00 

42. Wykonanie tynków maszynowych dla szkoły Skrzyszów 21 017,71 

43. Budowa oświetleń ulicznych Skrzyszów 46 416,81 

44. Zwrot dofinansowania na budowę sali 

gimnastycznej 

Skrzyszów 7 792,88 

45. Wykonanie kanalizacji sanitarnej Wola 

Ociecka 

1778501,12 

46. Zakup samochodu pożarniczego Wola 

Ociecka 

338 700,00 

47. Roboty remontowo-budowlane w szkole Wola 

Ociecka 

31 369,15 

48. Budowa oświetleń ulicznych Wola 

Ociecka 

26 479,85 

49. Wymiana pompowni P-4 Zdżary 6 396,00 
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50. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności ogólne 493 282,74 

51. Dotacja na modernizację drogi wojewódzkiej ogólne 236 800,76 

52. Dotacja na budowę chodników przy drogach 

powiatowych 

ogólne 250 000,00 

53. Dotacja na łącznik autostradowy dla Powiatu ogólne 20 000,00 

54. Zakup działki w Ostrowie ogólne 2 616,00 

55. Montaż klimatyzacji w budynku UG ogólne 19 680,00 

56. Wymiana pieca gazowego w budynku UG ogólne 98 464,22 

57. Projekt Klubu Seniora ogólne 9 225,00 

58. Projekt koncepcyjny Żłobek ogólne 9 840,00 

59. Zakup samochodu ciężarowego IVECO ogólne 82 410,00 

60. Zakup samochodu FORD Transit ogólne 43 050,00 

61. Zakup samochodu ciężarowego MERCEDES 

Actross 

ogólne 290 720,00 

62. Montaż urządzeń do prowadzenia e-sesji ogólne 17 310,02 

63. Zakup aparatu fotograficznego dla GCI ogólne 6 426,04 

64. Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy ogólne 47 813,88 

65. Studium wykonalności projektu RPO zaopatrzenia 

w wodę 

ogólne 14 760,00 

66. Obsługa projektu OZE ogólne 3 320,00 

67. Zakup laptopów do obsługi tablic multimedialnych 

dla szkół 

ogólne 22 500,00 

68. Zakup kontenerów KP323 ogólne 44 280,00 

69. Zakup osprzętu ogólne 76 506,00 

70. Zakup pomp zatapialnych AMAREX ogólne 13 367,44 

  razem 9199977,17 

 

Zestawienie środków finansowych na roboty remontowo budowlane w okresie 2018 

roku. 

Lp. Tytuł projektu-zadania  Wartość 

projektu – 

zadania  (zł) 

brutto 

Wartość dotacji (zł) - 

źródło dofinansowania 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce –

Termomodernizacja budynku- instalacja CO 

152 169,65 57 411,04 – WFOŚiGW 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ociece – 

Termomodernizacja budynku , instalacja CO 

165 171,74 55 966,07 - WFOŚiGW 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie – 

instalacja CO 

37 165,65 - 



43 
Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2018 

4. Modernizacja źródła ciepła budynku Urzędu 

Gminy w Ostrowie –modernizacja instalacji 

CO – wymiana kotła gazowego 

98 464,22 22 855,90 – WFOŚiGW 

5. Budowa Otwartych Stref Aktywności 

sportowej w 5 miejscowościach : Kamionka, 

Ocieka , Ostrów , Skrzyszów, Wola Ociecka 

490 744,30 231 750,00 – MSiT 

6  Przebudowa części parteru budynku Szkoły 

Podstawowej w Ostrowie na 9-cio godzinny 

ośrodek przedszkola 

190 783,55 - 

7. Wyposażenie przedszkola w Szkole 

Podstawowej  w Ostrowie  w sprzęt 

dydaktyczny 

9 015,00 9 015,00 - RPOWP 

8. Roboty remontowo budowlane dodatkowe 

w pomieszczeniach przedszkola w budynku 

Szkoły Podstawowej w Ostrowie  

37 269,00 37 269,00 - RPOWP 

9. Roboty budowlane zewnętrzne  przy budynku 

Szkoły Podstawowej w Ostrowie  

33 365,49 - 

10. Roboty budowlane zewnętrzne przy Szkole 

Podstawowej w Ostrowie  

27 462,24 - 

11. Roboty remontowo budowlane pomieszczenie 

kuchnia w budynku- Szkoła Podstawowa 

w Ostrowie 

27 415,04 - 

12 . Roboty remontowo budowlane w budynku- 

Szkoły Podstawowej w Ociece 

115 159,26 - 

13. Roboty remontowo budowlane w budynku-

Szkoła Podstawowa w Kamionce 

12 496,80 - 

14. Roboty remontowo budowlane w budynku – 

Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej 

30 508,27 - 

15. Roboty remontowo budowlane w budynku – 

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie  

21 761,66 - 

16. Plac zabaw w sołectwie Borek Mały 5 584,20 

 

- 

17. Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku 

Urzędu Gminy w Ostrowie 

19 680,00 - 

18. Montaż klimatyzacji oraz wyposażenie 

w sprzęt dydaktyczny i muzyczny w budynku – 

Przedszkole w Kozodrzy 

     8 799,00 - 

 Razem    1 483 015,57 414 267,01 
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D. Wieloletnia prognoza finansowa. 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2018 

 

Wyszczególnienie Plan 2018 Wykonanie 

w zł  

% 

1.1. Dochody bieżące (Db) 63 167 373 65 346 696 103,45 

1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym: 57 554 292 53 938 334 93,72 

1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem 17 929 365 17 120 558 95,49 

1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST 2 924 572 2 892 968 98,92 

1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów 

JST razem 

6 050 165 5 187 112 85,74 

1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika) 

333 953 130 971 39,22 

1.2.4. poręczenia i gwarancje (O) 253 575 0 0,00 

1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika) 

0 0 0,00 

1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje 253 575 0 0,00 

1.2.5. obsługa długu (O) 420 000 347 632 82,77 

1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające 

z zaangażowania budżetów lat przyszłych 

32 567 234 31 152 061 95,65 

1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące 5 613 081 11 408 362 203,25 

2.1. Dochody majątkowe, w tym: 2 908 857 1 746 367 60,04 

2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm) 1 000 000 436 650 43,67 

2.2.Wydatki majątkowe 12 743 427 9 199 977 72,19 

2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa 

w art. 226 ust. 4 (wg załącznika) 

6 070 369 3 633 575 59,86 

2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające 

z zaangażowania budżetów lat przyszłych 

6 673 058 5 566 402 83,42 

2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe -9 834 570 -7 453 610 75,79 

I. DOCHODY (D) 66 076 229 67 093 063 101,54 

II. WYDATKI 70 297 719 63 138 311 89,82 

III. WYNIK BUDŻETU (I – II) -4 221 489 3 954 752 -93,68 

3.1. Finansowanie deficytu budżetowego 4 221 489 0 0,00 

zaciągnięcie długu 3 541 604 0 0,00 

1) zaciągnięcie kredytów 3 541 604 0 0,00 

2) zaciągnięcie pożyczki 0 0 0,00 

3) sprzedaż papierów wartościowych       

w innej formie 679 885 0 0,00 

4) prywatyzacja majątku       

5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych       

6) spłata udzielonych pożyczek       
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7) wolne środki 679 885 0 0,00 

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej       

spłata długu   
 

  

1) spłata otrzymanych kredytów       

2) spłata otrzymanych pożyczek       

3) wykup papierów wartościowych       

inne cele       

4) udzielone pożyczki i kredyty       

5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem 

publicznym i płynnością 

      

IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika) 6 920 443 679 885 9,82 

5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu) 6 240 558 0 0,00 

– kredytów 6 240 558 0 0,00 

– pożyczek       

– sprzedaży papierów wartościowych       

5.2. prywatyzacji majątku       

5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych       

5.4. wolnych środków 679 885 679 885 100,00 

5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)       

V. ROZCHODY ogółem 2 698 954 2 678 999 99,26 

6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu) 2 659 000 2 659 000 100,00 

– spłaty otrzymanych kredytów 914 319 914 319 100,00 

– spłaty otrzymanych pożyczek 1 744 681 1 744 681 100,00 

– wykup papierów wartościowych       

6.2. udzielone pożyczki 39 954 19 999 50,06 

6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem 

publicznym i płynnością 

      

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku / 

okresu 

16 725 751 10 485 192 62,69 

 

Realizacja przedsięwzięć objętych WPF za rok 2018 

 

Nazwa i cel Jednost

ka 

odpowie

dzialna 

Okres realizacji Klasyfikacja 

budżetowa 

Plan 2018 Wykonanie 

w zł 
% 

(w wierszu 

program/umow

a) 

    Od Do Dział Rozdz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Przedsięwzięcia ogółem 6 404 322 3 810 831 59,50% 

– wydatki bieżące 333 953 130 971 39,22% 

1) programy, projekty lub zadania (razem) 333 953 130 971 39,22% 

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) 

103 654 56 395 54,41% 
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Geniusz IT Urząd 

Gminy 

2 017 2 018 750, 

801 

75023 

/80101 

/80110 

103 654 56 395 54,41% 

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 

publiczno-prywatnego (razem) 

      

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i 

b) (razem) 

230 299 74 576 32,38% 

Zapewnienie dostępu do 

internetu osobom 

zagrożonym 

wykluczeniem cyfrowym 

z terenu Gminy Ostrów 

Urząd 

Gminy 

2011 2020 750 75023 36 000 27 119 75,33% 

Zapewnienie dostępu do 

internetu osobom 

zagrożonym 

wykluczeniem cyfrowym 

z terenu Gminy Ostrów - 

e-Inclusion II 

Urząd 

Gminy 

2013 2021 750 75023 63 000 47 458 75,33% 

Projekt "Przedszkola dla 

wszystkich" 

SP 

Ostrów 

2018 2019 801 80103 131 299 94 219 71,76% 

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 

i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) 

      

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu 

terytorialnego (razem) 

      

 - wydatki majątkowe 6 070 369 3 679 860 60,62% 

1) programy, projekty lub zadania (razem) 6 070 369 3 679 860 60,62% 

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) 

46 749 46 285 99,01% 

Projekt "Przedszkola dla 

wszystkich" 

SP 

Ostrów 

2018 2019 801 80103 46 749 46 749 100,00

% 

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 

publiczno-prywatnego (razem) 

      

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i 

b (razem) 

6 023 620 3 633 575 60,32% 

Budowa Zakładu 

Zagospodarowania 

Odpadów w Kozodrzy 

Urząd 

Gminy 

2011 2019 900 90019 1 500 000 684 250 45,62% 

Wymiana urządzeń i 

sprzętów w jednostkach 

gminnych 

Urząd 

Gminy 

2019 2020 750 75023 50 000 50 000 100,00

% 

Kanalizacja sanitarna 

we wsi Wola Ociecka 

Urząd 

Gminy 

2012 2019 900 90001 2 099 620 1 778 501 84,71% 

Budowa chodników Urząd 

Gminy 

2017 2020 600 60016 275 200 275 200 100,00

% 
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Modernizacja i budowa 

dróg gminnych 

Urząd 

Gminy 

2017 2020 600 60016 1 298 800 642 304 49,45% 

Instalacje odnawialnych 

źródeł energii w Gminie 

Ostrów 

Urząd 

Gminy 

2017 2020 900 90005 550 000 3 320 0,60% 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

Urząd 

Gminy 

2017 2020 754 75412 200 000 200 000 100,00

% 

Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

Urząd 

Gminy 

2019 2020 900 90015 50 000 50 000 100,00

% 

 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

A. Infrastruktura komunalna.  

 

 Sieć wodociągowa o długości 126,3 km w tym wykonanie w 2018r.  0,6 km, 

 Stacje uzdatniania wody – 3 obiekty, 

 Sieć kanalizacyjna o długości 145,7 km w tym wykonie w roku 2018 0,7 km, 

 Oczyszczalnia ścieków biologiczno-mechaniczna jeden obiekt o wydajności 

nominalnej 710 m3/dobę, 

 Ilość zbiorników bezodpływowych 256 szt. 

 Zorganizowane składowiska odpadów – 1 obiekt (19,44 ha w tym 1,3 ha w 2018r), 

 Stacje uzdatniania wody – 3 szt.  

 Zbiorcza sieć wodociągowa – 126,3 km,  

 Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 145,70 km,  

 Oczyszczalnie ścieków – 1 szt.  przepustowość 710 m3, 

 Zorganizowane wysypiska odpadów komunalnych – 1 szt. pow. 19,44 ha, 

 Oprawy oświetlenia ulicznego – 797 szt.  
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Razem: 1560 sztuk w gospodarstwach domowych, 77 sztuk u pozostałych odbiorców, co 

łącznie daje 1637 sztuk przyłączy kanalizacyjnych. 

 

 

 

 
Razem: 145,7 km sieci głównej i 51 km przyłączy sieci kanalizacyjnej. Zestawienie długości 

sieci wodociągowej i ilości przyłączy - stan na 31.12.2018 r. 
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Razem: 2023 sztuk w gospodarstwach domowych, 162 sztuk u pozostałych odbiorców co 

łącznie daje 2185 sztuk przyłączy wodociągowych. 

 
Razem: 126,3 km sieci głównej i 97,7 km przyłączy sieci wodociągowej. 
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B. Informacja o stanie nieruchomości  gruntowych w 2018r. 

 

Gmina Ostrów posiada ok. 157 ha gruntów na terenie własnym gminy, w tym ok. 7 ha  

znajduje się w użytkowaniu wieczystym.  

Na terenie miejscowości Ruda gm. Sędziszów Młp.,  Gmina Ostrów posiada nieruchomość  

o pow. 0,25 ha zabudowaną stacją uzdatniania wody, zarządzaną przez GZUK.  Są to działki 

zabudowane stacją uzdatniania wody, studniami ujęć i urządzeniami towarzyszącymi,  

nabyte w obrocie cywilno – prawnym. 

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego działki nr 1201/1 o pow. 0,14 ha, poł.  

w Skrzyszowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, stanowiącej drogę. 

