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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Radymno przedstawia Raport o stanie Gminy 

 za 2020 rok. 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY RADYMNO ZA 2020 ROK 

 

 

Wprowadzenie 

  

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności 

Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, Uchwał 

Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Konieczność opracowania i przedstawienia raportu 

wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 713) i jest konsekwencją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 

r. Opracowanie i przedłożenie raportu o stanie gminy jest jedną z instytucji wprowadzonych tą 

nowelizacją. Raport o stanie Gminy musi zostać przygotowany i przedstawiony przez Wójta w 

terminie do 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy, o czym wprost stanowi 

przepis art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Raport przygotowywany jest każdego 

roku za rok poprzedni, a pierwszym rokiem za który został przygotowany był rok 2018. Samo 

rozpatrzenie raportu zostało przez ustawodawcę jednoznacznie powiązane z instytucją 

absolutorium. Jak bowiem stanowi w tym zakresie ust. 4 przywołanego wcześniej przepisu, 

Rada Gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest 

Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. 

Jednocześnie wskazano, że raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos mają prawo zabierać nie 

tylko radni – bez ograniczeń czasowych – ale także mieszkańcy Gminy. Debatę nad raportem 

kończy głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Przedkładany raport składa się 

z trzech części: część pierwsza to ogólna charakterystyka Gminy oraz opis przedsięwzięć 

podejmowanych przez Wójta w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Podejmowane w 

2020 r. działania ukazane zostały na tle istniejącego stopnia rozwoju ekonomicznego, 

kulturalnego i społecznego Gminy. W części drugiej przedstawiono zakres realizowanych przez 

Gminę i zrealizowanych w 2020 r. planów, programów, strategii i polityk, natomiast część 

trzecia to wykaz podjętych w 2020 r. przez Rad Gminy Uchwał oraz stopień ich realizacji. 
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Część I 

Ogólna charakterystyka gminy.  

Opis przedsięwzięć podejmowanych w roku 2020 

 

1. Położenie i podział administracyjny gminy 

 Gmina wiejska Radymno położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie 

jarosławskim, który usytuowany jest na wschodniej ścianie województwa podkarpackiego. Od 

wschodu graniczy z Ukrainą, od północnego wschodu z powiatem lubaczowskim, północnego 

zachodu z przeworskim, zaś od południa z przemyskim. Powiat niemal w całości położony jest 

we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Tylko jego południowe krańce sięgają pasma 

pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego, w tej części zwanego Pogórzem Dynowskim. 

Obszar powiatu obejmuje 1 029 km 2. Gmina Radymno, jako gmina wiejska funkcjonuje od 

1992 r. i zajmuje południowo– wschodnią część powiatu jarosławskiego, na obszarze 

stanowiącym pogranicze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Doliny Dolnego Sanu. Powierzchnia 

ogólna liczy 182 km2 i jest drugą w powiecie jarosławskim pod względem wielkości, jak 

również liczby zamieszkującej ją ludności. Liczba mieszkańców wynosi 11.700. W skład 

Gminy wchodzi 19 sołectw, tj.: Budzyń, Chałupki  Chotynieckie, Chotyniec, Duńkowice, 

Grabowiec, Korczowa, Łazy, Michałówka, Młyny, Nienowice, Ostrów, Piaski, Skołoszów, 

Sośnica, Sośnica – Brzeg, Święte, Zabłotce, Zaleska Wola, Zamojsce. 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina działa poprzez swoje organy, którymi 

są Rada Gminy oraz Wójt. Rada Gminy jest organem stanowiącym, kontrolnym i ma charakter 

organu kolegialnego w skład, którego wchodzi 15 radnych: Jan Fusiek (przewodniczący), 

Arkadiusz Tomaszewski (wiceprzewodniczący), Józef Blok (II wiceprzewodniczący), Janusz 

Skrzyszewski (przewodniczący/członek komisji rewizyjnej), Józef Szlag (przewodniczący 

komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego), Piotr Łohin (przewodniczący komisji 

rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), Małgorzata Lichwa (przewodnicząca 

komisji oświaty i spraw społecznych), Artur Styrczula (przewodniczący komisji 

skarg, wniosków i petycji), Krzysztof Niedział, Ryszard Bocian, Tadeusz Grendus, Paweł 

Siara, Ewa Jaromi–Świerk (członek/ przewodnicząca komisji rewizyjnej), Tadeusz Pałka, Anna 

Niećko, którzy wyłonieni zostali w drodze wyborów powszechnych w dniu 21 listopada 2018 

r. na pięcioletnią kadencję 2018 – 2023. Funkcję wójta od 2014 r., a więc 2 kadencję sprawuje 

pan Bogdan Szylar.  

Stanowiący charakter Rady Gminy polega na ustanawianiu prawa miejscowego. Rada 

Gminy jest bowiem organem, który uchwala programy gospodarcze i rozwojowe, plan 

przestrzennego zagospodarowania Gminy, decyduje nad udzieleniem wójtowi absolutorium, 

wotum zaufania m.in. Natomiast kontrolna rola Rady Gminy polega m. in. na kontroli pracy 

Wójta za pośrednictwem komisji rewizyjnej, na rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy, analizie sprawozdań m.in. Wójt natomiast jest organem wykonawczym Rady 

Gminy, ale ponadto pełni wiele innych ról. Jest bowiem pracodawcą dla zatrudnionych 

w urzędzie gminy pracowników, organem podatkowym i instancji dla podatków i opłat 

lokalnych, organem administracji, szefem obrony cywilnej Gminy, a nade wszystko liderem 

lokalnym, reprezentującym interesy lokalnej społeczności. Zgodnie z ustawą o samorządzie 
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gminnym gmina – zaspakajając potrzeby swoich mieszkańców – realizuje zadania własne 

i zadania zlecone. Zadania własne to te, które są realizowane za pomocą własnych środków i na 

własną odpowiedzialność, a należą do nich zagadnienia z zakresu oświaty, kultury, sportu 

i turystyki, sprawy zagospodarowania przestrzennego, inwestycje, gospodarka komunalna 

i odpadowa, transport gminny, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, budowa sieci 

kanalizacyjnej m.in., a więc sprawy z szeroko pojętej sfery usług publicznych. Natomiast 

zadaniami zleconymi są zadania z zakresu administracji rządowej, wskazane w ustawach 

i finansowane przez państwo, takie jak ewidencja ludności, ewidencja działalności 

gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych m.in. Aparatem pomocniczym i usługowym 

organów Gminy jest Urząd Gminy, który realizuje zadania własne i zlecone. Urzędem Gminy 

kieruje Wójt. Realizację zadań spoczywających na Radzie Gminy i Wójcie, do których należy 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej wspomagają organy 

jednostek pomocniczych, którymi są zebrania wiejskie i sołtysi poszczególnych wsi. Gmina 

Radymno prowadzi otwartą politykę, w celu rozwiazywania problemów swoich mieszkańców, 

integrując się z innymi podmiotami.  

W 2020 r. do Urzędu wpłynęło 62 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one w szczególności: danych odnośnie bieżącego funkcjonowania Gminy 

w zakresie realizacji zadań z zakresu finansów publicznych, sprawozdawczości i zamówień 

publicznych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. Nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

W roku sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 3 skargi, 0 wniosków, 0 petycji 

w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.  

W 2020 r. na terenie Gminy funkcjonowało 34 organizacji pozarządowych, w tym 10 

klubów sportowych. W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji 

pozarządowych powierzono wykonywanie następujących zadań publicznych: upowszechnianie 

kultury fizycznej na wsi, podtrzymanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości poprzez 

taniec i śpiew, dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkoleniowych. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 26 zebrań wiejskich. W sołectwach: Święte, 

Sośnica, Skołoszów, Chotyniec, Michałówka, Duńkowice, Chałupki Chotynieckie – po 

2 zebrania wiejskie. W pozostałych sołectwach po 1 zebraniu wiejskim. Tematyka zebrań 

wiejskich dotyczyła głównie ustaleń w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.  

Gmina Radymno jest stale rozwijającym się obszarem. Podejmowane działania służą 

podnoszeniu jakości życia mieszkańców, stawiając jednocześnie na nowoczesne rozwiązania 

i wykorzystanie istniejącego potencjału. Misja Gminy – osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 

całej Gminy, zapewniającego jakościową poprawę warunków życia mieszkańców Gminy 

poprzez rozwój przedsiębiorczości, ochronę powietrza w tym inwestycje w OZE, stworzenie 

nowych miejsc pracy i konieczne inwestycje w infrastrukturę techniczną sformułowaną w 

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2009-2023 – jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, 

zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i dostępu do nowoczesnej infrastruktury społecznej 

i technicznej.  



str. 7 
RAPORT O STANIE GMINY RADYMNO ZA 2020 ROK 

2. Zarządzenia Wójta Gminy 

W roku 2020 Wójt Gminy Radymno podjął 357 zarządzeń, które dotyczyły obszarów 

funkcjonowania samorządu gminnego. Najwięcej zarządzeń podjęto w zakresie obrotu 

nieruchomościami (276), organizacyjne (31), zmian budżetowych (31) i inne (19).  

3. Demografia 

Gmina Radymno swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje powierzchnię 182 km2, a liczba 

mieszkańców na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 11 376 osób, z czego wynika, że średnia 

gęstość zaludnienia w gminie wynosi około 63 osoby/km2. Liczbę ludności w poszczególnych 

sołectwach przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 1. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach w gminie Radymno. 

L.p. Nazwa miejscowości 

Liczba osób stale 

zamieszkałych 2019 

 

Liczba osób stale 

zamieszkałych 

2020 

1. Budzyń 169 164 

2. Chotyniec 737 738 

3. Duńkowice 804 804 

4. Grabowiec 113 115 

5. Chałupki Chotynieckie 6 6 

6. Korczowa 596 595 

7. Łazy +Moszczany DPS 892+114 =1006 879 + 116 = 995 

8. Michałówka 306 404 

9. Młyny 275 261 

10. Nienowice 655 644 

11. Ostrów 1571 1560 

12. Piaski 192 193 

13. Sośnica 1440 1423 

14. Skołoszów 1566 1583 

15. Święte 1053 1050 

16. Zabłotce 403 404 

17. Zamojsce 223 223 

18. Zaleska Wola 164 160 

19. Sośnica – Brzeg 156 154 

Razem 11 435 11 376 

Dla porównania na dzień 31.12.2019 r. liczba ludności wynosiła 11 435, czyli liczba 

mieszkańców Gminy w roku 2020  zmniejszyła się o 59 osób. 

Ruch Naturalny Ludności w 2020 r. : 

• urodzenia: 101 

• zgony: 150 

Dla porównania w roku 2019 urodziło się 108 dzieci, natomiast zmarło 121 osób. 
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Przyrost naturalny w roku 2020 wynosił -4,3 % , natomiast dla porównania przyrost 

naturalny w roku 2019 wynosił – 0,96%, 

Tabela 2. Przyrost Naturalny w 2019 r w gminie Radymno. 

