RAPORT O STANIE GMINY
za 2020 rok

GMINA OSTRÓW
MAJ 2020r.

WSTĘP. .............................................................................................................................................................................. 3
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ............................................................................................................................... 4
INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY W 2020 ROKU. .................................................................................... 5
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OSTRÓW. ................................................................................................ 6
DEMOGRAFIA ................................................................................................................................................................... 7
OŚWIATA, SPRAWY SPOŁECZNE I KULTURA ....................................................................................................... 8
OŚWIATA I WYCHOWANIE ................................................................................................................................................. 8
POMOC SPOŁECZNA – GOPS ........................................................................................................................................... 12
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W OSTROWIE Z/S W KAMIONCE. ........................................................................ 25
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSTROWIE .............................................................................................................. 33
INFORMACJE FINANSOWE. ...................................................................................................................................... 39
WYKONANIE BUDŻETU GMINY OSTRÓW. ......................................................................................................................... 39
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI............................................................................. 45
OMÓWIENIE WAŻNIEJSZYCH KWESTII DOTYCZĄCEJ WYKONANIA WYDATKÓW GMINY OSTRÓW ........................................ 50
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WPF ZA ROK 2020 ............................................................................................ 65
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI W GMINIE OSTRÓW ZREALIZOWANYCH LUB
ROZPOCZĘTYCH W 2020R. ........................................................................................................................................ 67
DOFINANSOWANIE ZZO .......................................................................................................................................... 67
REMONT DROGI GMINNEJ NR 107452R OCIEKA – SADYKIERZ Z MIEJSCOWOŚCI OCIEKA W RAMACH FUNDUSZU DRÓG
SAMORZĄDOWYCH ......................................................................................................................................................... 69
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOZODRZY ..................................................................................................... 70
ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OSTROWIE Z/S W KAMIONCE ...................................................................... 71
UTWORZENIE SZLAKU KONNEGO POD NAZWĄ ,,Z KONIKIEM POLSKIM” ............................................................................ 72
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OCIEKA .......................................................... 73
„POPRAWA WARUNKÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRÓW” ........................................................ 74
ZREALIZOWANE BUDOWY, PRZEBUDOWY LUB REMONTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY OSTRÓW: ...... 74
INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII. ....................................................... 76
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ............................................................................................................................... 76
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII. ................................................................................................................................................................. 79
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. ....................................................................................... 80
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego............................................................................................................................................................... 80
Współpraca z klubami sportowymi ........................................................................................................................... 81
Współpraca z LASOVIĄ ........................................................................................................................................... 82
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY. ............................................. 82
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. ......................................................................................... 83
PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY. ................................................................................. 84
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI ................................................................................................................................. 85
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE OSTRÓW....................................................................................... 88
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ........................................................................................... 89
GOSPODARKA KOMUNALNA NA TERENIE GMINY OSTRÓW ................................................................................................ 89
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Ostrów 2020-2021 ......................................................... 89
Wykonanie kwatery nr 13 sektor i i II ....................................................................................................................... 91
Gospodarka wodno-kanalizacyjna ........................................................................................................................... 93
TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE OSTRÓW.................................................................................................................... 98
INFORMACJA O STANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2020 R. .................................................................................. 99
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W GMINIE OSTRÓW. ................................................................................... 100
POLICJA........................................................................................................................................................................ 101
STRAŻ POŻARNA .......................................................................................................................................................... 102
PODSUMOWANIE. ...................................................................................................................................................... 108

Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2020

2

Wstęp.

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Raport o Stanie Gminy Ostrów za rok 2020, opracowany zgodnie
z wprowadzoną nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym.
Przygotowanie raportu to obowiązek i wymóg prawny, który stwarza samorządom
możliwość zaprezentowania zbiorczej informacji na temat wyznaczonych celów,
realizowanych działań oraz osiągniętych wyników.

Raport o stanie gminy ma za zadanie poszerzyć Państwa wiedzę na temat działań
prowadzonych przez samorząd w 2020 roku, a także daje możliwość wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną naszej gminy Ostrów.

WÓJT GMINY OSTRÓW

mgr GRZEGORZ OŻÓG
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Ogólna charakterystyka Gminy
Gmina Ostrów jest gminą wiejską położoną w województwie podkarpackim, w powiecie
ropczycko- sędziszowskim.
W skład gminy wchodzi 9 sołectw :










Sołectwo Blizna o powierzchni 513,8 ha
Sołectwo Borek Mały o powierzchni 251,2 ha
Sołectwo Kamionka o powierzchni 2111,7 ha
Sołectwo Kozodrza o powierzchni 905,7 ha
Sołectwo Ocieka o powierzchni 2689,7 ha
Sołectwo Ostrów o powierzchni 1097,3 ha
Sołectwo Skrzyszów o powierzchni 778,4 ha
Sołectwo Wola Ociecka o powierzchni 784,7 ha
Sołectwo Zdżary o powierzchni 484,7 ha
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Sołectwa to jednostki pomocnicze gminy, których zadaniem jest zaspokojenie zbiorowych
potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji zadań.
Wójt – jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały
Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności
opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu.
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie
w drodze zawartych porozumień.
W związku z ogłoszeniem w marcu 2020 r. na obszarze naszego kraju stanu epidemii
wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono szereg ograniczeń, nakazów
i zakazów. Coraz to nowe przepisy, ograniczenia, stawiały nowe zadania i potrzebę
dopasowania do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Ograniczenia funkcjonowania urzędów i jednostek organizacyjnych były szczególnie
uciążliwe dla obywateli. Urząd Gminy w tym trudnym dla wszystkich okresie funkcjonował
i starał się zapewnić obsługę interesantów.
Rada Gminy – jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą sprawy pozostające w zakresie działania
gminy, a są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawie
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Rada Gminy obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin
i porządek sesji podawany jest do publicznej wiadomości. Sesje Rady są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Ostrów.

Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy w 2020 roku.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy
Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 r. Rada Gminy
w Ostrowie w roku 2020, mimo okresu pandemii i obostrzeń związanych z COVID-19,
odbyła 9 sesji. Na posiedzeniach Rada podjęła ogółem 60 uchwał. Zgodnie z art. 90 ust. 1
i 2 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy przekazał uchwały w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem –Wojewoda
Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wszystkie uchwały zostały przez
organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych
uchwałami i przepisami prawa.
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Podjęte przez Radę Gminy w Ostrowie uchwały dotyczyły:









uchwalenia budżetu gminy i jego zmian,
uchwalania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,
uchwalenia planu pracy Rady i Komisji,
spraw związanych z obrotem nieruchomościami gminy,
inwestycji i drogownictwa,
pomocy społecznej,
uchwalenia podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
spraw oświatowych oraz innych wynikających z bieżącej działalności gminy.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów.

















Urząd Gminy w Ostrowie,
Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie,
Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie 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
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. bł. ks. Romana Sitki 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),
Żłobek „Gwiazdeczka” w Zdżarach.

Pracą Urzędu Gminy w Ostrowie kieruje Wójt Gminy przy pomocy zastępcy oraz
kierowników referatów.
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Demografia
Wykaz ludności
Nazwa miejscowości/liczba mieszkańców.
/wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r./
sołectwa
1.Borek Mały
2.Blizna
3.Kamionka
4.Kozodrza
5.Ostrów
6.Ocieka
7.Skrzyszów
8.Wola Ociecka
9.Zdżary

Liczba mieszkańców
307
255
903
779
1711
1239
1147
735
263

Przyrost naturalny.
Urodzenia
Zgony

2017
95
69

2018
86
56

2019
94
73

2020
78
97

Seniorzy. (stan na 31 grudnia 2020)
mężczyźni
568

kobiety
754

60+

Dzieci i mieszkańcy w wieku produkcyjnym.
Przedział wiekowy
0-6 lat
7-18 lat
19-59 lat
60+

Liczba osób
539
1067
4410
1322

Migracja. (stan na 31 grudnia 2020)
zameldowanie
wymeldowanie

201
249
208

2018
261
206

2019
256
178
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Oświata, sprawy społeczne i kultura
Oświata i wychowanie
Sieć szkół i przedszkoli w Gminie Ostrów – stan na 30 września 2020r.
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. bł ks. Romana Sitko w Kamionce,
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/,
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach wg. spisu SIO – stan na 30 września
2020 r.

Szkoła
SP Ostrów

Kl. Kl. II Kl.
I
III
13
12
20

Kl.
IV
16

Kl. V
8

Kl.
VI
12

Kl.
VII
19

Kl.
VIII
17

RAZEM

SP Ocieka

10

15

15

9

8

19

14

17

107

SP Wola
Ociecka
SP
Kamionka
SP
Skrzyszów
SP Kozodrza
RAZEM

5

17

10

8

8

17

9

13

87

9

22

14

6

7

14

12

11

95

18

13

9

10

12

13

18

12

105

11
66

8
87

8
76

9
58

0
43

9
84

15
87

14
84

74
585

117

Liczba wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych stan na 30 września 2020r.
Przedszkole Kozodrza

45

Przedszkole Skrzyszów

25

Oddział przedszkolny Ostrów

57
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Oddział przedszkolny Skrzyszów

15

Oddział przedszkolny Ocieka

73

Oddział przedszkolny Wola Ociecka

37

Oddział przedszkolny Kamionka

40

RAZEM

292

W roku 2020 w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Ostrów stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
stan na 30.09.2020r.
Lp. Placówka

1.

SP Ostrów

Zatrudnienie
Nauczyciele
etaty
osoby
22,22
25

2.

SP Ocieka

19,85

26

15

15

3.

SP Wola Ociecka

18,35

23

6

6

4.

SP Kamionka

16,66

19

8,63

9

27

10

10

24

11,73

13

144

61,36

63

Zespół
Szkolno- 17,06
Przedszkolny
Skrzyszów
Zespół
Szkolno- 17,98
6.
Przedszkolny
Kozodrza
112,12
RAZEM
5.

Obsługa i administracja
etaty
osoby
10
10

Wynik szkoły w % z egzaminu ósmoklasisty w porównaniu z wynikiem gminy,
powiatu, województwa w 2020 roku.
szkoła
Skrzyszów
Ostrów
Kozodrza
Ocieka
Wola Ociecka
Kamionka

język polski
54
57
48
44
57
55

matematyka
51
46
55
29
47
40
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73
59
46
37
58
51
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Gmina
Powiat
Województwo

53
60
61

45
46
48

55
49
53

Pomoc materialna dla uczniów w 2020r.
Pomoc materialna Szkoła
dla uczniów o chapodst.
rakterze socjal.
0
Zasiłki szkolne

Szkoły
ponadpodst.
0

Szkoły i ośrodki Kwota
specjalne
wydatków
0

0

Stypendia szkolne

52

30

3

98 239,81

Wyprawka szkolna

0

0

0

0

Darmowe podręcz.
i mater. ćwiczen.

587

0

0

68 396,43

Dowożenie uczniów do szkół.
1.

Niepełnosprawni dowożeni

2.

Zwrot kosztów niepełnosprawnych,
których dowożą rodzice
Dowóz dzieci do szkół na terenie
Gminy

3.

Ilość uczniów
4

Wydatkowana kwota
51 034,35

7

18 571,78

203

213 872,77

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.

Ocieka

Liczba
obiadów
w roku 2020
30 051

Skrzyszów

21 176

wydanych Z podziałem na placówki
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SP Ocieka 12 488
SP Wola Ociecka 5 966
SP Kamionka 7 915
SP Kozodrza 3 682
SP Skrzyszów 10 372
SP Ostrów 10 804
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Żłobek „Gwiazdeczka”.
Od stycznia 2020 roku na terenie Gminy Ostrów w miejscowości Zdżary funkcjonuje żłobek
„Gwiazdeczka”. Powstał on na bazie budynku zlikwidowanej szkoły filialnej w Zdżarach,
po dokonaniu niezbędnych prac budowlanych. Polegały one na przebudowie i adaptacji
budynku pod wymagania jakie musi spełniać żłobek. Placówka ta może przyjąć 16 dzieci.
W roku 2020 w żłobku przebywało 6 dzieci rocznych i 10 dzieci dwuletnich. Stan
zatrudnienia w żłobku w 2020 roku przedstawiał się następująco: dyrektor, opiekun
dziecięcy 3 osoby, pomoc opiekuna 1 osoba, sprzątaczka, i pomoc kuchenna. Na bieżącą
działalność żłobka Gmina Ostrów pozyskała w 2020 roku dotację z programu Maluch +
w kwocie 23 760 zł.
Realizacja projektów i pozyskane granty.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020
organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym
zakup nowości wydawniczych. - wzięły w nim udział wszystkie szkoły podstawowe
z terenu Gminy Ostrów. Koszt realizacji projektu wyniósł 30 062,81 zł z czego dotacja
stanowiła kwotę 24 000 zł , a wkład własny 6 062,81 zł. W sumie do bibliotek szkolnych
zakupiono w ramach realizacji projektu 1 592 książki.

„Zdalna szkoła” grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Ostrów otrzymała dotację w ramach grantu na
kwotę 59 979,12 zł . Zostały zakupione 24 laptopy wraz z oprogramowaniem – po cztery dla
każdej szkoły.

„ Zdalna szkoła + ” grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Gmina Ostrów otrzymała dotację w ramach grantu na kwotę 74 070 zł. Zostało zakupionych
30 laptopów wraz z oprogramowaniem – po pięć dla każdej szkoły.

Wydatki bieżące na oświatę za 2020 rok.




Szkoły podstawowe
9 761 405,39
oddziały przedszkolne ( kl. 0 ) 1 177 778,31
przedszkola
575 722,98
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realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 366 498,61
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 48 230,65
stołówki szkolne 538 111,03
dokształcanie nauczycieli 2 031,40
RAZEM WYDATKI 12 469 778,37

Pomoc społeczna – GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie funkcjonuje jako gminna jednostka
organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na
wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Ostrów. Działania Ośrodka są
zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Ostrów.
Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa
o pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych
aktów prawnych, a w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, ustawy o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i innych ustaw.
Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie należy
prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności
polegających na:









tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej,
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
pracy socjalnej rozumianej, jako działalności zawodowej skierowanej na pomoc
osobom,
rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin,
rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb,
pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
osób rodzin.
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Przy realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie współpracuje
z Powiatowym Urzędem Pracy w Ropczycach, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Sądem Rodzinnym, Komendą Powiatową Policji, GKRPA i szkołami na terenie
gminy.
Utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17
ust. 18 ustawy o pomocy społecznej.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie
zatrudnionych było 9 pracowników. Wewnętrzny podział organizacyjny przedstawiał się
następująco:
Kierownik
Główny księgowy

1 osoba
0,5 etatu

Pracownicy socjalni

4 osoby

Asystent rodziny

1 osoby

Sekcja świadczeń rodzinnych

2 osoby

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 7 pracowników na umowy
zlecenia, w tym:






informatyk – 1 osoba
obsługa ochrony danych osobowych – 1 osoba
obsługa usług BHP i PPOZ- 1 osoba
opiekunki świadczące usługi opiekuńcze – 2 osoby
opiekunki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – 2 osoby

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka w związku z realizacją zadań z pomocy
społecznej wynoszą 547.203,92 zł

Kwota ta została wykorzystana na:







wypłata wynagrodzeń dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego –
410.708,31 zł,
opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy - 66.098,94 zł,
wypłata umów zlecenia – 2.811,00 zł,
zakup materiałów biurowych, pieczątek, druków, książek nadawczych, środków
czystości, artykułów biurowych, tonerów -9.201,77 zł,
pozostałe usługi: opłaty pocztowe – 28.053,90 zł,
szkolenia pracowników i delegacje – 2.905,40 zł.
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Wynagrodzenie dla opiekuna z kosztami obsługi -14.947,97 zł



odpis ZFŚS – 10.076,63 zł
wynagrodzenie kuratora – 2.400,00 zł

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie po stronie
wydatków zamknęły się kwotą 14.143.400,20 zł
Szczegółowe zestawienie wydatków za 2020r.
wydatki
związane
z funkcjonowaniem
Zespołu
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
domy pomocy społecznej
składki zdrowotne (od zasiłków stałych) dotacja z budżetu państwa
zasiłki i pomoc w naturze zasiłki: celowe
okresowe
zasiłki stałe
usługi opiekuńcze (własne)
dożywianie (posiłek w szkole i w domu)
środki własne –36.000,00zł, dotacja – 144.000,00 zł
rodziny zastępcze
asystent rodziny

1.536,55
335.426,39
16.427,65
38.803,55
43.412,28
191.766,49
38.803,55
180.000,00
47.925,42
57.324,83

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1508
ze zm.) pomoc przysługuje osobom i rodzinom, którym posiadane dochody nie przekraczają
kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów
np. bezrobocie, sieroctwo, przemocy w rodzinie, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
niepełnosprawności, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, potrzeby ochrony
macierzyństwa lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Od dnia 1
października 2018r. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00
zł, a na osobę w rodzinie 528,00 zł.
Podstawą przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego, czyli zebranie możliwie wszechstronnych informacji o osobie czy
rodzinie, ustalenie występujących problemów co pozwala na podjęcie właściwych działań
i zaplanowanie odpowiedniej formy pomocy. Podczas przeprowadzania wywiadu
pracownicy socjalni ustalają sytuację życiową, rodzinną, zawodową, zdrowotną członków
rodziny, dane dotyczące źródeł uzyskiwanych dochodów. Pracownicy socjalni, którzy
przeprowadzają wywiad środowiskowy nie ograniczają się tylko do zbierania suchych
faktów. Już przy pierwszej wizycie analizują wraz z klientem sytuację, zastanawiają się nad
możliwościami przezwyciężenia problemów, udzielają porady, motywują do zmiany
zachowań, niejednokrotnie przeprowadzają pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych.
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Stosownie do zgłaszanych przez osoby lub rodziny potrzeb oraz możliwości finansowych
Ośrodka przyznawana jest odpowiednia pomoc.
Powody przyznawania pomocy społecznej w 2020 r.
Powód trudnej sytuacji życiowej
Bezdomność
Bezrobocie

3
101

Liczba osób
w rodzinie
3
317

Niepełnosprawność

62

162

Długotrwała lub ciężka choroba

33

76

Rodziny niepełne

7

20

Rodziny wielodzietne

7

41

Alkoholizm

14

26

Narkomania

0

0

Zdarzenia losowe

0

0

Liczba rodzin

Ogółem liczba rodzin objętych pomocą wynosi 207, w tym:







liczbie osób 1 – 61, liczba osób w rodzinie 61,
liczbie osób 2 – 20, liczba osób w rodzinie 40,
liczbie osób 3 – 25, liczba osób w rodzinie 75,
liczbie osób 4 – 47, liczba osób w rodzinie 188,
liczbie osób 5 – 25, liczba osób w rodzinie 125,
liczbie osób 6 i więcej – 29, liczba osób w rodzinie 176.