Poza prawem własności nieruchomości Gmina jest w posiadaniu nieruchomości  

o nieustalonym na rzecz gminy prawie własności - są to głównie nieruchomości stanowiące 

drogi i wody (rowy).  W miarę możliwości i posiadania środków stan ten jest regulowany. 

 

 

W 2018 r. gminny zasób gruntów zwiększył się łącznie o 10,8409 ha, w tym: 

 20 działek o pow. 10,83 ha pod drogami - w trybie komunalizacji, 

 1 działkę o pow. 0,13 ha  stanowiącą rów - w trybie komunalizacji, 

 1 działkę nr o pow. 0,0109 ha – na poszerzenie drogi – w trybie umowy cywilno-

prawnej, 

 

W 2018 r. nieruchomości gminne użytkowane były: 

 

1/ w dzierżawie pozostawało 43 działki o pow. 41,9476 ha - na rzecz 9 dzierżawców,    

     w tym : 

 5 działek na cele rolne, 

 8 działek na cele gospodarcze, 

 1 działka na cele sportowo - rekreacyjne, 

 29 działek dzierżawionych przez GZUK na cele związane z wysypiskiem odpadów     

     komunalnych. 

 

2/ w trwałym zarządzie:   

 18 działek o pow. 8,3489 ha  (w trwałym zarządzie szkół), 
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3/ w użytkowaniu wieczystym: 

 46 działek o łącznej powierzchni 7,2685 ha (w tym 64 działki na cele rekreacyjne, 

7 działek na cele gospodarcze  i 1 działka na cele  mieszkaniowe). 

 

C. Wykaz dróg gminnych publicznych. 

 

Infrastruktura drogowa: 

 Autostrada A4 – odcinek długości ok. 7,2 km (wraz z równoległymi drogami 

serwisowymi) biegnący w kierunku wschód – zachód (zjazdy dostępne w sąsiednich 

gminach Dębica i Sędziszów Małopolski), 

 Drogi powiatowe SUMA:  ok. 35,1 km, 

 Sieć dróg gminnych publicznych o długości ok. 43 km, 

 Sieć dróg w użytkowaniu Gminy Ostrów o długości ok. 70 km, 

 

Łącznie sieć drogowa w Gminie Ostrów – ok. 155,3 km 

 

Numer drogi Nazwa  drogi publicznej     Długość w km 

107451R Blizna-Niwiska 2,0 

107452R Ocieka-Sadykierz 4,1 

107453R Wola Ociecka-Biały Bór 1,2 

107454R Ocieka-Kmiecie 2,15 

107455R Wola Ociecka-Krownice 1,0 

107456R Ocieka-Zastawie 3,1 

107457R Zagrody-Huta Przedborska 2,8 

107458R Zagrody-Cierpisz 1,1 

107459R Kamionka-Ruda 1,8 

107460R Sędziszów-Ocieka 4,1 

107461R Witkowice-Zdżary 2,7 

107462R Ostrów-Zdżary 3,6 

107463R Ostrów-Ocieszyn 3,5 

107464R Ostrów-Skrzyszów 2,7 

107465R Ostrów-jaz (dz.nr ew. 1699/3) 0,34 

107466R Kamionka (dz. nr ew. 252/11, 500/2, 249/4, 

501/2, 502/2, 509/2, 510/2) 

0,4 

107467R Borek Mały-Sowa (dz.nr ew. 148) 1,52 

107468R Wola Ociecka-Błonie (dz.nr ew. 1148) 2,01 

107469R Borek Mały-Kisała (dz.nr ew. 18/1 i 18/3) 0,92 
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107470R Skrzyszów-Budzyń (dz.nr ew. 754 i 911) 1,5 

107471R Kozodrza-strefa 0,46 

 OGÓŁEM 43,0 

 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii. 

A. Strategia rozwoju Gminy Ostrów. 

 

Nowelizacja Strategii Rozwoju Gminy Ostrów w Kontekście Możliwości 

Sfinansowania Zadań Inwestycyjnych Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej, 

jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu 

terytorialnego, określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy.  

W sposób istotny strategia umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi 

zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca i rozbudowywana 

infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych.  

Nowelizacja strategii rozwoju gminy jest dokumentem ponad kadencyjnym 

określającym cele i programy działań na kilkanaście lat oraz wymagającym ciągłej pracy 

nad podnoszeniem jego jakości i aktualizacji.  

W pracy samorządu Gminy Ostrów nadrzędna jest realizacja zasad zintegrowanego  

i zrównoważonego rozwoju gminy, zapisana w Strategii, prowadząca konsekwentnie do 

poprawy jakości życia mieszkańców i szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Takie 

podejście do planowania rozwoju wymaga uwzględnienia w zamierzeniach wszystkich 

dziedzin: środowiska społecznego, gospodarczego i przyrodniczego, aby osiągnąć 

zrównoważony, trwały rozwój.  

 

Misja Gminy: 

Chcemy pozostać gminą rolniczą, ekologicznie czystą, przyjazną dla 

mieszkańców, atrakcyjną dla sąsiednich gmin i miast, ludzi poszukujących 

spokoju i wypoczynku, oferującą czyste powietrze, atrakcje turystyczne, 

krajobrazowe i historyczne. 

Równocześnie chcemy promować i rozwijać przedsiębiorczość wewnątrz gminy, 

pozyskiwać inwestorów zewnętrznych oferując im dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę wewnętrzną. 

 

W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji oraz efektywnej realizacji misji 

sformułowano cele strategiczne. Każdemu celowi strategicznemu przypisano cele 

operacyjne.  
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1. ROLNICTWO 

Restrukturyzacja i modernizacja – podporządkowana potrzebom surowcowym 

przetwórstwa rolno – spożywczego oraz zorganizowanemu rynkowi Unii Europejskiej. 

 

2. ŚRODOWISKO NATURALNE 

a) Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej.  

b) Pozyskiwanie ekologicznych źródeł ciepła i energii. 

c) Edukacja ekologiczna. 

d) Stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami. 

e) Selektywna zbiórka odpadów. 

f) Segregacja odpadów. 

g) Utylizacja i unieszkodliwienie odpadów. 

 

3. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

a) Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców w życiu publicznym gminy. 

b) Promocja gminy. 

c) Współpraca z gminami, powiatami ościennymi i z innymi jednostkami 

samorządowymi. 

d) Poprawa bezpieczeństwa społecznego.  

e) Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców. 

f) Wspieranie sektora organizacji pozarządowych.  

g) Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego. 

h) Aktywna polityka obrotu gruntami. 

i) Rozwój usług komunalnych. 

j) Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości. 

k) Rozwój edukacji i oświaty, kultury fizycznej oraz sportu. 

 

4. TURYSTYKA i AGROTURYSTYKA 

a) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.  

b) Wspieranie rozwoju aktywnego wypoczynku i turystyki. 

 

5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA i TECHNICZNA 

a) Rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowo-handlowego.  

b) Rewitalizacja centrów sołectw. 

c) Rozwój komunikacji i transportu drogowego na terenie gminy. 
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System monitoringu i oceny realizacji strategii prowadzony jest na bieżąco poprzez 

prowadzenie działań obejmujących przegląd stopnia realizacji celów strategicznych 

i operacyjnych oraz analizie trudności i problemów w ich realizacji.  

System monitoringu i ewaluacji służy do: 

 rozpoznania, jak postępuje rozwój, 

 wykrycia sytuacji, wymagającej podjęcia decyzji o korekcie lub o zmianie strategii, 

 wykrycia zbliżania się momentu „rozwidleń” dróg rozwoju, ewentualnie innych 

sytuacji, wymagających podjęcia decyzji strategicznych, 

 oceny stopnia realizacji poszczególnych decyzji strategicznych. 

 

Decyzje w sprawie realizacji działań zgodnych ze strategią podejmowane są przez 

Radę Gminy w formie uchwał, oraz przez Wójta Gminy w formie wydawanych zarządzeń 

i decyzji. Corocznie Wójt przedkłada Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu, w którym 

szczegółowo opisuje, na co wydatkowano fundusze w ostatnim roku kalendarzowym. Na 

podstawie tego sprawozdania Rada Gminy udziela Wójtowi absolutorium, które stanowi 

potwierdzenie, że prawidłowo, zgodnie ze założeniami strategii zrealizowane były wydatki 

z budżet gminy. 

Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad działaniami podejmowanymi 

przez Wójta, w zakresie realizacji strategii i wykonania budżetu. Jest wyrazem ostatecznej 

oceny jego działalności. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia 

lub nieudzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie Rady, ponieważ wtedy 

decyduje ona, czy działania i cele opisane w strategii realizowane są prawidłowo, zgodnie 

z uchwałami podejmowanymi na comiesięcznych sesjach, czy też potrzeba zmienić 

kierunek rozwoju poprzez zmianę istniejących celów, bądź wyznaczenie nowych. 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

gminy. 

 

Na terenie Gminy Ostrów obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów uchwalone uchwałą Nr XVIII/95/2000 

Rady Gminy w Ostrowie z dnia 19 kwietnia 2000 r.  

Studium zmieniane było 16 razy. Zmiany dotyczyły najczęściej niewielkich terenów pod 

inwestycje indywidualne (mieszkaniowe) i posiadały najczęściej formę korekty, a nie 

istotnej zmiany kierunków zagospodarowania. W mniejszej ilości zmiany dokumentu 

ustalały nowe kierunki zagospodarowania dla terenów o znacznych powierzchniach 

i dotyczyły terenów inwestycyjnych (np. wokół składowiska odpadów w Kozodrzy). 
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XVI zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostrów została uchwalona uchwałą Nr XLV/274/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 13 

marca 2018r. Zmiana Studium dotyczyła 3 obszarów, w tym: obszaru położonego 

w miejscowości Skrzyszów, w sąsiedztwie autostrady A-4, obszaru położonego 

w miejscowości Zdżary, po północnej stronie drogi powiatowej relacji Ocieka-Kamionka 

oraz obszaru położonego w miejscowości Blizna. 

W 2018 r. przystąpiono także do kolejnej, XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, na podstawie Uchwały Nr XLVIII/293/18 Rady Gminy 

w Ostrowie z dnia 21 czerwca 2018r., zmienionej uchwałą Nr LII/330/18 Rady Gminy 

w Ostrowie z dnia 18 października 2018 r. Zmiana Studium dotyczy 2 obszarów położonych 

w gminie Ostrów w miejscowości Kozodrza – jeden po południowej stronie drogi gminnej 

nr 301/5, drugi po południowej stronie drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary-Witkowice, 

w rejonie składowiska odpadów.  

 

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

W Gminie Ostrów obowiązuje stosunkowo dużo planów miejscowych w odniesieniu do 

innych gmin pasma centralnego województwa podkarpackiego. Gmina Ostrów zajmuje 

powierzchnię ok. 97 km2, z czego około 54 km2 objęte są obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego (ok. 55% powierzchni). Największą 

powierzchnię gminy pokrywają plany lasów i zalesień. Większość planów przeznaczających 

tereny pod zabudowę dotyczy terenów o niewielkiej powierzchni, z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub drobną działalność gospodarczą. Gmina posiada 

również plany na inwestycje celu publicznego: infrastruktury technicznej (składowisko 

odpadów, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody), oświaty, sportu, centrum Skrzyszowa, 

centrum Ostrowa oraz pod tereny inwestycyjne wokół składowiska odpadów.  

W 2018r. Rada Gminy w Ostrowie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowościach Skrzyszów, Zdżary, Blizna, Ocieka 

i Kamionka (uchwała Nr LII/331/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 18 października 

2018r.). Plan dotyczy sześciu obszarów o łącznej powierzchni ok. 6,0 ha. Ponadto trwa 

procedura związana z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 1/2018, na podstawie Uchwały Nr XLVIII/294/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 

czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w  miejscowościach Kamionka, Kozodrza 

i Ostrów. Plan dotyczy 5 obszarów o łącznej powierzchni ponad 10 ha. 

 

Wójt Gminy Ostrów w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych dokonał 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenił postępy 

w opracowywaniu planów miejscowych, opracował wieloletnie programy ich sporządzania 

w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem ilości wydanych decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy, 
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dokonał analizy wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów lub zmian 

miejscowych planów. 

Rada Gminy w Ostrowie podjęła Uchwałę Nr LII/331/18 z dnia 18 października 2018r. 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostrów oraz miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego 

obowiązujących na terenie gminy Ostrów.  

Zgodnie z wymogami ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w 2016r. opracowano „Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

w Gminie Ostrów, na potrzeby planowania przestrzennego – perspektywa 2045r.” wraz 

z analizami środowiskowymi, społeczno-gospodarczymi, ekonomicznymi, prognozą 

demograficzną oraz diagnozą stanu istniejącego, potrzeb i możliwości rozwoju gminy.   

Wójt Gminy Ostrów wydał w 2018r. łącznie 123 decyzje administracyjne w sprawie 

ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania, w tym 104 decyzje o warunkach zabudowy 

z przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 19 decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.   

 

D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrów na okres 

pięciu lat tj. od 2014r. do 2018r. 

I. Mieszkaniowy zasób gminy.  

Mieszkaniowy zasób gminy tworzy 10 lokali mieszkalnych o łącznej pow. uż. 573,02 m2 

w budynkach stanowiących własność Gminy Ostrów. Istniejący zasób gminy nie ma lokali 

socjalnych. W okresie 5- ciu lat nie planuje się powiększenia zasobu mieszkaniowego, 

a w istniejących lokalach nie ma możliwości wydzielenia lokali socjalnych.  

Zestawienie wielkości istniejącego zasobu mieszkaniowego:  

1. Mieszkania  w budynku Agronomówki w Ostrowie – 2 lokale o pow. użytkowej 

142,50 m2 

2. Mieszkania w budynku starej Szkoły Podstawowej Ostrów- Ocieszyn – 2 lokale o pow. 

użytkowej 99,62 m2 

3. Mieszkanie w budynku Szkoły Podstawowej w Bliźnie – 1 lokal o pow. użytkowej 

50,00 m2 

4. Budynek mieszkalny przy Szkole Podstawowej w Bliźnie- 1 lokal o pow. użytkowej 

59,00 m2 

5. Mieszkanie w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej – 1 lokal o pow. 

użytkowej 59,90 m2 

6. Mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Ociece – 3 lokale o pow. użytkowej 

162,00 m2. 
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II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji:  

Stan techniczny większości lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy znajduje się 

w dobrym stanie technicznym.  