L.p. Nazwa miejscowości Liczba kobiet Liczba 

mężczyzn 

Liczba osób stale 

zamieszkałych 2020 

1. Budzyń 73 91 164 

2. Chotyniec 354 384 738 

3. Duńkowice 413 391 804 

4. Grabowiec 54 61 115 

5. Chałupki Chotynieckie 4 2 6 

6. Korczowa 284 311 595 

7. Łazy+Moszczany DPS 546 449 879 + 116 = 995 

8. Michałówka 147 157 404 

9. 10.Młyny 117 144 261 

10. Nienowice 322 322 644 

11. Ostrów 762 798 1560 

12. Piaski 98 95 193 

13. Sośnica 706 717 1423 

14. Skołoszów 813 770 1583 

15. Święte 534 516 1050 

16. Zabłotce 208 196 404 

17. Zamojsce 106 117 223 

18. Zaleska Wola 78 82 160 

19. Sośnica – Brzeg 70 84 154 

 

Razem 

 

5689 

 

5687 

 

11 376 

4. Lokalny rynek pracy 

Według danych z 2020 r. zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CeiDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie 

Gminy Radymno zarejestrowanych jest 343  podmiotów gospodarczych. Najwięcej podmiotów 

gospodarczych działa w sekcji robót budowlanych, handlu hurtowego i detalicznego, 

konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, transportu drogowego towarów, 

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacji. Gmina 

Radymno jest gminą o charakterze rolniczym, chociaż coraz mniej mieszkańców utrzymuje się 

z rolnictwa. Główne zajęcia ludności to praca poza rolnictwem, prowadzenie działalności 

gospodarczej oraz praca za granicą.  

5. Finanse Gminy  

 Gminny budżet jest zestawieniem planowanych dochodów i wydatków w danym roku 

kalendarzowym. Projekt budżetu na dany rok przygotowuje wójt gminy, jako jej organ 
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wykonawczy i przedkłada go radzie gminy do 15 listopada r. poprzedzającego rok budżetowy. 

Budżet uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy, najpóźniej do końca stycznia danego roku. 

Budżet Gminy Radymno na 2020 r. został przyjęty przez Radę Gminy Radymno uchwałą Nr 

XIV/120/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. Dochody zaplanowano na kwotę 61 316 440,00 zł , 

natomiast wydatki na kwotę 60 482 440. Nadwyżkę 833 000,00 zł przeznacza się na spłatę 

długoterminowych kredytów i pożyczek. W ciągu roku uchwalony budżet podlegał wielu 

zmianom, a zmiany te dokonywane były uchwałami rady gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, 

w zależności od rodzaju przeniesień budżetowych. 

 Dochód budżetu Gminy Radymno zwiększył się w ciągu roku do 70 094 415,55 zł. 

Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe 

określenie źródeł dochodów gmin, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania 

i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa 

o dochodach jednostek samorządy terytorialnego. 

 Wydatki budżetu Gminy Radymno zwiększyły się do 72 121 750,88 zł. Wydatki są 

odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. Wielkość poszczególnych 

rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych Gminie do 

wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na 

finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. Gmina ponosi również wydatki bieżące 

w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje między innymi ochronę środowiska, 

utrzymanie dróg, oświetlenia ulic, gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń 

komunalnych, wniesienie aportu do spółki komunalnej. 

 Pozyskane środki zewnętrzne to ok 9 mln zł. Środki zewnętrze, w tym środki 

europejskie stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania 

działalności. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są one 

jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. Gmina pozyskiwała dofinansowania zewnętrzne, 

w tym środki europejskie głównie na działania związane z infrastrukturą drogową, montaż 

odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych, stanowiących własność 

mieszkańców gminy, a także budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Udział wydatków 

inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi ok 8,1 mln zł, co stanowi ok 15% budżetu.   

 Wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem świadczy o dużej 

samodzielności finansowej oraz zdolności do obsługi zadłużenia, a w przyszłości do sięgania 

po różnego rodzaju źródła finansowania inwestycji. Szczegółowe informacje na tematy 

budżetowe zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r., będące podstawą do 

udzielenia Wójtowi absolutorium.  

Gmina Radymno wprawdzie nie realizuje budżetu obywatelskiego, ale od wielu już lat 

tworzony jest fundusz sołecki, który daje szansę mieszkańcom na realizację w ich 

miejscowościach najbardziej pilnych potrzeb. W roku 2020 r. na rzecz funduszu sołeckiego 

przeznaczono kwotę 527 100,82 zł. Zgodnie z procedurą obowiązującą w tym zakresie we 

wrześniu 2019 r. zorganizowano zebrania wiejskie, które zdecydowały o konkretnych 

przedsięwzięciach. W poszczególnych miejscowościach Gminy.  
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6. Inwestycje 

Mimo trudnego czasu epidemii COVID-19 w roku 2020 udało się zrealizować wiele zadań 

inwestycyjnych. Wśród nich dominowały inwestycje na drogach, a także w infrastrukturę 

rekreacyjną, służącą mieszkańcom. Nie zabrakło również zadań z zakresu budowy sieci 

kanalizacyjnej. Gmina Radymno zadbała również o czystsze środowisko poprzez realizacje 

projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Wszystkie inwestycje udało się zrealizować 

terminowo, a na zdecydowanej większości zadań osiągnięto oszczędności po przetargowe, 

które przeznaczono na następne inwestycje. Poniżej najważniejsze przedsięwzięcia 

zrealizowane w 2020 roku. 

6.1. przebudowa dróg na terenie gminy Radymno  

W roku 2020 udało się przebudować nawierzchnie dróg gminnych na długości 5,5 km 

w większości miejscowościach gminy. Największe inwestycje, współfinansowane z Funduszu 

Dróg Samorządowych zostały zrealizowane w miejscowości Sośnica – droga Sośnica- 

Zadąbrowie (we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu), oraz w Skołoszowie 

– ulice 3- maja, Strażacka i Pogodna. Oprócz nowych nawierzchni, drogi zostały wzbogacone 

o chodniki o łącznej długości ponad 1 km.  

Ważną inwestycją dla społeczności lokalnej była przebudowa mostu na rzece Wisznia 

w Nienowicach. W ramach wykonanych prac zabezpieczono stalowy szkielet i ułożono nową 

drewnianą nawierzchnię, która ma nośność 10 ton.  

Wzdłuż dróg wybudowano także nowe oświetlenie o łącznej długości 4,2 km 

w Świętem, Budzyniu, Młynach, Ostrowie i Nienowicach. Dzięki temu mieszkańcy zyskali 

większy poziom bezpieczeństwa a także poprawił się komfort i jakość gminnej infrastruktury. 

Łączna wartość wydatków na infrastrukturę drogową w 2020 roku wyniosła blisko 3,8 mln 

zł.  
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6.2. Infrastruktura edukacyjna  

Gruntowną modernizację przeszła Szkoła w Duńkowicach, w której przebudowano 

przestarzały i wadliwy system instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto wymieniono 

instalację sanitarną, zmodernizowano łazienki oraz wykonano szereg prac remontowych 

polegających na wymianie podłóg, drzwi, pomalowaniu ścian, korytarzy. Remont odbył się 

także w szkole w Sośnicy, oraz w Korczowej, w której nastąpiła wymiana centralnego 

ogrzewania. Modernizację przeszedł także były budynek po szkole w Chotyńcu, gdzie obecnie 

przebywa kadra naukowa z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pozyskana dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego – blisko 200 tyś zł w pełni pokryła wydatki związane z wymianą okien, 

naprawą dachu, płytą odbojową oraz odświeżeniem wnętrza budynku. Wydatki inwestycyjne 

poniesione na infrastrukturę edukacyjną w roku 2020 wyniosły prawie 900 tyś zł. Oprócz tego, 

w wielu innych szkołach dokonano drobnych remontów i napraw.  
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6.3. Infrastruktura rekreacyjna 

Po kilkunastu latach starań, udało się wreszcie zakończyć budowę Wiejskiego Domu 

Kultury w Duńkowicach. Trzykondygnacyjny budynek będzie służył mieszkańcom Duńkowic 

i gminy. Obok świetlicy, przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Duńkowicach  powstał 

atrakcyjny teren rekreacyjny z boiskiem wielofunkcyjnym, altaną i ścieżkami spacerowymi, na 

którą to infrastrukturę pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Ponadto 

w Ostrowie wybudowano parking w okolicy kościoła i szkoły podstawowej. Mieszkańcy mogą 

już w bezpieczny sposób poruszać się po ruchliwej drodze powiatowej, przy której dotychczas 

parkowano samochody. Gmina została wzbogacona również o infrastrukturę rekreacyjną w 

miejscowości Chotyniec, i Zaleska Wola w której wybudowano altanki oraz Skołoszów, w 

którym urządzono boisko wielofunkcyjne, dofinansowane ze środków Województwa 

Podkarpackiego. Ponadto w Zabłotcach wykonano wewnętrzną instalację gazową w remizo- 

świetlicy oraz budynku byłej szkoły.  

 

      
 



str. 13 
RAPORT O STANIE GMINY RADYMNO ZA 2020 ROK 

           

6.4. Odnawialne Źródła Energii 

Jednym z największych zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Gminę jest montaż 

OZE na budynkach prywatnych mieszkańców. Zadanie dofinansowane jest przez Urząd 

Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych, paneli solarnych, pomp 

ciepła oraz kotłów na biomasę poprawi się stan środowiska naturalnego oraz nastąpią wymierne 

korzyści w postaci obniżenia rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie wody. W roku 

2020 zamontowano prawie 130 instalacji. Pozostała część (ok 650 instalacji) realizowana jest 

w 2021 roku. Z projektu skorzysta ok 570 rodzin (gospodarstw domowych) z terenu naszej 

gminy. Łączna wartość zadania to ponad 10 mln zł.  

 

             
 

6.5. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa  

W ramach pozyskanej dotacji oraz przy zaangażowaniu środków z budżetu gminy 

Radymno jednostki straży pożarnej w Sośnicy i w Łazach zostały doposażone w nowe wozy 

strażackie. Pożarnicze Volvo oraz Iveco pomogą Druhom nieść pomoc mieszkańcom gminy 

i powiatu. Jednostka w Sośnicy otrzymała samochód średni za kwotę 790 tyś zł, zaś OSP Łazy 

lekki samochód pożarniczy za kwotę 390 tyś zł. W poprzednich latach nowe samochody trafiły 

do OSP Korczowa oraz OSP Duńkowice. 
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6.6. Gospodarka wodno – ściekowa 

W roku 2020 na terenie Gminy Radymno realizowane były również duże inwestycje 

z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, którą zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne 

Gminy Radymno. Intensywne prace trwały przy przebudowie oczyszczalni ścieków 

w Świętem, a także przy budowie kanalizacji w Korczowej – etap I, w którym nastąpi 

połączenie Przejścia Granicznego w Korczowej z oczyszczalnią ścieków w Młynach. Oba 

zadania są współfinansowane z funduszy europejskich i ich zakończenie planowane jest w roku 

2021. 

7. Wykaz pozyskanych środków zewnętrznych 

Rok 2020 obfitował w pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych na realizację 

projektów inwestycyjnych i miękkich. Środki te pochodziły z różnych źródeł, głównie 

rządowych, ale także z funduszy europejskich. W poniższej tabelce ujęto wszystkie zadania, na 

które w roku 2020 Gmina podpisała umowy na dofinansowanie projektów.  

Tabela 3.  Zadania na które w roku 2020 Gmina podpisała umowy na dofinansowanie projektów 

l.p. Nazwa projektu 

Całkowita 

wartość 

zadania 

Dotacja 
Rok 

realizacji 
Miejscowość Program 

1. 

Modernizacja dróg 

poscaleniowych – 

Skołoszów 

100 000 82 000,00 2020 Skołoszów 

Budowa i 

modernizacja dróg 

dojazdowych do 

gruntów rolnych 

2. 

Przebudowa drogi 

gminnej                  

nr G111708R 

Skołoszów – 

Zamojsce’’ w 

miejscowości 

Skołoszów ul. 3 – 

go Maja 

1 182 829,99 827 980,00 2020 Skołoszów 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
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l.p. Nazwa projektu 

Całkowita 

wartość 

zadania 

Dotacja 
Rok 

realizacji 
Miejscowość Program 

3. Zdalna szkoła 75 000,00 75 000,00 2020 Cała gmina 

Program 

Operacyjny Polska 

Cyfrowa 

 

4. Zdalna szkoła + 95 000,00 95 000,00 2020 Cała gmina 

Program 

Operacyjny Polska 

Cyfrowa 

 

5. 
Modernizacja byłej 

szkoły w Chotyńcu 
198 852,11 198 852,11 2020 Chotyniec 

Pomoc z budżetu 

Województwa 

Podkarpackiego 

 

6. 
Urządzenie terenu 

w Skołoszowie 
18 225,97 8 930,00 2020 Skołoszów 

Podkarpacki 

Program Odnowy 

Wsi 

 

7. 