Liczba rodzin z dziećmi wynosi ogółem 111, a liczba osób w rodzinie 510:







liczbie dzieci 1 –23, liczba osób w rodzinie 78,
liczbie dzieci 2 – 43, liczba osób w rodzinie 176,
liczbie dzieci 3 – 28, liczba osób w rodzinie 147,
o liczbie dzieci 4 – 14, liczba osób w rodzinie 87,
liczbie dzieci 5 – 2, liczba osób w rodzinie 14,
o liczbie dzieci 6 – 1, liczba osób w rodzinie 8.

Liczba rodzin emerytów i rencistów ogółem 35, a liczba osób w rodzinie 99:





liczbie osób 1 – 6, liczba osób w rodzinie 6,
liczbie osób 2 – 12, liczba osób w rodzinie 24,
liczbie osób 3 – 8, liczba osób w rodzinie 24,
liczbie osób 4 i więcej – 9, liczba osób w rodzinie 45.
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Do najczęściej udzielanych świadczeń pieniężnych należą:


zasiłek stały – jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy
o pomocy społecznej osobom samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy
z powodu wieku oraz osobom pozostającym w rodzinach niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium
dochodowe,



zasiłek okresowy – to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 38 ustawy
o pomocy społecznej i przeznaczone jest dla osób i rodzin bez dochodu lub
o dochodach niższych niż ustawowe kryterium,



zasiłek celowy – jest to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy
o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Świadczenia pieniężne
Zasiłek stały
Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy. Na realizację zadania
wydatkowano kwotę 191.766,49 zł, a z pomocy skorzystało 39 osób, w tym samotnie
gospodarujących 31 osób, pozostających w rodzinie 9 osób. Liczba wypłaconych świadczeń
wynosi 371.
Zasiłek okresowy
Na pomoc w postaci zasiłków okresowych w roku 2020 wydatkowano kwotę 43.12,28 zł.
Pomocą objęto 21 osób. z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 18 osób, długotrwałej
choroby 1 osoba, niepełnosprawności 2 osób.
Zasiłki celowe
Z pomocy w postaci zasiłków celowych skorzystało 58 rodzin, którym decyzją przyznano
świadczenie. Na pomoc wydatkowano kwotę 47.805,89 zł, w szczególności
z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, leków, odzieży, pokrycie kosztów pobytu
w schronisku itp.
Świadczenia niepieniężne
W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie realizował następujące
świadczenia niepieniężne:
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Praca socjalna – to działalność zawodowa polegająca na prowadzeniu polityki społecznej
w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy jakości życia jednostki i społeczeństwa oraz
złagodzenia ludzkiego cierpienia i rozwiązywania problemów społecznych. To także stały
kontakt z rodziną i wspieranie jej w pokonywaniu trudności jakie napotyka w codziennym
życiu. Nie bez znaczenia pracę pracownika socjalnego ujmuje się jako służbę drugiemu
człowiekowi. To on pomaga wówczas, gdy wszystko inne zawodzi. Praca socjalna
prowadzona jest między innymi w oparciu o kontrakt socjalny z klientem. Kontrakt socjalny
to umowa wsparcia zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym, a osoba ubiegającą się
o pomoc. w kontrakcie określone są uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach
wspólnie podejmowanych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji. Wskazuje
osobie lub rodzinie kierunki działań, mobilizacji do własnej aktywności, wzmacnia wiarę
we własne siły, zapewnia możliwość korzystania z potrzebnego doradztwa oraz pomocy
finansowej. Kontrakt uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje klienta. w roku
2020 pracownicy socjalni zawarli 18 kontraktów i prowadzili prace socjalną z 40 rodzinami,
oraz 1 projekt socjalny dla 21 osób.
Zapewnienie posiłku
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego
pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Adresatami są dzieci od 0-7
roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgminazjalnych oraz
osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotne, starsze, chore,
niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup
posiłków lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. Realizacja tej formy pomocy
odbywa się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w placówkach edukacyjnych
oraz dorosłych w jadłodajni lub poprzez zasiłki celowe.
W roku 2020 ogólny koszt programu zamknął się kwotą 180.000,00 zł w tym środki własne
gminy 36.000,00zł, a dotacja z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła
144.000,00 zł. z pomocy w postaci dożywiania skorzystało 462 osoby , w tym
korzystających z posiłku 212 osób, zasiłków celowych 139 rodzin.
Usługi opiekuńcze
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane
usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza
oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym.
W roku 2020 z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystały 5 osób. Wydatki wyniosły
38.803,55 zł. Odpłatność od podopiecznych wyniosła 6.203,00 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należą do zadań
zleconych. Pomoc realizowana jest przez specjalistów dla dzieci autystycznych i osób
z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy korzystało 2 osoby, na którą wykorzystano kwotę
16.427,65zł. Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wynoszą 852,65zł,
w tym 42,63 zł należne dla gminy.
Domy pomocy społecznej
W przypadku, gdy nie można zapewnić osobie niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osobie starszej przysługuje prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej. Podstawą do skierowania osoby do domu pomocy społecznej
jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalno – bytowa, długotrwała choroba. W roku
2020 ponoszona była odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, z której korzystało
12 osób, a poniesione wydatki wyniosły 335.426.39 zł. Dofinansowanie kosztów pobytu
w domach pomocy społecznej jest zadaniem wymagającym dużych nakładów finansowych
przy niewielkiej ilości osób korzystających. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty
pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa sam zainteresowany w wysokości 70%
swojego dochodu. Pozostała kwota do wysokości całkowitych kosztów utrzymania
w placówce dopłaca rodzina i gmina, z której pochodzi osoba umieszczana w domu pomocy
społecznej.
Pomoc żywnościowa
Podobnie jak w latach ubiegłych tak też w roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowie realizował pomoc w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.20r. programem było objętych 785 osób.
Rozdysponowano 29,7 ton produktów żywnościowych .

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium
dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Potwierdza się je decyzją
administracyjną, ważną 90 dni od dnia złożenia wniosku. w przypadku udzielenia świadczeń
w stanie nagłym, termin liczony jest od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych.
w roku 2020 otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę 80 zł która została wykorzystana na
pokrycie kosztów wydanych decyzji. z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby i wydano 5
decyzji.
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Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie jak i różnego rodzaju uzależnienia należą obecnie do
najpoważniejszych problemów społecznych. Biorąc pod uwagę ich degradujący wpływ na
życie człowieka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa społecznego problemy te nabierają
szczególnego znaczenia. Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
realizowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Przemocą w rodzinie na terenie
Gminy Ostrów zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W pracach zespołu biorą udział przedstawiciele pomocy społecznej, sądu,
policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szkół, opieki zdrowotnej,
stowarzyszeń. Głównym celem Zespołu jest ochrona ofiar przemocy w rodzinie w tym
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc oraz koordynowanie działań
podmiotów działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowie zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wydatki w tym
zakresie wyniosły .1536.55 zł. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia ZI, które
zajmują się pracą z konkretnymi rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy w ramach
procedury „Niebieskiej Karty”. W roku 2020 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 15
„Niebieskich Kart”. Łącznie prowadzonych było 15 procedur. Liczba rodzin objętych
procedurą wynosiła 15. Osoby doznające przemocy lub stosujące przemoc mają możliwość
skorzystania z pomocy psychologa w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

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, oraz
Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności GKRPA :
-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 28
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 11 osób na badania w kierunku uzależnienia przez
biegłych sądowych, 11 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego leczenia
odwykowego przez Sąd Rejonowy w Ropczycach.
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W roku 2020 GKRPA w Ostrowie :

zbierała się na 12 posiedzeniach,

wydała 28 pozytywne postanowienia administracyjne w sprawie opinii dot.
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
i 0 wniosków na jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

liczba przeprowadzonych rozmów profilaktycznych
13 os, liczba osób
skierowanych na badanie przez biegłych sądowych psychologa i psychiatrę 11 os, liczba
wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Ropczycach w sprawie leczenia
odwykowego 11 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:









Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy
Zespołu
o Interdyscyplinarnego, w szczególności wsparcia ofiar przemocy domowej
o i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia
leczenia
o odwykowego.
Komendą Powiatową Policji w Ropczycach w przedmiocie wymiany informacji
dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem
alkoholu,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie w zakresie wymiany
informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez te instytucje,
Inspektorem ds. działalności gospodarczej w zakresie opiniowania wniosków
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sądem Rejonowym w Ropczycach w zakresie leczenia odwykowego,
Kuratorską Służba Sądową w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi
alkoholu.

Finansowanie Programu.
Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii
w 2020 roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 40 387,68 złotych.
Wydatki kształtowały się następująco:



diety Komisji
kolonie
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dokształcanie pedagogów szkolnych, warsztaty profilaktyczne
0,00 zł
szkolenie członków GKRPA
449,00 zł
umowa zlecenia psycholog terapeuta
2 800,00 zł,
Opłaty za badanie przez biegłych sądowych
4 573,14 zł,
Zwroty kosztów dojazdu na terapie i leczenie
300,00 zł,
Zakup materiałów, usług
celem organizacji wycieczek, imprez i spotkań
o charakterze profilaktycznym warsztatów przez jednostki organizacyjne gminy:
szkoły, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich i kluby 7 695,54 zł.

Środki te pochodziły tylko i wyłącznie z opłat uzyskanych w roku 2020 za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ustawa z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na
gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych. Ustawa wskazuje, że pracę z rodziną organizuje podmiot,
któremu gmina zleciła realizację tego zadania oraz że wyznaczonym podmiotem może być
ośrodek. w naszej gminie zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie.
Do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Gmina
wspólnie z powiatem ponosi koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. w roku 2020 Gmina
Ostrów dofinansowała koszt pobytu 11 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki na tę
formę pomocy wyniosły 47.925,42 zł.
Innym zadaniem realizowanym w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej jest zatrudnienie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest ułatwić rodzinom
wypełnianie ról społecznych, tak aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji
życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach
zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą rolą asystenta będzie działanie na
rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Rola asystenta rodziny polega na
całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem
społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podnoszenie
ich samooceny, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności składających się
na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny mają
wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci. Należy
podkreślić, że asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją
w wykonywaniu określonych obowiązków, jak również w podjętych działaniach, pokazuje
jakie efekty przynosi ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób, aby
przynosiły zamierzone efekty.
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W roku 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie zatrudniony był jeden
asystent rodziny na umowę o pracę i wspierał swoimi działaniami 11 rodzin, w tym 1
rodzina zobowiązana do współpracy z asystentem przez sąd rodzinny.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 57.324,83 zł, w tym z budżetu
gminy – 55.624,83 zł, z dotacji – 1.700,00 zł.

Realizacja programu „Dobry Start”
W roku 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie realizował program
„Dobry start”. Wszyscy uczniowie rozpoczynający rok szkolny otrzymali świadczenie po
300 zł. Koszt realizacji programu wyniósł – 298.070,00 zł w tym wypłata świadczeń –
288.450,00 zł, koszty obsługi 9.620,00 zł z pomocy skorzystało 962 dzieci.
Realizacja zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Jednym z działań wspierających rodziny wielodzietne jest realizacja ustawy z dnia 5 grudnia
2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla
rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze
mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy
księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do
rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. w praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia
zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz
paliwa. Obniża także koszty rachunku za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala
na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.
W roku 2020 wydano Karty Dużej Rodziny dla 27 rodzin. Koszt obsługi wyniósł 238,46
złotych.

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
Obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
Oznacza to, iż ciężar finansowy w tym zakresie spoczywa na budżecie państwa co do
samych świadczeń. Organami właściwymi do załatwiania spraw indywidualnych i wypłaty
świadczeń rodzinnych są gminy. Wójt Gminy Ostrów działając na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku upoważnił Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie do prowadzenia postępowania
w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
System świadczeń rodzinnych to poza ubezpieczeniowy system świadczeń socjalnych
wspierających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci
uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne. Warto przy tym dodać, iż świadczenia
rodzinne stanowią odrębny od świadczeń z pomocy społecznej system, na który składają się
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zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
W roku 2020 wypłacono 10.571 świadczeń, tj. zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków.
Świadczeń opiekuńczych na które składają się zasiłki pielęgnacyjne 3035,natomiast
świadczenia pielęgnacyjne wypłacono –502, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono - 302
świadczeń. Zasiłków dla opiekunów wypłacono 124 świadczeń. Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) została wypłacona dla 63 dzieci. Natomiast
świadczeń rodzicielskich wypłacono 258 świadczeń.
Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 3.759.675,00 zł.
W tym:
- świadczenia rodzinne - 2.954.657,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 223.264,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – 75.035,00 zł
- pozostałe wydatki – opłacanie składek emerytalno – rentowych dla podopiecznych –
201.832,00 zł
- koszty obsługi świadczeń -

111.198,00 zł

Realizacja zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Kolejną formą wsparcia realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowie są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ta pomoc finansowa świadczona
jest zgodnie z ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do
alimentów od rodziców na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność
egzekucji w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy oznacza egzekucję w wyniku której
w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Pomoc w postaci świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w roku 2020 wypłacono na łączną kwotę 118.790,00 zł. Liczba rodzin
uprawnionych do pomocy wynosi 18.
Realizacja zadań z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (500 +)
Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady
przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad
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nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje
matce, ojcu., opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości
500,00 zł miesięcznie. Przyjmowaniem wniosków o przyznanie świadczenia
wychowawczego i wydawaniem w tej sprawie decyzji i informacji zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie. w roku 2020 przyznano świadczenia dla 830
rodzin. Pomocą objęto 1449 dzieci. W związku z realizacja pomocy w postaci świadczenia
wychowawczego wydatkowano kwotę 8.591.610,06 zł, w tym na świadczenia
8.518.552,56zł, a na pozostałe koszty obsługi 73.057,50 zł.
Projekt "Liderzy Kooperacji "
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Ropczycach realizował II Kamień Milowy projektu „Liderzy Kooperacji”.
Projekt trwał od czerwca 2019 roku do września 2020r. Realizowany był on w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków EFS na lata
2014-2020 , Oś Priorytetowa II-Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności pomocy społecznej i wsparcia,
udzielanego mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego, dzięki współpracy
instytucji zaangażowanych w różne obszary działalności publicznej.
Celem głównym projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych
istotnych z punktu widzenia wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin
wiejskich na obszarze makroregionu 5 województw: lubelskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Cel został osiągnięty poprzez
opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy
i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.
Założenia modelu kooperacji został powołany – Powiatowy Zespoły Kooperacji składający
się z 10 osób. w skład Zespołu wchodzą: Kierownik GOPS, pracownik socjalny z GOPS
i PCPR, asystent rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie, pedagog
szkolny/radny ze Szkoły Podstawowej Ostrowie, animator z ramienia Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach, Dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Ropczycach, Kurator
zawodowy z Sądu Rejonowego w Ropczycach, Animator z ramienia GOPS i PCPR.
Członkowie Powiatowego Zespołu ds Koordynacji współpracowali na podstawie
porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy reprezentowanymi instytucjami.
Przedstawiciele instytucji spotykali się jeden raz w miesiącu. Praca w Zespole
koordynowana byłat przez animatorów ds projektu z ramienia GOPS i PCPR, spotkania
miały charakter warsztatowy. Członkowie G-PZK uczestniczyli w szkoleniach
warsztatowych, korzystali ze wsparcia coacha, chętne osoby brały udział w trzydniowym
partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń. Projektem objętych zostało 5 rodzin z terenu
Gminy Ostów , z którymi zostały wspólnie wypracowane działania. Projekt „Liderzy
Koordynacji”
przyczynił
się
do
lepszej
i pełniejszej
realizacji
zadań
i programów realizowanych we współpracy z poszczególnymi instytucjami i podmiotami.
Rodziny korzystające z projektu otrzymały pomoc w formie materialnej zgodnie z ich
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indywidualnymi zdiagnozowanymi potrzebami taką jak; zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
dziecka niepełnosprawnego, zakup komputera ,usługi rehabilitacyjnej, usługi edukacyjnokompensacyjnej (korepetycje dla dzieci),usługi poprawy wizerunku, wyjazdu integracyjnowytchnieniowego, usługi dietetyczne ,szkoleń( kurs prawa jazdy, kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej,),usługi konsultacji psychiatrycznej, porad prawnych i porad psychologa.