Niezależnie od dobrego stanu technicznego budynków przynajmniej raz w roku Wójt Gminy 

dokonywał przeglądu lokali celem ustalenia potrzeb remontów i modernizacji 

wynajmowanych lokali.  

III. Planowana sprzedaż lokali w latach 2014-2018 

Nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych, ewentualna sprzedaż lokalu mieszkalnego 

będzie następować przy uwzględnieniu pierwszeństwa sprzedaży aktualnemu najemcy. 

IV.  Zasady polityki czynszowej:  

Polityka wysokości czynszów dla posiadanego zasobu mieszkaniowego dążyć winna do 

takiej wysokości czynszów, aby uzyskiwane środki z czynszów starczały na utrzymanie 

substancji mieszkaniowej we właściwym stanie technicznym. 

V. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej: 

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy w kolejnych latach będą 

przychody z czynszów lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w części niezbędnej do 

uzupełnienia brakujących środków na pokrycie wydatków oraz środki finansowe 

zabezpieczone w budżecie gminy.  

VI. Wydatki: 

Nie przewiduje się wydatków z budżetu gminy na nowe zadania inwestycyjne.  

Wydatki na utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali mieszkalnych będą 

ograniczały się do wykorzystania niezbędnych, bieżących napraw i remontów.  

Inne działania związane z  gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy:  

W okresie realizacji programu nie przewiduje się remontów budynków i lokali, które 

spowodowałyby konieczność zamiany lokali.  

Przy istniejącym zasobie mieszkaniowym, brak jest możliwości stosowania zamiany lokalu 

zastępczego na czas przeprowadzania remontu czy modernizacji. Ewentualne prace 

prowadzone będą z okresowym wyłączeniem części remontowanego lokalu z użytkowania.  

 

E. Program opieki nad zabytkami. 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami został opracowany w celu określenia 

podejmowanych działań, niezbędnych do sprawowania należytej opieki nad zabytkami na 

terenie Gminy Ostrów w okresie czterech lat od wejścia w życie. Program sporządzany jest 

przez Wójta, a następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

zostaje przyjęty przez Radę Gminy.  
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami w gminie Ostrów na lata 2017-2021 został 

uchwalony uchwałą nr XLIII/247/17 Rady Gminy w Ostrowie z dn. 29 grudnia 2017r, jest 

dokumentem uwzględniającym kierunki działań oraz zadania z zakresu opieki nad 

zabytkami. Ma na celu poprawę stanu zachowania środowiska kulturowego Gminy Ostrów.  

Gminny Program Opieki nad Zabytkami ma również pomóc w aktywnym zarządzaniu 

zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe Gminy. Wskazane w programie działania 

ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie 

dostępności do nich mieszkańców i turystów. Głównym beneficjentem realizacji programu 

jest lokalna społeczność, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. 

Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale 

również wszystkich mieszkańców.  

Zabytki objęte prawnymi formami ochrony. 

Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 

formami ochrony zabytków są: 

- wpis do rejestru zabytków, 

- uznanie za pomnik historii, 

- utworzenie parku kulturowego, 

- ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego. 
 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. 

Na terenie gminy Ostrów znajduje się 10 zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru 

zabytków, w tym 1 stanowisko archeologiczne. Są to jedne z najcenniejszych elementów 

krajobrazu kulturowego na terenie gminy. Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami 

prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim 

–rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przy 

tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

Obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków z terenu Gminy Ostrów 

Lp. Miejscowość Adres obiektu Obiekt Nr 

rejestru 
Data 

wpisania do 

rejestru 

1 Wola 

Ociecka 

Wola Ociecka 90 Zespół Dworski - Dwór   A-953 13.03.1976r. 

2 Wola 

Ociecka 

Na Terenie Parku 

Dworskiego 

Zespół Dworski - Kaplica 

Pw Św. Anny   

A-953 13.03.1976r. 



59 
Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2018 

3 Wola 

Ociecka 

Wola Ociecka 90 Zespół Dworski - Park 

Krajobrazowy z Aleją   

A-953 13.03.1976r. 

4 Skrzyszów Skrzyszów 63 Zespół Dworski - Dwór 

Obronny 

A-959 06.05.1976r. 

5 Skrzyszów Skrzyszów 63 Zespół Dworski - Fragment 

Muru Barbakanu 

A-959 06.05.1976r. 

6 Skrzyszów Skrzyszów 63 Zespół Dworski - 

Pozostałości Fortyfikacji 

A-959 06.05.1976r. 

7 Skrzyszów W Obrębie 

Fortyfikacji 

Ziemnych Dworu 

Zespół Dworski - Kapliczka A-959 06.05.1976r. 

8 Skrzyszów Skrzyszów 63 Zespół Dworski - Park A-959 06.05.1976r. 

9 Ostrów Ostrów  94 Kościół Parafialny 

Pw. Nmp Królowej Polski 

A-190 16.02.2007r. 

10 Ostrów Ostrów  94 Kościół Parafialny  

Pw. Nmp Królowej Polski 

- Dzwonnica 

A-190 16.02.2007r. 

11 SKRZYSZÓW Skrzyszów STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE    Nr 1 

A-828 30.12.1972r, 

 

Gminna Ewidencja Zabytków. 

 

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu 

lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), 

precyzuje art. 4 ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminy między innymi mają dbać o: 

„zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać 

„zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. 

 

Zakres gminnej ewidencji zabytków: 

- zabytki nieruchome wpisane do rejestru;  

- inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

- stanowiska archeologiczne; 

- historyczne układy ruralistyczne wsi, historyczne układy urbanistyczne miasta; 

- inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta (burmistrza, wójta) 

w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 

Gminna ewidencja zabytków nie jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych w art. 

7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz zgodnie 

z art. 21 jest podstawą do sporządzenia programów opieki nad zabytkami. Gminna 

ewidencja zabytków gminy Ostrów została opracowana w 2012 r. Zarządzeniem nr 19/2018 
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Wójta Gminy Ostrów z dnia 05 marzec 2018 r. wyłączono obiekt ujęty w karcie nr 22/1720 

Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zostało 48 obiektów.  

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostrów w 2018r. 

przeprowadzono lub rozpoczęto renowacje/ modernizacje/ konserwacje/ remonty 

następujących obiektów: 

 

1) Gmina przygotowała dokumentację niezbędną do wykonania termomodernizacji 

budynku dawnej Szkoły w Kozodrzy, a obecnie Przedszkola Publicznego, 

2) Przeprowadzono konserwację ołtarza bocznego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w kościele parafialnym w Ostrowie, 

3) Wykonano konserwację ołtarza głównego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w kościele parafialnym w Ostrowie. 

 

F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.  

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 -

2020 złożono w 2018r. projekt „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców 

Gminy Ostrów” do dofinansowania w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 

 

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do sieci wodociągowej dla mieszkańców 

gminy Ostrów. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane 2,14 km sieci 

wodociągowej, przebudowane 2,26 km sieci wodociągowej, modernizacji SUW oraz 

modernizacji 3 szt. studni ujęć wody. 

 

W ramach projektu planuje się wykonanie następujących zadań: 

1. Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Ocieka- Sadykierz, w tym 

budowa zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 15m3 na działce nr ewid. 

2450/2, położonej w m. Ocieka, w gminie Ostrów. 

2. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – budowa odcinka sieci wodociągowej 

PE 90 x 5,4, w miejscowościach Skrzyszów oraz Ostrów. 

3. Przebudowa sieci wodociągowej – polegająca na likwidacji istniejącej sieci fi 90 

i budowie nowej sieci wodociągowej fi 110 wraz z przyłączami w miejscowości 

Ostrów – Wiktorzec oraz przebudowy sieci wodociągowej z istniejącej fi 90 na fi 

110 w miejscowości Kozodrza. 

4. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – budowa odcinka sieci wodociągowej 

Ostrów Rędziny (wykonanie pierścienia). 

5. Rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej – budowa odcinka sieci wodociągowej 

PE 110 Skrzyszów – Ostrów Anastazów. 
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6. Przebudowa sieci wodociągowej z DN110 na DN160 w miejscowości Ocieka – 

Kmiecie.  

7. Modernizacja istniejących 3 szt. studni ujęć wody w miejscowości Ostrów. 

8. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Ocieckiej, Ostrowie i Rudzie. 

 

Planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko 

oraz zdrowie ludzi. Projektowana budowa wodociągu przyczyni się do zapewnienia dostaw 

wody uzdatnionej i o określonym ciśnieniu. Inwestycja jest typowym przykładem działania 

proekologicznego.  

G. Plan gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów (na lata 2017 – 2020) został przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy w Ostrowie Nr XXXIV/168/17 z dnia 27 luty 2017r. PLAN 

GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA GMINY OSTRÓW jest dokumentem 

o charakterze strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności 

energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów 

cieplarnianych z obszaru Gminy Ostrów. Celem PGN jest stworzenie strategicznych 

kierunków podjęcie których jest niezbędne dla poprawy stanu powietrza atmosferycznego 

na terenie Gminy Ostrów oraz wypracowanie mechanizmów do uzyskania korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań służących zmniejszaniu niskiej 

emisji na terenie Gminy. W ramach przygotowania PGN została wykonana inwentaryzacja 

zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Ostrów oraz zostały 

przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczną 

oceną efektywności działań. Ustalone zostały ponadto zasady monitorowania i raportowania 

wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej na terenie Gminy Ostrów. 

 

Cele strategiczne, jakie postawiono w Gminie Ostrów dla Planu to:  

• sukcesywne obniżenie niskiej emisji CO2 z terenu gminy - docelowo o 4,39 % względem 

roku bazowego, 

• obniżenie zużycia energii finalnej – docelowo do 2,34 % w relacji do roku bazowego, 

• wzrost wykorzystania OZE zmierzające docelowo do poziomu 871 MWh co stanowi 

0,84 % w relacji do całkowitego zużycia energii w roku bazowym (2015).  

 

Cele szczegółowe wyznaczone w PGN zdefiniowano w sposób następujący:  

a) Poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń 

i gazów cieplarnianych w Gminie,  

b) Podniesienie poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie,  

c) Redukcja zużycia energii finalnej w Gminie,  

d) Poprawa bezpieczeństwa dostaw nośników energii w Gminie wraz ze wzmocnieniem 

działań związanych z planowaniem energetycznym,  
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e) Rozbudowa systemu zarządzania energią i działań odnoszących się do ochrony 

środowiska,  

f) Optymalizacja systemu produkcji i wykorzystania energii w Gminie,  

g) Obniżenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,  

h) Wzmocnienie pozytywnego wizerunku Gminy dbającej o efektywne wykorzystanie 

energii wraz z działaniami ukierunkowanymi na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

Cele szczegółowe realizowane są poprzez wdrażanie następujących działań:  

Lp Zadanie Termin Łączne 

nakłady 

Propozycja działań Wykonanie w roku 

2018 

1. Budowa ścieżek 

rowerowych  

 

Do 2020 500 000zł Budowa w Gminie ścieżek 

rowerowych i zachęcenie 

do zmiany środka 

transportu  

 

Brak działań 

2. Termomodernizac

ja budynków 

użyteczności 

publicznej  

 

Do 2020 1 500 000zł Termomodernizacja 

budynków świetlic 

wiejskich, budynków 

szkolnych 

i przedszkolnych wraz 

z możliwością montażu 

kolektorów słonecznych  

 

 Budynek OSP 

w Kamionce (136 

tys.) 

 Budynek OSP 

w Ociece (130 tys.) 

 Budynek UG 

Ostrów – kocioł  

(98 tys.) 

  

3. Poprawa 

infrastruktury 

drogowej  

 

Do 2020       

6 034 000zł 

 

Poprawa jakości dróg 

w Gminie, wymiana 

nawierzchni, 

zaprojektowanie pasów 

zieleni wzdłuż drogi, 

chodników,  

 

Na bieżąco 

4. Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego  

 

2018-

2020 

250 000zł Modernizacja istniejącego 

oświetlenia ulicznego na 

wariant LED  

 

Na bieżąco  

5. Montaż instalacji 

do odnawialnych 

źródeł energii dla 

użytkowników 

indywidualnych 

Do 2020 1 500 000zł Montaż kolektorów 

słonecznych jako 

dodatkowe źródło 

ogrzewania wody 

w domach mieszkańców; 

montaż instalacji 

fotowoltaicznych jako 

alternatywnego źródła 

prądu  

 

Rozpoczęcie 

realizacji projektu 

„Rozwój OZE 

w gminach: Grębów, 

Jasienica Rosielna, 

Majdan Królewski, 

Markowa, Niwiska, 

Ostrów, Sęddziszów 

Młp” 

6. Wymiana kotłów 

w indywidualnyc

Do 2020 800 000zł Wymiana kotłów na nowe 

kotły spełniające 

Na bieżąco 
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h domach 

mieszkalnych  

rygorystyczne normy 

środowiskowe  

 

7. Budowa ścieżek 

edukacyjnych 

wzdłuż rzeki / 

w lesie  

Do 2020 100 000zł Budowa ścieżki 

edukacyjnej wraz 

z towarzyszącą 

infrastrukturą, tabliczkami 

informacyjnymi, systemem 

edukacji historyczno-

przyrodniczej  

 

Brak działań 

8.  Wymiana 

urządzeń 

i sprzętów 

będących 

w posiadaniu 

jednostek 

gminnych 

Do 2020 150 000zł Stopniowa wymiana 

sprzętu komputerowego, 

posiadanych urządzeń na 

nowe jednostki, 

energooszczędne 

o lepszych parametrach 

wydajnościowych  

 

Na bieżąco 

9. Edukacja 

mieszkańców 

Do 2020 100 000zł Opracowanie cyklów 

szkoleń i warsztatów dla 

mieszkańców z zakresu 

eliminowania 

zanieczyszczeń, spalania 

odpadów; edukacja dla 

dzieci i młodzieży 

w szkołach, pikniki 

edukacyjne, etc.  