Inwestycje w 

infrastrukturę 

gminną (drogi i 

oświetlenie) 

2 388 111 2 388 111,00 2021 -2022 ---- 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych 

(COVID – 19) 

 

 

8. 

Remont i 

konserwacja bramy 

na cmentarzu 

greckokatolickim w 

Łazach 

42 000,00 20 000,00 2020 Łazy 

Dotacja z 

Podkarpackiego 

Konserwatora 

Zabytków 

9. 

Wyposażenie 

świetlicy w 

Duńkowicach 

 

51 053,38 30 249,00 2021 Duńkowice 

Program Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

(Leader) 

10. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

Michałówce, 

Grabowcu 

5 939 939,00 2 600 000 2021-2022 
Michałówka, 

Grabowiec, 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych 

(COVID- 19) 

 

RAZEM 10 091 011,45 6 326 122,11 ------ ---- ------- 

Warto wspomnieć, że dzięki zaangażowaniu Gminy Radymno udało się również pozyskać 

środki dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Radymno oraz dla 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno.  Poniżej wykaz realizowanych projektów: 
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Tabela 4.  Wykaz realizacji projektów w Gminie Radymno 

l.p Organizacja Nazwa zadania 
Kwota 

zadania 

Dotacja 

pozyskana 

Dotacja z 

budżetu 

gminy 

 

Nazwa 

programu 

1. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

Gminy Radymno 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowości 

Korczowa, gmina 

Radymno, etap I 

2 040 379,45 977 822,33 707 000,00 

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

2. OSP Duńkowice 

Urządzenie parku 

rekreacyjnego w 

Duńkowicach 

 

 

200 636,32 159 636,32 41 000,00 

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich, 

działanie 

LEADER, 

Tworzenie 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej i 

kulturalnej 

3. OSP Nienowice 
Remont remizo – 

świetlicy 
47 080,00 30 000,00 16 478,08 

Dotacja 

budżetowa 

MSWiA 

dotacja z 

Komendy 

Głównej Straży  

Pożarnych 

Środki własne 

OSP Nienowice 

4. OSP Łazy 

Zakup samochodu 

lekkiego dla OSP 

Łazy 

 

389 777,16 292 332,87 97 444,29 

Dotacja 

budżetowa 

MSWi A 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

5. OSP Sośnica 

Zakup samochodu 

lekkiego dla OSP 

Łazy 

 

789 537,00 660 000,00 129 537,00 

Dotacja 

budżetowa 

MSWiA 

NFOŚiGW,  

WFOŚiGW 

6. 

Towarzystwo 

Pieśni i Tańca 

Ostrowiacy 

 

Rozwój 

infrastruktury 

kulturalno – 

rekreacyjnej w 

miejscowości 

Ostrów 

260 373,00 260 373,00 --- 

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich, 

działanie 

LEADER, 

tworzenie 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej 

i  kulturalnej 

 

RAZEM 
3 727 782,93 2 380 164,52 991  459,37 ---- 
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8. Oświata 

Gmina Radymno – jako jednostka samorządu terytorialnego – w roku szkolnym 2020/2021 

jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi: Szkoła 

Podstawowa w Chotyńcu, Szkoła Podstawowa w Duńkowicach, Szkoła Podstawowa w 

Korczowej, Szkoła Podstawowa w Łazach, Szkoła Podstawowa w Nienowicach, Szkoła 

Podstawowa w Ostrowie, Szkoła Podstawowa w Skołoszowie, Szkoła Podstawowa w Sośnicy, 

Szkoła Podstawowa w Świętem. W roku sprawozdawczym na terenie gminy funkcjonowało 

również przedszkole niepubliczne: Ochronka Św. Maksymiliana w Sośnicy prowadzona przez 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. 

Na podstawie danych SIO wg stanu na 30.09.2020r. w roku szkolnym 2020/2021 do 

gminnych szkół uczęszcza 803 uczniów – o 11 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2019/2020. 

Tabela 5. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach stan na 30.09.2020 r. 

Nazwa szkoły / placówki Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa w Sośnicy 93 

Szkoła Podstawowa w Chotyńcu 51 

Szkoła Podstawowa w Łazach Im.Straży Granicznej 60 

Szkoła Podstawowa w Korczowej 60 

Szkoła Podstawowa w Nienowicach Im. Hr. Aleksandra 

Fredry 
75 

Szkoła Podstawowa W Skołoszowie 145 

Szkoła Podstawowa W Duńkowicach Im. Wojsk Ochrony 

Pogranicza 
119 

Szkoła Podstawowa w Ostrowie 103 

Szkoła Podstawowa w Świętem 97 

W Gminie Radymno w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne 

realizowane jest w 13 oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. 

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w oddziałach poniżej „0” w liczbie 4 oddziałów 

oraz w 9 oddziałach „0”. Przedszkole niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek posiada w roku szkolnym 2020/2021 dwa oddziały poniżej „0”. Liczba dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje tabela nr 6 

poniższa: 
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Tabela 6. Wiek dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych stan na 30.09.2020r. 

Nazwa 
Dzieci w 

wieku 2 lat 

Dzieci w 

wieku 3 

lat 

Dzieci w 

wieku 4 

lat 

Dzieci w 

wieku 5 

lat 

Suma do lat 

5 

Dzieci w 

wieku 6 

lat 

Szkoła Podstawowa w 

Sośnicy 
0 0 0 0 0 4 

Szkoła Podstawowa w 

Chotyńcu 
0 0 8 6 

 

14 
4 

Szkoła Podstawowa w 

Łazach Im.Straży 

Granicznej 

0 0 2 1 3 4 

Szkoła Podstawowa w 

Korczowej 
0 0 0 5 5 9 

Szkoła Podstawowa w 

Nienowicach Im. Hr. 

Aleksandra Fredry 

0 0 2 5 7 9 

Szkoła Podstawowa w 

Skołoszowie 
0 11 8 13 31 17 

Szkoła Podstawowa w 

Duńkowicach Im. Wojsk 

Ochrony Pogranicza 

0 9 12 13 34 8 

Szkoła Podstawowa w 

Ostrowie 
0 11 7 10 28 17 

Szkoła Podstawowa w 

Świętem 
0 7 9 10 26 13 

Ochronka Świętego 

Maksymiliana 

Prowadzona Przez 

Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek Nmp M.in. 

w Sośnicy 

2 21 20 25 68 0 

9. Zatrudnienie w szkołach. 

W roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30.09.2020 r. w placówkach oświatowych 

działających na terenie Gminy Radymno jest  zatrudnionych 153 nauczycieli. Stan zatrudnienia 

w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 7: 

Tabela 7. Stan zatrudnienia wg stopni awansu zawodowego nauczycieli stan 30.09.2020r. 

Nazwa 

szkoły/ 

placówki 

Nie 

wprowadzony 

stopień awansu 

zawodowego 

Nauczycie

l stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Nauczyciel bez 

stopnia awansu 

zawodowego 

Szkoła 

Podstawowa 

w Sośnicy 

3   2 12  
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Szkoła 

Podstawowa 

w Chotyńcu 

  1 5 7  

Szkoła 

Podstawowa 

w Łazach 

Im.Straży 

Granicznej 

1  1 1 13  

Szkoła 

Podstawowa 

w Korczowej 

   2 10  

Szkoła 

Podstawowa 

w 

Nienowicach 

Im. Hr. 

Aleksandra 

Fredry 

 1  3 13  

Szkoła 

Podstawowa 

w 

Skołoszowie 

  1 3 16  

Szkoła 

Podstawowa 

w 

Duńkowicach 

Im. Wojsk 

Ochrony 

Pogranicza 

  3 1 15  

 

 

1 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ostrowie 

  3  15  

Szkoła 

Podstawowa 

w Świętem 

  3 1 9  

Ochronka 

Świętego 

Maksymiliana 

Prowadzona 

Przez 

Zgromadzenie 

Sióstr 

Służebniczek 

Nmp M.in. w 

Sośnicy 

4  2 1   

 

 

Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 8. Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi 

 Pełnozatrudnieni  Niepełnozatrudnieni 

Według umów o 

pracę 

 Według umów o pracę 

Jednostka Grupa etaty umowy  etaty umowy 

SP w Chotyńcu Administracja 0 0  0,5 1 

Obsługa 1 1  0,75 1 
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SP w Duńkowicach Administracja 0 0  0,75 1 

Obsługa 8 8  0,75 1 

SP w Korczowej Administracja 0 0  0,5 1 

Obsługa 4 4  0 0 

SP w Łazach Administracja 0 0  1 2 

Obsługa 4 4  0,75 1 

SP w Nienowicach Administracja 0 0  0,5 1 

Obsługa 5 5  0,5 1 

SP w Ostrowie Administracja 0 0  0,75 1 

Obsługa 6 6  0 0 

SP w Skołoszowie Administracja 1 1  0 0 

Obsługa 8 8  0 0 

SP w Sośnicy Administracja 0 0  1 2 

Obsługa 4 4  0 0 

SP w Świętem Administracja 0 0  0,5 1 

Obsługa 5 5  0 0 

Jednostki samorządu terytorialnego co roku są zobowiązane do analizy wynagrodzeń 

nauczycieli w celu ustalenia, czy wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym na 

wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie są niższe od 

średnich wynagrodzeń, które stanowią ustalony niżej procent kwoty bazowej, określanej 

corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa od 01 stycznia 2020 do 31 sierpnia 2020 roku 

wynosiła 3.337,55 zł. A od 01 września 2020 do 31 grudnia 2020 3.537,80 zł. Zgodnie z 

powyższym średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło:   

• od 01 stycznia do 31 sierpnia 2020: stażysta 3.337,55 zł, kontraktowy 3.704,68 zł, 

mianowany 4.806,07 zł, dyplomowany 6.141,09 zł, 

• od 01 września do 31 grudnia 2020: stażysta 3.537,80 zł, kontraktowy 3.926,96 zł, 

mianowany 5.094,43 zł, dyplomowany 6.509,55 zł.  

Z przeprowadzonej analizy wydatków poniesionych w roku kalendarzowym 2020 na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 

mowa w m.in. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stwierdzono, iż nauczyciele 

stażyści i kontraktowi otrzymali wynagrodzenie przewyższające wysokość średniego 

wynagrodzenia i nie było konieczne wypłacanie im dodatków uzupełniających. Natomiast 

nauczyciele mianowani i dyplomowani nie osiągnęli wymaganego średniego wynagrodzenia 

i wypłacono im dodatki uzupełniające w łącznej wysokości 345.297,99 zł. 

W ramach dotacji celowej w 2020 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy 

Radymno otrzymali 90.406,80 zł. 

Zdalna Szkoła – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina pozyskała na ten cel 69 913,20 złotych   
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i zakupiła 28 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania, które 

trafiły do szkół z terenu gminy Radymno. Sprzęt ten miał ułatwić uczniom naukę na odległość, 

gdyż prowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych, a 

nie wszyscy uczniowie posiadali taki sprzęt. Ten projekt pozwolił pomóc najbardziej 

potrzebującym uczniom z terenu gminy Radymno. Laptopy trafiły do szkół na ternie Gminy. 

Dyrektorzy placówek przekazali sprzęt najbardziej potrzebującym. Dzięki dotacji do szkół 

trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania. 