Wydawanie zaświadczeń dla celów programu „Czyste powietrze”
Od m-ca XI 2020r. GOPS w Ostrowie wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby
fizycznej dla celów programu Czyste powietrze”. w m-cu XI i XII 20r. wydano 6
zaświadczeń. 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 2020 roku.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce.
Siedzibą Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie jest Kamionka, 39-122 Kamionka
69, a obszarem działalności jest gmina Ostrów. w strukturach Gminnego Centrum Kultury
i Sportu działają: Park Historyczny w Bliźnie, Kompleks Sportowy w Ostrowie, Świetlica
Wiejska w Borku Małym, Klub Seniora w Ostrowie.
Gminne Centrum Kultury i Sportu ma na celu przede wszystkim kreowanie,
upowszechnianie i ochronę kultury jak również wspieranie działalności społecznokulturalnej mieszkańców naszej gminy. Jest miejscem spotkań, rekreacji i zajęć
kulturalnych, sportowych i świetlicowych.
Ważnym aspektem pracy Gminnego Centrum Kultury i Sportu jest funkcja edukacyjna.
Przekazywanie wiedzy, umiejętności i pomoc w ich nabywaniu. To również przestrzeń dla
spotkań międzyludzkich.
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO CENTRUM KULTURY i SPORTU
1.
Integracja społeczna mieszkańców gminy Ostrów realizowana poprzez spotkania
Klubu Aktywnych, do którego należą osoby w różnym wieku przeważnie osoby starsze.
Kultywują tradycję poprzez wspominanie i przekazywanie obyczajów, tradycji z naszego
regionu. Dzielą się doświadczeniami a także uczestniczą w spotkaniach, imprezach
okolicznościowych, wieczorach poetyckich.
Spotkania i imprezy związane z kultywowaniem tradycji takie jak:

2.




Spotkania integracyjne z okazji Dnia Babci, Dziadka i Seniora
Gminny Dzień Kobiet
Spotkania integracyjno twórcze związane z tradycjami wielkanocnymi w naszym
regionie
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Gminne Dożynki tradycyjne święto, które jest uwieńczeniem wielkiego
gospodarskiego trudu i podziękowaniem Bogu za szczęśliwie zebrane plony.
Spotkania opłatkowe, którym towarzyszy bożonarodzeniowy nastrój.

3.
Organizowane spotkania integracyjne z lokalnymi
profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej






twórcami,

wspieranie

Wieczory literacko- poetyckie, na których spotykają się lokalni twórcy prezentujący
swoje utwory, wiersze, opowiadania z literatami ze Związku Literatów Polskich
z Rzeszowa.
Zaduszki literackie są to spotkania, na których wspominane są osoby nieżyjące, które
wspierały naszą działalność jak również były związane z działalnością kulturalną
w naszej gminy.
Spotkania autorskie
Zajęcia rekreacyjno-sportowe

4.







Turnieje tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki halowej, piłkarzyki.
Zajęcia sportowe podczas ferii zimowych
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży podczas wakacji
Współorganizowanie biegu „ Tropem Wilczym”
Współorganizowanie Rajdu rowerowego
Turniej piłki halowej – memoriał im. Rafała Kmiecia
Stałe zajęcia prowadzone w GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce

5.











Zajęcia świetlicowe,
Zajęcia plastyczno- manualne,
Aerobik,
Półkolonie letnie dla dzieci,
Półkolonie podczas ferii zimowych
Wycieczki, wyjazdy do kina dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych
przez instruktorów GCKiS
Przygotowywanie z dziećmi przedstawień, występów okolicznościowych
Wspieranie imprez, jubileuszy w szkołach, w Straży,
Konkursy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych ( na opowiadanie, plastyczne,
muzyczne itp.)
Festiwal Piosenki Patriotycznej podczas pikniku militarnego w Bliźnie
Organizowanie i współorganizowanie imprez masowych i rekreacyjnych

6.





Gminny Dzień Dziecka
Gminne Dożynki
Piknik Militarny w Bliźnie
Współorganizowanie festynów szkolnych, sołeckich.

7.
Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami oświatowymi,
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi.
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ZREALIZOWANE ZADANIA w 2020r.
Rok 2020 był rokiem trudnym dla działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu
z powodu pandemii koronawirusa i ograniczeń, które ze sobą przyniósł.
W ciągu w/w okresu zrealizowano następujące ważniejsze inicjatywy kulturalne, sportowe
i inne:
STYCZEŃ

DATA
5.01.2020r

WYDARZENIE
Dofinansowanie Spotkania
Opłatkowego
w Skrzyszowie

13-24.01.2020r

Ferie zimowe dla dzieci
i młodzieży
w GCKiS
w Kamionce,
świetlicy
wiejskiej w Bliźnie
i na
kompleksie
sportowym
w Ostrowie

17.01.2020r

wyjazd do kina Jedność
w Sędziszowie Młp. dla
dzieci
i młodzieży
uczęszczającej na zajęcia
podczas ferii

UCZESTNIKÓW

70

75

19.01.2020r

Uroczystość Dnia Babci,
Dziadka i Seniora w GCKiS
w Kamionce

50

25.01.2020r

Turniej tenisa stołowego
zorganizowany
przez
GCKIS
w Szkole
Podstawowej w Kamionce.

40

Cotygodniowe
zajęcia
w Kamionce

15

ruchowe
w GCKiS
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LUTY
08.02.2020r.

Turniej Piłki Siatkowej
zorganizowany
przez
GCKIS
w Szkole
Podstawowej w Kozodrzy.

23.02.2020r.

Widowisko
obrzędowe
"ZAGORZYCKIE
DROBY”
w wykonaniu
grupy z Zagorzyc w GCKiS
w Kamionce. Po występie
zebrane były wolne datki,
które zostały przekazane na
leczenie chorego Wojtusia
z Zagorzyc.

29.02.2020r.

Turniej
Piłki
Nożnej
Halowej o Puchar Wójta
Gminy
Ostrów
zorganizowany
przez
GCKiS
w Szkole
Podstawowej
w Skrzyszowie.
Cotygodniowe
zajęcia
w Kamionce.
-

ruchowe
w GCKiS

70

50

70

15

MARZEC
01.03.2020r

10.03.2020r.

Wsparcie finansowe Biegu
Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych
„Tropem
Wilczym” w Bliźnie.
Wsparcie finansowe XV
Memoriału
im.
Rafała
Kmiecia
zorganizowany
przez GCKIS w Szkole
Podstawowej w Kozodrzy.
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10.03.2020r.

Warsztaty
Kulinarne
z okazji Dnia Kobiet dla pań
z działającego przy GCKiS
Klubu Aktywnych oraz
miejscowości Kamionka.

30

KWIECIEŃ - MAJ
17.04.2020r. – 14.05.2020

II edycja Game Week
GCKiS 2020 ON-LINE

65

CZERWIEC
09.06.2020r

Rozstrzygnięcie Turnieju
Game Week GCKiS 2020
LEAGUE OF LEGENDS

12.06.2020r

Konkurs
Literacki
na
Opowiadanie pt. " JAK
OSTATNIO ZMIENIŁ SIĘ
MÓJ
ŚWIAT12.06
12.10.2020r.

22.06.2020r

Konkurs
Fotograficzny
„Piękno Gminy Ostrów
w obiektywie
aparatu”
Krajobrazy,
pejzaże,
urokliwe miejsca w gminie
Ostrów 22.06 -30.10.2020r.

cykl piątkowych spotkań

KOŁO
GOSPODYŃ
POLECA
NA
WEEKENDOWE DANIE
cykl piątkowych spotkań
z Kołami
i Stowarzyszeniami
Gospodyń z naszej gminy.
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on-line
Profil GCKIS facebook

29

cykl wtorkowych spotkań

Wakacyjne cotygodniowe
wtorkowe
zajęcia
plastyczno –manualne dla
dzieci

on-line
Profil GCKIS facebook

LIPIEC
07.07.2020r.

Spotkanie
Aktywnych.

Klubu

35

16.07.2020r.

Promocja
książki
Aleksandry
Bal
pt.
„Niezapominajki” wydanej
przez GCKiS w 2020r.

on-line
Profil GCKIS facebook

21.07.2020r

Wyjazd Klubu Aktywnych
do
kina
„Jedność”
w Sędziszowie Młp. na film
pt. „Najświętsze Serce”.

35

28.07.2020r.

Wakacyjny
konkurs
plastyczny dla dzieci pt.
„KARTKA z WAKACJI”
28.07 – 10.08. 2020r.

cykl piątkowych spotkań

KOŁO
GOSPODYŃ
POLECA
NA
WEEKENDOWE DANIE
cykl piątkowych spotkań
z Kołami
i Stowarzyszeniami
Gospodyń z naszej gminy.

on-line
Profil GCKIS facebook

cykl wtorkowych spotkań

Wakacyjne cotygodniowe
wtorkowe
zajęcia
plastyczno –manualne dla
dzieci

on-line
Profil GCKIS facebook

SIERPIEŃ
10.08. 2020r.

Rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród
laureatom
WAKACYJNEGO
KONKURSU
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30

26.07. 2020r

PLASTYCZNEGO DLA
DZIECI pt. „KARTKA
z WAKACJI”.
Udział w uroczystościach
obchodów 76. rocznicy
legendarnej akcji III Most
w miejscowości Wał-Ruda

1

23.08. 2020r

Dożynki
Gminne
dziękczynna Msza Święta
w kościele
parafialnym
w Ostrowie

90

18 .08. 2020r

SPOTKANIE
DOŻYNKOWE KLUBU
AKTYWNYCH w GCKIS
w Kamionce

30

WRZESIEŃ
26 .09. 2020r.

27.09. 2020r

Wsparcie finansowe IX
Rowerowego Rajdu Ludzi
Pracy w Skrzyszowie
„Dzień
Podziemnego
Państwa Polskiego ” z tej
okazji złożenie kwiatów,
zaświecenie zniczy oraz
odmówienie modlitwy za
poległych przy obelisku
w Bliźnie

60

6

PAŹDZIERNIK
15.10.2020r.

Rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród laureatom konkursu
na opowiadanie pt. ‘ Jak
ostatnio zmienił się mój
świat
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LISTOPAD

6.11.2020r

23.11.2020r

GCKIS
Pamiętamy
i wspominamy
osoby
związane
z działalnością
GCKIS.
Rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród laureatom konkursu
fotograficznego
Ogłoszenie
konkursu
plastycznego dla dzieci
i młodzieży na "Kartkę
bożonarodzeniową”

On-line
Profil GCKIS facebook

10

GRUDZIEŃ
14 12. 2020r

Rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród
laureatom
KONKURSU NA KARTKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ

170

PARK HISTORYCZNY w BLIŹNIE
Pomimo zamknięcia Parku dla zwiedzających od 12.03.2020 r, z powodu pandemii COVID19 pracownicy Parku, GCKiS w Kamionce oraz pracownicy gminni wykonywali szereg prac
modernizacyjnych, metodą gospodarczą.
Wykonano:
 alejkę z kostki brukowej do baraku,
 ułożono kostkę brukową pod dwoma wiatami gdzie znajduje się Pocisk V-1 oraz
agregat i kuchnia polowa,
 wymieniono słupy pod wiatą przy pocisku V-1 na nowe,
 wykonano podporę pod ogon samolotu ,,Antek”, w celu zabezpieczenia
bezpieczeństwa zwiedzających,
 oczyszczono ogrodzenie na zewnątrz i wewnątrz parku,
 pomalowano dwukrotnie ogrodzenie lakierobejcą,
 wykonano prace konserwatorskie nad elementami zabytków znajdujących się na
powietrzu,
 wymieniono uszkodzony alarm w baraku,
 wymieniono część starych i zamontowano nowe kamery,
 pomalowano budynek kasy,
 naprawiono zadaszenie nad bramą Parku,
 wprowadzono nowe pamiątki turystyczne.
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W budynku świetlicy wiejskiej w Bliźnie:
 pomalowano i odświeżono salę pod wynajem,
 pomalowano i odświeżono korytarz,
 pomalowano kuchnie wraz z pomieszczeniem gospodarczym,
 zakupiono meble kuchenne, wraz z niezbędnym sprzętem AGD (lodówka, kuchenka,
okap),
Ponadto pozyskano na park Historyczny w Bliźnie eksponaty, na które na bieżąco
podpisywane były umowy cywilno-prawne.
Pozyskano łącznie 117 oldskulowych radioodbiorników, oraz 29 aparatów fotograficznych.

Zdjęcia: Modernizacja Parku Historycznego w Bliźnie
KOMPLEKS SPORTOWY w OSTROWIE
Zarządcą Kompleksu Sportowego jest Gminne Centrum Kultury i Sportu. Kompleks składa
się z pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną, boiska do gry w siatkówkę,
koszykówkę, piłkę ręczną, bieżnię oraz kort tenisowy.
Do dyspozycji użytkowników jest również budynek wyposażony w szatnie i siłownię.
Obiekt był czynny cały rok z zastosowaniem rygorów sanitarnych w związku z ryzykiem
rozprzestrzeniania się epidemii korona wirusa.
Odbywały się zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży. w okresie od sierpnia do
października rozgrywane były:
 dwa mecze w miesiącu drużyn dziecięcych
 4 do 6 w miesiącu zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży
 1 mecz w miesiącu ( wynajem obiektu)
Nieodpłatnie otwarty był kort tenisowy i siłownia dla chętnych graczy.

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,
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zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, kultury
i nauki. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy.

Czytelnictwo
BIBLIOTEKA

CZYTELNICY

W TYM DO LAT 15

GBP Ostrów
Filia Skrzyszów
Filia Ocieka

385
174
242

143
90
101

Filia Kamionka
Ogółem

237

101

1038

435

Biblioteki w ciągu roku zarejestrowały 1038 czytelników.
Struktura czytelników
KATEGORIE CZYTELNIKÓW
BIBLIOTE
KA

WEDŁUG ZAJĘCIA
Osoby Osoby Pozost
uczące pracuj
ali
się
ące
112
124
149

Ogółe
m

Do
lat 5

612

WEDŁUG WIEKU
13- 16- 20- 2515
19
24
44

4560

60
+

GBP Ostów

58

67

18

24

9

111

70

28

Filia
Skrzyszów
Filia Ocieka

29

49

12

5

6

43

19

11

71

31

72

174

32

54

15

26

10

76

20

9

101

54

87

242

Filia
Kamionka

40

44

17

13

19

59

35

10

80

76

81

237

Ogółem

159

214

62

68

44

289

144

58

364

285

389

1038

Zbiory biblioteczne
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie wraz z filiami w 2020 roku zakupiła ze środków
budżetowych 913 woluminów na wartość 22554,87zł.
Biblioteki uczestniczyły również w Wieloletnim Programie: „ Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z budżetu państwa. Dotacja wyniosła 6300 zł, za które zakupiono 257 woluminów.
Biblioteki otrzymały 94 dary książkowe o wartości 1025 zł.
Ze środków budżetowych zakupiono:
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385

BIBLIOTEKA

LICZBA KSIĄŻEK

WARTOŚĆ

GBP Ostrów

330

7981,57

Filia Skrzyszów

207

5094,59

Filia Ocieka

218

5333,71

Filia Kamionka

158

4145,00

Ogółem

913

22554,87

BIBLIOTEKA

LICZBA KSIĄŻEK

WARTOŚĆ

GBP Ostrów

72

1800

Filia Skrzyszów

58

1500

Filia Ocieka

61

1500

Filia Kamionka

66

1500

Ogółem

257

6300

Z dotacji ministerialnej zakupiono:

Inne:
GBP Ostrów 39 egzemplarzy o wartości 445 zł
Filia Ocieka 55 egzemplarzy o wartości 580 zł
Łącznie 1025 zł
Łączna, zakupiona liczba książek ze względu na rodzaj
OGÓŁEM

LITERATURA DLA
LITERATURA DLA
DOROSŁYCH
DZIECI i MŁODZIEŻY
740

1264

405

LITERATURA
NIEBELETRYSTYCZ
NA
119

Wypożyczenia książek na zewnątrz
LICZBA WYPOŻYCZEŃ
BIBLIOTEKA

Ogółem

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

GBP Ostrów

18082

6187

9630
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Literatura
niebeletrystyczn
a
2265

35

Filia Skrzyszów

7029

3255

3269

505

Filia Ocieka

8048

4035

3635

378

Filia Kamionka

4532

1327

2810

395

Ogółem

37691

14804

19344

3543

Wypożyczenia czasopism
BIBLIOTEKA

Liczba wypożyczonych
czasopism na zewnątrz

Liczba udostępnień
czasopism na miejscu

GBP Ostrów

652

291

Filia Skrzyszów

107

92

Filia Ocieka

154

125

Filia Kamionka

295

44

Ogółem

1208

552

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie i podległe filie pracują w elektronicznym
systemie bibliotecznym MAK+ w którym sukcesywnie jest tworzona elektroniczna baza
danych. Biblioteki dokonują elektronicznej rejestracji czytelników oraz prowadzą
elektroniczne wypożyczenia. Biblioteka posiada i zarządza stroną internetową
www.bpostrow.eu, za pośrednictwem której promuje kulturę i czytelnictwo prowadzi też
bibliotecznego Facebooka (Biblioteki w Gminie Ostrów).
Do katalogu bibliotek możliwy jest dostęp ze strony https://szukamksiążki.pl, gdzie
czytelnik może samodzielnie dokonać rezerwacji wybranej pozycji.








Liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku - 9721
Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej w ciągu roku - 3916
Zbiory opracowane komputerowo:
GBP Ostrów 100 %
Filia Skrzyszów 99,5 %
Filia Ocieka
95,2 %
Filia Kamionka 71,8 %

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA w BIBLIOTEKACH NA TERENIE
GMINY
W 2020 roku wszystkie biblioteki merytorycznie pracowały w oparciu o roczny plan pracy,
oraz o plany cząstkowe. Placówki biblioteczne starały się włączyć poprzez swoją
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działalność do życia społecznego gminy będąc organizatorem imprez o charakterze
kulturalnym i edukacyjnym skierowanych do różnych grup wiekowych.
Rok 2020 w GBP Ostrów rozpoczął się od organizacji ferii zimowych dla dzieci.
W bibliotece w Skrzyszowie zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi w ramach „ferii
w bibliotece 2020”. w pierwszy dzień dzieci wykonywały wodospady z kamieni i duże
tulipany z niespodzianką. w kolejnym dniu pracowały nad ozdobnymi koszami z kwiatami,
na koniec wykonały drzewa z gazet i zwierzątka z rolek po papierowych ręcznikach.
W drugim tygodniu ferii grupa dzieci spędziła bardzo aktywnie czas w GBP w Ostrowie.
Cykl zajęć rozpoczął się od spotkania literacko-plastycznego „Rymowanki ,wyliczanki”
z panią Sabiną Pelc. Autorka książek i wierszy dla dzieci czytała i omawiała swoje utwory
a dzieci rysowały do nich ilustracje. Drugi dzień zajęć przypadł na „Dzień Babci i Dziadka”,
dlatego też dzieci wykonały laurki dla swoich babć i dziadków. Kolejnego dnia odbyły się
zajęcia techniczne „Skarpetkowy bałwanek - zima dla bałwanka”. Dzieci ze skarpetek
i kaszy wykonały bałwanki, a następnie techniką malowania folią bąbelkową zrobiły dla
niego zimę. Na zakończenie spotkań w bibliotece uczestnicy wykonali lampiony ze
słoiczków i sznurka, które potem pięknie ozdobili.
Biblioteka zorganizowała także spotkanie z panem Zbigniewem Masternakiem – pisarzem,
dziennikarzem, scenarzystą filmowym, autorem komiksów, który poprowadził warsztaty
komiksowe. Po wykonaniu swoich prac dzieci otrzymały pamiątkowe nagrody od Pana
Zbigniewa.
Podczas zajęć w bibliotece w Ociece dzieci wykonały zimowe skrzaty ze skarpetek,
zapoznały się z baśnią „Królowa Śniegu” i zilustrowały ją by przedstawić w teatrzyku
kamishibai. Dzieci wykonywały także laurki dla babci i dziadka z okazji ich święta oraz
poznały nową technikę origami tzw. origami modułowe, by stworzyć rybkę.
Dzieci w czasie ferii spędzonych w bibliotece w Kamionce pracowały nad walentynkowym
świecznikiem, wykonywały filcową syrenkę z pięknymi, połyskującymi łuskami z cekinów,
jako ilustrację do baśni o Warszawskiej Syrenie, a także głowiły się nad pracą plastyczną
pod tytułem “Pocztówka z ferii”. Uczestniczyły także w warsztatach prowadzonych przez
pana Zbigniewa Masternaka – pisarza, dziennikarza, scenarzystę filmowego, autora
komiksów – który gościł wcześniej także w bibliotece w Ostrowie. Wysłuchały wielu
ciekawych informacji na temat rysunku, na koniec wykonując komiks według własnego
pomysłu.
5 marca w GBP w Ostrowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zostało dedykowane
zaproszonym czytelniczkom z terenu gminy. Do wspólnego świętowania zaproszono Panią
Małgorzatę Knych wraz z asystentką Panią Pauliną. Pani Małgorzata prowadzi Gabinet
Dietetyczny Projekt Zdrowie Ropczyce i jest absolwentką Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed rozmową o zdrowiu i żywieniu, chętne Panie miały
możliwość skorzystać z indywidualnej konsultacji i ważenia na profesjonalnej wadze by
poznać jaka jest własna masa ciała a także ilość tkanki tłuszczowej czy wody w organizmie,
ile wynosi wiek metaboliczny organizmu. Panie chętnie korzystały z tej możliwości
dowiadując się przy okazji co należy poprawić w swoich nawykach żywieniowych by być
zdrowszym.
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Biblioteka aktywnie współpracowała z GOPS w Ostrowie, współorganizując warsztaty
dietetyczne w ramach ,,Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”,
zorganizowano 3 zajęcia w których udział wzięło 63 uczestników.
Z dniem 16 marca 2020 roku weszło w życie zarządzenie w sprawie zamknięcia Gminnej
Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się wirusa SARS – CoV-2. Biblioteki zostały zamknięte dla użytkowników, w tym czasie
były prowadzone w nich prace wewnętrzne tj. tworzenie elektronicznej bazy danych,
porządkowanie księgozbioru, sporządzanie protokołów ubytków książek zniszczonych
i zdezaktualizowanych, wykreślanie z ksiąg inwentarzowych książek już wycofanych
i nadawanie numerów ubytków, zakupy nowości wydawniczych, prace porządkowe
w bibliotekach.
W lipcu 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie wraz z podległymi filiami ogłosiła
II edycję konkursu „Może ja też będę poetą?”. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało
“To lubię…”. Liczyła się własna, szeroko pojęta interpretacja podanego tematu, rozwijanie
wyobraźni i talentów literackich. Konkurs skierowany był do czytelników GBP w Ostrowie
i podległych filii oraz pozostałych mieszkańców gminy Ostrów. Został on przeprowadzony
z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa i – dzieci i młodzież od 12 do 16 roku życia
Grupa II – od 17 roku życia i dorośli.
Przedmiotem konkursu był własny (napisany przez siebie) wiersz – utwór poetycki, nigdzie
dotąd niepublikowany, niezgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju,
poświęcony powyższej tematyce. w październiku konkurs został rozstrzygnięty. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Ostrowie odbyło się spotkanie w wąskim gronie laureatów
konkursu poetyckiego, zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. rok 2020 poz. 1972), Gminna Biblioteka
Publiczna w Ostrowie oraz podległe filie w Kamionce, Skrzyszowie i w Ociece zostały
zamknięte dla Czytelników od 7 do 29 listopada. w bibliotekach prowadzone były prace
wewnętrzne.
GBP w Ostrowie oraz filie biblioteczne w roku 2020 przystąpiły do kolejnej już trzeciej
edycji projektu “Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym (roczniki 2014-2017), które przyszło do biblioteki biorącej udział
w projekcie, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry
czytelniczy start. w Wyprawce dzieci znalazły wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki
dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą
najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a
także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a
po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Kampania społeczna jest realizowana przez Instytut Książki
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oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. w 2020 roku zostało wydane 110
Wyprawek Czytelniczych i 54 Dyplomy Małego Czytelnika. Od stycznia 2020 roku GBP
w Ostrowie i filie biblioteczne elektronicznie wypożyczają książki. Biblioteki dokonują
comiesięcznych zakupów nowości wydawniczych z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci
i młodzieży, lektur szkolnych oraz literatury niebeletrystycznej.
Biblioteka w ramach projektu : „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 –
Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek współpracowała ze Szkołami z terenu gminy.
w bibliotekach przeprowadzono lekcje biblioteczne w których wzięło udział 55 uczniów.
We wszystkich bibliotekach prowadzone jest ściąganie zaległości czytelniczych. w każdej
bibliotece działa ,,Kącik Malucha” jest to wydzielone miejsce dla dzieci, które ma ułatwić
małym czytelnikom kontakt z książką, aby czytanie stało się przyjemnością. Kąciki są
sukcesywnie doposażane, na dzieci czekają książeczki, malowanki i zabawki.

Informacje finansowe.
Wykonanie budżetu gminy Ostrów.
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ostrów za rok 2020.
Budżet Gminy Ostrów na rok 2020 określony został uchwałą Rady Gminy Nr XVI/136/20
z dnia 24 stycznia 2020 roku.
Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 93.174.952,81 zł, natomiast plan
wydatków budżetowych wyniósł 100.136.049,63 zł. Uchwalono planowany deficyt budżetu
gminy w kwocie 6.961.096,82 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 2020 roku
zmniejszyły się do poziomu 84.858.023,13 zł, a planowane wydatki wyniosły 91.819.119,95
zł. Pomimo wprowadzenia wolnych środków w wysokości 279.828,20 zł zmieniła się
wielkość planowanego deficytu. 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 zmniejszeniu o kwotę
8.316.929,68 zł.
Zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych w stosunku do planu pierwotnego
o kwotę 8.316.929,68 zł.
Ostatecznie po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina zamknęła budżet
planowanym deficytem budżetowym w wysokości 6.961.096,82 zł.
Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.
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Dochody
Wydatki
nadwyżka/deficyt

2020 rok
plan
wykonanie
różnica
%
84 858 023,13
72 042
-12 815 84,90%
049,28
973,85
91 819 119,95
66 903 543,35 -24 915 576,60 72,86%
- 6 961 096,82
5 138 505,93

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł na koniec roku
2020 kwotę 6.155.968,28 zł, co stanowi 8,54 % wykonanych dochodów.
W ramach zaplanowanych na rok 2020 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 180.836,00 zł
tytułem spłaty pożyczki na finansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Ocieka
i Borek Mały oraz kwotę 596.000,00 zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, kwotę 444.444,00 zł tytułem spłaty
kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Ropczycach zaciągniętego w roku 2015 w Banku
Spółdzielczym w Ropczycach 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. Łączne
rozchody zamknęły się kwotą 1.835.693,32 zł.
Koszt obsługi długu za 2020 rok wyniósł 205.207,07 zł.
W toku wykonywania budżetu zaplanowano zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu
w wysokości 1.000.000,00 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
Wydatki
Nadwyżka / deficyt
Przychody
Rozchody

72 042 049,28
66 903 543,35
5 138 505,93
279 828,20
1 835 693,32

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym jst i rachunkach bankowych
samorządowych jednostek budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł
ogółem 4.166.035,86 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy
spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 1.295.937,33 zł, z czego:
− w podatku od nieruchomości – 774.785,33 zł
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− w podatku rolnym – 84.868,00 zł
− w podatku od środków transportowych – 436.284,00 zł
co stanowi 1,80 % wykonanych dochodów.

W wyniku udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień przez Radę Gminy łączny ubytek dochodów
wyniósł 804.854,47 zł, z czego:
− w podatku od nieruchomości – 804.854,47 zł
co stanowi 1,12 % wykonanych dochodów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja
Podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w roku budżetowym
kwotę 8.477,00 zł, z czego :
− w podatku od nieruchomości – 8.264,00 zł
− w podatku rolnym – 140,00 zł
− w podatku leśnym – 73,00 zł
co stanowi 0,012 % wykonanych dochodów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja
Podatkowa, dotyczących rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia
z obowiązku pobrania czy ograniczenia poboru wyniosły w roku budżetowym kwotę 0,00 zł
Łączne skutki obniżenia dochodów budżetu z powyższych tytułów zamknęły się kwotą
2.109.268,80 zł, co stanowi 2,93 % wykonanych dochodów budżetu gminy.
Nieściągnięte należności do budżetu wraz z zaległościami alimentacyjnymi stanowiły kwotę
2.489.088,64 zł.
Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły
0,00 zł. Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane
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 13.030.487,80 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem do
wysokości 12.922.445,28 zł, tj w 99,17 %. Niewykorzystane do końca roku środki z dotacji
na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 108.042,52 zł zostały zwrócone
do dysponenta.
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Poniżej załączono zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.

DOCHODY

Realizacja dochodów na koniec roku wyniosła 84,90 %, na rachunek budżetu wpłynęło
o 12.815.973,85 zł mniej dochodów niż planowano. Nie wszystkie pozycje planowe po
stronie dochodów został zrealizowane. Nie zrealizowano planu dochodów własnych o kwotę
8.561.374,52 zł, w szczególności z wpływów z majątku oraz wpływów z opłat innych
(realizacja w stosunku do planu mniejsza o kwotę prawie 8,1 mln zł). Brak wykonania planu
z tytułu wpływów z podatku PIT, podatku od nieruchomości podatku od środków
transportowych oraz pozostałych wpływów to kolejny ubytek wpływów o kwotę prawie 0,4
mln zł. Dodatkowo brak było wpływów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak nabywców
na działki oferowane przez Gminę do sprzedaży. Minus po stronie realizacji zanotowano
z wpływów z opłat i pozostałych wpływów.
Dużym mankamentem było niezrealizowanie planu dochodów po stronie wpływów ze
sprzedaży majątku oraz z tytułu dzierżaw składników majątku. Gmina poszukuje innych
potencjalnych inwestorów. Część dochodów majątkowych z tytułu współfinansowania
inwestycji ze środków unijnych nie została zrealizowana w związku z przesunięciem
realizacji na kolejny rok budżetowy.

W ujęciu syntetycznym plan i realizacja dochodów za rok 2020 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Dochody własne
udziały PIT
udziały CIT
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
wpływy z karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z podatku od czynności cywil.
wpływy za zezwolenie na alkohol
wpływy z opłat innych
wpływy z majątku

plan
46 797 369,60
4 138 475,00
40 000,00
3 250 000,00
204 000,00
150 000,00
315 000,00
1 000,00
20 000,00
25 000,00
3 000,00
116 000,00
100 000,00
4 549 635,00
32 706 280,00
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wykonanie
44 945 162,86
4 177 624,00
44 147,91
3 221 599,55
167 509,57
129 480,20
319 833,40
0,00
14 514,00
20 547,00
3 368,00
159 276,00
93 373,70
4 502 590,27
30 986 598,36

%
96,04%
100,95%
110,37%
99,13%
82,11%
86,32%
101,53%
0,00%
72,57%
82,19%
112,27%
137,31%
93,37%
98,97%
94,74%
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pozostałe wpływy
Subwencje
oświatowa
wyrównawcza
rekompensująca
inne
Dotacje
na zadania zlecone
na zadania własne
porozumienia
inne
Inne, w tym majątkowe
RAZEM
Wyszczególnienie
Dochody własne
udziały PIT
udziały CIT
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
wpływy z karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z podatku od czynności cywil.
wpływy za zezwolenie na alkohol
wpływy z opłat innych
wpływy z majątku
pozostałe wpływy
Subwencje
część oświatowa
część wyrównawcza
część rekompensująca
uzupełnienie subwencji ogólnej
Dotacje
na zadania zlecone
na zadania własne

1 178 979,60
10 770 549,00
7 255 872,00
3 238 411,00
232 055,00
44 211,00
12 337 977,74
11 423 162,74
894 976,00
0,00
19 839,00
5 364 033,71
75 269 930,05

1 104 700,90
10 770 549,00
7 255 872,00
3 238 411,00
232 055,00
44 211,00
12 306 821,83
11 398 369,80
888 613,03
0,00
19 839,00
3 587 762,60
71 610 296,29

93,70%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,75%
99,78%
99,29%
0,00%
100,00%
66,89%
95,14%

plan
49 919
398,00
4 181 728,00
50 000,00
3 355 000,00
205 000,00
150 000,00
382 000,00
1 000,00
20 000,00
26 615,00
5 000,00
170 000,00
98 000,00
3 608 000,00
36 535
878,00
1 131 177,00
11 497
620,00
7 374 872,00
3 796 835,00
284 314,00
41 599,00
14 314
751,92
13 030
487,80
933 546,00

wykonanie
41 358
023,48
4 062 547,00
32 643,68
3 258 679,22
160 183,81
129 139,66
298 097,00
0,00
6 192,00
26 614,00
3 797,00
182 323,00
97 871,03
2 898 037,37
29 169
193,94
1 032 704,77
11 497
620,00
7 374 872,00
3 796 835,00
284 314,00
41 599,00
14 198
830,65
12 922
445,28
925 667,25

%
82,85%
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97,15%
65,29%
97,13%
78,14%
86,09%
78,04%
0,00%
30,96%
100,00%
75,94%
107,25%
99,87%
80,32%
79,84%
91,29%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,19%
99,17%
99,16%
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porozumienia
inne
Inne, w tym majątkowe
RAZEM

72 000,00
278 718,12
9 126 253,21
84 858
023,13

72 000,00
278 718,12
4 987 575,15
72 042
049,28

100,00%
100,00%
54,64%
84,90%

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się
następująco:

Wyszczególnienie
I. Zaległości podatkowe
w tym :
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
II. Zaległości w gospodarce gruntami oraz usługi
w tym :
użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd
usługi, czynsze i opłaty
wpływy z gminnej gospodarki odpadami
usługi komunalne
III. Zaległości z innych tytułów
w tym :
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek dochodowy na osób fizycznych
odszkodowania i kary od osób fizycznych
zaległości alimentacyjne
ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM

Zaległości
Zaległości
01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
869.539,43 1.373.290,04
394.605,44
50.190,79
21.597,50
403.145,70
640.533,16

746.922,79
62.328,00
24.735,05
539.304,20
448.874,52

395,54
22.356,19
37.276,87
580.504,562
638.787,87

166,03
16.735,57
61.486,66
370.486,26
666.924,08

0,97
671,00
656,00
942,51
636.517,39
2.148.860,46

0,97
46,00
0,00
0,00
666.877,11
2.489.088,64

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zaległości ogółem w stosunku do zaległości na dzień 1
stycznia 2020 r. uległ zwiększeniu o 340.228,18 zł, tj. o 15,83 % i stanowi 3,46 %
zrealizowanych dochodów.
W celu likwidacji i ograniczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych
w roku 2020, 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 – 49 wezwań do zapłaty
na kwotę 33.506,16 zł
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– w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków
transportowych – 105 upomnień na kwotę 1.123.663,91 zł, sporządzono 1 tytuł wykonawczy
na kwotę 14.349,00 zł
– w zakresie gminnej gospodarki odpadowej – 109 wezwań do zapłaty na kwotę
32.065,44 zł
- w zakresie gospodarki komunalnej – 65 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 574.556,52 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 oraz zaistniała w roku budżetowym sytuacja pandemiczna związana
z wystąpieniem COViD-19 ujemnie wpłynęła 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.