 Budynek OSP 

w Ostrowie  - 

szkolenie 

14.09.2018r. 

„Program Czyste 

Powietrze” 

 

 

H. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 w gminie Ostrów, 

przyjęta została uchwałą Rady Gminy Ostrów Nr XXX/145/16/ w dniu 12 grudnia 2016 

roku. 

Misją gminy Ostrów, zawartą w strategii, jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji 

społecznej osób korzystających z form zabezpieczenia społecznego oraz chęć zapewnienia 

mieszkańcom optymalnej jakości życia, rozwijania nowych usług i form wsparcia 

społecznego realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, grupy samopomocy, 

wysoko wykwalifikowaną kadrę i wolontariat. 

 

Uwzględniając założenia strategii sformułowano cele strategiczne: 

• ograniczenie ubóstwa, 

• walka z długotrwałym bezrobociem, 

• ochrona osób niepełnosprawnych, 

• pomoc na rzecz ludzi starszych, 
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• wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

• wspieranie rodzin dotkniętych przemocą i z problemem alkoholowym. 

  

Pomoc społeczna jest ważnym zadaniem własnym Gminy, zaliczanym do obszaru 

przeciwdziałania i zapobiegania degradacji życia społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ostrowie jest jednostką, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej 

w Gminie i realizuje cele zawarte w strategii w oparciu o obowiązujące przepisy. Pomoc 

społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, które nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. 

  

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które są realizowane przez 

Ośrodek, należy: 

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej. 

3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. 

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego. 

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów 

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego. 

9. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 

opieki nad długotrwale lub ciężko  chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie 

zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. 

10. Praca socjalna. 

11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

12. Prowadzenie i zapewnienie  miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych. 

13. Tworzenie  gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 

14. Dożywianie dzieci. 

15. Sprawianie pogrzebu w tym, osobom bezdomnym. 



65 
Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2018 

16. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu. 

17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej. 

 

Do zadań własnych o charakterze nieobowiązkowym należy: 

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych. 

2. Przyznawanie i wypłacanie  pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. 

3. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie programów osłonowych. 

 

Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy 

kodeksu postępowania administracyjnego. W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy 

społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy 

społecznej i ochroną dóbr osobistych. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom 

i  rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Aby ją otrzymać nie można 

przekraczać kwot kryterium dochodowego. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby 

zainteresowanej lub z urzędu. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Decyzje 

o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje kierownik Ośrodka Pomocy na podstawie 

przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wójt Gminy udziela kierownikowi ośrodka 

pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 

wykonywania zadań zleconych oraz może upoważnić do wydawania decyzji 

administracyjnych w celu wykonania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze 

obowiązkowym. Kierownik składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności 

ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

W 2018 r. GOPS realizował świadczenia rodzinne i wychowawcze, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i programu Dobry Start, oraz 1 asystenta rodziny. Pod opieką pracowników 

socjalnych znajdowało się 302 rodziny, 1032 osób w rodzinach (w tym również osoby 

samotnie gospodarujące). 

W roku 2018 r. wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie 

wyniosło ogółem 11 179 931, 72 zł. 

W zakresie świadczeń rodzinnych kwota 3 653 516,14 zł została wypłacona 

z przeznaczeniem na: 

• wypłatę świadczeń rodzinnych dla 586 rodzin w kwocie: 2 742 429,14 zł, 

• składki emerytalno – rentowe dla podopiecznych w kwocie: 159 684,01 zł, 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób w kwocie: 166 267,74 zł, 

• zasiłki dla opiekuna dla 20 osób w kwocie:128 472,50 zł, 

• świadczenie rodzicielskie dla 42 osób w kwocie: 348 519,60 zł. 
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Koszty obsługi świadczeń rodzinnych ogółem wyniosły: 100 143,70 zł, w tym 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 86 607,34zł. Koszt realizacji programu „Za życiem” 

wyniósł 8 000,00 zł. 

GOPS Ostrów realizuje także zadania z zakresu ustawy o świadczeniu wychowawczym 

(Program 500+). W 2018 roku pomoc ta otrzymało 546 rodzin na kwotę: 5 729 279,32 zł. 

Koszt obsługi wyniósł 86 191,25 zł. 

Realizowany również był rządowy program ”Dobry Start”, z którego wsparcie wypłacane 

było raz w roku na wyprawkę szkolną. Z programu skorzystało 955 dzieci na ogólną kwotę: 

286 500,00 zł. Koszty obsługi wyniosły: 8 800,00 zł. 

  

 

W zakresie świadczeń z pomocy społecznej w 2018 r. Ośrodek udzielał zarówno pomocy 

finansowej jak i niefinansowej. 

 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w 2018 roku. 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

świadczenia niepieniężne 46 671 

świadczenia pieniężne 1 004 

 

Liczba osób i rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w 2018 roku 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba rodzin 

świadczenia niepieniężne 353 186 

świadczenia pieniężne 160 154 

 

 

Po dokonaniu analizy udzielanej pomocy w poszczególnych latach stwierdzić należy, że 

głównymi przyczynami przyznawania pomocy jest ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba. 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku. 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking Liczba rodzin ogółem 

Ubóstwo  200 

Bezrobocie  172 

Niepełnosprawność 90 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  54 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: wielodzietność 51 

Długotrwała lub ciężka choroba 50 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

33 

Alkoholizm  12 
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Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: 

rodziny niepełne 

12 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: 

rodziny wielodzietne 

7 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

5 

Bezdomność 3 

Przemoc w rodzinie 2 

Zdarzenie losowe 2 

 

 

W 2018 roku na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowana została kwota: 

• zasiłki stałe dla 43 osób na kwotę: 211 613,63 zł, 

• zasiłki okresowe dla 37 rodzin na kwotę: 65 941,75 zł, 

• na realizację programu dożywiania dzieci wydatkowano kwotę: 198 961,77 zł, 

w tym 342 dzieci korzystało z dożywiania w szkole oraz 95 osób korzystało z zasiłku 

celowego na posiłek. 

 

W ramach zadań własnych gminy udzielono pomocy celowej i w naturze dla 125 

osób/rodzin na kwotę ogółem 50 351,91 zł. 

Ponadto za 11 osób ponoszona była opłata gminy za pobyt w domu pomocy społecznej, na 

łączną kwotę 271 671,87 zł. 

 

Rok 2018 był kolejnym, w którym to Gmina Ostrów, w ramach zadań wykonywanych przez 

GOPS świadczyła ofertę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Pomocą usługową objęto 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, na 

kwotę 22 865,31 zł oraz usługi opiekuńcze z zakresu środków własnych świadczone dla 6 

samotnych osób na kwotę 57 679,42 zł. 

I. Gminny program wspierania rodziny. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 w Gminie Ostrów został przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Ostrów Nr XXX/147/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku. 

  

Podstawowym zadaniem wyżej wymienionego programu jest stałe rozpoznawanie rodzin 

przeżywających trudności oraz diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. 

Zadanie to zgodnie z kompetencjami ustawowymi i założeniami realizowane było przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z danymi za 2018 w główną przyczyną 

powodującą trudności w funkcjonowaniu rodziny jest problem bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz alkoholizm, 
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bezrobocie i ubóstwo. Problemy te zostały zdiagnozowane w oparciu o wywiady rodzinne 

i informacje środowiskowe. Do rodzin z najbardziej złożonymi sytuacjami w zakresie 

wydolności wychowawczo-opiekuńczej kierowano asystenta rodziny, a do wszystkich 

rodzin kierowane były działania w ramach świadczonej pracy socjalnej przez 4 

pracowników socjalnych. Rodziny, o których mowa wyżej, objęte były pomocą świadczoną 

w ramach ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia te, to rożnego typu zasiłki celowe, 

zasiłki okresowe, pomoc w naturze, pomoc w usługach oraz poradnictwo. Jednocześnie 

wskazane rodziny korzystały z innych form pomocy, typu świadczenia rodzinne i dodatki 

do tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, pomoc na edukację dzieci w ramach 

stypendiów szkolnych oraz programu ,,Dobry start”, dodatki mieszkaniowe i inne 

w zależności od indywidualnej sytuacji każdej z rodzin. Najważniejszą formą wsparcia 

rodzin przeżywającej trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest stała 

edukacja w zakresie poprawiającym umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

oraz poprawy relacji w rodzinie. 

 

Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były także działania podejmowane 

przez Zespół Interdyscyplinarny, które opierają swoją pracę na ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. W Gminie Ostrów działa Interdyscyplinarny Zespół ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele 

instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin z terenu gminy oraz innych instytucji; w tym 

m.in. przedstawiciele Szkoły, Policji, Sądu Rejonowego, Służby Zdrowia, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających 

z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie. 

Program działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczony jest na lata 2016 - 

2022 i obejmuje aktywne przeciwdziałanie przemocy domowej, zakłada współpracę 

instytucji na rzecz skutecznego działania oraz systematyczne zbieranie informacji na temat 

rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, organizowanie akcji informacyjno- 

edukacyjnych dotyczących przemocy. 

Zespół działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie, który 

zapewnia obsługę administracyjną i jest miejscem spotkań Zespołu, oraz przechowywania 

dokumentacji. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykali się w trybie interwencyjnym 19 razy 

w 2018 r., w celu pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych, skład Zespołu był zmienny 

i zależny od potrzeb rodzin oraz występujących problemów, a także frekwencji członków 

Zespołu. 

W 2018 r. ogółem sporządzonych zostało 19 „Niebieskich Kart A”, w tym 11 NK  

wszczynających procedurę, oraz 10 ponownych. Wszystkie zostały wszczęte przez Policję. 

Odnotowano 22 osoby poszkodowane w wyniku przemocy. Najczęściej poszkodowani były 

kobiety.  Przemoc miała miejsce w 16 rodzinach. 
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Wśród osób poszkodowanych wskutek przemocy domowej znajduje się 16 kobiet, (w tym 2 

osoby starsze), 2 mężczyzn (w tym 1 osoba starsza) i 4-ro dzieci (w tym 1 niepełnosprawne). 

Sprawcami przemocy w 16 przypadkach byli mężczyźni, a w jednym kobieta. 

Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna 

i przemoc psychiczna bądź emocjonalna oraz połączenie kilku form przemocy. 

W 2018 r. Zespół dysponował budżetem 2 019,21 zł. Środki te zostały wykorzystane w wys. 

1085,00 zł na zorganizowanie szkolenia dla kadry pomocy społecznej pt. ”Kontakt z ofiarą 

i sprawcą przemocy z elementami RODO” oraz w wys. 934,21 zł na zakup materiałów 

biurowych. 

Kolejną formą wsparcia mieszkańców gminy Ostrów, realizowaną przez GOPS, jest pomoc 

żywnościowa. Od 2017 roku, corocznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie 

rozdysponowuje wśród potrzebujących mieszkańców gminy Ostrów, pomoc żywnościową 

przekazywaną z Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Pomocą żywnościową objęte są rodziny i osoby znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego 

do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 402,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej 

i 1 056,00 zł - dla osoby w rodzinie. Pomocą w formie paczek żywnościowych objętych jest 

750 osób z terenu gminy. Średnio dla jednej osoby jest to ok. 10 kg produktów, które pięć 

razy w roku trafiają do najbardziej potrzebujących. W 2018 roku pracownicy GOPS 

rozdysponowali ok 40 ton produktów żywnościowych. 

Pomoc ta z pewnością przyczynia się do zaspokojenia wielu potrzeb oraz pozwala 

zaoszczędzić sporo środków w budżetach rodzinnych. Akcja rozdawania żywności 

powiązana jest z działaniami towarzyszącymi i edukacyjnymi. W urzędzie gminy w ramach 

tych działań, organizowane są warsztaty oraz spotkania kulinarne i dietetyczne. Rozdawane 

są ulotki, broszury i plakaty. 

 

Funkcja asystenta rodziny to kolejna forma wsparcia i pomocy rodziny. Asystent 

przydzielany jest na wniosek pracownika socjalnego (w szczególnych okolicznościach, 

postanowienia sądu), który po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w danej rodzinie 

potwierdzi występowanie trudności mogących mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa, 

dobra dziecka/dzieci. O asystę rodzinną starać może się również rodzic, który czuje, iż jego 

umiejętności wychowawcze wymagają wsparcia i wzmocnienia, przechodzący kryzys 

życiowy, rodzinny czy ekonomiczny. Ten rodzaj pomocy kierowany jest również do rodzin, 

w których dzieci przebywają w pieczy zastępczej oraz do rodzin, w których istnieje 

zagrożenie umieszczenia dzieci w takiej pieczy. Asystent przydzielony może być również 

małoletniemu rodzicowi, który wychowuje dziecko i opuszcza ośrodek wychowawczy, 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy. W 2018 

roku koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł ogółem 38 977,69 zł, w tym środki 

wojewody wyniosły 21 930,00 zł. 
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W celu realizacji zadań ustawowych z zakresu wspierania rodziny w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Ostrowie zatrudniony jest jeden asystent rodziny w wymiarze 1 pełnego etatu. 

Na przestrzeni całego 2018 roku, na wnioski pracowników socjalnych, usługami asystenta 

rodziny objęte zostało 10 rodzin wychowujących małoletnie dzieci, w których stwierdzono 

pilną potrzebę pomocy i wsparcia. 

 

Główne problemy występujące w rodzinach objętych współpracą z asystentem to : 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

 wielodzietność, 

 bieda i ubóstwo, 

 bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 trudne warunki mieszkaniowe, 

 niepełnosprawność, 

 długotrwała przewlekła choroba, 

 choroba psychiczna, 

 brak pracy oraz długotrwałe bezrobocie, 

 alkoholizm i inne uzależnienia, 

 samotne macierzyństwo, 

 przemoc w rodzinie, 

 

Działania skoncentrowane na tej problematyce są stałym elementem pracy asystenta rodziny 

i w dużym zakresie pracowników socjalnych, którzy wspierają rodziny. 