Drugi konkurs organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa to Zdalna 

Szkoła+ Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

Gmina pozyskała na ten cel  95.000,00 złotych i zakupiła 40  laptopów. Program ten skierowany 

był głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci, gdyż godnie z informacjami 

przekazanymi przez Kuratoria Oświaty wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej, w 

związku z brakiem możliwości technicznych.  

Koszty poniesione na oświatę to znaczna część budżetu Gminy. Źródła ich pochodzenia 

to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne. Tabele obrazują koszty 

utrzymania placówek oświatowych w 2020 r. 

 

Tabela 9. Koszty utrzymania szkół w 2020 r. 

Nazwa Szkoły Wydatki 
Dotacja 

celowa 
Subwencja Różnica 

RAZEM Koszty 

utrzymania szkół 

podstawowych z 

oddziałami 

przedszkolnymi 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

w SOŚNICY 

1 559 788,34 9 744,03 1 256 059,80 -293 984,51 zł -321 626,46 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

w CHOTYŃCU 

1 078 118,90 5 929,40 687 813,51 -384 375,99 zł -454 184,53 

Szkoła 

Podstawowa w 

Łazach Im.Straży 

Granicznej 

1 283 422,00 5 964,40 825 664,74 -451 792,86 zł -513 570,75 

Szkoła 

Podstawowa w 

Korczowej 

1 242 535,04 7 209,28 850 155,22 -385 170,54 zł -415 560,05 

 Szkoła 

Podstawowa w 

Nienowicach Im. 

Hr. Aleksandra 

Fredry 

1 412 303,61 8 984,10 965 092,74 -438 226,77 zł -490 434,87 
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Nazwa Szkoły Wydatki 
Dotacja 

celowa 
Subwencja Różnica 

RAZEM Koszty 

utrzymania szkół 

podstawowych z 

oddziałami 

przedszkolnymi 

Szkoła 

Podstawowa w 

Skołoszowie 

1 776 196,60 16 368,36 1 619 223,45 -140 604,79 zł -282 156,17 

Szkoła 

Podstawowa w 

Duńkowicach Im. 

Wojsk Ochrony 

Pogranicza 

1 615 401,15 14 698,53 1 352 042,36 -248 660,26 zł -323 811,39 

Szkoła 

Podstawowa w 

Ostrowie 

1 590 132,91 11 113,89 1 232 441,58 -346 577,44 zł -413 341,15 

Szkoła 

Podstawowa w 

Świętem 

1 288 082,20 11 298,87 1 079 661,23 -197 122,10 zł -412 201,69 

Razem 12 845 980,75 91 310,86 9 868 154,63 -2 886 515,26 -3 626 887,08 

 

Tabela 10. Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 2020 r 

Oddziały przedszkolne Wydatki Dotacja Subwencja Różnica 

Szkoła podstawowa w 

sośnicy 
88 069,70 zł 0,00 zł 60 427,75 zł -27 641,95 zł 

Szkoła podstawowa w 

Chotyńcu 
97 965,55 zł 11 476,64 zł 16 680,37 zł -69 808,54 zł 

Szkoła podstawowa w 

Łazach im.Straży granicznej 
169 738,81 zł 5 738,32 zł 102 222,60 zł -61 777,89 zł 

Szkoła podstawowa w 

Korczowej 
92 650,73 zł 12 911,22 zł 49 350,00 zł -30 389,51 zł 

Szkoła podstawowa w 

Nienowicach im. Hr. 

Aleksandra Fredry 

79 361,46 zł 15 780,38 zł 11 372,98 zł -52 208,10 zł 
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Oddziały przedszkolne Wydatki Dotacja Subwencja Różnica 

Szkoła podstawowa w 

Skołoszowie 
366 926,97 zł 48 775,72 zł 176 599,86 zł -141 551,39 zł 

Szkoła podstawowa w 

Duńkowicach im. Wojsk 

ochrony pogranicza 

252 198,98 zł 38 733,66 zł 138 314,19 zł -75 151,13 zł 

Szkoła podstawowa w 

Ostrowie 
246 315,80 zł 44 471,98 zł 135 080,11 zł -66 763,71 zł 

Szkoła podstawowa w 

Świętem 
310 510,58 zł 45 906,54 zł 49 524,45 zł -215 079,59 zł 

Razem 1 703 738,58 zł 223 794,46 zł 739 572,30 zł -740 371,82 zł 

 

Poniesiono również w 2020 roku koszty na: 

• dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 

67 042,74 zł 

• dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Radymno 96 105,48 zł 

• przedszkola dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Radymno 612 089,46 zł 

10. Pomoc Społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 

osobom  i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie 

pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Polega w szczególności na: 

• przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 

• pracy socjalnej; 

• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej; 

• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych   potrzeb. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i  prowadzenia 

gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
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karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej, trudności w integracji cudzoziemców. 

Kryterium  dochodowe uprawniające  do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy 

społecznej określa m.in. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza: 

• na osobę samotnie gospodarującą – 701,00 zł, 

• na osobę w rodzinie – 528,00 zł, 

• Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi  – 308,00 zł miesięcznie, 

10.1. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ  

W 2020 roku do tut. Ośrodka wpłynęło 539 wniosków o udzielenie pomocy w formie 

zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, gorących posiłków, usług 

opiekuńczych, umieszczenia w domu pomocy społecznej, skierowania do ośrodków wsparcia 

(schroniska). Świadczeniami pomocy objęto 202 środowisk rodzinnych liczących  555 osób. 

Tabela 11. Najczęstsze powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku. 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

1. bezrobocie 100 

2. niepełnosprawność 89 

3. długotrwała lub ciężka choroba 40 

4. ubóstwo 19 

5. 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych          

i prowadzenia gospodarstwa domowego ( w tym rodziny 

wielodzietne i niepełne) 

14 

6. potrzeba ochrony macierzyństwa 20 

7. alkoholizm 6 

8. przemoc w rodzinie 3 

9. 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
6 

10. bezdomność – liczba osób 0 

11. zdarzenie losowe 2 

 

W 2020 roku z zakresu pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Radymnie realizował następujące zadania: 

10.2. ZASIŁKI  CELOWE  I SPECJALNE CELOWE     

Zasiłki celowe 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy, w 

szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 

odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i  napraw, a także 

kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie/rodzinie, która 



str. 25 
RAPORT O STANIE GMINY RADYMNO ZA 2020 ROK 

poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Na zasiłki 

celowe wydatkowano kwotę:  71 620,22 zł. 

Zasiłek specjalny celowy : 

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy 

w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny. 

• W 2020 roku 25 osób otrzymało specjalny zasiłek celowy.  Wydano kwotę: 20 250,00 

zł. 

• Łącznie w 2020 r. pomoc w formie zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego 

otrzymało 77 osób-rodzin, którym wypłacono 144  świadczeń na łączną kwotę:  91 870,22 zł. 

Zasiłki  okresowe 

Zasiłek okresowy przysługuje ze wglądu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego przy spełnieniu kryterium dochodowego zg. Z ustawą o pomocy 

społecznej. 

Zasiłki okresowe w 2020 r. wypłacono – 62 osobom, z tytułu: 

• bezrobocia –  58 osób, 

• długotrwałej choroby –  2 osoba, 

• niepełnosprawności – 2 osoba 

Wydano łącznie kwotę: 195 300,00 zł. Środki finansowe na realizację w całości pochodziły 

z budżetu państwa. 

Zasiłki  stałe 

Zasiłek stały:  przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie 

w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, 

w przypadku gdy dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej, a także pełnoletniej osobie  pozostającej  w rodzinie,  niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również  dochód na 

osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

Zasiłek stały w 2020 r. pobierały – 53 osoby,  

w tym pomoc otrzymało:  44 osób samotnie gospodarujących oraz 9 osób będących 

w rodzinie. Wydano łącznie w 2020r. kwotę: 284 983,00 zł.  Środki finansowe na realizację 

w całości pochodziły z budżetu państwa. 

10.3. Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu”  na lata 2019-2023 

Celem wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023, 

jest m.in.: 

• wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym 

w zakresie dożywiania dzieci a w szczególności przyznawania pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci 

artykułów  żywnościowych dla osób  i rodzin, 

• poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,  

• długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 

ograniczenie zjawiska niedożywienia.  
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W 2020 roku udzielono pomocy w formie: 

• dożywiania dzieci w szkole dla 90  uczniów ( udzielono 4 192 świadczeń – posiłków) 

• wydano  kwotę: 38 407,54 zł.  

• zasiłku celowego na zakup żywności dla 134  rodzin dla  359 osób (udzielono 960 

świadczeń)- wydano kwotę:  176 531,70 zł. 

W 2020 roku koszt 1 gorącego posiłku w szkołach na terenie gminy wynosił: 12,00 zł brutto. 

Ogółem koszt tego zadania to kwota:  214  939,24 zł. W tym: 30% środki własne gminy  -  

64 481,77zł, 70% dotacja wojewody  -  150 457,47 zł 

10.4. Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były za osoby pobierające : 

zasiłki stałe z pomocy społecznej, liczba osób uprawnionych – 40, ( 432 świadczeń) wydano 

kwotę: 22 427,44 zł. Środki finansowe pochodziły w całości  z budżetu państwa. 

10.5. Praca socjalna 

Znacząca forma pomocy jest praca socjalna, która objęto 60 środowiska rodzinne. Praca 

socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym o niskim poziomie wykształcenia, bezrobotnych, z niewydolnością 

opiekuńczo-wychowawczą i trudnościami w pełnieniu ról społecznych. 

Pomoc w postaci pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi polegała, 

w szczególności na: 

• wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych 

przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i 

edukacyjnej, 

• umożliwianiu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług, terapii, m.in., 

• pomocy w uzyskiwaniu uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego, 

• poradnictwie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i sprawach życiowych, 

pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, 

• działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc                              

w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy, 

uzależnień  m.in., 

• w celu poprawy sytuacji dzieci w rodzinach wystąpiono do sądu o wgląd w sytuację 

rodziny  w przypadku 3 rodziny. 

Realizując zadania związane z pracą socjalną, pracownicy Ośrodka systematycznie 

współdziałali z innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami, policją, 

szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz uczestniczyli w spotkaniach zespołu 

interdyscyplinarnego i grup roboczych m.in. przeciwdziałania przemocy. 

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej kilka rodzin usamodzielniło 

się  tj. podjęło zatrudnienie, uzyskało świadczenia z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego, podjęło leczenie odwykowe. 
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Ponadto w  ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie skierowano na kolonię  

do Jarosławca 3 dzieci, organizatorem wypoczynku było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział   w Jarosławiu, koszt pobytu 1 dziecka wynosił 1 100 zł – w całości został pokryty 

przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

W związku z epidemią COVID-19 – 1 osobie w będącej w kwarantannie wykupiono leki 

oraz w ramach Programu ,,Wspieraj Seniora’’ (zgłoszenie o pomoc przez infolinię) udzielono 

pomocy 3 osobom (tj. pomoc w uzyskaniu leczenia, pomoc przy odblokowaniu telefonu, 

zrobienie zakupów seniorowi). 

10.6. Domy pomocy społecznej  

Obok środowiskowej formy pomocy funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej. 

Realizowany wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca bądź niepełna. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której, nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w DPS. 

Od 2004 r. decyzje o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy 

właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania. Gmina, z której został skierowany do DPS 

mieszkaniec ponosi opłatę za pobyt. 

Osoby w zależności od stanu zdrowia kieruje się do domu pomocy społecznej 

odpowiedniego typu.  W 2020 r. wydano 5 skierowań do Domu Pomocy Społecznej w tym 

4 osoby do DPS w Wysocku przewlekle somatycznie chorych i 1 osoba do DPS Jarosław dla 

osoby przewlekle psychicznie chorej.  