WYDATKI

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 72,86 %, gdyż na plan 91.819.119,95 zł
wykonanie wyniosło 66.903.543,35 zł. w strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią
87,53 % a majątkowe 12,47 %.
Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w 83,73 %. Wykonanie działań
inwestycyjnych przebiegało prawidłowo. Różnica między planem a wykonaniem wynikała
głównie z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok następny, w tym dwóch głównych
zadań inwestycyjnych, tj. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy”
oraz „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów”. Na
finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 8.343.229,03 zł tj. 38,14 %
założonego planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według miejscowości
Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych za rok 2020 w układzie według
miejscowości przedstawia poniższa tabela :
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SOŁECTWO

BLIZNA

84 594,77 zł Modernizacja
postojowych

drogi

gminnej

z budową

miejsc

84 594,77 zł
SOŁECTWO

BOREK MAŁY

111 767,12 zł Budowa podłogi tanecznej
2 345,00 zł Dokumentacja przebudowa drogi Borek Mały mijanki
21 773,04 zł Remont drogi gminnej Borek
Mały
135 885,16 zł
SOŁECTWO

KOZODRZA

5 535,00 zł Mapa do budowy drogi gminnej Kozodrza Migałówka
projektowa
przebudowy
rowu
12 000,00 zł Dokumentacja
melioracyjnego
848,55 zł Nieodpłatne nabycie od KOWR działki
2782/6
budynku
OSP
246 615,52 zł Termomodernizacja
Kozodrza
157 000,01 zł Dotacja na zakup samochodu
OSP
24 075,58 zł Remont przedszkola - posadzka, łazienki, zmywarka
3 896,07 zł Dobudowa oświetlenia ulicznego Kozodrza
16 174,50 zł Oświetlenie zewnętrzne OSP Kozodrza
5 493 877,00 zł Budowa kwatery nr 13 Wysypisko Kozodrza
103 219,47 zł Budowa budynku garażowo-magazynowego ZZO
6 063 241,70 zł
SOŁECTWO

KAMIONKA

26 547,23 zł Łącznik SZP Kamionka - fundamenty
45 784,00 zł Budowa wodociągu Kamionka Ograniczki materiały
kolektora
kanalizacji
22 000,00 zł Dokumentacja
deszczowej
13 415,24 zł Zakup działki 902/1 (Sroka
A)
7 251,90 zł Zakup działki 1861
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1 450,00 zł Zakup garażu - blaszak SP Kamionka
kominów
SP
270,57 zł Remont
Kamionka
47 232,00 zł Nabycie sieci kanalizacyjnej Żądło - zwrot
42 719,95 zł Oświetlenie uliczne
592 428,92 zł Rozbudowa Domu Kultury Kamionka
799 099,81 zł
SOŁECTWO

OCIEKA

118 052,94 zł Budowa sieci wodociągowej Ocieka
Wilczyca
19 500,00 zł Dokumentacja termomodernizacja budynku usługowego Ocieka
990,40 zł Akt notarialny nabycie działki 4080/1
Ocieka
4 081,00 zł Nabycie działki 1393 Ocieka
766,60 zł Akt notarialny nabycie działki 1393 Ocieka
848,55 zł Nieodpłatne nabycie działki od KOWR
2577/4
5 494,60 zł Nabycie działki 2757/2 zajętej pod drogę
2 294,20 zł Nabycie działki 2790/2 zajętej pod drogę
12 323,80 zł Nabycie działki 2791/6 zajętej pod drogę
171 000,00 zł Dotacja budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
15 265,14 zł Zakup kotła warzelnego SP
Ocieka
7 216,95 zł Wymiana opraw oświetleniowych SP
Ocieka
15 999,00 zł Zakup kosiarki Klub Sportowy Ocieka
373 833,18 zł
SOŁECTWO
8 897,46 zł
22 135,00 zł
10 980,00 zł
163 959,00 zł

WOLA OCIECKA
Wymiana opraw oświetleniowych SP Wola Ociecka
Ogrodzenie SP Wola Ociecka
Sieć wodno-kanalizacyjna - zwroty dla mieszkańców
Budowa
kanalizacji
Wola
Ociecka

205 971,46 zł
SOŁECTWO

OSTRÓW
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drzwi
SUW
20 489,36 zł Wymiana
Ostrów
projektowa
przebudowy
rowu
12 000,00 zł Dokumentacja
melioracyjnego
148 400,01 zł Dotacja na zakup samochodu OSP Ostrów
869,24 zł Kratki wentylacyjne SP
Ostrów
8 897,46 zł Wymiana opraw oświetleniowych SP
Ostrów
1 217,70 zł Orynnowanie nad wejściem SP Ostrów
7 626,00 zł Projekt oświetlenia ulicznego Ostrów Kozia
5 781,00 zł Projekt oświetlenia ulicznego Ostrów - Kozia (Krupa)
10 475,57 zł Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego Ostrów Szkoła Autostrada
125 000,00 zł Zwrot dotacji SENIOR +
340 756,34 zł
SKRZYSZÓW

SOŁECTWO

okna
SP
1 519,05 zł Wymiana
Skrzyszów
129 000,00 zł Dotacja budowa chodnika przy drodze powiatowej
elewacji
SP
25 000,00 zł Malowanie
Skrzyszów
1 385,36 zł Roboty winda SP Skrzyszów
107 059,86 zł Remont drogi gminnej Skrzyszów Anastazów
1 506,20 zł Zamiana działek 597/2
oświetlenia
OSA
5 412,00 zł Projekt
Skrzyszów
270 882,47 zł
ZDŻARY

SOŁECTWO

1 460,14 zł Darowizna działki 176/1, 177/1 zajętych pod chodnik
1 460,14 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE
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6 396,00 zł
24 210,00 zł
30 000,00 zł
6 898,00 zł
67 504,00 zł
RAZEM

Klimatyzacja GOPS
Unieszkodliwienie azbestu
Dotacja ZOZ Ropczyce
Zakup laptopa

8 343 229,03 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerwy ogólnej, której plan
na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 400.000,00 zł. Stan niewykorzystanej rezerwy na koniec
roku wyniósł 400.000,00 zł.
W roku 2020 z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na zadania bieżące i majątkowe
w łącznej kwocie 2.077.683,14 zł, w tym :
-/ bieżące w wysokości 1.418.183,12 zł
-/ majątkowe w wysokości 659.500,02 zł.
Instytucje kultury otrzymały w ramach dotacji na zadania bieżące 944.173,29 zł,
z tego:
1) Gminne Centrum Kultury i Sportu – 661.000,00 zł
2) Gminna Biblioteka Publiczna – 283.173,29 zł
Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działania związane ze
sportem przekazano łącznie kwotę dotacji w wysokości 100.000,00 zł, w tym :
-/ dla KP „KASKADA” Kamionka w kwocie 38.250,00 zł
-/ dla KS „VIKTORIA” Ocieka w kwocie 40.250,00 zł
-/ dla OKS „ORZEŁ” Skrzyszów w kwocie 15.000,00 zł
-/ dla KS „POSEJDON” w kwocie 6.500,00 zł
Z tytułu porozumień ze stowarzyszeniami przekazano w formie dotacji celowej kwotę
132.010,43 zł na dofinansowanie remontów strażnic OSP oraz bieżące utrzymanie
budynków OSP.
Dokonano wpłaty na fundusz celowy na remont pomieszczeń KPP w Ropczycach kwotę
10.000,00 zł.
Dodatkowo na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie przekazano
kwotę 5.000,00 zł.
Z tytułu porozumień z samorządami przekazano do województwa podkarpackiego w formie
dotacji celowej na dofinansowanie remontów bieżących dróg i chodników kwotę
226.999,40 zł.
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W ramach dotacji majątkowych dofinansowanie inwestycji drogowych w powiecie
ropczycko – sędziszowskim kwotę 300.000,00 zł oraz dofinansowano Szpital Powiatowy
w Sędziszowie Małopolskim kwotą 30.000,00 zł
Przekazano dotacje dla OSP na zakup nowych samochodów stanowiących wyposażenie
bojowe straży pożarnej w łącznej wysokości 305.400,02 zł.
Wydatkowano również kwotę 24.100,00 zł tytułem udzielenia dotacji na utylizację azbestu
z gospodarstw domowych.
W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zrealizowano z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
dochody w kwocie 97.871,03 zł. Wydatki na realizację Programu (bez dotacji dla
stowarzyszeń pochodzących z budżetu Gminy, a nie z opłat za zezwolenia) zamknęły się
kwotą 40.387,68 zł.
Wypłacono stypendia sportowe i inne na kwotę 103.099,81 zł, w tym :
- stypendia sportowe w wysokości 3.960,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 98.239,81 zł
- inne stypendia w wysokości 900,00 zł

Omówienie ważniejszych kwestii dotyczącej wykonania wydatków Gminy
Ostrów
Rolnictwo – 108.711,39 tj. 99,51%

1. Izby rolnicze – 3.562,76 tj. 86,90% planu

Zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na utrzymanie
Podkarpackiej Izby Rolniczej.

2. Pozostała działalność – 105.148,63 tj. 100,00% planu

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 105.148,63 zł dokonano zwrotu producentom
rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 877.342,24 tj. 27,29
% planu

1. Dostarczanie wody – 877.342,24 tj. 27,29 % planu

W ramach wykonanych wydatków bieżących pokrywano utrzymanie jednostki budżetowej
zajmującej się sprawami produkcji i dostarczanie wody w wysokości 693.015,94 zł, w tym
na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 331.265,23 zł oraz wykonano nakłady
inwestycyjne w kwocie 184.326,30 zł.

Transport i łączność – 1.343.698,79 zł tj. 64,84 % planu

1. Drogi publiczne wojewódzkie – 226.999,40 tj. 100,00 % planu

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału (remonty chodników przy drogach
wojewódzkich oraz remonty nawierzchni drogowych) przeznaczono łącznie 226.999,40 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe – 300,000,00 tj. 100,00 % planu

Na wydatki majątkowe (budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach
Skrzyszów i Ocieka) w ramach tego rozdziału przeznaczono łącznie 300.000,00 zł

3. Drogi publiczne gminne – 770.699,39 tj. 31,16 % planu

Na remonty, konserwacje, bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych
sołectwach, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z wydatków bieżących
wydatkowano kwotę 549.352,70 zł.
Na inwestycje związane z budową dróg i chodników na terenie gminy wydatkowano kwotę
221.346,69 zł.

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 46.000,00 tj. 92,00 % planu
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Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na projekty
modernizacji urządzeń ziemnych przeciwdziałania powodzi.

Działalność usługowa – 116.970,56 zł tj. 33,90 % planu

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 85.853,82 tj. 27,87 % 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 – 31.116,74 zł tj. 84,10 % planu

Informatyka – 134.049,12 zł tj. 100,00 % planu

1. Pozostała działalność – 134.049,12 tj. 100,00 % planu

W ramach wydatków sfinansowano zakup komputerów przenośnych (laptopów),
przeznaczonych dla celów oświatowych. Całość wydatków sfinansowano dotacją
z programu Polska Cyfrowa.

Administracja publiczna – 4.383.806,49 zł tj. 71,10 % planu

1. Urzędy wojewódzkie – 38.484,60 zł tj.87,01 % planu

Wydatki bieżące w wysokości 34.484,60 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, ewidencji CEIDG,
rejestru KRS. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

2. Rady gmin – 154.526,26 zł tj. 96,58 % planu
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Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę diet, obsługę sesji, komisji, biura
Przewodniczącego Rady Gminy, szkolenia radnych, delegacje służbowe.

3. Urzędy gmin – 3.423.987,98 zł tj. 68,36 % planu

Na bieżące utrzymanie urzędu (bez wynagrodzeń i pochodnych), w tym łącznie z realizacją
projektu e-inclusion – przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia cyfrowego przeznaczono
902.868,68 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 wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu wydatkowano 2.446.044,12 zł.
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 84.075,18 zł, w tym na montaż klimatyzacji
w budynku Urzędu Gminy kwotę w wysokości 6.396,00 zł.

4. Spis powszechny i inne – 21.326,00 zł tj. 78,04 % planu

Wydatki bieżące za 2020 przeznaczono na sfinansowanie prac związanych
z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego i pracami przygotowawczymi do
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.688,05 zł tj. 66,84 % planu

Wydatki bieżące za 2020 przeznaczono na zakup materiałów promujących lokalnych
producentów z terenu Gminy Ostrów.

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 672.063,84 zł tj. 80,92 % planu

Wydatki bieżące za 2020 zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, rozmowy
telefoniczne, opłaty licencyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 573.283,95 zł w ramach funkcjonowania Zespołu
Obsługi Jednostek Oświatowych.
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7. Pozostała działalność – 50.729,76 zł tj. 81,82 % 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 – 73.244,38 zł tj. 88,57 % planu

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa – 1.497,00 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 1.497,00 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 71.747,38 zł tj. 88,36 % planu

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze zgodnie z planem została wykorzystana
na przeprowadzenie pierwszej i drugiej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 877.664,51 zł tj. 69,68 % planu

1. Komendy wojewódzkie Policji – 10.000,00 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 – 865.076,51 zł tj. 93,31 % planu

Na wydatki związane z prowadzeniem akcji szkoleniowych i ratowniczych wydatkowano
kwotę 15.824,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich wykorzystano
42.150,47 zł.
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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
i bieżące utrzymanie budynków w kwocie 132.010,43 zł, na które jednostki te pozyskały
dodatkowe środki z PSP.
Na wydatki majątkowe dotyczące termomodernizacji budynków OSP w Kozodrzy
wydatkowano kwotę 246.615,52 zł. Część poniesionych wydatków na termomodernizację
pokryły dotacje pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie w wysokości 98.124,91 zł. Dodatkowo wydatkowano w formie
dotacji kwotę 305.400,02 zł na zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP w Ostrowie
i Kozodrzy, na które OSP pozyskały również dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

3. Obrona cywilna – 2.588,00 zł tj. 100,00 % planu
Wydatek dotyczy środków otrzymanych w formie dotacji na przygotowanie i sporządzanie
dokumentacji związanej z realizacją zadań związanych z obroną cywilną.

Obsługa długu publicznego – 205.207,07 zł tj. 57,00 % planu

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 205.207,07 zł tj. 57,00 %
planu
Wykorzystane środki to odsetki bankowe od trzech zaciągniętych w latach ubiegłych
pożyczek w WFOŚiGW w Rzeszowie, 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 2020 nie wykorzystano rezerw ogólnych i celowych

Oświata i wychowanie – 13.264.018,36 zł tj. 83,91 % planu
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1. Szkoły podstawowe – 9.906.282,93 zł tj. 84,43 % planu
W ramach wydatków bieżących finansowane były wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli,
pracowników obsługi i administracji oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie
8.168.394,64 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 144.746,74 zł, w tym na remonty i modernizację budynków oświatowych.

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.177.647,51 zł tj. 90,67 % planu
Wydatkowane środki obejmowały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.037.973,36 zł,
pozostałe wydatki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów
papierniczych i środków czystości, zakup świadczeń zdrowotnych.

3. Przedszkola – 873.351,25 zł tj. 85,98 % planu
Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 500.118,66 zł, pozostałą
kwotę przeznaczono na bieżące remonty, świadczenia socjalne, zakup materiałów
biurowych, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup świadczeń zdrowotnych,
podróże krajowe służbowe.

4. Dowożenie uczniów do szkół – 283.478,89 zł tj. 53,94 % planu
Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125.780,12 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.

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.031,40 zł tj. 10,75 % planu
Na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wydatkowano kwotę
2.031,40 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – 538.111,03 zł tj. 80,59 % planu
Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie
514.411,19 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
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7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego – 48.230,65 zł tj. 93,83 % planu
Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie
46.831,66 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych– 366.498,61 zł,
tj. 86,95 % planu
Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie
341.264,75 zł, pozostałe wydatki dotyczą wyposażenia w pomoce dydaktyczne i naukowe
oraz dodatki pozapłacowe.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 68.386,09 zł tj. 99,98 % planu
W tym rozdziale opłacono koszty zaopatrzenia dzieci i młodzieży szkolnej w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w całości pokryte dotacją

12. Pozostała działalność – 0,00 zł tj. 0,00 % planu
W tym rozdziale zaplanowano, ale nie zrealizowano i nie opłacono kosztów prac komisji
kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień
awansu zawodowego.

Ochrona zdrowia – 75.467,68 zł tj. 56,71 % planu

1. Szpitale ogólne – 30.000,00 zł tj. 100,00 %
W powyższym rozdziale zaplanowano i przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego
dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.

2. Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł tj. 0,00 %
W powyższym rozdziale zaplanowano, ale nie sfinansowano zadań wynikających
z programu zwalczania narkomanii.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40.387,68 zł tj. 45,90 %
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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..
4. Izby wytrzeźwień – 5.000,00 zł tj. 100,00 %
W powyższym rozdziale dofinansowano koszty funkcjonowania Izby Wytrzeźwień
w Rzeszowie w formie dotacji.

5. Pozostała działalność – 80,00 zł tj. 100,00 %
Wydatkowane kwoty dotyczą dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych za
wydawane decyzje.

Pomoc społeczna – 1.599.127,25 zł tj. 88,60 % planu

1. Domy Pomocy Społecznej – 348.743,52 zł, tj. 96,87 % planu
W ramach wydatków dofinansowano lub sfinansowano pobyt w DPS mieszkańców Gminy
kwalifikujących się do pobytu w nich, a nie mających środków na ich opłacenie.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.536,55 zł, tj. 76,83 % 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 – 16.427,65 zł tj. 95,85 % planu
Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 91.218,17
zł tj. 73,91 % planu
Dotacja celowa oraz środki własne zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych
i celowych w kwocie 91.218,17 zł.
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5. Dodatki mieszkaniowe – 23.306,49 zł tj. 92,02 % 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 - 191.766,49 zł tj. 98,08 % planu
Dotacja celowa w kwocie 191.766,49 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych.

7. Ośrodki pomocy społecznej – 586.007,47 zł tj. 83,15 % planu
Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 586.007,47 zł,
w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej kwotę 104.100,00 zł oraz dotacji z zakresu
administracji rządowej w kwocie 14.947,97 zł oraz środków własnych. Koszty wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 518.421,80 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.063,49 zł tj. 95,20 % 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. Pomoc w zakresie dożywiania – 180.000,00 zł tj. 83,33 % planu
Dotacja na dożywianie uczniów wyniosła 144.000,00 zł, natomiast pełny koszt dożywiania
wraz z dowozem wyniósł 180.000,00 zł.