Kolejnym zadaniem mającym na celu pomoc dziecku i rodzinie jest wspieranie 

funkcjonowania pieczy zastępczej, oraz stwarzanie warunków umożliwiających powrót 

dzieci do rodzin biologicznych. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności 

w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, 

które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  Zadania te są wykonywane przez asystenta rodziny oraz pracowników 

socjalnych. 

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansowanie 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest zadaniem własnym gminy. W przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków 

na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% 

w drugim roku pobytu oraz 50% w trzecim i kolejnym roku. 

W 2018 roku Gmina Ostrów  partycypowała w kosztach utrzymania 17 dzieci w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansuje pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na mocy 

postanowienia Sądu oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę ogółem 17 172,00 zł. 
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Na terenie Gminy jest realizowane zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 

(posiadających przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodów), tzw. Karta Dużej 

Rodziny. Program ten oferuje system zniżek. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu 

członkowi rodziny, dla rodziców dożywotnio, a dla dzieci do 18 roku życia lub do czasu 

ukończenia nauki, ale do 25 lat. W gminie Ostrów, w minionym roku wydano 90 kart. 

J. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.  

Uchwała Nr XLIII/249/17  Rady Gminy w Ostrowie  z dnia 29 grudnia 2017r.   

 

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki 

 i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2018 roku,  

w Gminie Ostrów były:  

a) wzmocnienie roli szkół, przedszkoli i rodziców poprzez działania zapobiegające 

uzależnieniom,  

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  

c) dostarczenie wiedzy mieszkańcom Gminy o szkodliwości i skutkach naużywania 

alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych,  

d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

e) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,  

f) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Ostrowie. 

 

Program, jak w latach poprzednich, realizowany był przy współpracy z jednostkami 

gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do 

wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.  

 

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 

podejmowane były poniżej przedstawione działania: 

 Działania skierowane na uczniów szkół  z terenu Gminy : 

      - warsztaty profilaktyczne dla uczniów 156 uczniów,  

      - kolonia profilaktyczna dla uczniów  nad morzem /Orłowo/ 12 osób.  

 Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących , pijących 

szkodliwie , uzależnionych i ich rodzin realizowane  są przy ścisłej współpracy 
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GKRPA , Zespołu Interdyscyplinarnego przy GOPS w Ostrowie, Kuratorów 

Sądowych , Policji i zatrudnionego na umowę zlecenia psychologa.  

 Działalność informacyjna  

 

Uczniowie ze szkół  od 2009 uczestniczyli systematycznie  w kampanii ogólnopolskiej: 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”- 1250,00 zł, która okazała się pomysłowa, oparta na 

pozytywnych i optymistycznych przekazach. Nie straszy i nie gani młodych ludzi, lecz uczy 

jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej świadomymi osobami.  

Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia 

w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Gminy, 

GOPS , NZOZ-y na terenie Gminy,  Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowie oraz jej 

filiach w Kamionce, Skrzyszowie i Ociece oraz Gminnym Centrum Kultury i Spotu 

w Kamionce.  

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy  psychologicznej w  GOPS w Ostrowie  jest 

systematycznie dystrybułowana w formie elektronicznej i papierowej.  

 

 Przeciwdziałanie przemocy związanej z nadużywaniem alkoholu  

 

Zadania z zakresu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim realizowane 

są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej znajdujący się 

przy GOPS w Ostrowie. Jak wskazują poniższe dane w większości przypadków przemoc 

spowodowana jest nadużywaniem alkoholu. W związku z tym przy GOPS świadczone są 

usługi psychologiczne pokrywane ze środków pochodzących z akcyzy skierowane do ofiar 

i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu. W ramach grupy 

roboczej odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których 

brali udział policjanci, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, pracownicy socjalni, w razie potrzeby pedagodzy oraz kuratorzy sądowi. Na 

spotkaniu członkowie grupy roboczej motywowali ofiary przemocy domowej do podjęcia 

działań terapeutycznych i zachęcali do skorzystania z  usług psychologa. Podobne działania 

skierowane były do sprawców przemocy, jednak w tym przypadku, w porozumieniu z PCPR 

w Ropczycach motywowani byli do odbycia programu korekcyjno-edukacyjnego. Grupa 

robocza monitorowała sytuację domową rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty 

w miejscu zamieszkania.    

 

 Działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  

 

GKRPA została powołana na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania 

wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.  

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności:  
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Opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr L/318/18 Rady Gminy 

w Ostrowie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie 

gminy Ostrów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Nr L/319/18 r. 

Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrów. Komisja przeprowadziła 

32 postępowań.  

Podejmowała m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. Komisja skierowała 7 osób na badania w kierunku uzależnienia przez 

biegłych sądowych,  7 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego leczenia 

odwykowego przez Sąd Rejonowy w Ropczycach. 

W roku 2018 GKRPA: 

 zbierała się na 13 posiedzeniach, 

 wydała 32 pozytywne postanowienia administracyjne w sprawie opinii dot. 

zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży, 

 liczba przeprowadzonych rozmów profilaktycznych  11 osób, 

 liczba osób skierowanych na  badanie przez biegłych sądowych psychologa  

i psychiatrę 7 osób, 

 liczba  wniosków skierowanych do SR w Ropczycach w sprawie leczenia 

odwykowego  7 szt.  

 GKRPA prowadziła postępowania w sprawie  motywowania osób zgłaszanych  do Komisji, 

do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były 

prowadzone  metodą dialogu  motywującego.  

W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinach , Komisja 

współpracowała z następującymi instytucjami: 

1. Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy 

Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności wsparcia ofiar  przemocy domowej 

i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia  leczenia 

odwykowego. 

2. Komendą Powiatową Policji w Ropczycach w przedmiocie wymiany  informacji 

dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu. 

3. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie w zakresie wymiany 

informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez te instytucje . 

4. Inspektorem ds. działalności gospodarczej w zakresie opiniowania wniosków  

o wydanie zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych.   

5. Sądem Rejonowym w Ropczycach w zakresie leczenia odwykowego. 
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6. Kuratorską Służba Sądową w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi 

alkoholu.  

 

Finansowanie Programu. 

  

Na zadania  z zakresu profilaktyki  i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii 

w 2018 roku ogółem wydatkowano  kwotę w wysokości 106594,85 złotych. 

 

Wydatki kształtowały się następująco:  

 diety Komisji 20979,00 zł, 

 kolonia profilaktyczna  dla młodzieży szkolnej 11380,00 zł, 

 profilaktyka w szkołach warsztaty   4000,00 zł, 

 szkolenia członków GKRPA   280,90 zł, 

 umowa zlecenia psycholog terapeuta  3080,00 zł, 

  współfinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej przy PCPR  

w Ropczycach 3000,00 zł, 

 Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 1230,00 zł, 

 Opłaty za badanie przez biegłych sądowych 2519,66 zł, 

 Zwroty kosztów dojazdu na terapie i leczenie 1008,46 zł, 

 Zakup materiałów, usług  celem organizacji wycieczek, imprez i spotkań 

o charakterze profilaktycznym  przez jednostki szkolne, stowarzyszenia  i  kluby 

59116,83 zł. 

 

Środki te pochodziły tylko i wyłącznie z opłat uzyskanych w roku 2018 za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

K.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Gminny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalony został Uchwałą Nr XLII/242/17 

Rady Gminy Ostrów w dniu 24 listopada 2017r, i obowiązywał w 2018 roku. 

 

Celem głównym Programu była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb 

społecznych mieszkańców Gminy Ostrów poprzez:  

1) umacnianie lokalnych działań, stwarzanie warunków do powstawania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, 
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2) integrację podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

3) zwiększanie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu, 

4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

wystąpienia z ofertą realizacji zadań publicznych, 

5) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych 

 w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawie o finansach 

publicznych. 

 

Na podstawie tego  programu ogłoszono konkurs ofert w sferze: 

1) ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 

i przeciwdziałania problemom alkoholowym, 

2) pomoc społeczna, w tym organizowanie czasu wolnego, wyjazdy integracyjne dla osób 

starszych, 

3) wypoczynek dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

4) organizację imprez okolicznościowych, 

5) promowanie i wspieranie działań lokalnych, 

 

Ogólna kwota przeznaczona w otwartym konkursie ofert na realizację w/w zadań wynosiła 

9 000,00zł.  

W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 

Ostrów w 2018 roku przyznano dotację następującym organizacjom: 

 Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Skrzyszów 

 Stowarzyszenie Miłośników „Ziemi Bliźnieńskiej” 

 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki”. 

 

Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały wsparcie finansowe rozliczyły 

przyznane dotacje w całości. 

 

2. Współpraca z klubami sportowymi. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

U z 2019 r.,  poz. 506 )  i art.27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (j. t. Dz. U 

z 2018r poz. 1263 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. 

zm.)  ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 

Ostrów dotyczących sportu, którego zasady i tryb określały załączniki do Zarządzeń.  
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Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 

z zakresu sportu w 2018 roku: 

 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży organizowanie 

imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”. 

Ogólna kwota przeznaczona w budżecie na w/w zadanie wynosi – 100 000,00 zł  

W oparciu o kryteria zawarte w Ogłoszeniu przyznano dofinansowanie niżej wymienionym 

klubom: 

 Klub Sportowy Kaskada Ostrów- Kamionka, 

 Klub Sportowy „VICTORIA” Ocieka, 

 Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Skrzyszów. 

 

Wszystkie kluby sportowe złożyły sprawozdania w terminie, rozliczyły dotacje prawidłowo 

i zgodnie z załączonymi dokumentami finansowymi. 

 

3. Współpraca z LASOVIĄ. 

 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania LASOVIA zostało założone w 2005 

roku i pierwotnie należało do niego 3 gminy, tj. Cmolas, Niwiska, Ostrów. W 2015r. obszar 

LGD LASOVIA powiększył się  o kolejne dwie gminy, gminę wiejską Mielec i Tuszów 

Narodowy, licząc obecnie 42 342 mieszkańców. Obszar LGD LASOVIA wynosi 536 km2 

i położony jest w obrębie trzech powiatów wchodzących w skład województwa 

podkarpackiego: powiatu kolbuszowskiego, mieleckiego i ropczycko–sędziszowskiego.  

Gminy członkowskie: Cmolas, Mielec, Niwiska, Ostrów, Tuszów Narodowy, skupione 

w Lokalnej Grupie Działania LASOVIA, położone są w Kotlinie Sandomierskiej, która 

charakteryzuje się endemiczną roślinnością. Grupa ta ma wspólne cele ze względu na bliskie 

sąsiedztwo i historię, do których należą, zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru, a także tworzenie korzystnych warunków 

do rozwoju przedsiębiorczości i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności 

społecznej. LGD LASOVIA realizuje obecnie program LEADER w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wspierany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W roku 2018 z terenu Gminy Ostrów złożonych zostało 7 projektów grantowych na łączną 

kwotę 140 000,00 oraz projekt konkursowy na kwotę 50 000,00.  
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VI. Działalność gospodarcza.  
 

Na terenie gminy Ostrów na dzień 31.12.2018r. funkcjonowało 365 przedsiębiorców. 

Działalność gospodarcza w Gminie Ostrów: 

 

 

 

A. Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie.   

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie  powstał w 1992r.  Działalność firmy polega na 

zarządzaniu instalacjami z branży komunalnej. Zakład jest wykonawcą w zakresie: 

 ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, 

 utrzymania czystości i porządku, konserwacji zieleni, 

 regionalnej gospodarki odpadami, 

 produkcji i dostarczania wody, 

 odbioru i utylizacji ścieków, 

 usług transportowo-sprzętowych, 

 usług remontowo-budowlanych, 

 wykonawstwa robót inżynieryjnych, sanitarnych i wodociągowych, 

 obsługi inwestycyjnej, projektowania i doradztwa technicznego. 

Jednak zasadnicza działalność to regionalna gospodarka odpadami – obecnie Zakład 

obsługuje już jedną czwartą województwa podkarpackiego, tj. mieszkańców powiatów: 

mieleckiego, ropczycko – sędziszowskiego, dębickiego, kolbuszowskiego oraz część gmin 

powiatu rzeszowskiego ( w tym miasto Rzeszów ). 
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 Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. 

  

 

  Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy - hala sortowni. 

  

 

  Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy - kompostownia. 
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  Fot. Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie. 

  

 

  Fot. Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie. 

 

B. Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, został utworzony na 

mocy aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartego w akcie 

notarialnym z dnia 14.05.2014r.  

Spółka jest wykonawcą usług w zakresie: 

 gospodarki odpadami, 

 utrzymania czystości i porządku,  

 pielęgnacji i konserwacji zieleni, 

 ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, 

 remontowo-budowlanym, 

 transportowo-sprzętowym, 

 wykonawstwa robót inżynieryjnych, 
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Instalacje zarządzane przez Spółkę  

RIPOK-Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi 

kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy. 

 

Do tej pory powstało 12 kwater na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, z których 

kwatery nr 1-10 zostały wypełnione do założonych rzędnych i zrekultywowane, kwatera nr 

11 jest w trakcie rekultywacji, aktualnie eksploatowana jest kwatera nr 12. w celu 

umożliwienia dalszego składowania odpadów powstaną kolejne dwie kwatery na odpady 

inne niż niebezpieczne i obojętne oraz kwatera na odpady niebezpieczne zawierające azbest 

nr A2. W obrębie ogrodzenia składowiska znajduje się również teren, który pełni rolę 

rezerwy inwestycyjnej pod budowę kolejnych kwater, w zależności od zapotrzebowania na 

dany rodzaj odpadów. 

 Podział na kwatery: 

Kwatery nr 1-7 - wypełnione do ustalonych rzędnych składowania i  zrekultywowane 

 powierzchnia kwater w granicach wewnętrznego obwałowania - 10,17 ha, - rzędne 

terenu wokół kwater - 214,00-215,50 m n.p.m., 

 rzędne dna kwater - 207,00-212,00 m n.p.m., 

 max poziom wypiętrzenia (wraz z izolacją i wstępną rekultywacją) - 227,00m 

n.p.m., 

 łączna pojemność 1 227 100 m3. 