W 2020 r. pokrywano koszty pobytu za 17 osób przebywających w następujących domach 

pomocy społecznej. 

Odpłatność za DPS była naliczana na podstawie Zarządzenia Starosty Jarosławskiego 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy 

społecznej powiatu Jarosławskiego w 2020r., i wynosiła miesięcznie: 

• w DPS Jarosław - 3.851,83 zł 

• w DPS Moszczany - 3.416,46 zł\ 

• w DPS Sośnica - 3.964,00 zł 

• w DPS Wysock - 3.693,07 zł 

• w Miejskim Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyślu dla osób przewlekle 

psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, w podeszłym wieku i przewlekle 

somatycznie chorych –3.780,31zł (Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 24 lutego 2020r. Prezydenta 

Miasta Przemyśla). 

  W 2020 r. łącznie wydatkowano kwotę: 409 764,80 zł. Dla 17 mieszkańców za pobyt w 

DPS Mieszkaniec DPS opłacał za pobyt 70% swojego dochodu, zaś pozostałą kwotę dopłacała 

Gmina  (tj. różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez Starostów i obowiązującą w 

danej placówce a kwotą wniesioną przez pensjonariusza). 

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązany jest mieszkaniec                               

w wysokości nie wyższej niż 70 % posiadanego dochodu. Poza mieszkańcem domu obowiązani 

są w drugiej kolejności małżonek, zstępni przed wstępnymi, w sytuacji, gdy ich dochód na 

osobę przekracza 300% kryterium dochodowego (tj. 2 103 zł w przypadku osoby samotnej i 1 
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584 zł  na osobę w rodzinie). Wysokość opłaty wynosi różnicę między dochodem osoby 

obowiązanej, a kwotą 2 103 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1 584 zł na 

osobę w rodzinie. Opłaty osób zobowiązanych w 2020r. stanowiły kwotę: 0 zł (ponieważ 

dochody osób zobowiązanych nie przekraczały 300% ww. kryterium). Partycypowanie w 

kosztach pobytu naszych mieszkańców jest zadaniem własnym Gminy.  

10.7. Usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze 

w tym: 

Usługi opiekuńcze: 

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, rodzina, 

a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z tej formy pomocy  skorzystało  - 3 osoby, udzielono 

1 980 godzin świadczeń. Wydano kwotę: 37 480,03 zł.      

Specjalistyczne usługi opiekuńcze ( dla osób z zaburzeniami psychicznymi): 

Warunkiem przyznania tej formy pomocy jest orzeczona niepełnosprawność przez 

Powiatowy Zespół m.in. Orzekania o niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza 

specjalisty, że takie usługi są niezbędne do rozwoju i rehabilitacji dla dzieci lub osób dorosłych.  

Usługi świadczone były przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia tych dzieci i osób 

zatrudnione na umowę zlecenie. Odpłatność za powyższe usługi były naliczana zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r., w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Z tej formy pomocy skorzystało 6  rodzin, w których objęto usługami 7 osób tj. 6-ro dzieci 

i jedna osoba dorosłą. Usługi sprawowane były u osób i dzieci z autyzmem, udzielono  2 642 

godzin świadczeń, na realizację wydano kwotę:  63 328,63 zł. Środki finansowe w całości 

pochodziły z budżetu państwa. 

 

10.8. Wynagrodzenie dla opiekuna 

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki (dot. opiekunów osób 

całkowicie ubezwłasnowolnionych) przyznane jest przez sąd. Wynagrodzenie za sprawowanie 

opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.  
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W 2020r. wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna dla 1 osoby, wydano kwotę: 2 233 zł. 

Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu państwa. 

 

10.9. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD)  

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Przemyślu  Zarząd 

Okręgowy, osoby samotne  czy rodziny z terenu Gminy Radymno, które spełniły do  200% 

kryterium dochodowego  ( do kwoty 1028 zł w rodzinie i do kwoty 1268 zł dla osoby samotnej), 

jak również podpisały stosowną deklarację uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD) i uczestniczyły w działaniach towarzyszących w tut. Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Radymnie w 2020 roku  otrzymały pomoc żywnościową, z pomocy 

żywnościowej skorzystało – 237  rodzin ( liczba osób objętych pomocą- 779). 

Gmina Radymno w 2020r., partycypowała w kosztach za magazynowanie artykułów 

spożywczych oraz dystrybucji w ramach podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radymnie a Zarządem Okręgowym Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej Oddział w Przemyślu w wys. 5 800,00 zł. 

 

10.10. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

     Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są na podstawie 

ustawy ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 218 ze zm.). Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.  

Na podstawie ww. ustawy obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie. 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na trzy miesiące. W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Radymno na lata 

2017-2022.  

W 2020 roku wpłynęło do Zespołu łącznie 37 ,, Niebieskich Kart’’, w tym 30 założonych 

podczas interwencji Policji oraz 7 założone przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. 

 

10.11. Realizacja innych zadań powierzonych  Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy 

Społecznej w Radymnie  

Polityka prorodzinna znajduje odzwierciedlenie w zadaniach realizowanych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie któremu powierzono realizację zadań między innymi 

w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), zasiłku dla 

opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec 
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dłużników alimentacyjnych, jednorazowego świadczenia ,,Za życiem’’, świadczenia ,,Dobry 

start’’, stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, dodatku mieszkaniowego i 

energetycznego, wydawania Karty Dużej Rodziny, realizację zadań z zakresu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej. 

 

10.12. Świadczenie wychowawcze (500+)   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie  został wyznaczony do realizacji zadań 

z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci . 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych  

z  wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb.  

Łącznie wydatkowano w 2020 r. na realizację powyższego zadania kwotę: 11 378 279,06 

zł. Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu państwa. 

 

10.13. Świadczenia  rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenie 

,,ZA ŻYCIEM’’ 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania 

prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych 

świadczeń. 

W 2020 roku wypłacono następujące  świadczenia tj: 

Tabela 12. Świadczenia wypłacone w 2020 roku. 

Rodzaj świadczenia Liczba  rodzin 
Liczba 

świadczeń 
Kwota świadczeń 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 502 15 465 1 728 566,09 

Jednorazowa zapomoga 77 77 77 000 

Zasiłek pielęgnacyjny 424 4 471 943 199, 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 59 594 362 379 

Świadczenie pielęgnacyjne 68 765 1 386 253 

Zasiłek dla opiekuna (wypłacany na podstawie 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu I 

wypłacie zasiłków dla opiekuna) 

22 230 141 377 

Świadczenie ,,Za życiem’’ (wypłacane na 

podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’) 

1 1 4000 

Łącznie wydatkowano kwotę: 4 974 447,09 zł. 

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne za 

osoby uprawnione  do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego 

zasiłku  dla opiekuna. 
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W 2020 roku za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 

zasiłku oraz zasiłku dla opiekuna dla opiekuna odprowadzana była składka na ubezpieczenie 

emerytalno –rentowe (do ZUS i KRUS) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. 

 

Tabela 13. Formy świadczeń w 2020r. 

Forma świadczenia Kwota 

Składka na ubezpieczenie emerytalno -rentowe świadczeniobiorców 349 411,48 

Składka na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców 53 358,53 

10.14. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów -  świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej 

do ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeśli się uczy w szkole wyższej, to do ukończenia 

25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza  

kwoty 800,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w  wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Na każde dziecko.  

W 2020 roku wypłacono : 

 

Tabela 14. Fundusze alimentacyjne wypłacone w 2020 roku. 

Rodzaj świadczenia Liczba  rodzin 
Liczba 

świadczeń 
Kwota świadczeń 

Fundusz alimentacyjny 34 547 231 877,85 

W ramach ww. ustawy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie prowadził 

również postępowania wobec – 65 dłużników alimentacyjnych .  W 2020 r. komornicy sądowi 

wyegzekwowali  i przekazali następujące środki finansowe  na poczet: 

• funduszu alimentacyjnego – kwotę: 155 771,33 zł., (kwota: 30 946,76 zł została 

przekazana do budżetu gminy a kwota; 124 824,57 została przekazana do budżetu państwa), 

• zaliczki alimentacyjnej – kwotę: 17 115 zł. (kwota: 8 557,49 zł została przekazana do 

budżetu gminy a kwota; 8 557,51 została przekazana do budżetu państwa.                        

10.15. Świadczenie ,, DOBRY START’’  

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300,00 zł raz w roku (jednorazowo) 

w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuje 

bez względu na dochód rodziny. 

W 2020 roku wpłynęło do tut. Ośrodka 986 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

dobry start, na podstawie których wypłacono świadczenie dla 1 389 dzieci na łączną kwotę: 
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416 700,00 zł. Natomiast koszty obsługi wyniosły: 13 890,00 zł. Środki finansowe w całości 

pochodziły z budżetu państwa. 

 

10.16. Dodatki mieszkaniowe                         

Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 

roku o dodatkach mieszkaniowych. 

W 2020 roku wypłacono : 

Tabela 15. Dodatki mieszkalne wypłacone w 2020 raku. 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba świadczeń 
Kwota 

świadczeń 

Dodatki mieszkaniowe 4 38 7 275,21 

 

10.17. Wspieranie rodziny 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada 

na gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych.  

 

10.18. Praca z rodziną- Asystent rodziny. 

Podstawowym  zadaniem  gminy  jest  wspieranie  rodziny  przeżywającej  trudności 

w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez zespół planowanych działań 

mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji. Ustawa 

wprowadziła funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i ich codziennych czynnościach. 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. Działania asystenta mają wspomagać rozwój 

kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci.  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radymnie w ramach realizacji tego zadania zatrudnia   1 asystenta rodziny na 

pełnym etacie – koszt utrzymania : 52 383,63 zł ( w tym 50 683,63 zł z budżetu gminy i 1700 

zł z budżetu państwa.) 

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze była pomoc i wsparcie asystenta rodziny, który w 2020 r. 

obejmował wsparciem 9 rodzin (mających na utrzymaniu 15 dzieci). 

 

10.19. Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

Do zadań gminy należy również  współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 

Gmina wspólnie z powiatem ponosi koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-
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wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Dzieci zostały 

umieszczone w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej na podstawie wyroku sądu. Łącznie w 2020 

r. w placówkach przebywało 10-ro dzieci. Wykonanie : 101 827,60 zł.  

Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu gminy. 

 

10.20. Karta Dużej Rodziny  

Jednym z kolejnych działań wspierających rodziny wielodzietne jest realizacja ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to rządowy program 

dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, to system zniżek, który 

umożliwia korzystanie z szerokiej gamy upustów udzielanych przez przedsiębiorstwa 

publiczne, ale i prywatnych usługodawców. W 2020 roku wydano Karty Dużej Rodziny dla 66 

rodzin tj. liczba wniosków dla nowej rodziny – 15, liczba wniosków dla rodziców – 51.  

10.21. Pomoc  materialna dla  uczniów  

Na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

z jednoczesnym zastosowaniem Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów z terenu gminy Radymno, określonego w Uchwale Nr XIII/82/2011 

Rady Gminy Radymno z dnia 28 października 2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Radymnie realizował w 2020 r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów  w formie 

stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021.  

Zgodnie z m.in. 90d ww. ustawie o systemie oświaty- stypendium szkolne może otrzymać 

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 

w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

W 2020 roku wypłacono : 

Tabela 16. Wypłacona pomoc materialna dla uczniów w 2020 raku. 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Stypendium szkolne o 

charakterze socjalnym 
115 344 213936,31 

  

10.22. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydawane są decyzje potwierdzające 

prawo do opieki zdrowotnej. Decyzje wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej, 

placówki leczniczej.  