9. Pozostała działalność – 151.057,42 zł tj. 99,91 % planu
Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej na adaptację
i wyposażenie budynku gminnego na pomieszczenia klubu Seniora w Ostrowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 98.239,81 zł tj. 94,63 % planu

1. Pomoc materialna dla uczniów – 98.239,81 zł tj. 94,63 % planu
W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia szkolne dla uczniów o charakterze
socjalnym, w ramach wyprawki szkolnej.
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Rodzina – 13.029.483,16 zł tj. 98,57 % planu

1. Świadczenie wychowawcze – 6.591.610,06 zł, tj. 99,96 % 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 w wysokości 8.518.552,56 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania wyniosły
60.599,76 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 - 3.686.452,00 zł, tj. 97,98 % 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. Wypłacone świadczenia to kwota
3.371.749,70 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe
zadania oraz składki od świadczeń wyniosły 301.072,70 zł, pozostałe wydatki bieżące to:
zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia , szkolenia pracowników, odpisy na
ZFŚS oraz zwrot kosztów podróży.

3. Karta Dużej Rodziny – 238,46 zł, tj. 59,62 % planu
Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wspieranie rodziny – 355.394,83 zł, tj. 98,47 % 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”, tj. kwota
288.450,00 zł

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 334.232,79 zł, tj. 76,53 % planu
Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania budynku po filii szkoły podstawowej
w Zdżarach adaptowanego na potrzeby żłobka „Gwiazdeczka” dla dzieci z terenu Gminy
Ostrów, który zaczął funkcjonować w roku budżetowym 2020. Na wynagrodzenia
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i pochodne przeznaczono kwotę 233.837,73 zł a na pozostałe wydatki bieżące kwotę
100.395,06 zł. Część wydatków na doposażenie pokryła dotacja w kwocie 23.760,00 zł.

6. Rodziny zastępcze – 47.925,42 zł, tj. 100.00 % planu
W ramach wydatków sfinansowano pobyt dzieci z terenu Gminy Ostrów w rodzinach
zastępczych lub w Domach Dziecka.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.629,60 zł, tj. 92,68 % planu
W ramach wydatków sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne. Środki na wydatki
stanowi dotacja na zadania zlecone.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.947,184,21 zł tj. 66,70 % planu

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.294.397,62 zł tj. 91,03 % planu
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.072.226,62 zł, w tym ponoszono
utrzymanie jednostki budżetowej zajmującej się gospodarką ściekową, na wynagrodzenia
i pochodne przeznaczono kwotę 482.887,59 zł.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 222.171,00 zł, w tym głównie na
zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Ociecka” oraz na zwroty za
budowę infrastruktury kanalizacyjnej przez mieszkańców.

2. Gospodarka odpadami – 757.331,14 zł tj. 91,80 % planu
W ramach wykonanych wydatków bieżących finansowano prowadzenie gminnego systemu
gospodarki odpadami w wysokości 757.331,14 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne
przeznaczono kwotę 482.887,59 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 0,00 zł tj. 0,00 % planu
W tym rozdziale zaplanowano, ale nie zrealizowano i nie opłacono kosztów utrzymania
i prac konserwacyjnych terenów zieleni w Gminie Ostrów.

4. Schroniska dla zwierząt – 30.248,83 zł tj. 60,50 % 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

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 434.744,20 zł tj. 70,20 % planu
Na zakup energii elektrycznej do oświetlania dróg, placów i ulic gminnych wydatkowano
łącznie 242.829,53 zł.
Na konserwację sieci i punktów świetlnych i inne wydatkowana została kwota 99.868,60 zł.
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 92.046,07 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska – 3.214.598,68 zł, tj.98,31 % planu
Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.214.598,68 zł, w tym na zadania bieżące
kwotę 3.214.598,68 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zwrot nadwyżki środków do
WFOŚiGW w Rzeszowie.

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

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 23.215.863,74 zł, tj. 62,43 %
planu
Na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą gminnej jednostki budżetowej
realizującej zadania z zakresu zagospodarowania odpadów wydatkowano kwotę
2.101.317,20 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości
15.451.023,66 zł. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 5.621.306,47 zł,
w tym na budowę kwatery nr 13 – i etap kwotę 5.493.877,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.648.369,33 zł tj. 80,24 % planu

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.365.196,04 zł tj. 79,18 % planu
Dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kamionce przekazano dotację na działalność
w wysokości 661.000,00 zł. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę
704.196,04 zł, w tym na „Przebudowę budynku GCKiS” w Kamionce kwotę 592.428,92 zł
oraz na „Budowę podłogi tanecznej w Borku Małym” kwotę 111.767,12 zł.
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Zdjęcie: Podłoga taneczna w Borku Małym
2. Biblioteki – 283.173,29 zł tj. 85,81 % planu
Kwota ta stanowi w całości dotację dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy.

Kultura fizyczna – 120.959,00 zł tj. 69,12 % planu

1.Obiekty sportowe – 15.999,00 zł tj. 40,00 % planu
W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę samojezdną do konserwacji
nawierzchni boiska sportowego w Ociece.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 104.960,00 zł tj. 77,75 % planu
Na bieżącą działalność sportową wydatkowano 104.960,00 zł, w tym dotacje dla klubów
sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 100.000,00 zł. Pozostała
kwota w wysokości 1.000,00 zł to koszt zakupu nagród dla uczestników spartakiady
sportowej, przyznane i wypłacone stypendium sportowe w kwocie 3.960,00 zł.
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GOSPODARKA

POZABUDŻ ETOWA

Wpływy środków pieniężnych na rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych
zamknęły się kwotą 269.756,50 zł na plan 391.700,00 zł, poniesione wydatki to kwota
269.756,50 zł na plan 391.700,00 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
Przychody
Wydatki

Plan
40 700,00
40 700,00

Wykonanie
39 469,50
39 469,50

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece

Wyszczególnienie
Przychody
Wydatki

Plan
200 500,00
200 500,00

Wykonanie
121 518,50
121 518,50

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skrzyszowie

Wyszczególnienie
Przychody
Wydatki

Plan
150 500,00
150 500,00

Wykonanie
108 768,50
108 768,50

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.
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Realizacja przedsięwzięć objętych WPF za rok 2020
Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna

Okres realizacji

Klasyfikacja
budżetowa

Plan
2018

Wykonanie

%

7

8

9

(w wierszu
program/umowa)
1

2

Od

Do

Dział

Rozdz.

3

4

5

6

Przedsięwzięcia ogółem

8
917
460
149
000

6 527 866

73,20%

55 659

37,36%

149
000

55 659

37,36%

0

0

0,00%

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

149
000

55 659

37,36%

Zapewnienie
Urząd Gminy
2011
2020
750
75023
dostępu
do
internetu osobom
zagrożonym
wykluczeniem
cyfrowym z terenu
Gminy Ostrów
Zapewnienie
Urząd Gminy
2013
2021
750
75023
dostępu
do
internetu osobom
zagrożonym
wykluczeniem
cyfrowym z terenu
Gminy Ostrów - eInclusion II
Projekt "Edukacja Urząd Gminy
2019
2020
750
75023
mieszkańców"
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)

36
000

20 240

56,22%

63
000

35 419

56,22%

50
000

0

0,00%

8
768
460
8
768
460
46
749

6 472 207

73,81%

6 472 207

73,81%

46 749

100,00%

– wydatki bieżące
1) programy, projekty lub zadania (razem)
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)
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego (razem)

3) gwarancje i poręczenia
terytorialnego (razem)

udzielane

przez

jednostki

samorządu

- wydatki majątkowe

1) programy, projekty lub zadania (razem)
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)

Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2020

65

Projekt
SP Ostrów
2018
2019
801
80103
"Przedszkola
dla
wszystkich"
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego (razem)

46
749

46 749

100,00%

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

8
721
711
200
000
50
000
50
000

6 425 458

73,67%

0

0,00%

0

0,00%

13 294

26,59%

Budowa
ścieżek
rowerowych
Budowa
ścieżek
rowerowych
Wymiana urządzeń
i sprzętów
w jednostkach
gminnych
Rozbudowa
sieci
wod-kan w Gminie
Ostrów
Budowa chodników

Urząd Gminy

2019

2020

600

60016

Urząd Gminy

2019

2020

600

60016

Urząd Gminy

2019

2020

750

75023

Urząd Gminy

2020

2022

400

40002

222
138

118 053

53,14%

Urząd Gminy

2017

2020

600

60016

770
000

300 000

38,96%

Modernizacja
i budowa
dróg
gminnych
Zadania z zakresu
przeciwdziałania
szkodom
popowodziowym
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
Modernizacja
oświetlenia
ulicznego
Budowa kwatery nr
13

Urząd Gminy

2017

2020

600

60016

160
200

16 713

10,43%

Urząd Gminy

2019

2020

600

60078

50
000

46 000

92,00%

Urząd Gminy

2017

2020

754

75412

450
000

245 616

54,58%

Urząd Gminy

2019

2020

900

90015

100
000

64 477

64,48%

Urząd Gminy

2019

2023

900

90026

5 621 306

98,40%

Poprawa warunków
zaopatrzenia
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Wykaz ważniejszych inwestycji w Gminie
zrealizowanych lub rozpoczętych w 2020r.

Ostrów

DOFINANSOWANIE ZZO
W dniu 18 listopada 2019r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego została
podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez
uporządkowanie gospodarki odpadami tj. zwiększenie udziału odpadów zebranych
selektywnie oraz ich przetwarzania zgodnie z normami polskich i unijnych przepisów w tym
zakresie oraz zmniejszenia masy odpadów skierowanych na składowiskach. Aby
zrealizować te cele planowana jest modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Ostrowie. Przedmiotem projektu jest modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Gminie Ostrów, w tym:
 Modernizacja linii technologicznej sortowni (Rozrywarka worków, separator
balistyczny, separator powietrzny wraz z konstrukcją wsporczą, kabina sortownicza
frakcji lekkiej, przenośnik sortowniczy frakcji lekkiej, przenośnik przesyłowy,
separator optyczny dwukanałowy szerokość minimum 2400 mm wraz z konstrukcją
wsporczą, przenośnik przesyłowy PE/PP lub HDPE, przenośnik przesyłowy PET
biały, przenośnik przesyłowy PET mix, zespół przenośników przesyłowych balastu,
przenośniki sortownicze, kabina sortownicza frakcji po separacji NIR, zasilanie,
automatyka i sterowanie).
 budowa budynku garażowo-warsztatowo-magazynowego na odzyskane
surowce wtórne wraz z urządzeniami technicznymi, w tym instalacją
elektryczną (budynek techniczny, służący garażowaniu zakładowych pojazdów
technologicznych wraz ze stanowiskiem warsztatowym. Stanowisko warsztatowe
dostosowane jest do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji sprzętu.
w budynku zaprojektowano też pomieszczenia magazynowe na materiały
eksploatacyjne oraz zaplecze socjalne. Na zapleczu dostępnym z hali garażowowarsztatowej znajduje się pomieszczenie z miejscem na rzeczy własne pracownika
oraz z miejscem na podgrzanie i spożywanie posiłków własnych. z hali dostępne jest
też pomieszczenie sanitarne).
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Zdjęcie: Budynek garażowo-warsztatowo-magazynowy


budowa wagi samochodowej z portiernią wraz z odcinkiem doziemnym kabla
sterowniczego, (urządzenie służyć będzie kontroli wagi przywożonych do zakładu
odpadów, przeznaczone do ważenia statycznego. Zakres ważenia od 400kg do 60Mg
z dokładnością do 20kg. Waga wyposażona jest w następujące elementy: zestaw
komputerowy, system automatycznego ważenia z czytnikami kart magnetycznych,
szlaban, sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem pojazdów, kontenerowa
portiernia zawiera pomieszczenie biurowe dla osoby obsługującej wagę oraz
pomieszczenie sanitarne).

Zdjęcie: Waga samochodowa z portiernią




wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych wraz ze
stosownym zagospodarowaniem terenu,
budowa instalacji wentylacji hali sortowni ZZO (hermetyzacja hali)
montaż instalacji fotowoltaicznej (na dachu kompostowni planuje się̨ zabudowę̨
instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 74,1 kWp. w tym celu projektuje się̨
montaż 247 paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp . Panele będą montowane na
konstrukcji wsporczej o optymalnym kącie nachylenia. w celu transformacji
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napięcia stałego na napięcie przemienne projektuje się̨ zabudowę̨ falowników.
Lokalizacja falowników w pobliżu rozdzielni . Przejście kabli przez dach należy
wykonać jako szczelne. Na dachu należy zabudować rozdzielnicę RDC. Do
rozdzielnicy wprowadzić wszystkie obwody paneli i zabudować zabezpieczenia
przetężeniowe oraz przeciwprzepięciowe. z uwagi na stałe zapotrzebowanie
instalacji kompostowni na energię elektryczną (proces prowadzony jest w sposób
ciągły), przewiduje się realizację instalacji jako off grid tj. ewentualna nadwyżka
mocy będzie magazynowana w akumulatorach w przypadku przestojów w pracy
kompostowni. Moc znamionowa instalacji wynosząca 74,1 kWp pozwoli w ciągu
roku na wyprodukowanie maksymalnie 71 603 kWh.
zakup wyposażenia (prasa kanałowa, sprzęt ładowarkowy)

Dzięki budowie infrastruktury wzrośnie poziom odzysku odpadów oraz zapewnione zostaną
kompleksowe rozwiązania związane z gospodarką odpadami, ich unieszkodliwianiem lub
powtórnym wykorzystaniem.






Całkowita wartość projektu wg. kosztorysu inwestorskiego to 9.349.414,95 zł,
przyznane dofinansowanie to 6.460.977,78 zł.
Przewidywany wkład własny: 2 888 437,17 zł
Instytucja udzielająca dofinansowania Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego2014-2020.
Zaawansowanie robót na 31.12.2020r.:
- zakup prasy kanałowej,
- budowa instalacji wentylacji hali sortowni,
- budynek garażowo-warsztatowo-magazynowy (stan surowy),
- waga samochodowa z portiernią (stan surowy),
- wyłoniono wykonawcę instalacji fotowoltaicznej.

Remont drogi gminnej Nr 107452R Ocieka – Sadykierz z miejscowości
Ocieka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Wykonano ciąg dalszy remontu odcinka drogi gminnej nr 107452R w miejscowości Ocieka
o długości 1 051,5mb (zakres robót obejmował: warstwa ścieralna, warstwa wyrównawcza,
uzupełnienie poboczy , oczyszczenie rowów, oczyszczenie przepustów





Wartość całego zadania 285 939,11 zł
wartość dofinansowania 142 970,00 zł
Instytucja udzielająca dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych – program
rządowy
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Zdjęcie: Remont drogi gminnej Nr 107452R Ocieka – Sadykierz

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
Wysokość dofinansowania:
- 50 % dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie
- 35 % dotacja ze środkow WFOŚiGW w Rzeszowie
- 15 % koszt inwestora – pokrywany z budżetu gminy
Zebrane wyroby zawierające azbest – 45 Mg
koszty kwalifikowane 24 100 ,00 zł
Dotacja - 20 485,00 zł
Środki własne Gminy Ostrów 3 725,00 zł

Termomodernizacja budynku OSP w Kozodrzy
Zrealizowano zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku OSP w Kozodrzy” przy
dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie. Wartość dofinansowania 99 480 zł. Wartość robót 380 tys. zł.
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, styropianem grubości 17 cm, docieplenie stropu
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oraz dachu. Wymieniono 27 sztuk okien na nowe z pcv, zamontowano nowe drzwi
wejściowe do budynku, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych,
z dwoma piecami kondensacyjnymi dwufunkcyjnymi.