Kwatera nr 8 - wypełniona do ustalonych rzędnych składowania i  zrekultywowana 

 powierzchnia kwatery w groblach - 1,01 ha, 

 średnia rzędna dna na poziomie warstwy odsączającej - 206,8 m n.p.m., 

 max rzędna składowania odpadów 227,59 m n.p.m., 

 łączna pojemność geometryczna 152 000 m3, 

 wysokość składowania odpadów od dna do max rzędnej 15,3 m, 
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Kwatera nr 9 - wypełniona do ustalonych rzędnych składowania i zrekultywowana  

 powierzchnia 15 900 m2 

 pojemność 185 600 m3 

 średnie rzędne dna 203,50-204,35 m n.p.m. 

 średnie rzędne składowania 218,45-219,65 m n.p.m. 

 średnie rzędne po rekultywacji 219,55-220,75 m n.p.m. 

Kwatera nr 10 – wypełniona do ustalonych rzędnych składowania i zrekultywowana 

 powierzchnia 17 650 m2 

 pojemność 212 230 m3 

 średnie rzędne dna 206,35-206,80 m n.p.m. 

 średnie rzędne składowania 219,65-220,00 m n.p.m. 

 średnie rzędne po rekultywacji 220,75-221,10 m n.p.m. 

Kwatera nr 11 –wypełniona do ustalonych rzędnych składowania, w trakcie 

rekultywacji 

 powierzchnia 14 870 m2 

 pojemność 170 670 m3 

 średnie rzędne dna 207,20-208,05 m n.p.m. 

 średnie rzędne składowania 220,00-220,00 m n.p.m. 

 średnie rzędne po rekultywacji 221,10-223,00 m n.p.m. 

Kwatera nr 12 – w trakcie eksploatacji 

Kwatera posiada powierzchnię zabudowy 13 070 m2 oraz kubaturę 127 500 m3. 

 

 

fot. Niecka kwatery nr 12 
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Uszczelnienie kwater 

Dna wszystkich kwater znajdują się poniżej stropu zalegania nieprzepuszczalnych iłów 

krakowieckich. Strop iłów pod istniejącymi kwaterami zalega na poziomie 210,50-214,50 m 

n.p.m. Iły krawieckie spełniają wymagania dla naturalnej bariery geologicznej zarówno 

w zakresie miąższości jak i przepuszczalności. Są to utwory praktycznie nieprzepuszczalne 

o współczynniku filtracji k < 10-9 m/s, a ich miąższość w rejonie składowiska odpadów jest 

oceniana na ponad 100 m. Zewnętrzny wał kwater powyżej zalegania iłów krakowieckich 

został uszczelniony ekranem iłowym o grubości 2,0 m w koronie i 4,5 m przy połączeniu ze 

stropem iłów. Ekran obwałowania zewnętrznego wraz z groblami działowymi zamyka 

kwatery po obwodzie.  

Powierzchnia korony kwater nr 1-5 została uszczelniona, zrekultywowana poprzez ułożenie 

kolejnych warstw: 

 warstwa żwirowa o grubości 15-30 cm, 

 geowłóknina filtracyjna (na kwaterach nr 1, 2, 4) o gramaturze 400 g/m2, 

 płaszcz iłowy o współczynniku filtracji k < 10-9 m/s i grubości 0,5-0,7 m, 

 ziemia urodzajna (humus) z obsianiem mieszanką traw, o grubości 0,2-0,3 m. 

Końcowe zamknięcie kwater nr 6-9 składa się z następujących warstw: 

powierzchnie skarp 

 warstwa filtracyjna o grubości 0,2 m z materiału o współczynniku filtracji k > 10-4 

m/s, 

 warstwa izolacyjna o grubości 0,5 m z materiału izolacyjnego o współczynniku 

filtracj k < 10-9 m/s (ił rodzimy), 

 warstwa rekultywacyjna o grubości 0,3 m z ziemi urodzajnej. 

powierzchnie koron 

 warstwa filtracyjna o grubości 0,2 m z materiału o współczynniku filtracji k > 10-4 

m/s, 

 warstwa izolacyjna o grubości 0,5 m z gruntu rodzimego, 

 warstwa rekultywacyjna o grubości 0,3 m z ziemi urodzajnej. 

Drenaż odcieków kwater 

Do odprowadzania odcieków z dna kwater służą sączki z perforowanych rur PE160/7,1 

ułożone w dnie iłowym. Sączki są włączone do studni na rurociągu grawitacyjnym PE200, 

odprowadzającym odciek z kwater. Iłowe dna kwater są ukształtowane ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi 1% w kierunku sączków, umożliwiając grawitacyjny spływ 

odcieków systemem drenażowym. Na dnie kwater, skarpach ekranu iłowego, oraz 
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nieprzepuszczalnych skarpach wewnętrznych jest ułożona warstwa filtracyjna grubości 

30 cm ze żwiru o współczynniku filtracji k > 10-4 m/s. 

Na poziomie grobli zewnętrznych, pod izolacją iłową, został wykonany drenaż 

obwiedniowy kwater z perforowanych rur PE160/7,1. Drenaż obwiedniowy ujmuje 

i odprowadza odcieki z odpadów deponowanych w kwaterach, przechwytuje wody 

opadowe spływające z odpadów w czasie eksploatacji kwatery ponad poziom grobli, a po 

wykonaniu izolacji zewnętrznej zbiera przesiąki między warstwowe.  

Podczyszczalnia odcieków 

Jest podczyszczalnią o działaniu porcjowym, w czasie cyklu oczyszczania ścieków kolejne 

obiekty zostają napełnione określoną objętością ścieków i poddawane właściwym dla 

danego urządzenia procesom technologicznym. Dla uzyskania żądanych efektów do 

oczyszczanie odcieków przyjęto chemiczno-biologiczny proces oczyszczania odcieków: 

 części chemicznej - komory koagulacji odcieku mlekiem wapiennym, złoże do 

gazowej desorpcji amoniaku i komory neutralizacji kwasem siarkowym; 

 części biologicznej osadu czynnego - reaktory biologiczne; 

 części osadowej - usuwanie osadów ze zbiorników koagulacji i z reaktorów 

biologicznych. 

  

 

fot. Kontenerowa oczyszczalnia odcieków 

Odcieki z kwater nr 9-12 są oczyszczane w oczyszczalni, która działa w oparciu o proces 

odwróconej osmozy, którego istota polega na przepuszczeniu odcieku ze składowiska 

poprzez półprzepuszczalną membranę pod wpływem ciśnienia zadanego po stronie 

dopływającego odcieku. Separacja membranowa jest rozdziałem czysto fizycznym, 

oddzielone składniki nie ulegają żadnym przemianom chemicznym bądź biologicznym. 

Efektem pracy oczyszczalni jest uzyskanie oczyszczonego odcieku (permeat) oraz 

pozostałości odcieku (koncentrat). 
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Kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest nr A1 i A2 

Kwatery nr A1 i A2 zaprojektowano jako podpoziomowe o głębokości ok. 6,5 m i nachyleniu 

skarp 1:2.  

Parametry każdej z kwater: 

 powierzchnia 2 500 m2 

 pojemność 8 870 m3 

 średnie rzędne dna 207,20-207,80 m n.p.m. 

 średnie rzędne składowania 211,90-212,00 m n.p.m. 

 średnie rzędne po rekultywacji 213,80-214,20 m n.p.m. 

Obecnie w eksploatacji jest kwatery nr A1 

Oczyszczalnie ścieków i wód opadowych 

Oczyszczalnie do  podczyszczania ścieków i wód opadowych z zawiesiny i związków 

ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do wód powierzchniowych są zlokalizowane: 

 w północno-wschodniej części terenu składowisku przed wylotem nr 1 rowu 

przydrożnego do rowu B, do obsługi części istniejących i projektowanych kwater 

oraz powierzchni utwardzonego zaplecza; 

 w zachodniej części terenu składowiska przed wylotem nr 2 rowów opaskowych do 

rowu melioracyjnego R-1, będącego dopływem potoku Koziego. Jako 

oczyszczalnie wód opadowych zastosowano separatory.  

  

 

fot. Instalacja pozysku i energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego 

Zadaniem instalacji jest kontrolowane ujmowanie biogazu wydzielającego się 

z poszczególnych kwater i jego gospodarcze wykorzystanie. 
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Odgazowanie kwater odbywa się za pomocą systemów pionowych, tj. studni odgazowania, 

pochodni gazowych oraz za pomocą systemów poziomych poprzez układ warstw 

filtracyjnych i uszczelnień.  

W obrębie wypełnionych do ustalonych rzędnych i wstępnie zrekultywowanych kwater nr 

1-10 aktualnie wykonanych jest ok.150 studni odgazowania pionowego, które włączone są 

do instalacji energetycznego wykorzystaniu biogazu w elektrowni. Biogaz z sieci jego 

pozysku jest przetwarzany na energię cieplną i elektryczną w obiekcie składającym się z: 

urządzeń sprężania gazu, agregatów prądotwórczych, transformatorów, wymienników 

ciepła, systemu olejów smarujących, urządzeń pomiarowych do analiz, kontroli i transmisji 

danych. Energia elektryczna, pochodząca ze spalania biogazu jest sprzedawana do sieci 

energetycznej. 

Pozostała infrastruktura 

Do pozostałej infrastruktury i obiektów związanych z funkcjonowaniem składowiska 

odpadów w Kozodrzy zalicza się: 

 budynek socjalno-biurowy, budynek magazynowy z wiatą,  

 wagę samochodową najazdową z elektronicznym systemem ewidencji odpadów, 

 brodzik dezynfekcyjny w rejonie drogi dojazdowej (zakładowej) do kwater, 

 system rowów opaskowych do ujmowania i odprowadzania ścieków opadowych, 

 drenaż zewnętrzny zabezpieczający teren składowiska przed napływem wód 

podziemnych, 

 drogi zakładowe wykonywane są w formie pasa drogowego szerokości 6,0 m 

z nawierzchnią z drogowych płyt betonowych i drugiego pasa gospodarczego 

(drogi technologicznej) szerokości 4,0 m.  z nawierzchnię z tłucznia. 

 ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych. 

 

C. Podstrefa ekonomiczna w gminie Ostrów. 

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego2007r. (Dz. U. Nr 26 z dnia 16 lutego 

2007r.) oraz z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Mieleckiej 

Strefy Ekonomicznej, na terenie gminy Ostrów została utworzona Podstrefa Ostrów-obręb 

Kozodrza. 

  

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC zarządzana jest na mocy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 roku, przez Agencję Rozwoju 

Przemysłu S.A. 
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VII. Oświata i wychowanie. 
 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowie jest jednostką organizacyjną utworzoną 

w celu wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowo-księgowej 

i organizacyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ostrów. 

Sieć szkół i przedszkoli w Gminie Ostrów – stan na 30 września 2018r. 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece. 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej. 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Macha w Kamionce. 

5. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrzyszowie /Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie, Publiczne Przedszkole 

w Skrzyszowie/. 

6. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kozodrzy /Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy, Publiczne Przedszkole 

im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy/. 

7. Szkoła Filialna w Zdżarach. 
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Liczba uczniów w poszczególnych placówkach wg. spisu SIO – stan na 30 września 

2018r. 

Szkoła 

 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII RAZEM 

SP Ostrów 

 

19 15 9 13 18 15 11 7 107 

SP Ocieka 

 

15 6 8 19 14 18 10 16 106 

SP Wola 

Ociecka 

9 7 8 17 10 15 21 16 103 

SP 

Kamionka 

14 5 7 14 12 11 14 12 89 

SP 

Skrzyszów 

10 10 12 16 16 12 11 10 97 

SP 

Kozodrza 

8 7 --- 9 15 14 10 6 69 

SF Zdżary  

--- 

4 --- --- --- --- --- --- 4 

RAZEM 

 

75 54 44 88 85 85 77 67 575 

 

 

Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych przy szkołach podstawowych wg. SIO –  

spis na 30 września 2018r. 

 

Ostrów 

 

36 

Ocieka 

 

10 

Wola Ociecka 

 

16 

Kamionka 

 

11 

RAZEM 

 

73 

 

Liczba wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych wg. SIO – spis na 30 września 2018r. 

 

Przedszkole Kozodrza 

 

49 

Przedszkole Skrzyszów 

 

23 
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Oddział przedszkolny Ostrów 

 

44 

Oddział przedszkolny Skrzyszów 

 

25 

Oddział przedszkolny Ocieka 

 

52 

Oddział przedszkolny Wola Ociecka 

 

33 

Oddział przedszkolny Kamionka 

 

41 

RAZEM 

 

267 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i zespołach szkolno- przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Ostrów stan zatrudnienia przedstawia się następująco: 

/tabela/  spis SIO – stan na 30.09.2018r. 

 

Lp. Placówka Zatrudnienie 

nauczyciele Obsługa i administracja 

etaty osoby etaty osoby 

1. SP Ostrów 

 

26,48 31 11 11 

2. SP Ocieka 

 

21,68 30 13,5 14 

3. SP Wola Ociecka 

 

18,64 25 6 6 

4. SP Kamionka 

 

16.49 19 8 9 

5. Zespół Szkolno- 

Przedszkolny 

Skrzyszów 

17,97 28 12,5 13 

6. Zespół Szkolno- 

Przedszkolny 

Kozodrza 

16,97 26 10 10 

RAZEM 

 

118,23 159 61 63 
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Liczba zatrudnionych nauczycieli w szkołach na terenie Gminy Ostrów w podziale na 

stopień awansu zawodowego w przeliczeniu na pełne etaty wg. spisu SIO stan na 30 

września 2018r. 

 

Bez stopnia Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Razem 

2,77 12,85 21,09 79,90 118,23 

 

 

Średni wynik szkoły z egzaminu gimnazjalnego w porównaniu z wynikiem gminy, 

powiatu, województwa 

 

szkoła jęz. 

polski 

historia 

i WOS 

matema- 

tyka 

przedmioty 

przyrodn. 

jęz.ang. 

podstaw. 

jęz. ang. 

rozszerz. 

jęz. niem 

podstaw. 