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie na realizację 

wszystkich zadań wydatkował łącznie kwotę: 19 985 538,71 zł  w tym: 
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• 1 397 053,02 zł to środki pochodzące z budżety gminy, 

• 18 588 485,69 zł to środki pochodzące z budżetu państwa. 

 

11. Gospodarka odpadami  

W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 

2013 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych przejęła gmina. Rada Gminy skorzystała także z możliwości przejęcia 

powyższego obowiązku na nieruchomościach, na których odpady powstają wskutek 

prowadzenia działalności gospodarczej.  W dniu 31 października 2012 r. została podjęta przez 

Radę Gminy Radymno Uchwała Nr XXV/71/2012 w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. Dlatego właściciele tych nieruchomości zobowiązani zostali do 

złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i przekazywanie zebranych odpadów komunalnych podmiotowi zajmującemu się odbiorem 

odpadów komunalnych w wyniku umowy z Gminą Radymno. 

W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych i  nieruchomości 

niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne były odbierane następujące rodzaje 

odpadów: 

1) bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością co dwa tygodnie: 

a) odpady zmieszane z pojemników 60 ÷ 1100 litrów; 

2) bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz w miesiącu: 

a) papier i tektura – worek niebieski, 

b) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – worek żółty, 

c) szkło – worek zielony; 

d) odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy.     

3) W systemie obwoźnych zbiórek z częstotliwością jeden raz w każdym kwartale: 

a) odpady wielkogabarytowe (m.in. meble), 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) zużyte opony, 

d) odpady z remontów mieszkań, 

4) w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołoszowie 

przyjmowane były: 

a) odpady wielkogabarytowe (m.in. meble), 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) zużyte opony, 

d) odpady z remontów mieszkań, 

e) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych świadczyło na podstawie umowy nr RO-

7031.45.2019 z dnia 31.12.2019 r. i umowy nr  RO-7031.42.2019 z dnia 03.02.2020 r. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. Z o.o. 

W pojemniki plastikowe lub metalowe, właściciele nieruchomości zaopatrywali się we 

własnym zakresie, natomiast worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych 
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w sposób selektywny dostarczał przedsiębiorca odbierający odpady w ramach zawartej z gminą 

umowy. 

W Skołoszowie przy ulicy Dworskiej 67 na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Gminy Radymno Sp. Z o.o. funkcjonował gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (dalej PSZOK), do którego mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty mogli 

oddawać odpady wymienione w pkt 4.  Wyposażenie PSZOK-u w pojemniki i kontenery do 

zbierania odpadów powierzono przedsiębiorcy w ramach umowy na prowadzenie PSZOK-u. 

W każdym kwartale 2020 roku zostały przeprowadzone obwoźne zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Rzeczywista masa odpadów komunalnych, odebrana z terenu Gminy Radymno przez 

podmiot wyłoniony w drodze przetargu oraz zebrana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych,  w rozbiciu na poszczególne frakcje odpadów przedstawia się następująco: 

 

Tabela 17. Zestawienie odpadów (kod, rodzaj, masa). 

L.p. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odpadów 

[Mg] 

1. 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
2 247,62 

2. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 117,14 

3. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 3,30 

 

4. 

 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

0,82 

 

5. 20 01 34 Baterie i akumulatory 0,11 

6. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 121,74 

7. 15 01 07 Opakowania ze szkła 56,34 

8. 16 01 03 Zużyte opony 36,36 

9. 
 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

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

 

3,837 

10. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 43,88 

11. 20 01 23 Urządzenia zawierające freony 1,50 
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L.p. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odpadów 

[Mg] 

 

12. 

 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne zawierające 

niebezpieczne składniki 

 

2,971 

13. 20 01 21 Lampy fluoroscencyjne 0,04 

14. 16 02 16 
Elementy usunięte z urządzeń 

elektrycznych 
0,09 

Razem 2 635 748 

 

Wymagany poziom recyklingu i przyjmowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r. wynosi 50%, natomiast osiągnięty poziom recyklingu 

i przyjmowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r. 

wyniósł 54,89 %. 

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 r. wynosi 

70%, natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 

r. wyniósł 100%. 

Wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 2020 r. wynosi 35 %, natomiast osiągnięty poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w 2020 r. wyniósł 0,00 %. 

Na terenie Gminy Radymno stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uzależnione są od sposobu zbierania odpadów (selektywny lub nieselektyawny, 

z kompostownikiem lub bez) oraz w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których 

powstają odpady komunalne – od wielkości zadeklarowanych pojemników.  

Obowiązujące w 2020 r. stawki opłat zostały przyjęte Uchwałą Nr XV/122/2019 Rady 

Gminy Radymno z dnia 19 grudnia 2019 r.: 

1. w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynoszą: 

1) 12,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 

w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, 

2) 36,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 

w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektyawny. 

2. jeżeli nieruchomość zaopatrzona jest w kompostownik i odpady zbierane są w sposób 

selektywny stawka opłaty wyniosła 10,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

3. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których odpady zbierane są w sposób 

selektywny naliczane są za pojemnik i wynoszą: 

1) o pojemności 1,10 m3 – 140 zł, 
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2) o pojemności  0,24 m3 – 30 zł, 

3) o pojemności 0,12 m3 – 15 zł, 

4) o pojemności 0,11 m3 – 14 zł, 

5) o pojemności 0,08 m3 – 10 zł, 

6) o pojemności 0,06 m3 – 7 zł, 

4. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których odpady nie są zbierane 

w sposób selektywny naliczane są za pojemnik i wynoszą: 

1) o pojemności 1,10 m3 – 190 zł, 

2) o pojemności  0,24 m3 – 40 zł, 

3) o pojemności 0,12 m3 – 22 zł, 

4) o pojemności 0,11 m3 – 20 zł, 

5) o pojemności 0,08 m3 – 14 zł, 

6) o pojemności 0,06 m3 – 10 zł, 

Roczne wyliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi 

dochód Gminy Radymno wg. Stanu na dzień 31.12.2020 r.: 

1. Ilość osób zbierających odpady zaopatrzonych w kompostowniki  -   6 348 

2. Ilość osób zbierających odpady i nie posiadających kompostownika    -   2 321  

Razem: 6 348 + 2 321 = 8 669 osób. 

Roczna kwota opłaty od osób zbierających odpady i zaopatrzonych w kompostowniki: 

               6 348 x 10 zł/M/m-c x 12 m-cy = 761 760 zł. 

Roczna kwota opłaty od osób zbierających odpady komunalne bez kompostowników: 

               2 321 x 12 zł/M/m-c x 12 m-cy = 334 224 zł 

Roczna kwota opłaty z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny: 8 958 zł/m-c x 12 m-cy = 107 496 zł 

Roczna kwota opłaty z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób nieselektywny: 27 004 zł/m-c x 12 m-cy = 324 048 zł   

Ogółem roczny przychód z opłat w 2020 r.: 1 527 528 zł 

1. Gospodarka nieruchomościami  

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością Gminy mogą być 

przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. gmina była w posiadaniu 1 818,2471 ha gruntów 

o wartości 8 700 354,42 zł. W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dokonano 

sprzedaży gruntów gminnych ogółem powierzchni 12,4962 ha za kwotę 7 928 350,60 zł (w tym 

VAT   w kwocie 1 441 460,60 zł). Największą transakcją była sprzedaż działki nr 196/1  w 

Młynach za kwotę 6 mln zł netto.  

W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła: 

• nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 3,0684 ha 

o wartości 71 038,00 zł, 

• nieodpłatnie od Miasta Radymno nieruchomość o powierzchni 0,0078 ha o wartości 

2898,00 zł na realizację zadań własnych gminy (poszerzenie parkingu koło siedziby urzędu 

Gminy Radymno), 
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• odpłatnie od osób fizycznych nieruchomość o powierzchni 0,0211 ha o wartości 

2000,00 zł na realizację zadań własnych gminy (parking Nienowice koło kościoła). 

Na dzień 31 grudnia 2020r. wydzierżawionych było około 760 ha gruntów stanowiących 

własność gminy Radymno co przyniosło dochody z poboru czynszu dzierżawnego 

w wysokości około 423 tysiące złotych. Dochody z tytułu zawartych umów dzierżaw na cele 

inne niż rolnicze wyniosły w 2020 roku około 160 tysięcy złotych, z tytułu gruntów 

użytkowanych wieczyście około 23 tysiące złotych.  

Począwszy od drugiej połowy października przeprowadzane były przetargi na dzierżawę 

gruntów gminnych. Przeprowadzono ponad 200 przetargów. W wyniku ich rozstrzygnięcia 

wydzierżawiono około 520 ha, zawarto ponad 130 nowych umów dzierżaw. Szacowane 

dochody z tytułu czynszu dzierżawnego na rok 2021 wyniosą ponad 618,000 tysięcy złotych.  

2. Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie Gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie 

włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Liczba czynnych ratowników          

w 2020 roku wynosiła 155 osób. 

Tabela 18. Zestawienie OSP (samochody). 

L.p. 
Nazwa OSP 

 

Marka 

podwozia 
Typ, model 

Numer 

rejestracyjny 

Rok 

produkcji 
Rodzaj 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
OSP 

Duńkowice 

RENAULT MDB3D RJA 94080 2018 
specjalny 

pożarniczy 

MAN TGM 13.290 RJA 35998 2013 
specjalny 

pożarniczy 

2. 
OSP 

Korczowa 
VOLVO FL280 RJA 99801 2019 

specjalny 

pożarniczy 

3. OSP Łazy 

MERCEDES 
DAIMLER BENZ 

LF 409 
RJA 57YA 1978 

specjalny 

pożarniczy 

IVECO DAILY 65C RJA 5998A 2020 
specjalny 

pożarniczy 

4. 
OSP 

Nienowice 
FORD TRANSIT RJA 69712 2004 

specjalny 

pożarniczy 

5. OSP Ostrów RENAULT TRAFIC RJA 07071 2009 
specjalny 

pożarniczy 

6. OSP Sośnica 

MERCEDES 
DAIMLER BENZ 

1017AF 
RJA 40YA 1977 

specjalny 

pożarniczy 

FORD TRANSIT RJA 73JF 2005 
specjalny 

pożarniczy 

VOLVO FL44R RJA 6998A 2020 
specjalny 

pożarniczy 

7. 
OSP 

Skołoszów 

MAGIRUS 

Deutz 
FM170D11FA RJA 23MX 1974 

specjalny 

pożarniczy 

8. OSP Święte MERCEDES 
DAIMLER BENZ 

LF 409 
RJA 58YA 1979 

specjalny 

pożarniczy 
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L.p. 
Nazwa OSP 

 

Marka 

podwozia 
Typ, model 

Numer 

rejestracyjny 

Rok 

produkcji 
Rodzaj 

9. OSP Zabłotce RENAULT G230 RJA 22760 1991 

specjalny 

pożarniczy 

 

Tabela 19. Zestawienie OSP (akcje) 

L.p. Nazwa OSP Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
WG PZR Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. OSP Duńkowice 34 32 7 2 3 78 

2. OSP Korczowa 16 14 3 2 0 35 

3. OSP Łazy 0 3 0 0 1 4 

4. OSP Nienowice 6 0 0 0 0 6 

5. OSP Ostrów 2 1 1 0 0 4 

6. OSP Sośnica 11 14 0 0 1 26 

7. OSP Skołoszów 5 11 0 0 1 17 

8. OSP Święte 1 1 0 0 0 2 

9. OSP Zabłotce 0 1 0 0 0 1 

10. OSP Zamojsce 0 0 0 0 0 0 

Razem 75 77 11 4 6 173 

 

12. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno 

12.1. Spółka Komunalna  – informacje ogólne  

Spółka Komunalna pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. Z o.o. 

powstała w 2013 r. z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego poprzez jego 

likwidację, w celu tworzenia jednoosobowej spółki gminnej z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: pobór, 

uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów 

inne niż niebezpieczne. W ramach powyższej działalności Spółka:  

• eksploatuje, konserwuje, remontuje, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty 

wodociągowo – kanalizacyjne; 

• prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków; 

• zleca badania laboratoryjne kontrolujące jakość prowadzonych procesów uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków; 

• wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowo- kanalizacyjnych 

oraz przyłączenia odbiorców, uzgadnia projekty opracowane na podstawie tych warunków, 

a także przeprowadza odbiory techniczne tych budowli; 
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• wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych. 