Zdjęcie: Termomodernizacja budynku OSP w Kozodrzy

Rozbudowa budynku Domu Kultury w Ostrowie z/s w Kamionce
Przez cały rok trwała realizacja zadania pod nazwą: „Rozbudowa budynku Domu Kultury
w Ostrowie z/s w Kamionce, o salę wielofunkcyjną oraz zakup wyposażenia realizowane
przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Wartość dofinansowania 500 000 zł. Wartość robót wynosi w około 1 mln zł. (zostanie
ustalona po zakończeniu robót i zakupie wyposażenia). Realizacja operacji obejmuje
wykonanie:
a)
Sala wielofunkcyjna o powierzchni 198 m2 i wysokości 3,3 m.
b)
Parking dla samochodów osobowych pod salą.
c)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23 kWp.
d)
Podstawowe instalacje: teletechniczna, odgromowa, elektryczna.
e)
Wyposażenie sali w sprzęt nagłaśniający oraz meble.
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Zdjęcie: Rozbudowa budynku Domu Kultury w Ostrowie z/s w Kamionce

Utworzenie szlaku konnego pod nazwą ,,Z konikiem polskim”
Zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Tuszyma oraz Miastem Przecław w sprawie
utworzenia szlaku konnego pod nazwą ,,Z konikiem polskim”. Większość trasy – 20 km –
jest na terenie gminy Ostrów, część – 6 km – w gminie Przecław. Leśne odcinki są pod
opieką Nadleśnictwa Tuszyma. Szlak „Z konikiem polskim” oznakowany został zieloną
kropką o średnicy 8 cm na białym tle. Trasa w większości wiedzie przez lasy gospodarcze,
ale także przy gruntach rolnych, leśnych łąkach. Biegnie też przy poligonie Blizna
i Rezerwacie Hodowli Konika Polskiego. Jazda konna w lesie dopuszczona jest jedynie po
wyznaczonym szlaku.
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Zdjęcie: Szlak konny pod nazwą ,,Z konikiem polskim”

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ocieka
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ocieka, dz. o nr ewid. 3214,
3199, 2808.
RODZAJ I ROZMIAR WYKONANYCH PRAC






długość 1 230,00 mb i szerokość 3,00 m planowanej nawierzchni
rodzaj podbudowy: wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowo-żwirowej
rodzaj nawierzchni : tłuczniowa – kruszywa łamane o grubości warstwy po
zagęszczeniu 12cm
ilość warstw nawierzchni : 1
roboty dodatkowe (pobocza, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp.) wymiana 2
szt. przepustów długości 6mb każdy
FINANSOWANIE





całkowity koszt 99 494,37 zł
dotacja
72 000,00 zł
koszty własne 27 494,37 zł
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„Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów”
Tytuł projektu „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 2020 złożonego w 2018r do dofinansowania w ramach działania 4.3 Gospodarka wodnościekowa.
W 2020r. rozpoczęto realizację w/w zadania przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP na lata 2014-2020). 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:
a) 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
b) Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – budowa odcinka sieci wodociągowej
PE 90 x 5,4, w miejscowościach Skrzyszów oraz Ostrów
c) 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
d) Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – budowa odcinka sieci wodociągowej
Ostrów Rędziny (wykonanie pierścienia)
e) Rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej – budowa odcinka sieci wodociągowej
PE 110 Skrzyszów – Ostrów Anastazów
f) Przebudowa sieci wodociągowej z DN110 na DN160 w miejscowości Ocieka –
Kmiecie
g) Modernizacja istniejących 3 szt. studni ujęć wody w miejscowości Ostrów,
h) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Ocieckiej, Ostrowie i Rudzie.
Przewidywana wartość ogółem: 3 367 669,21 zł
Przyznane dofinansowanie :

1 970 651,92 zł

Przewidywane środki własne:

1 397 017,29 zł

Zrealizowane budowy, przebudowy lub remonty infrastruktury drogowej na
terenie gminy Ostrów:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Wola Ociecka o długości 1 100 mb
za kwotę brutto – 250 000,00 zł. Udział finansowy Gminy Ostrów 75 000,00 zł,
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udział Województwa 174 998,88 zł. Przebudowa polegała na wykonaniu nowej
nawierzchni asfaltowej na drodze i zjazdach oraz uzupełnieniu poboczy.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca
na budowie chodnika w miejscowości Ostrów o długości ok. 570 mb. Wartość
inwestycji – 252 000,00 zł. Udział finansowy Gminy Ostrów - 102 000,00 zł, udział
finansowy Województwa - 150 000,00 zł.
3. Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Ropczyce-Wiśniowa
w m. Wola Ociecka o długości 538 m. Wartość robót 125 000,00 zł, Udział
finansowy Gminy Ostrów – 50 000,00 zł, udział Województwa 74 999,81 zł.
Remont polegał na rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży i ponownym
ich ułożeniu na nowej podbudowie z kruszywa.
4. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1328R OciekaKamionka w m. Ocieka o długości 357 mb. oraz budowa chodnika przy drodze
powiatowej Anastazów-Skrzyszów w m. Skrzyszów o długości 313mb. Oba zadania
wykonano za łączną kwotę brutto 613 757,73 zł. Udział finansowy Gminy Ostrów
300 000,00 zł udział Starostwa Powiatowego w Ropczycach – 313 757,73 zł.
Chodnik został wybudowany przy jezdni na kolektorze krytym.
5. Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Ocieka
o długości 1 230 mb. Remont polegał na ułożeniu warstwy górnej z kruszywa
łamanego oraz przebudowie przepustów pod drogą. Zadanie wykonano za kwotę
brutto: 99 494,37 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w kwocie 72 000,00, ze środków Gminy Ostrów 27 494,37 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa miejsc postojowych w m. Blizna
Przebudowa drogi polegała na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą
kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz
wykonaniu miejsc postojowych . Zadanie zostało wykonane za kwotę 83 017,44 zł.
7. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Ostrów-Skrzyszów o długości
294 m. Chodnik został wykonany przy jezdni na kolektorze krytym za kwotę brutto:
187 342,07 zł.
8. Remont drogi gminnej Zdżary-Witkowice w m. Zdżary o długości 1100 mb.
Remont polegał na wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą bitumiczna oraz
wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm oraz uzupełnieniu poboczy.
Zadanie zostało wykonane za kwotę brutto: 254 602,26 zł.
9. Remont drogi gminnej Skrzyszów-Anastazów w m. Skrzyszów o długości 456mb.
Remont polegał na wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą bitumiczna oraz
wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm. Zadanie zostało wykonane za
kwotę 105 063,65 zł
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10. Remont drogi gminnej w Borku Małym o długości 100 mb polegał na wyrównaniu
istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nawierzchni z masy
asfaltowej oraz uzupełnieniu poboczy. Zadnie wykonano za kwotę 21 367,07 zł.

Zdjęcia: Wybrane inwestycje drogowo- chodnikowe w Gminie Ostrów.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.
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;
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• 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,
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:
L Zadanie
p
1. Budowa ścieżek
rowerowych

Termin Łączne
nakłady
Do
500 000zł
2020

2. Termomoderniz
acja budynków
użyteczności
publicznej

Do
2020

3. Poprawa
infrastruktury
drogowej

Do
2020

4. Modernizacja
oświetlenia
ulicznego

20182020

1 500 000zł

6 034 000zł

250 000zł

Propozycja działań
Budowa w Gminie
ścieżek rowerowych
i zachęcenie do
zmiany środka
transportu

Wykonanie
w roku 2020
Brak działań

Termomodernizacja
budynków świetlic
wiejskich, budynków
szkolnych
i przedszkolnych wraz
z możliwością
montażu kolektorów
słonecznych

 Budynek OSP
w Kozodrzy
(380 tys.)

Poprawa jakości dróg
w Gminie, wymiana
nawierzchni,
zaprojektowanie
pasów zieleni wzdłuż
drogi, chodników,

 Nakłady na
remont dróg –
925 tys. zł
 Nakłady na
budowę
chodników –
640 tys. zł

Modernizacja
istniejącego
oświetlenia ulicznego
na wariant LED

Brak działań
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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
montażu instalacji
fotowoltaicznej
przy rozbudowie
Domu Kultury
w Kamionce moc
23kW

6. Wymiana
kotłów
w indywidualny
ch domach
mieszkalnych

Do
2020

800 000zł

Wymiana kotłów na
nowe kotły
spełniające
rygorystyczne normy
środowiskowe

3 wymiany
w ramach
programu Czyste
Powietrze

7. Budowa ścieżek
edukacyjnych
wzdłuż rzeki /
w lesie

Do
2020

100 000zł

Budowa ścieżki
edukacyjnej wraz
z towarzyszącą
infrastrukturą,
tabliczkami
informacyjnymi,
systemem edukacji
historycznoprzyrodniczej

Utworzenie
Szlaku konnego
dł. 20km
w partnerstwie
z Nadleśnictwem
Tuszyma
i Miastem
Przecław

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

Brak działań

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.
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 roku przyjęty został Uchwałą Nr XV/129/19
Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 grudnia 2019r.
Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2020 roku,
w Gminie Ostrów były:
a) wzmocnienie roli szkół, przedszkoli i rodziców poprzez działania zapobiegające
b) uzależnieniom,
c) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej,
d) i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
e) dostarczenie wiedzy mieszkańcom Gminy o szkodliwości i skutkach naużywania
alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych,
f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży,
g) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
h) 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 :
- dokształcanie kadry pedagogicznej w szczególności pedagogów szkolnych z każdej
jednostki oświatowej po dwie osoby w ramach przeprowadzonego dwudniowego szkolenia
zgodnego z rekomendacją PARPA Warszawa
W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie naszego kraju dzieci z zaplanowanych
kolonii nie korzystały.


Działania interdyscyplinarne

Skierowane do osób nadmiernie pijących , pijących szkodliwie , uzależnionych i ich rodzin
realizowane są przy ścisłej współpracy GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego przy GOPS
w Ostrowie, Kuratorów Sądowych Policji i zatrudnionego na umowę zlecenia psychologa.


Działalność informacyjna
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Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia
w zakresie uzależnień przesyłane na potrzeby Gminy przez PARPA Warszawa. 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.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

oraz

innymi

podmiotami

Gminny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalony został Uchwałą Nr
XXIII/186/20 Rady Gminy Ostrów w dniu 17 listopada 2020r, i obowiązuje w 2021 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,
2) integrację podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie,
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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 ustawie o finansach
publicznych.
Na podstawie tego programu zaplanowano iż do zadań Gminy we współpracy
z organizacjami pozarządowymi należą:
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,
6) w/w zadania nie wyłączają możliwości wykonania w 2021 roku innych zadań
określonych w art.4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 nie był ogłaszany konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych.
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 2019r poz. 1468 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 2019r. poz. 688 z późn.
zm.) ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy
Ostrów dotyczących sportu, którego zasady i tryb określały załączniki do Zarządzeń.
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu sportu w 2020 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
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Stowarzyszenie „Posejdon Ostrów”
Wszystkie kluby sportowe sprawozdanie złożone w terminie, rozliczyły dotacje prawidłowo
i zgodnie z załączonymi dokumentami finansowymi
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 2020 z terenu Gminy Ostrów zawartych zostało 2 umowy w ramach projektu
grantowego i konkursowego na łączną kwotę 70 000,00.

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 17 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).
Ostatnia, XVII zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrów została uchwalona uchwałą Nr IX/82/19 Rady Gminy
w Ostrowie z dnia 27 czerwca 2019r. Zmiana Studium dotyczyła 2 obszarów położonych
w gminie Ostrów w miejscowości Kozodrza – jeden po południowej stronie drogi gminnej
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Nr 107460R, drugi po południowej stronie drogi powiatowej Nr 1329 R relacji ZdżaryWitkowice, w rejonie składowiska odpadów.

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 z przeznaczeniem terenów 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 2020r. nadal trwała procedura związana z opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019, na podstawie Uchwały Nr XIII/116/19 Rady
Gminy w Ostrowie z dnia 28 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowościach
Ostrów, Kozodrza, Kamionka i Skrzyszów. Plan dotyczy 7 obszarów o łącznej powierzchni
ok. 6,8 ha.
Ponadto 30 grudnia 2020r. Rada Gminy w Ostrowie podjęła Uchwałę Nr XXIV/194/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 1/2020 w miejscowościach, Blizna, Kamionka, Kozodrza i Skrzyszów.
Plan dotyczy 7 obszarów o łącznej powierzchni ok. 16,3 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,
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.

Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2020

83

Wójt Gminy Ostrów wydał w 2020r. łącznie 85 decyzji administracyjnych w sprawie
ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 73 decyzje o warunkach
zabudowy z przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 12
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
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.
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
Nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych, ewentualna sprzedaż lokalu mieszkalnego
będzie następować przy uwzględnieniu pierwszeństwa sprzedaży aktualnemu najemcy.
IV. Zasady polityki czynszowej
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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.

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.
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.
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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 11 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

4

Wola
Ociecka
Wola
Ociecka
Wola
Ociecka
Skrzyszów

5

Skrzyszów

6

Skrzyszów

7

Skrzyszów

8

Skrzyszów

1
2
3

Adres obiektu

Nr
rejestru

Data
wpisania do
rejestru

A-953

13.03.1976r.

Na Terenie Parku Zespół Dworski - Kaplica
Dworskiego
Pw Św. Anny
Wola Ociecka 90 Zespół Dworski - Park
Krajobrazowy z Aleją
Skrzyszów 63
Zespół Dworski - Dwór
Obronny
Skrzyszów 63
Zespół Dworski - Fragment
Muru Barbakanu
Skrzyszów 63
Zespół
Dworski
Pozostałości Fortyfikacji

A-953

13.03.1976r.

A-953

13.03.1976r.

A-959

06.05.1976r.

A-959

06.05.1976r.

A-959

06.05.1976r.

W
Obrębie Zespół Dworski - Kapliczka
Fortyfikacji
Ziemnych Dworu
Skrzyszów 63
Zespół Dworski - Park

A-959

06.05.1976r.

A-959

06.05.1976r.

Wola Ociecka 90

Obiekt

Zespół Dworski - Dwór
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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, precyzuje art. 4 ustawy
z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
z 2021r., poz. 710). 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.
Zarządzeniem nr 105/2020 Wójta Gminy Ostrów z dnia 31 grudnia 2020 r. wyłączono
z gminnej ewidencji zabytków drewniany budynek mieszkalny w Skrzyszowie, tj. obiekt
ujęty w karcie Gminnej Ewidencji Zabytków.
Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zostało 46 obiektów.
Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zostało 47 obiektów.
W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostrów w 2020r.
przeprowadzono
lub
rozpoczęto
renowacje/modernizacje/konserwacje/remonty
następujących obiektów:
1) roboty remontowe dachu i części pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego
w Kozodrzy,
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2) wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru (SAP), sygnalizacji włamania i napadu
(SSWN) oraz remont instalacji odgromowej w kościele parafialnym w Ostrowie,
3) konserwacja elewacji oraz wyposażenia - dwóch tablicowych feretronów w kościele
parafialnym w Ostrowie.

Działalność gospodarcza w gminie Ostrów.
Na terenie Gminy Ostrów na dzień 31.12.2020r. funkcjonowało 502 podmiotów
gospodarczych.

Podmioty gospodarcze-osoby fizyczne według danych GUS
ROK
2016
2017
2018
342
355
365
Liczba podmiotów
gospodarczych

2019
474

2020
502

Liczba podmiotów gospodarczych w latach
2016-2020
474

342

355

365

2016

2017

2018

2019
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Liczba podmiotów gospodarczych-osób fizycznych wg wybranych rodzajów działalności
gospodarczej PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):
PKD
Sekcja A:
Rolnictwo ,leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
Sekcja F:
Budownictwo
Sekcja G:
Handel hurtowy
i detaliczny
Sekcja H:
Transport i gospodarka
magazynowa
Sekcja M:
Działalność
profesjonalna, naukowa
i techniczna
Sekcja P:
Edukacja
Sekcja R:
Działalność związana
z kulturą, rozrywką
i rekreacją
Sekcja S
Pozostała działalność
usługowa
Pozostała

2016

2017

2018

2019

2020

14

13

13

14

15

53

55

67

74

91

88

93

97

90

89

57

61

64

73

74

15

17

18

21

22

15

13

13

12

12

12

12

14

10

10

10

38

37

76

85

80

135

139

14
13

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka komunalna na terenie gminy Ostrów
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Ostrów 2020-2021
Realizacja umowy nr 3/09/2020 z dnia 23.09.2020 r. dot. przebudowy i rozbudowy budynku
przepompowni wody wraz z wyposażeniem w zbiornik wyrównawczy w miejscowości
Ocieka, modernizacji istniejących 3 szt. studni ujęć wody w miejscowości Ostrów,
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Wola Ociecka, Ostrów, Ruda.
W przygotowanym przez Wykonawcę harmonogramie rzeczowo – finansowym
zostały określone następujące terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu
umowy:
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1. Zadanie 1a: Przebudowa i rozbudowa budynku przepompowni wody, wyposażenie
w zbiornik wyrównawczy w miejscowości Ocieka – termin realizacji: i kw. 2021 r.
2. Zadanie 1b: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody:
3. SUW Wola Ociecka – termin realizacji: IV kw. 2020 r.
4. SUW Ostrów – termin realizacji: II kw. 2021 r., III kw. 2021 r.
5. SUW Ruda – termin realizacji: i kw. 2021 r.
6. Zadanie 1c: Modernizacja istniejących 3 szt. studni ujęć wody w miejscowości
Ostrów: termin realizacji: IV kw. 2020 r.

Zdjęcie: SUW Ostrów
Wykonawca na koniec roku 2020 wystawił faktury częściowe za wykonane roboty.

Zdjęcie: SUW Wola Ociecka

Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2020

90

Wykonanie kwatery nr 13 sektor i i II
Wykonana inwestycja ma na celu przede wszystkim zapewnienie miejsca na składowanie
odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętne na terenie składowiska w Kozodrzy w jego
południowo wschodniej części.

Zdjęcie: Budowa kwatery nr 13 sektor I i II

Kwatera nr 13 na odpady inne niż niebezpieczne jest kwaterą podpoziomowonadpoziomową z wydzielonymi sektorami - sektor nr 1 i sektor 2.
Dane techniczne obiektu:
 powierzchnia kwatery wynosi 3,1089 ha (31 089 m2)
 pojemność kwatery nr 13 wynosi ok. 165 000 m3 (do rzędnej 217,00 m n.p.m.).
 maksymalna możliwa objętość składowanych odpadów (docelowo) to ok. 370 000,00
m3
 maksymalna roczna masa składowanych odpadów: 150 000 mg/rok
 pojemność kwatery nr 13 [m3]: 370 000,00 m3
 pojemność sektora nr 1 [m3]: 208 125,00 m3
 pojemność sektora nr 2 [m3]: 161 875,00 m3
 pojemność kwatery nr 13 [mg]: (całkowita masa odpadów odpadów do składowania
na
kwaterze
nr 13) - 351 500,00 mg
 pojemność sektora nr 1 [mg]: 197 718,75 mg
 pojemność sektora nr 2 [mg]: 153781,25 mg
 docelowa rzędna składowania odpadów: 223,90 m n.p.m.
 rzędna dna wynosi 206,4 m n.p.m.
Budowa kwatery będzie realizowana etapowo:
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I etap budowy obejmuje:
- budowa sektora nr 1;
- tymczasowy dojazd wraz z placem manewrowym 30 m x 30 m do obsługi sektora nr1
pompownia nr P7 odcieków z kwatery 13 i istniejącej 12
- pas zieleni izolacyjnej
- budowa naziemnego zbiornika do celów p.poż. o poj. 900 m3
- budowa placu manewrowego przy zbiorniku p.poż.
- budowa zjazdu z drogi wewnętrznej zakładowej na drogę publiczną
- budowa zjazdu z drogi technologicznej na drogę publiczną
- budowa nowego odcinka ogrodzenia w ramach przebudowy istniejącego ogrodzenia

Zdjęcie: Naziemny zbiornik do celów ppoż

II etap budowy obejmuje:
- budowa sektora nr 2;
- tymczasowy dojazd wraz z placem manewrowym 30 m x 30 m do obsługi sektora nr2
- pas zieleni izolacyjnej
III etap budowy obejmuje:
- budowa zbiornika odcieków nr ZRO3
- budowa placu manewrowego i drogi technologicznej przy zbiorniku ZRO3
- pompownia nr P8 odcieków ze zbiornika ZRO3
Po zaprzestaniu przyjmowania odpadów do składowania, na kwaterze nr 13 skarpy oraz
powierzchnia korony składowiska zostaną uporządkowane oraz zabezpieczone przed erozją
wodną i wietrzną poprzez wykonanie okrywy rekultywacyjnej, której minimalna miąższość
powinna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej.
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Gospodarka wodno-kanalizacyjna
1. Rozbudowano istniejącą sieć wodociągową – odcinek sieci wodociągowej Ostrów
Rędziny (wykonanie pierścienia) inwestycja nie jest jeszcze zakończona i rozliczona.
2. Wykonano 40 przyłączy wodociągowych.
3. Wydano 56 warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej.
4. Rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Woli Ocieckiej oraz dwóch studni
głębinowych, koszt wykonania modernizacji jednej studni głebinowej wyniósł 24 566,70 zł.