Ostrów 

 

23,1 18,5 15,9 17,5 30,1 24,1 21,7 

Ocieka 

 

19,3 16,1 10,5 12,3 29,8 22,0 20,9 

Wola  

Ociecka 

21,1 18,7 14,1 16,1 24,3 16,9 14,0 

Kamionka 

 

21,7 16,1 12,3 15,0 30,7 24,1 16,5 

Gmina  

 

21,8 17,6 14,0 15,9 28,9 22,3 20,3 

Powiat 

 

21,7 18,8 14,9 15,3 25,4 18,3 19,2 

Województwo 

 

22,4 19,3 15,5 15,9 26,6 19,8 20,1 

 

 

     Pomoc materialna dla uczniów i wychowanków w 2018r. 

 

Pomoc materialna 

dla uczniów o cha- 

rakterze socjal. 

Szkoła 

podst. 

Klasy 

gimnazja. 

Szkoły 

ponad- 

gimnazjalne. 

Szkoły 

i ośrodki 

specjalne 

Kwota 

wydatków 

w zł. 

Zasiłki szkolne 

 

0 0 0 0 0 
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Stypendia szkolne 

 

68 13 29 1 65 260,30 

Wyprawka 

szkolna 

 

0 0 0 0 0 

Darmowe 

podręcz. 

i mater. ćwiczen. 

575 73 0 0 73 065,65 

 

 

Środki pozabudżetowe pozyskane na działania oświatowe /rok 2018/ 

 

Lp. Rodzaj programu Kwota 

dotacji 

w zł. 

Finansowy 

wkład 

własny w zł. 

odbiorca 

1. Program „Aktywna tablica” 42 000  10 500 SP Ocieka /14000 + 

3500/ 

SP Wola Ociecka 

/14000 + 

3 500/ 

SP Kamionka /14000 

+ 3500/ 

2. Zwiększenie części 

oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% rezerwy na 

wyposażenie pracowni 

z przedmiotów 

przyrodniczych 

24 659 0 SP Kozodrza /12 330/ 

SP Skrzyszów /12 

329/ 

3. „Przedszkole dla 

wszystkich” działanie 9.1 

Rozwój edukacji 

przedszkolnej w ramach 

RPO woj. podkarpackiego 

142 438,58 10 450 SP Ostrów 

4. „Geniusz IT” Priorytet 

o jakości edukacji 

i kompetencji w regionie 

9.2 poprawa jakości 

kształcenia ogólnego RPO 

woj. podkarpackiego na lata 

2014/2020 

94 237,40 0 SP Ostrów 37 639,05 

SP Ocieka 17 172,04 

SP Wola Ociecka            

21 422,50 

SP Kamionka 

18 003,81 
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Dowożenie uczniów do szkół 

 

  Ilość uczniów Wydatkowana kwota w zł. 

1. Niepełnosprawni dowożeni 

 

6 78 713,78 

2. Zwrot kosztów niepełnosprawnych,  

których dowożą rodzice 

12 43 469,44 

3. Dowóz dzieci do szkół na terenie 

Gminy 

248 329 794,65 

 

Dożywianie uczniów 

Na terenie Gminy Ostrów funkcjonuje kuchnia w szkole podstawowej w Skrzyszowie, gdzie 

przygotowuje się posiłki dla uczniów ze szkoły i przedszkola w Skrzyszowie oraz szkoły 

w Ostrowie i kuchnia w szkole podstawowej w Ociece, która obsługuje szkoły w Ociece, 

Woli Ocieckiej, Kamionce i Kozodrzy. 

 

 Liczba wydanych obiadów  

w roku 2018 

Z podziałem na placówki 

Ocieka 68 635 SP Ocieka 22 617 

SP Wola Ociecka 19 400 

SP Kamionka 19 366 

SP Kozodrza 7 252 

Skrzyszów 35 902 SP Skrzyszów 18 470 

SP Ostrów  17 432 

 

 

 

VIII. Kultura. 
 

Na terenie gminy działa Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna. Poniżej przedstawiamy działalność tych jednostek w 2018 

roku.  

A. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie. 

 

W GCKiS oprócz zajęć stałych  tj.: 

 zajęć tanecznych, kursów tańca organizowanych w Szkole Podstawowej w Ociece  

i Woli Ocieckiej,  
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 zajęć plastycznych,  

 zajęć świetlicowych w okresie jesiennym – zimowym, 

 zajęć w klubie modelarskim w Bliźnie, 

zrealizowano następujące ważniejsze inicjatywy kulturalne, sportowe i inne: 

 

STYCZEŃ 

DATA WYDARZENIE UCZESTNIKÓW 

 

06.01. 2018 

Dofinansowanie 

wydarzenia „Pochód Trzech 

Króli” w Skrzyszowie. 

 

 

 

 

13.01.2018 

Spotkanie opłatkowe 

w Domu Strażaka w Woli 

Ocieckiej dzieci             

uczestniczących 

w zajęciach, oraz Jasełka 

przygotowane przez dzieci 

z Kamionki. 

 

 

100 

 

21.01.2018 

Spotkanie z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, oraz 

spotkanie Klubu 

Aktywnych w GCKiS 

w Kamionce. 

 

70 

 

LUTY 

 

AKCJA FERIE z GCKiS i jego filiami. 

  

 

29.01.2018 do 31.01.2018 

Zajęcia dla dzieci na 

Stadionie Sportowym 

w Ostrowie. 

 

30 

 

29.01.2018 do 2.02.2018 

Zajęcia dla dzieci w Domu 

Ludowym w Borku Małym. 

 

20 

29.01.2018 do 9.02.2018 Zajęcia w GCKiS 

w Kamionce. 

30 

 

29.01.2018 do 9.02.2018 

Zajęcia sportowe w sali 

gimnastycznej w SP 

w Kamionce. 

 

40 

 

 

30.01.2018 

Dyskoteka w Kamionce dla 

dzieci uczestniczących 

w zajęciach prowadzonych 

 

 

60 



93 
Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2018 

przez instruktorów  GCKiS. 

Dzieci z Woli Ocieckiej, 

Ocieki i Kamionki. 

 

01.02.2018 

Wyjazd do kina 

w Sędziszowie 

Małopolskim dla dzieci 

uczestniczących                         

w zajęciach. 

 

100 

 

03.02.2018 

„TRADYCJA ŁĄCZY 

POKOLENIA”- Spotkanie 

integracyjne dla 

mieszkańców Borku 

Małego w Domu Ludowym. 

 

100 

03.02.2018 Turniej Piłki Siatkowej  

w SP w Kozodrzy. 

120 

 

08.02.2018 

Spotkanie Karnawałowe dla 

Klubu Aktywnych 

w GCKiS w Kamionce. 

 

110 

10.02.2018 Turniej Tenisa Stołowego 

w SP w Kamionce. 

50 

 

26.02.2018 

„Klub Aktywnych śpiewa” 

– spotkanie wokalne Klubu 

Aktywnych. 

 

50 

                                               

MARZEC 

  

06.03.2018 Warsztaty plastyczne 

„Pisanki Wielkanocne”, dla 

Klubu Aktywnych i dzieci 

uczęszczających na zajęcia 

w Kamionce.  

 

70 

14.03.2018 Memoriał im. Rafała 

Kmiecia w SP w Kozodrzy. 

70 

20.03.2018 do 23.03.2018 Rozstrzygnięcie 

KONKURSU NA  

PISANKĘ 

WIELKANOCNĄ, wystawa 

pisanek przysłanych na 

konkurs. 

 

40 

 

 

KWIECIEŃ 
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10.04.2018 

Wycieczka dla Klubu 

Aktywnych do Parku 

Historycznego w Bliźnie – 

ognisko integracyjne. 

 

50 

 

 

 

15.04.2018 

WIECZÓR POETYCKI 

w GCKiS .Prezentacja 

książki p. Aleksandry Bal  - 

„DROGI, ŚCIEŻKI 

i MANOWCE” Spotkanie 

z prezesem ZLP 

w Rzeszowie p. 

Mieczysławem Łypem, oraz 

literatami                     

z Rzeszowa, prezentacja ich 

twórczości 

 

 

 

40 

 

10.04.2018 do 19.04.2018 

Wystawa „CZAR PRL-u” 

w GCKiS w Kamionce. 

60 

 

20.04.2018 do 8.05.2018 

Wystawa „ CZAR PRL-u” 

w Gminnej Bibliotece 

Publicznej  w Ostrowie. 

 

50 

 

MAJ 

 

 

9.05.2018 do 15.05.2018 

Wystawa „CZAR PRL-u” 

Bibliotece Miejskiej 

w Sędziszowie 

Małopolskim. 

 

80 

9.05.2018 Wycieczka Klubu 

Aktywnych w Bieszczady. 

54 

 

10.05.2018 

Pomoc w organizacji 

pobytu  Klubu Seniora 

z Sędziszowa 

Małopolskiego w Parku 

Historycznym w Bliźnie. 

 

120 

 

 

 

18.05.2018 

WIECZÓR POETYCKI 

Prezentacja książki p. 

Sabiny Pelc (ilustracje p. 

Dorota Król) –„ 

BAŚNIOWE ŚCIEŻKI) 

Spotkanie z prezesem ZLP 

w Rzeszowie p. 

Mieczysławem Łypem, oraz 

 

 

 

40 
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literatami                          

z Rzeszowa- prezentacja ich 

twórczości. 

 

26.05.2018  

Uroczystości obchodów 

jubileuszu 45-lecia 

powstania  Przedszkola  im. 

W.     Chotomskiej 

w Kozodrzy 

 

Współorganizacja 

80 

26.05.2018 do 27.05.2018 Wystawa psów na 

Cyziówce  wsparcie 

finansowe 

Wsparcie finansowe 

2000 

 

CZERWIEC 

 

03.06.2018 Gminny Dzień Dziecka 

w Ociece – festyn. 

200 

06.06.2018 Zlot Gimnazjalistów  

w Kamionce 

130 

12.06.2018 Ognisko dla Klubu 

Aktywnych w Kamionce.  

55 

24.06.2018 Piknik Akcji Katolickiej 

w Ostrowie-współpraca 

z GCKiS. 

 

150 

                                                        

LIPIEC 

 

2.07.2018 do 13.07.2018 Półkolonia w Borku Małym. 20 

 

10.07.2018  

Spotkanie Klubu 

Aktywnych( próba występu 

na Dożynkach Gminnych) 

 

 

30 

 

12.07.2018 

Wycieczka w Bieszczady 

dla dzieci uczestniczących 

w zajęciach tanecznych. 

 

54 

16.07.2018 do 20.07.2018 Półkolonia w Kamionce. 40 

23.07.2018 do 27.07.2018 Półkolonia w Ostrowie. 20 

24.07.2018 Spotkanie Klubu 

Aktywnych. 

50 

 

 

31.07.2018 

Spotkanie Integracyjne 

Klubu Aktywnych 

z Kamionki z Klubem 

Seniora z Sędziszowa Młp. 

 

120 



96 
Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2018 

na Polu biwakowym 

w Kamionce. 

 

 

 

SIERPIEŃ 

 

5.08.2018 IX Piknik Historyczno- 

Militarny w Bliźnie. 

8000 

16.08.2018 Dożynki dla Klubu 

Aktywnych w GCKiS 

w Kamionce. 

55 

24.08.2018 Próba Klubu Aktywnych 

przed Dożynkami 

Gminnymi –kultywowanie 

tradycji dożynkowych. 

 

40 

26.08.2018 Dożynki Gminne 

w Ostrowie. 

500 

 

 

WRZESIEŃ 

 

 

16.09.2018 

Uroczystości Patriotyczno-

Religijne przy obelisku 

w Bliźnie. 

 

300 

 

22.09.2018 

SPOTKANIE w BLIŹNIE-  

Spotkanie Klubu 

Aktywnych z Kamionki 

z grupą Seniorów 

z Piwnicznej. 

 

120 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

23.10.2018 Spotkanie organizacyjne 

Klubu Aktywnych –piosenki 

ludowe naszych rodziców-

zajęcia przy akordeonie. 

50 
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LISTOPAD 

 

11.11.2018 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości- obchody 

w Kamionce. 

 

600 

16.11.2018 Wieczór Poetycki- 

twórczość Pana Józefa 

Bajora. 

80 

29.11.2018 ”Andrzejki’ dla Klubu 

Aktywnych. 

60 

 

                                                           GRUDZIEŃ 

6.12.2018 Spotkanie dzieci ze Św. 

Mikołajem 

40 

13.12.2018 Rozstrzygnięcie Konkursu 

Bożonarodzeniowego na 

„STROIK ŚWIĄTECZNY” 

220 

14.12.2018 do 18.12.2018 Wystawa pokonkursowa 

stroików 

50 

28.12.2018 Spotkanie Opłatkowe dla 

Klubu Aktywnych 

połączone z prezentacją 

nowej Rady Gminy. 

120 

 

Łącznie wzięło udział: 12808 UCZESTNIKÓW 
 

B. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie jest samodzielną instytucją kultury. Przedmiotem 

działania placówki jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych oraz obsługa użytkowników Gminy Ostrów. Służy ona rozwojowi, 

zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, kultury 

i nauki. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy. 

 

CZYTELNICY i WYPOŻYCZENIA w 2018 r. i 2017 r. 

 GBP Ostrów Filia 

Kamionka 

Filia Ocieka Filia 

Skrzyszów 

Ogółem 

Liczba 

odwiedzin 

w bibliotece 
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2018 r. 

2017 r. 

3309 

4504 

1190 

343 

1717 

1722 

1714 

1942 

7930 

8511 

Wypożyczenia 

książek na 

zewnątrz 

2018 r. 

2017 r. 

 

 

 

13792 

14737 

 

 

 

4910 

1350 

 

 

 

4492 

4824 

 

 

 

5184 

5289 

 

 

 

28378 

26200 

Wypożyczenia 

czasopism 

nieoprawnych 

2018 r. 

2017 r. 