Przedsiębiorstwo świadczy odpłatne usługi związane z podstawową specjalizacją, m.in.: 

wykonuje sieci i przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne, świadczy usługi transportowo – 

sprzętowe.  

12.2. Struktura Władz 

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Zarząd 

Spółki od czerwca 2018 roku reprezentuje Pan Adam Lisańczuk – Prezes Spółki. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki od lipca 2018 r wchodzi: Dariusz Kosiński – 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Arlet – Członek Rady Nadzorczej, Wojciech 

Maciejko – Członek Rady Nadzorczej. Na dzień 31. 12. 2019 r kapitał zakładowy Spółki 

wynosi 7 262 000,00 zł. I dzieli się na udziały o wartości nominalnej po 1 000,00 zł. Każdy. 

Właścicielem Spółki jest Gmina Radymno, w imieniu której jako organ wykonawczy działa 

Wójt Gminy Radymno jako Zgromadzenie Wspólników.    

 

12.3. Gospodarka wodna – kanalizacyjna 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. Z o. o. prowadzi działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków. Głównymi odbiorcami 

są mieszkańcy Gminy Radymno, a także instytucje i firmy mające swoją siedzibę w obrębie 

Gminy, niewielka ilość wody jest sprzedawana dla mieszkańców Miasta Radymno. W 2020 r. 

wyprodukowano łącznie 422 963 m3 wody. 

Sprzedaż wody w 2020 r. wyniosła 329 863 m3 i była niższa  od sprzedaży wody  

w 2019 r. o 963 m3,  tj. 0,29 %. Różnica między produkcją a sprzedażą wody wynosząca 93 

100 m3, to woda pobrana do celów technologicznych na stacjach uzdatniania wody 

i oczyszczalniach ścieków w tym: płukanie filtrów, płukanie i dezynfekcja sieci, oraz straty 

w sieci (awarie i kradzieże wody), co stanowi łącznie 19,75% produkcji wody. Struktura 

sprzedaży wody z podziałem na grupy odbiorców w 2020 r. przedstawia się następująco: 

gospodarstwa domowe 274 311 m³, pozostali odbiorcy 55 552 m³. Woda do odbiorców 

dostarczana jest siecią wodociągową. Długość sieci i przyłączy wodociągowych na koniec roku 

2020 wyniosła 277,90 km, w ciągu roku przybyło 2,38 km.  Spółka własnymi środkami 

finansowymi wybudowała około 1200 m sieci wodociągowej w miejscowościach Skołoszów, 

Święte i Duńkowice. Obszar Gminy Radymno został prawie w 100% zwodociągowany. 

Pozostały do wybudowania jedynie odcinki doprowadzające wodę do pojedynczych, niekiedy 

bardzo oddalonych od zwartej zabudowy gospodarstw domowych, jak również 

do nowopowstających terenów zabudowy mieszkaniowej.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. Z o. o. w okresie sprawozdawczym 

odebrało i oczyściło 147 420,8 m3 ścieków, tj. o 9 692,1 m3 więcej (7,04%), niż w roku 

ubiegłym, w tym ścieków dowożonych 2 271 m3. Struktura odbioru ścieków z podziałem 

na grupy odbiorców w 2020 r. przedstawia się następująco: gospodarstwa domowe 135091,8 

m³, pozostali odbiorcy 15779,0  m³.  

Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami na koniec 2020 roku wyniosła 143,14 km, 

w ciągu roku przybyło 0,685 km oraz 23 sztuk przyłączy.  
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12.4. Działalność inwestycyjna   

W roku 2020 przeprowadzono i zakończono procedurę przetargową dla operacji pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno” – Etap I. Po 

przeprowadzonym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. 

Z o. o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów, z którą w dniu 25.11.2020 r. podpisano umowę. 

Wartość robót ustalona na przetargu wynosi 2 040 379,45 zł. Jest to inwestycja realizowana z 

udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 w działaniu  typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Korczowa, Gmina Radymno” – Etap I. Głównym celem operacji jest wspieranie 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkańców 

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Korczowa, oraz rurociągiem tłocznym 

Korczowa – Młyny. W ramach zadania zostanie wybudowane 9,471 km sieci kanalizacyjnej.  

W 2020 r. kontynuowano realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem” nr 

RPPK.04.03.01-18.0009/17-00 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu: 13 025 747,44 zł stanowi to 

83,70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Trwały prace związane z rozbudową 

i przebudową oczyszczalni ścieków w Świętem. 

W 2020 roku zakończono prace projektowe sieci kanalizacyjnych dla miejscowości 

Michałówka, Grabowiec, Nienowice i Zamojsce. Trwa procedowanie formalno-prawne celem 

uzyskania pozwolenia na budowę. Trwają prace projektowe sieci kanalizacyjnej dla 

miejscowości Zamojsce, których zakończenie planowane jest w 2021 roku. 

 Spółka przeprowadziła i zakończyła  również w trybie przetargu nieograniczonego, 

postępowanie  na „Dostawę specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu 

odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”. Jako 

najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum firm: Europejski 

Fundusz Leasingowy S.A., ul. Legnicka 48, bud. C-D, 54-202 Wrocław – Lider Konsorcjum, 

BFE Polska Sp. Z o. o., ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek – Partner Konsorcjum z ceną 

688 202,53 zł brutto. Samochód służy do transportu odpadów z terenu Miasta i Gminy 

Radymno. 

13. Kultura 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radymnie z/s w Skołoszowie jest jednostką organizacyjną 

Gminy Radymno i w tej postaci funkcjonuje od roku 2005, zaś do roku 2005 biblioteki 

wchodziły w skład Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteka gminna ma swoją siedzibę w 

Skołoszowie, natomiast filie działają w Sośnicy, Ostrowie, Michałówce i Duńkowicach. 
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Łączna liczba etatów – 2,75 w okresie 2020 r. nie nastąpił wzrost ani spadek zatrudnienia. 

Biblioteki posiadają bogaty, uzupełniany co roku księgozbiór – są to książki dla czytelnika 

dorosłego oraz dla dzieci i młodzieży – lektury, książki beletrystyczne, poradniki, literatura 

faktu historycznego, biografie i książki popularno-naukowe. Księgozbiór w roku 2020, liczył 

27 691 książek, w przeliczeniu na 100 mieszkańców łączna liczba woluminów wynosi około 

2,77 książki. W 2020 r. Gmina na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa 

wydała 177 tysięcy zł. Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczy w programie Rozwoju 

Czytelnictwa, który prowadzi Biblioteka Narodowa w Warszawie. W ramach tego programu 

pozyskała 3500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. 
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CZĘŚĆ  II  

REALIZACJA PLANÓW, PROGRAMÓW I  STRATEGII 

 

Gmina Radymno realizuje wiele programów społecznych, wśród których wyróżniamy: 

Strategia rozwoju Gminy Radymno na lata 2016 – 2022 

większość celów Strategii jest realizowana zgodnie z harmonogramem i zostało osiągniętych.  

 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Radymno w 2020 roku 

Został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radymno. Jego celem było podjęcie działań 

profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstaniu nowych 

problemów związanych z alkoholem, zmniejszenie rozmiaru tych, które aktualnie występują 

oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych radzenia sobie i istniejącymi problemami. Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w 2020 r realizowała Gminna Komisja. 

W Programie przyjęto następujące cele: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

• udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą; 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci 

i młodzieży; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Na realizację Programu w 2020 r. wydatkowano kwotę 56 307,22 zł. Źródłami 

finansowania programu są wpływy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Na koniec 2020 r. na terenie Gminy znajdowało się 20 sklepów 

z detaliczną sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, 7 punktów gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży. 

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radymno na lata 2016-2020 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radymno z perspektywą na lata 2016- 2022 

opracowany został w 2016 r. Obowiązek opracowania Programu wynika z założeń 

Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten jest dokumentem 

strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Dokument ten może stanowić warunek uzyskania preferencyjnego finansowania zadań 

zmierzających do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Radymno.  

W 2020 r. w ramach programu zrealizowano częściowo projekt parasolowy dla 

mieszkańców pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii tj. kolektorów słonecznych, pomp 

ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw 
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indywidualnych w gminie wiejskiej Radymno na terenie Gminy Radymno” ( o którym szerzej 

w I cz. raportu). 

3. Planowanie przestrzenne 

W Gminie Radymno miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest 

357 ha, co stanowi 1, 9% powierzchni Gminy. 

W 2020 r. wydano 87 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, 

które objęły swym zakresem powierzchnię 84,32 ha. Liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego wydanych w 2020 r. wynosiła 21 i obejmowała łączną 

powierzchnię terenu gminy – 19,0385 ha. Decyzje celu publicznego dotyczyły głównie 

rozbudowy sieci gazowej oraz energii elektrycznej.  

4. Lokalny Program Rewitalizacji 

Lokalny Plan Rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017 – 2022 został przyjęty 

uchwałą Rady Gminy 31 sierpnia 2017 r. Plan jest narzędziem określającym kierunki działań 

planowanych przez samorząd w zakresie rewitalizacji. Zasięg oddziaływania Programu 

obejmuje sołectwa: Duńkowice, Ostrów, Święte, Zabłotce. Wizja rewitalizacji obejmuje 

obszary zdegradowane. Gmina Radymno staje się gminą przyjazną mieszkańcom, w pełni 

wykorzystuje walory przyrodnicze, kulturalne i społeczne, dając możliwość podniesienia 

standardu życia mieszkańcom oraz rozwoju społecznego i gospodarczego. 

W roku 2020 częściowo zrealizowano zadania w Duńkowicach i Zabłotcach, ujęte  

w LPR. 

5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radymno na lata 

2009 – 2032 

W 2013 roku Rada Gminy Radymno przyjęła Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Radymno na lata 2009 – 2032. W ramach tego Programu 

przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Zgodnie 

z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że na terenie Gminy Radymno łączna 

powierzchnia dachów na których zidentyfikowano występowanie wyrobów zawierających 

azbest to 251 540,27 m2 o szacunkowej masie 2 875 698 kg.  

Do 2020 roku zdemontowano z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych       

601 041 kg wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane było ze środków własnych 

gminy i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W 2020 r. od 45 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radymno, zostało nieodpłatnie 

odebrane 142,730 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowita wartość tego zadania 

wyniosła 74 097,35 zł, w tym dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej: 62 982,75 zł. U 5 właścicieli dokonano demontażu 

azbestowych pokryć dachowych, natomiast od 40 zostały pokrycia azbestowe tylko odebrane. 
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6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Radymno w 2020 r. 

Zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Radymno zostały określone 

w Uchwale nr XIX/11/2020 Rady Gminy Radymno z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Radymno w 2020 r. 

W ramach realizowanego zadania gmina zawarła umowę z firmą Usługi techniczno-

weterynaryjne „ARKA-vet”, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl na świadczenie usług 

polegających na schwytaniu, transporcie, opiece lekarskiej i ewentualnemu przekazaniu 

bezdomnego zwierzęcia do adopcji czy do schroniska dla zwierząt.  

W 2020 roku wyżej wymieniona firma odebrała z terenu Gminy 17 bezpańskich psów i 9 

bezpańskich kotów za kwotę ok 37 150,00 zł. 