Zdjęcie: Hala technologiczna S.U.W. Wola Ociecka
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5. Wykonano modernizację studni głębinowej S1 w Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie

Zdjęcie: Zmodernizowana studnia głębinowa S1

Studnia głębinowa S1 S.U.W. Ostrów
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6 . Wykonano termomodernizację SUW Ostrów wymieniono stolarkę okienną i drzwi
zewnętrzne, wykonano przyłą cz gazu , wymieniono kocioł węglowy na gazowy

Zdjęcie: Termomodernizacja SUW Ostrów.

Zdjęcie: Termomodernizacja SUW Ostrów.
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7. Wykonano wodociąg do miejscowości Kamionka Ograniczniki:
Ø 90- 4340 mb.
ø 63 - 380 mb.
ø 40 - 394 mb.
ø 32 - 591 mb.
przyłączy 23 szt.
Koszty wodociągu Kamionka Ograniczki - 215 207,23 zł ( jest to koszt dokumentacji ,
materiałów , inwentaryzacji , kierownika budowy)

8. Wykonano wodociąg do miejscowości Ocieka -Wilczyca
ø 110 -1337 mb
ø 40 – 192 mb
przyłącza 4 szt.

Koszt wodociąg Ocieka Wilczyca - 118 052,94 zł koszt inwestycji + 22 140,00 zł
dokumentacja - razem 140 192,94 zł

9. Produkcja wody przez poszczególne stacje w 2020 roku:
S.U.W. Ostrów – 142882 m3
S.U.W. Wola Ociecka – 70163 m3
S.U.W. Ruda – 56331 m3

10. Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Skrzyszowie w 2020 roku - 225 117 m3

Przyłącza wykonane w roku 2020
/z protokołów odbioru/

WODOCIĄGOWE
miejscowość
szt.

mb

KANALIZACYJNE
miejscowość
szt.

mb

Ostrów

3

60

Ostrów

6

204

Kozodrza

-

-

Kozodrza

1

41
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Kamionka

3+1p=4

150

Kamionka

2+1p=3

191

Blizna

1

64

-

-

-

Borek Mały

2

52

Borek Mały

2

110

Skrzyszów

4

186

Skrzyszów

4

135

Ocieka

3+1p=4

130

Ocieka

3

86

Zdżary

2

75

Zdżary

2

70

Wola Ociecka

1

144

Wola Ociecka

1

83

19+2p=21

861

21+1p=22

920

/na podstawie PT/

WODOCIĄGOWE
miejscowość
szt.

KANALIZACYJNE
miejscowość
szt.

mb

mb

Ocieka

4

192

Ocieka

3

89

Wola Ociecka

-

-

Wola Ociecka

9

233

4

192

12

322

Sieć wykonana w roku 2020
/na podstawie PT/

kanalizacyjna:
Ø 200
Wola Ociecka

731

mb

Ocieka

365

mb

395

mb

Ø 110
Ocieka
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Ø 90
Wola Ociecka

601 mb

2092 mb

wodociągowa :
Ø 110
Ocieka

1337 mb

Tereny inwestycyjne w gminie Ostrów
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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Informacja o stanie nieruchomości gruntowych w 2020 r.
Gmina Ostrów posiada ok. 196 ha gruntów na terenie własnym gminy, w tym ok. 7 ha
znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych.
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 2020 r. gminny zasób gruntów zwiększył się łącznie o 7,3957 ha, w tym:


38 działek o pow. 6,89 ha pod drogami - w trybie komunalizacji (w tym 34 działki
o pow. 0,46 ha nabyto w trybie art. 73 przepisy wprowadzające ustawy reformujące
adm. publ. - jako działki zajęte pod drogę),
10 działek o pow. 0,3502 ha – nabytych w trybie umowy cywilno-prawnej,
Przejęto od Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego działkę nr 74 o pow. 0,1555 ha,
poł. w Bliźnie stanowiącą drogę publiczną.




Ubyło : 3 działki o łącznej powierzchni pow. 0,1263 ha w drodze sprzedaży i zamiany.
W 2020 r. nieruchomości gminne użytkowane były:
1/ w dzierżawie pozostawało 40 działek o pow. 39,9942 ha - na rzecz 7 dzierżawców,
w tym :





3 działek na cele rolne,
7 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:


17 działek o pow. 6,2114 ha (w trwałym zarządzie szkół),

3/ w użytkowaniu wieczystym:
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91 działek o łącznej powierzchni 7,2215 ha (w tym 84 działki na cele rekreacyjne,
7 działek na cele gospodarcze).

Bezpieczeństwo publiczne w gminie Ostrów.
Do zadań własnych gminy należy realizacja spraw z zakresu zapewnienia porządku
publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
oraz realizacja zadań zarządzanie kryzysowe. Zadania te realizuje Wójt przy pomocy Urzędu
Gminy oraz jednostek gminnych organizacyjnie podległych i nadzorowanych, przy
zachowaniu stałej współpracy z podmiotami szczebla powiatowego takimi jak Policja,
Państwowa Straż Pożarna,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz
Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków
oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Zasady realizacji zarządzania
kryzysowego określają przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Ostrów jest
Wójt Gminy.
Na szczeblu Gminy Ostrów funkcjonuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jako
organ pomocniczy Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego
(powołany Zarządzeniem Nr 65/08 Wójta Gminy Ostrów z dnia 13 września 2008 roku
w sprawie określenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego). Opracowany został Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy
Ostrów oraz utworzono Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy.
Na szczeblu Urzędu Gminy w Ostrowie w systemie ciągłym prowadzone jest
monitorowanie oraz wymiana informacji w zakresie czynników stanowiących potencjalne
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Na bieżąco, za pośrednictwem strony internetowej gminy upubliczniane są ważne
informacje i komunikaty oraz aktualna sytuacja dotycząca monitoringu powodziowego
(https://mpdev.prospect.pl/app/wisloka/ropczyce/ropczyce.php) .
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Policja
Teren Gminy Ostrów pod względem bezpieczeństwa publicznego w zakresie działania
Policji podlega pod Komendę Powiatową Policji w Ropczycach. w trakcie 2020 roku liczba
przestępstw w wybranych kategoriach na terenie gminy przedstawia się następująco:
Kategoria
przestępstw
a

Liczba
przestępst
w w 2020r.

Liczba
przestępst
w w 2019r.

OGÓLNIE
Przestępstw
a
kryminalne
Kradzież
cudzej
rzeczy
Kradzież
z włamanie
m
Rozbój,
wymuszenie
rozbójnicze
Przestępstw
a
gospodarcze
Przestępstw
a
narkotykow
e
Kierowanie
pojazdem
w stanie
nietrzeźwoś
ci

112
43

73
47

Wskaźni
k
dynamik
iw%
153,42%
91,48%

Wzrost/spade Wskaźnik
k w liczbach wykrywalnoś
bezwzględnyc ci w % 2020r.
h
+39
87,5%
-4
76,74%

4

6

66,66%

-2

50%

3

8

37,5%

-5

0%

1

1

100%

-

100%

49

8

612,5%

+41

91,84%

2

5

40%

-3

100%

14

11

127,27%

+3

100%

Oprócz powyższych przestępstw Policja przeciwdziałała przemocy w rodzinie. Ilość
wszczętych procedur „niebieskich kart” na gminie w 2020 wynosi 14 i jest o 4 przypadki
mniejsza niż w 2019r. Dane dotyczące osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby
wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu gminy w ubiegłym roku wynosi 7 osób i jest to o 13
przypadków mniej niż w 2019r.
Rozkład zdarzeń drogowych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego plasuje
Gminę Ostrów na trzecim miejscu po Ropczycach i Sędziszowie Młp. w jednym wypadku
zginęła jedna osoba. Odnotowano również 58 kolizji (w 2019r. 55) w których została ranna
jedna osoba (w 2019r. – 4 ranne osoby).
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Liczba wypadków i kolizji w poszczególnych miejscowościach Gminy Ostrów.
Miejscowość
Ostrów
Kozodrza
Skrzyszów
Borek Mały
Zdżary
Kamionka
Ocieka
Wola Ociecka
Blizna
RAZEM

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Liczba wypadków
1

1

Liczba kolizji
13
4
7
4
3
16
7
2
2
58

Liczba wypadków i kolizji w poszczególnych
miejscowościach Gminy Ostrów 2020
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ostrów

Kozodrza

Skrzyszów

Borek
Mały
Kolizje

Zdżary

Kamionka

Ocieka

Wola
Ociecka

Wypadki

Straż Pożarna
Na terenie gminy Ostrów znajduje się 7 jednostek OSP z siedzibami w miejscowościach
Ostrów, Skrzyszów, Kozodrza, Kamionka, Ocieka, Wola Ociecka oraz OSP Blizna. z ww.
dwie jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego tj. OSP Ostrów oraz
OSP Kozodrza.
Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Ostrów w swych szeregach zrzesza 410 druhen
i druhów w tym 366 mężczyzn i 44 kobiety oraz 22 członków honorowych i 45 osób

Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2020

102

wspierających OSP. w jednostkach tych istnieją kobiece drużyny pożarnicze oraz
młodzieżowe drużyny pożarnicze.

Liczba członków zwyczajnych, mogących brać udział w działaniach ratowniczych tj.
posiadających aktualne badania i posiadających ukończony kurs podstawowy strażaków
ratowników wynosi 150.

Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w ramach KSRG należy:








gaszenie pożarów;
ratownictwo techniczne, w szczególności drogowe;
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - wymóg niezbędny, wynikający
z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego
mienia;
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,
prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi,
usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych
i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.

Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej
Straży Pożarnej i innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagają sąsiednie obszary
w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej. Jednostka OSP
Ostrów wchodzi w skład Podkarpackiej Brygady Odwodowej, Kompania Gaśnicza ”Nafta”,
OSP Kozodrza specjalizuje się w ratownictwie wodno-lodowym .

W zakresie działań profilaktycznych i szkoleniowych na terenie naszej gminy corocznie
odbywają się turnieje wiedzy pożarniczej oraz zawody sportowo pożarnicze. Niestety ze
względu na pandemię COVID-19 w 2020r. nie można było ich przeprowadzić.

W okresie 2020r. jednostki państwowej i ochotniczych straży pożarnych uczestniczyły 802
razy w zdarzeniach związanych z likwidacją zagrożeń powstałych na terenie działania
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach tj. na ternie powiatu
ropczycko – sędziszowskiego.
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Pożary

2

Powiat/Gmina Ogółem
zdarzeń
ropczycko802
sędziszowski
Iwierzyce
59

3

Ostrów

4
5

Ropczyce
Sędziszów
Małopolski
Wielopole
Skrzyńskie

Lp.
1

6
RAZEM:

Fałszywe

143

Miejscowe
zagrożenia
626

19

39

1

83

16

67

0

281
304

53
43

216
245

12
16

75

12

59

4

802

143

626

33

33

Udział jednostek PSP i OSP w 2020 r. w działaniach ratowniczo - gaśniczych
w rozbiciu na gminy bez alarmów fałszywych:
Gmina

Załogi
OGÓŁEM

Załogi
OSP
poza
KSRG
19

Osoby
OGÓŁEM

109

Załogi Załogi
PSP
OSP
w KSR
G
46
44

Iwierzyce

Ostrów

177

67

65

Ropczyce
Sędziszów
Małopolsk
i
Wielopole
Skrz.
PODSUM
OWANIE:

492
575

247
217

134
1487

474

Osoby Osoby
PSP
OSP
w KSR
G
151
220

Osoby
OSP
poza
KSRG
103

45

746

230

300

216

129
160

116
198

2070
2684

839
727

610
871

621
1086

47

63

24

616

152

333

131

624

461

402

6590

2099

2334

2157

Zestawienie ilości wyjazdów jednostek OSP dysponowanych do zdarzeń przez
dyżurnego SK KP PSP w Ropczycach w rozbiciu na rodzaj zdarzeń bez alarmów
fałszywych
Jednostka

Pożar

Miejscowe
Zagrożenie

Razem

OSP Blizna
OSP Kamionka
OSP Ocieka
OSP Skrzyszów
OSP Wola Ociecka
OSP KSRG Ostrów
OSP KSRG Kozodrza

0
2
1
4
2
8
3

0
19
4
6
9
32
18

0
21
5
10
11
40
21
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Zestawienie ilości wyjazdów jednostek OSP
dysponowanych do zdarzeń przez dyżurnego
SK KP PSP w Ropczycach w rozbiciu na rodzaj
zdarzeń bez alarmów fałszywych
35
30
25
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5
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OSP Blizna

OSP
Kamionka

OSP Ocieka

Pożar

OSP
Skrzyszów

OSP Wola
Ociecka

OSP KSRG
Ostrów

OSP KSRG
Kozodrza

Miejscowe zagrożenie

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w szkoleniach organizowanych
przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach kurs podstawowy
strażaków ratowników ukończyła 1 osoba, kurs techniczny ukończyła 1 osoba
i kurs dowódców ukończyła jedna osoba.
Jak co roku w jednostkach OSP były przeprowadzone przeglądy sprzętu będącego na
wyposażeniu w poszczególnych jednostkach, po ich przeprowadzeniu stwierdzono, że
sprzęt przeciwpożarowy jest odpowiednio przechowywany i zabezpieczony.
W 2020 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały dotacje na zakup sprzętu pożarniczego:
1) Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Ostrów 48 523,50 ze środków:
- 31 000 zł z MSWiA
- 17 000,00 zł z budżetu Gminy Ostrów
- 523,50 zł środki własne OSP Ostrów
2) Zakup pompy TOHATSU dla OSP Blizna 46 000,00 ze środków:
- 29 000,00 zł z MSWiA
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- 17 000,00 zł z budżetu Gminy Ostrów
3) Remont garażu OSP Ocieka 21 000 zł ze środków:
- 13 000 zł z MSWiA
- 8 000,00 zł z budżetu Gminy Ostrów
4) Remont garażu OSP Wola Ociecka 17 000,00zł ze środków:
- 8 500,00 zł z FSUSR
- 8 500,00 zł z budżetu Gminy Ostrów
5) Remont garażu OSP Kamionka 25 000,00 zł ze środków:
- 10 000,00 zł z FSUSR
- 10 000,00 zł z budżetu Gminy Ostrów
- 5 000,00 zł środki własne OSP Kamionka
6) Zakup hełmów dla OSP Kamionka 5 838,00 zł ze środków:
- 3 900,00 zł z MSWiA
- 1 938,00 zł z budżetu Gminy Ostrów
7) Zakup sprzęt dla OSP Wola Ociecka 13 210,00 zł ze środków:
- 11 889,00zł z WFOŚiGW
- 1 321,00 zł z budżetu Gminy Ostrów
8) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynek OSP Ostrów
27 000,00 zł ze środków:
- 10 000,00zł z FSUSR
- 17 000,00 zł z budżetu Gminy Ostrów
9) Zakup ubrań specjalnych dla OSP Kozodrza 5 800,00 zł ze środków MSWiA
10) Budowa garażu w jednostce OSP Kozodrza 46 719,03 zł środki z budżetu Gminy
Ostrów
11) Zakup samochodu pożarniczego Mercedes- BENZ sprinter o wartości
388 400,00zł ze środków:
- 239 999,99 zł z Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego
- 148 400,01 zł z budżetu Gminy Ostrów dla OSP Ostrów

Raport o stanie Gminy Ostrów za rok 2020

106

Zdjęcie: Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Ostrów
12) Zakup samochodu pożarniczego Mitsubishi FUSO o wartości 397 000,00 zł ze
środków:
- 239 999,99 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
- 157 000,01 zł z budżetu Gminy Ostrów dla OSP Kozodrza
Łączna kwota zakupów i inwestycji wynosi 994 771,50 zł

Zdjęcie: Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kozodrza
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Dzięki zarówno tym zakupom ale również inwestycjom i zakupom sprzętu
z ostatnich lat wyposażenie techniczne i socjalne jednostek OSP na terenie naszej gminy jest
na bardzo wysokim poziomie.

Podsumowanie.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie
działalności Wójta Gminy, a szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
Rady Gminy. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy. W każdym opracowaniu są elementy stałe dotyczące
choćby charakterystyki i danych ogólnych, ale jakże ważne są zamieszczone szczegółowe
dane dotyczące budżetu za 2020r, bo to dzięki tym środkom możemy wpływać na zmianę
naszego otoczenia. Oprócz rozwoju przemysłu oraz stwarzaniu inwestorom możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej, szereg działań ukierunkowanych jest na poprawę
infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kulturalnej. Raport stanowi kompendium
wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na
faktach, oceny. Priorytetową sprawą jest inwestycja w bezpieczeństwo poprzez doposażanie
jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt, urządzenia oraz poprawę
warunków lokalowo-garażowych. Nasza Gmina poprzez wskazane działania staje się
jeszcze lepszym miejscem do życia. Działania organu wykonawczego są realizowane
we współpracy i przy akceptacji przedstawicieli mieszkańców zasiadających w Radzie
Gminy. Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Ostrów do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

WÓJT GMINY OSTRÓW

mgr GRZEGORZ OŻÓG
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