 

 

 

2280 

2813 

 

 

 

408 

49 

 

 

 

335 

190 

 

 

 

165 

151 

 

 

 

3188 

3203 

 

 

 

 GBP Ostrów Filia 

Kamionka 

Filia Ocieka Filia 

Skrzyszów 

Ogółem 

Zarejestrowani 

czytelnicy 

2018 r. 

2017 r. 

 

 

555 

660 

 

 

273 

228 

 

 

293 

316 

 

 

244 

255 

 

 

1365 

1459 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU CZYTELNIA  w 2018 r i 2017 r. 

 

 GBP Ostrów Filia 

Kamionka 

Filia Ocieka Filia 

Skrzyszów 

Ogółem 

Liczba 

odwiedzin 

w czytelnicy 

2018r. 

2017 r. 

 

 

 

279 

390 

 

 

 

70 

15 

 

 

 

59 

63 

 

 

 

66 

71 

 

 

 

474 

539 

Udostępnienie 

książek na 

miejscu 

2018 r. 

2017 r. 

 

 

 

280 

392 

 

 

 

94 

22 

 

 

 

101 

96 

 

 

 

66 

75 

 

 

 

541 

585 

Udzielono 

informacji na 

miejscu 

2018 r, 

2017 r. 

 

 

 

280 

396 

 

 

 

70 

15 

 

 

 

88 

92 

 

 

 

66 

71 

 

 

 

504 

574 
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Skorzystało 

z Internetu 

2018 r 

2017 r. 

 

 

1239 

1428 

 

 

115 

21 

 

 

299 

435 

 

 

163 

244 

 

 

1816 

2128 

Przeczytano 

na miejscu 

czasopism 

2018r. 

2017 r. 

 

 

 

2215 

2858 

 

 

 

216 

49 

 

 

 

202 

143 

 

 

 

499 

519 

 

 

 

3132 

3569 

Zakupiono 

książek 

ogółem 

2018 r. 

2017 r. 

 

 

 

383 

452 

 

 

 

361 

103 

 

 

 

235 

289 

 

 

 

234 

264 

 

 

 

1213 

1108 

Zakup ze 

Środków 

Biblioteki 

Narodowej 

2018 r. 

2017 r. 

 

 

 

 

72 

71 

 

 

 

 

69 

59 

 

 

 

 

54 

55 

 

 

 

 

56 

57 

 

 

 

 

251 

242 

 

 

W porównaniu z 2017 rokiem w roku 2018 zanotowano niewielki spadek liczby czytelników 

zarejestrowanych, co wynika z ogólnopolskiej tendencji spadkowej. W 2017 roku 

w Bibliotekach Gminy Ostrów zarejestrowano 1459 czytelników, co stanowi 20,2 % liczby 

mieszkańców gminy. Natomiast w roku 2018 zarejestrowano 1365 czytelników, co stanowi 

18,7 % liczby mieszkańców gminy. 

W 2018 roku zakupiono o 105 woluminów więcej w porównaniu do roku 2017 co przełożyło 

się na wzrost liczby wypożyczeń. Wzrost wypożyczeń w 2018 roku wynosił 2178 książek. 

 

Praca i upowszechnianie czytelnictwa w bibliotekach na terenie gminy. 

 

W 2018 roku wszystkie biblioteki merytorycznie pracowały w oparciu o roczny plan pracy, 

oraz o plany cząstkowe np. zajęcia dla dzieci w czasie ferii czy wakacji. Placówki 

biblioteczne starały się włączyć poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy 

będąc organizatorami imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym skierowanych do 

różnych grup wiekowych. 

Biblioteki przystąpiły do ogólnopolskiego projektu  „Mała Książka Wielki Człowiek” 

prowadzonego przez Instytut Książki i skierowanego do dzieci trzyletnich. W projekcie 

wzięło udział 36 dzieci urodzonych w 2015 roku, którym wydano wyprawki czytelnicze 

i poradniki dla rodziców. 

 

W bibliotekach odbyło się 11 lekcji bibliotecznych w których uczestniczyło 128 uczniów. 
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W ramach obchodów rocznicy 100 – lecia odzyskania niepodległości, we współpracy 

z MiPBP w Ropczycach biblioteka zorganizowała pierwszy gminny etap powiatowego 

konkursu recytatorskiego „Dla tej, co nie zginęła” . W konkursie wzięło udział 14 uczniów 

ze szkół z terenu gminy. 

W współpracy z GCKiS w Kamionce biblioteka zorganizowała wystawę „Czar PRL-u” , 

którą odwiedziło 198 osób. W czytelni biblioteki można tez było obejrzeć wystawę prac 

konkursowych organizowaną przez GCKiS „Piękno gminy w obiektywie” . 

Biblioteka główna wraz z podległymi filiami i GCKiS zorganizowała wystawę „Moje 

hobby, moja pasja” która cieszyła się wielkim zainteresowaniem zarówno w Ostrowie jak i 

w Kamionce. 

W bibliotekach prowadzone są comiesięczne zakupy nowości wydawniczych literatury 

pięknej dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży, lektur szkolnych oraz literatury 

niebeletrystycznej. 

W 2018 roku zakupiono 1184 woluminy na wartość 25025.88 zł , ze środków budżetowych 

933 woluminy na wartość 18725.88 zł , ze środków ministerialnych  Biblioteki Narodowej 

251 woluminów na wartość 6300 zł . Wszystkie biblioteki systematycznie wprowadzają 

swoje zbiory do bibliotecznego systemu MAK + , na koniec 2018 roku zostało wprowadzone 

i skatalogowane 50 % zbiorów bibliotecznych. W najbliższych latach przygotowujemy się 

do elektronicznego wypożyczania książek. 

W  bibliotekach prowadzone jest systematyczne ściąganie zaległości czytelniczych. 

Wszystkie biblioteki wykonują wystawki tematyczne i nowości wydawniczych. 

W bibliotekach  w każdą środę odbywają się zajęcia z najmłodszymi czytelnikami 

w „Kąciku Malucha”. Kącik Malucha to miejsce w przestrzeni biblioteki przyjazne 

dzieciom, ma ono ułatwić młodym użytkownikom kontakt z książką i sprawić, aby czytanie 

stało się przyjemnością. Rodzice lub opiekunowie mogą przyjść z dzieckiem do biblioteki 

i pożytecznie spędzić czas, a dziecko w gronie swoich rówieśników rozwijać umiejętności 

bycia w grupie. Na dzieci czekają kolorowe książeczki, malowanki, pluszaki, puzzle 

i klocki. 

    Biblioteka prowadzi też stronę internetową oraz profil na portalu społecznościowym 

Facebook. 
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IX. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
 

A. Policja. 

 

Teren gminy Ostrów obsługiwany jest przez KPP w Ropczycach. 

W krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, na terenie gminy Ostrów zaznaczonych jest 20 

zgłoszeń. 

 Przekraczanie dozwolonej prędkości - 16 

 Dzikie wysypiska śmieci – 2 

 Akty wandalizmu - 2 

 

Liczba przestępstw w wybranych kategoriach na terenie gminy Ostrów  

Kategoria 

przestępstwa 

Liczba 

przestępstw 

w 2018 roku 

Liczba 

przestępstw 

w 2017 

roku 

Wskaźnik 

dynamiki  

w % 

Wzrost/spadek 

w liczbach 

bezwzględnych 

Wsk. wykr. 

w % (2018) 

Ogólnie 78 61 127,8% +17 84,1% 

Przestępstwa 

kryminalne 

38 24 158,3% +14 71,1% 

Kradzież 

cudzej rzeczy 

5 5 100% 0 100% 

Kradzież 

z włamaniem 

6 2 300% +4 16,7% 

Rozbój, 

wymuszenie 

rozbójnicze 

0 0 --- --- --- 

Przestępstwa 

gospodarcze 

8 14 57,1% -6 73% 

Przestępstwa 

narkotykowe 

3 2 150% +1 100% 

Kierowanie 

pojazdem 

w stanie 

nietrzeźwości 

18 10 180% +8 100% 
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B. Ochrona przeciwpożarowa w gminie Ostrów. 

 

Na terenie gminy Ostrów funkcjonuje 7 jednostek OSP z tego 2 jednostki należą do 

Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego tj. OSP Ostrów i OSP Kozodrza, pozostałe 

jednostki to Blizna, Kamionka, Ocieka, Skrzyszów i Wola Ociecka. Wszystkie jednostki 

OSP na swoim wyposażeniu posiadają samochody ratowniczo-gaśnicze, pompy szlamowe, 

agregaty prądotwórcze, piły do cięcia drewna i betonu, oraz podstawowy sprzęt do 

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jednostka OSP Ostrów wchodzi w skład 

Podkarpackiej Brygady Odwodowej, OSP Kozodrza specjalizuje się w ratownictwie wodno-

lodowym.  

Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Ostrów w swych szeregach zrzeszają 388 

druhen i druhów: w tym 344 mężczyzn i 44 kobiety oraz 22 członków honorowych i 45 osób 

wspierających OSP.  W Gminie Ostrów jest 145 strażaków ochotników mogących brać 

udział w działaniach ratowniczych tj. posiadających aktualne badania lekarskie 

i posiadających ukończony kurs podstawowy strażaka ratownika.  

W 2018r. jednostki OSP z terenu gminy brały udział w 82 zdarzeniach w tym:  15 pożarach, 

67 miejscowych zagrożeniach. W zdarzeniach tych zginęła 1 osoba, a 20 zostało rannych.  

 

Udział w działaniach w rozbiciu na jednostki OSP wyglądało następująco:                                 

Jednostki z KSRG:  

OSP Ostrów 27 wyjazdów - 7 pożarów,  20 miejscowych zagrożeń, 

OSP Kozodrza 26 wyjazdów- 5 pożarów, 21 miejscowych zagrożeń. 

Jednostki z poza KSRG: 

OSP Blizna 0 wyjazdów, 

OSP Kamionka 18 wyjazdów -5 pożarów, 13 miejscowych zagrożeń, 

OSP Ocieka 6 wyjazdów- 4 pożary, 2 miejscowe zagrożenia, 

OSP Skrzyszów 7 wyjazdów- 3 pożary, 4 miejscowe zagrożenia, 

OSP Wola Ociecka 8 wyjazdów- 5 pożarów, 3 miejscowe zagrożenia. 

Jednostki OSP z terenu gminy Ostrów uczestniczyły w ćwiczeniach z zakresu: 

 Ratownictwa wodno-lodowego – ćwiczyła jednostka OSP Kozodrza na akwenach 

wodnych w Cierpiszu i Czarnej Sędziszowskiej, 

 Na obszarach leśnych – ćwiczyła jednostka OSP Ostrów, 

 Ćwiczenia zgrywająco-edukacyjne jednostek KSRG Ostrów i Kozodrza, 

 Ćwiczenia gminne dla wszystkich jednostek z terenu gminy. Ćwiczenia polegały na 

ewakuacji uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie oraz 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
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Jak każdego roku odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w dwóch grupach 

wiekowych: I grupa wiekowa to uczniowie od I – VI klasy szkoły podstawowej, 

II grupa wiekowa to młodzież z VII –VIII klasy szkoły podstawowej i z gimnazjów. 

W OTWP uczestniczyło 6 szkół, ogólnie brało udział 80 uczniów. Uczestnicy otrzymali 

nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Ostrów.  

W 2018 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały dotacje na zakup sprzętu 

pożarniczego z : 

  Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 23 314,50 zł na zakup torby ratowniczej 

R1, defibrylatorów, desek ortopedycznych ,szyn Kramera, 

 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 359 200,00 zł 

dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych i 10 305,00zł na 

zakup sprzętu pożarniczego  oraz 23 000,00zł na remonty Domów Strażaka, 

 NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie 200 000,00zł na zakup samochodów 

ratowniczo-gaśniczych.  

Jak co roku w jednostkach OSP były przeprowadzone przeglądy sprzętu będącego na 

wyposażeniu w poszczególnych jednostkach. Stwierdzono, że sprzęt przeciwpożarowy jest 

odpowiednio przechowywany i zabezpieczony.  

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w szkoleniach organizowanych 

przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Kurs podstawowy 

strażaków ratowników ukończyło 10 osób, kurs techniczny ukończyło 4 osoby i kurs 

dowódców ukończyła jedna osoba.  

Jednostka OSP Kozodrza reprezentowała Gminę Ostrów i Powiat Ropczycko-Sędziszowski 

w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krzeszowie, które odbyły się 10 

września 2018r. OSP Kozodrza startowała w grupie A (męska), w której zajęli 15 miejsce 

na 24 drużyny i w grupie C ( kobieca) gdzie zajęli 9 miejsce na 23 drużyny.  

 

C. Ratownictwo medyczne. 

 

Państwowe ratownictwo medyczne realizowane jest przez zespoły funkcjonujące 

w poszczególnych powiatach na terenie woj. podkarpackiego i zarządzane przez 

dyspozytornie medyczne. Teren naszej gminy obsługuje Dyspozytornia Medyczna 

w Krośnie, która wydaje zlecenia wyjazdów zgłoszone zarówno z numeru alarmowego 999 

jak i numeru  112. 

Na chwilę obecną zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego na terenie naszego powiatu 

mają siedziby w Ropczycach, Sędziszowie Młp. i Wielopolu Skrzyńskim. 
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X. Podsumowanie. 
 

Szanowni Państwo, w niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia 

dotyczące funkcjonowania samorządu gminnego wraz z charakterystyką gminy Ostrów. 

Rok 2018 był szczególnym ważnym dla wszystkich Polaków zważywszy na rocznicę 100-

lecia odzyskania niepodległości. Miniony rok to również pierwszy rok, za który zgodnie 

z prawem po raz pierwszy przedstawia się niniejszy raport. Pozyskaliśmy środki zewnętrze, 

dzięki którym zrealizowaliśmy wiele zadań na rzecz naszych mieszkańców.  

Niniejszy raport pozwala w sposób możliwie uproszczony, a zarazem odpowiedzialny 

przedstawić stan gminy Ostrów oraz zadania realizowane przez Wójta w różnych 

zagadnieniach i obszarach, zgodnie z kompetencją ustawową. 

 

 

 

 

WÓJT GMINY 

OSTRÓW 

mgr GRZEGORZ OŻÓG 