7. Inne dokumenty strategiczne Gminy:  

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Radymno na lata 

2016-2022; 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Radymno; 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy dla obszarów: A1 Piaski, 

B Korczowa, D- Młyny, G- Skołoszów, Młyny – składowisko odpadów; 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy dla Gminy 

Radymno na lata 2017-2022; 

• Gminny Program Wspierania Rodzin w Gminie Radymno na lata 2018-2020, 

• Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Radymno na lata 2014-2030; 

• Uproszczony Plan Urządzania Lasu Mienia Gminy Radymno na lata 2020-2029; 

• Uproszczony Plan Urządzania Lasu właścicieli osób fizycznych na lata 2017 2026; 

• Program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019; 

• Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 
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Część III  

Realizacja uchwał Rady Gminy Radymno w roku 2020.  

 

W roku 2020 Rada Gminy obradowała podczas 11 sesji na których podjęła 74 uchwały. 

Zdecydowana większość z nich została w całości zrealizowana (m.in. zmiany budżetowe, 

inwestycje), część jest realizowana w trakcie trwającego roku (np. ustalenie obowiązujących 

stawek) lub będzie także obowiązywać przy następnych latach (programy), część uchwał jest 

w trakcie realizacji (sprzedaże nieruchomości). Jedynie uchwała XXIII/36/2020 z dnia 

28.09.2020 dotycząca zmian budżetowych nie została zrealizowana ze względu na termin 

podjęcia uchwały, w którym brak było opracowanej dokumentacji projektowej dla realizacji 

zadań ujętych w uchwale. Ponadto nadchodzący czas zimowy nie sprzyjał realizacji dużych 

inwestycji drogowych. Wolne środki budżetowe zostały wprowadzone do budżetu na rok 2021.  

Tabela 20. Realizacja uchwał Rady Gminy Radymno w roku 2020. 

Lp

. 

Nr uchwały 

Data podjęcia 
W sprawie 

Referat UG - 

jednostka realizująca 
Stan realizacji 

1. 
XVII/1/2020 

3.02.2020. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radymno 

na 2020 r. 
BF 

zrealizowano 

 

2. 
XVII/2/2020 

3.02.2020. 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Radymno w roku szkolnym 2019/2020. 
OR zrealizowano 

3. 
XVII/3/2020 

3.02.2020. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Radymno. 
BR zrealizowano 

4. 
XVII/4/2020 

3.02.2020. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Radymno. 
BR zrealizowano 

5. 
XVII/5/2020 

3.02.2020. 

nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Radymno 

nieruchomości położonej w obrębie Miasta 

Radymno. 

GE 
 

zrealizowano 

6. 
XVIII/6/2020 

18.02.2020. 

pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego w 

2020 r. 
BF zrealizowano 

7. 
XVIII/7/2020 

18.02.2020. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony. 

GE Zrealizowano 

8. 
XIX/8/2020 

24.04.2020. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radymno 

na 2020 r. 
BF zrealizowano 

9. 
XIX/9/2020 

24.04.2020. 
pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego. BF zrealizowano 

10. 
XIX/10/2020 

24.04.2020. 

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Radymno. 

GE zrealizowano 

11. 
XIX/11/2020 

24.04.2020. 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Radymno w 2020 roku. 

RO zrealizowano 
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Lp

. 

Nr uchwały 

Data podjęcia 
W sprawie 

Referat UG - 

jednostka realizująca 
Stan realizacji 

12. 
XIX/12/2020 

24.04.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno położonej 

obręb Święte. 

GE Zrealizowano 

13. 
XIX/13/2020 

24.04.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno położonej 

obręb Zabłotce. 

GE 
zrealizowano 

 

14. 
XIX/14/2020 

24.04.2020. 

wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z 

podatku od nieruchomości gruntów, budynków i 

budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

pogorszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID – 19. 

 

BF 
zrealizowano 

15. 
XIX/15/2020 

24.04.2020. 

odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie 

Radymno należności cywilnoprawnych od 

podmiotów, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 

19. 

BF zrealizowano 

16. 
XIX/16/2020 

24.04.2020. 

uchylająca uchwałę Nr XXVI/422016 Rady Gminy 

Radymno z dnia 31 października 2016 w sprawie 

ustalenia opłaty prolongacyjnej. 

BF zrealizowano 

17. 
XIX/17/2020 

24.04.2020. 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomiczny z powodu COVID – 19. 

BF zrealizowano 

18. 
XX/18/2020 

15.05.2020. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radymno 

na 2020 r. 
BF zrealizowano 

19. 
XX/19/2020 

15.05.2020. 

pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w 

2020 r. 
BF zrealizowano 

20. 
XX/20/2020 

15.05.2020. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Radymno. 
BF zrealizowano 

21. 
XX/21/2020 

15.05.2020. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia z 

część roku 2020 zwolnienia z podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związany z prowadzeniem działalności gospodarczej 

grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID – 19. 

BF zrealizowano 

22. 
XX/22/2020 

15.05.2020. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID – 19 

BF zrealizowano 

23. 
XX/23/2020 

15.05.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno położonej 

obręb Młyny. 

GE zrealizowano 
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Lp

. 

Nr uchwały 

Data podjęcia 
W sprawie 

Referat UG - 

jednostka realizująca 
Stan realizacji 

24. 
XX/24/2020 

15.05.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno położonej 

obręb Korczowa. 

GE w trakcie realizacji 

25. 
XX/25/2020 

15.05.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno położonej 

obręb Skołoszów. 

GE w trakcie realizacji 

26. 
XX/26/2020 

15.05.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno położonej 

obręb Sośnica. 

GE zrealizowano 

27. 
XXI/27/2020 

8.06.202. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/61/2016 r. Rady 

Gminy Radymno z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiących  własność Gminy Radymno. 

GE zrealizowano 

28. 
XXI/28/2020 

8.06.202. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Radymno. 
BF zrealizowano 

29. 
XXII/29/2020 

25.06.2020. 
udzielenia wotum zaufania. BF Zrealizowano 

30. 
XXII/30/2020 

25.06.2020. 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radymno 

za 2019 r. 
BF zrealizowano 

31. 
XXII/31/2020 

25.06.2020. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radymno 

na 2020 r. 
BF zrealizowano 

32. 
XXII/32/2020 

25.06.2020. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Radymno. 

GE zrealizowano 

33. 
XXIII/33/2020 

28.09.2020. 

pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w 

2020 r. 
BF zrealizowano 

34. 
XXIII/34/2020 

28.09.2020. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radymno 

na 2020 r. 
BF zrealizowana 

35. 
XXIII/35/2020 

28.09.2020. 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Skarbem Państwa – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a 

Gminą Radymno. 

BF W trakcie realizacji 

36. 
XXIII/36/2020 

28.09.2020. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radymno 

na 2020 r. 
BF niezrealizowana 

37. 
XXIII/37/2020 

28.09.2020. 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Radymno w roku szkolnym 2020/2021. 
BR 

Zrealizowano/ w 

trakcie realizacji 

38. 
XXIII/38/2020 

28.09.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno.   (Łazy) 
GE zrealizowano 

39. 
XXIII/39/2020 

28.09.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno.  (Chałupki 

Chotynieckie) 

GE Zrealizowano 

40. 
XXIII/40/2020 

28.09.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno.  (Chałupki 

Chotynieckie) 

GE zrealizowano 
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41. 
XXIII/41/2020 

28.09.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno. (Chotyniec) 
GE zrealizowano 

42. 
XXIII/42/2020 

28.09.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno.   (Korczowa) 
GE 

 

w trakcie realizacji 

43. 
XXIII/43/2020 

28.09.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno.   (Korczowa) 
GE zrealizowano 

44. 
XXIII/44/2020 

28.09.2020. 

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Radymno. 

GE w trakcie realizacji 

45. 
XXIV/45/2020 

12.10.2020. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radymno 

na 2020 r. 
BF zrealizowano 

46. 
XXV/46/2020 

30.10.2020. 

ustalenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 
BF W trakcie realizacji 

47. 
XXV/47/2020 

30.10.2020. 

określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie gminy. 
BF W trakcie realizacji 

48. 
XXV/48/2020 

30.10.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno.   (Ostrów) 
GE w trakcie realizacji 

49. 
XXV/49/2020 

30.10.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno.   (Ostrów) 
GE w trakcie realizacji 

50. 
XXV/50/2020 

30.10.2020. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno.   (Ostrów) 
GE w trakcie realizacji 

51. 
XXVI/51/200 

11.12.2020. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Radymno na 2020 r. 
BF zrealizowana 

52. 
XXVI/52/202011.12.

2020. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Radymno na 2020 r. 
BF zrealizowana 

53. 
XXVI/53/202011.12.

2020. 

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Radymno 
BR zrealizowano 

54. 
XXVI/54/202011.12.

2020. 

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Radymno. 
BR zrealizowano 

55. 
XXVI/55/202011.12.

2020. 

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Radymno. 
BR zrealizowano 

56 
XXVI/56/202011.12.

2020. 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Radymno. 
BR zrealizowano 

57. 
XXVI/57/202011.12.

2020. 

w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
BR zrealizowano 

58. 
XXVI/58/202011.12.

2020. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Radymno. 
RO w trakcie realizacji 
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59. 
XXVI/59/202011.12.

2020. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Radymno i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 

RO w trakcie realizacji 

 

60. 

XXVI/60/202011.12.

2020. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów oraz wysokości za te usługi. 

RO 

 

 

w trakcie realizacji 

 

 

61. 
XXVI/61/202011.12.

2020. 

w sprawie postanowienia o odpłatnym przyjmowaniu 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych z działalności rolniczej 

niestanowiących odpadów komunalnych. 

RO w trakcie realizacji 

62. 
XXVI/62/202011.12.

2020. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne. 

RO w trakcie realizacji 

63. 
XXVI/63/202011.12.

2020. 

w sprawie wyboru metody ustalenia  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości stawek tej opłaty. 

RO zrealizowano 

64. 
XXVI/64/2020 

11.12.2020. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/2019 Rady 

Gminy Radymno z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie 

wzoru deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

RO zrealizowano 

65. 
XXVI/65/2020 

11.12.2020. 

w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców 

usług. 
RO w trakcie realizacji 

66. 
XXVI/66/2020 

11.12.2020. 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Święte. RO zrealizowano 

67. 
XXVI/67/2020 

11.12.2020. 

w sprawie przyjęcia  Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Radymno na lata 2020-2024 z 

perspektywą na lata  2023 – 2028. 

RO w trakcie realizacji 

68. 
XXVI/68/2020 

11.12.2020. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno. 
GE w trakcie realizacji 

69. 
XXVI/69/2020 

11.12.2020. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno. 
GE w trakcie realizacji 

70. 
XXVI/70/2020 

11.12.2020. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Radymno. 
GE w trakcie realizacji 

71. 
XXVI/71/2020 

11.12.2020. 

w sprawie  uchwalenia zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Radymno. 

ZP zrealizowana 

72. 
XXVI/72/2020 

11.12.2020. 

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Radymno z organizacjami 

pozarządowymi, oraz innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021”. 

RO w trakcie realizacji 
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73. 
XXVI/73/2020 

30.12.2020. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Radymno na 2020 r. 
BF zrealizowano 

74. 
XXVI/74/202030.12.

2020. 

w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców 

usług. 
RO w trakcie realizacji 

 

 

Oznaczenia użytych w opracowaniu skrótów: 

BR – Samodzielne stanowisko ds. Biura Rady. 

BF – Referat Budżetowo – Finansowy. 

OR – Referat Organizacyjno – Administracyjny. 

RO – Wieloosobowe stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

ZP – Referat Inwestycji i Przedsiębiorczości. 

GE – Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki gruntami. 
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