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Raport o stanie Gminy Chłopice w roku 2019.
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wójt Gminy Chłopice przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Chłopice w roku 2019.
I. Ogólna charakterystyka Gminy.
1. Położenie i powierzchnia
Gmina Chłopice jest gminą wiejską, położoną w południowo - wschodniej Polsce,
w województwie podkarpackim, w południowym paśmie Pogórza Dynowskiego. Zajmuje
powierzchnię 4911 ha.
Teren gminy usytuowany jest we wschodniej części województwa podkarpackiego i stanowi
0,25% jego powierzchni.
W skład gminy Chłopice wchodzi 7 sołectw: Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Lutków,
Łowce i Zamiechów.
Siedziba władz gminy mieści się w Chłopicach. Do największych sołectw gminy należą Łowce,
Chłopice i Boratyn.
Gminami sąsiadującymi z gminą Chłopice są: gmina Radymno od wschodu, od południa gmina
Rokietnica oraz gmina Orły, od północnej strony gmina Pawłosiów i gmina Jarosław, natomiast
od zachodu gmina Roźwienica.
Gmina Chłopice posiada korzystny układ komunikacyjny. Położona jest w odległości 8 km na
południe od Jarosławia i rozciąga się wzdłuż szlaków komunikacyjnych łączących Jarosław
z Pruchnikiem, Kidałowice z Żurawicą, Chłopice z Radymnem. Przez teren gminy przebiega
odcinek autostrady A – 4.
Gmina Chłopice ma bogatą przeszłość historyczną. Pierwsze unormowane prawa powołujące
gminę Chłopice pochodzą z roku 1933, jednakże w dokumentach Chłopice pojawiają się po raz
pierwszy już w 1435 i 1444 roku. W owych zapiskach wymieniony zostaje właściciel wsi „Nobil
Stanislaus (Stanko) Chłopski de Chłopice”. Przez wieki wieś przechodziła pod opiekę różnych
rodów, aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to cały majątek przejęty został przez państwo.
2. Władze Gminy, jednostki pomocnicze, gminne jednostki organizacyjne.
2.1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt. Obecnie w kadencji 2018 – 2023, od listopada
2018 roku funkcję tę pełni Andrzej Homa.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje
uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w
szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; opracowywanie programów
rozwoju, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
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Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania
urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Wójt jest kierownikiem urzędu. Wójt, jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych.
Urząd realizuje zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do
realizacji gminie oraz zadania realizowane na zasadzie porozumień zawartych z organami
administracji rządowej.
Na
dzień
31.12.2019
przeciętna
liczba
pracowników
zatrudnionych
w Urzędzie Gminy wynosiła 22,4 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na stałe 22 etaty.
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r zostało podjętych 129 Zarządzeń Wójta Gminy,
regulujących różne obszary działalności, w tym między innymi Zarządzenia dotyczące zmian w
budżecie, przedstawieniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy,
powołaniem komisji przetargowych ds. obejmujących zakres ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz powołaniem komisji ds. przeprowadzania postępowania
przetargowych z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja Rady Gminy trwa
5 lat licząc od dnia wyboru. W gminach do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w
liczbie 15.
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Obecny skład Rady Gminy Chłopice VIII kadencji w latach 2018 – 2023 przedstawia się
następująco:
1. Bogusław Dańczuk – Boratyn,
2. Wiesław Homa – Boratyn,
3. Beata Baran – Chłopice,
4. Henryk Kościuk – Chłopice,
5. Andrzej Warański – Chłopice,
6. Piotr Klepak – Dobkowice,
7. Stanisław Niećko – Dobkowice,
8. Henryk Cukier – Jankowice,
9. Franciszek Kiszka – Jankowice,
10. Józef Tarnawski – Lutków,
11. Kazimierz Gral – Łowce,
12. Marek Kwaśny – Łowce,
13. Ryszard Lis – Łowce,
14. Marek Bilinkiewicz – Zamiechów,
15. Zdzisław Sidorczyk – Zamiechów
Funkcję Przewodniczącego Rady sprawuje radny Franciszek Kiszka, funkcję zastępcy
Przewodniczącego radny Piotr Klepak.
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Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Do wyłącznej właściwości Rady należy, między innymi: uchwalanie statutu, uchwalanie
budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, rozpatrywanie
raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
wotum zaufania z tego tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, przyjmowanie programów rozwoju,
ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań
przez te jednostki, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji Rady Gminy. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez
Przewodniczącego. W 2019 r. Rada Gminy przyjęła 87 uchwał.
W roku 2019 w sprawie dwóch uchwał Wojewoda Podkarpacki wydał rozstrzygnięcie
nadzorcze – stwierdzając ich nieważność w trybie nadzoru.
2.3 Jednostki pomocnicze Gminy.
Na terenie Gminy Chłopice funkcjonuje 7 sołectw . W roku 2019 odbyły się wybory
przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysów) oraz członków Rad Sołeckich na
kadencję 2019 – 2024
Sołtysi i składy rad sołeckich Gminy Chłopice w latach 2019 – 2024
Lp.

Sołtys

Nazwa
sołectwa

Rada Sołecka

Chłopice

Beata Baran

Witold Gilarski, Wanda Michałowska, Jolanta
Szuster, Wacław Preisner, Daniel Powroźnik

2.

Boratyn

Bogusław Dańczuk

Jacek Drzystek, Witold Piętnik,Paweł Pikor
,Maria Wota

3.

Dobkowice

Franciszek Szawarniak

Tomasz Gładysz , Jan Tarnawski
Bronisław Wołoszyn

4.

Jankowice

Magdalena Potoczny

5.

Lutków

Dariusz Nasiewicz

6.

Łowce

Wojciech Gilarski

7.

Zamiechów

Marek Bilinkiewicz

1.

Monika Wojdyło, Łukasz Fronc
Tomasz Homa, Damian Lorynowicz
Stanisław Maga

Roman Bąk, Adam Kiełt
Krzysztof Słaby
Tomasz Strawa, Mariusz Gral
Władysław Buczek
Roman Klepak, Krzysztof Maj, Janusz
Wróbel, Anna Stępień, Jolanta Stasik
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Jednostki organizacyjne
W 2019 r. w Gminie funkcjonowały następujące jednostki budżetowe i samorządowe
instytucje kultury:
1. Gminny Ośrodek Kultury

2. Gminna Biblioteka Publiczna

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
4. Szkoła Podstawowa w Chłopicach ze Szkołą Filialną w Boratynie
5. Szkoła Podstawowa w Łowcach
6. Szkoła Podstawowa w Jankowicach
7. Szkoła Podstawowa w Dobkowicach
8. Szkoła Podstawowa w Zamiechowie
9. Publiczne Gimnazjum w Boratynie
10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zamiechowie
11. Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach
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3. Demografia
3.1. Liczba mieszkańców gminy.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt
stały i czasowy w gminie Chłopice wynosiła 5678 osób, w tym 2849 mężczyzn i 2829 kobiet.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt
stały i czasowy w gminie Chłopice wynosiła 5640 osób, w tym 2845 mężczyzn i 2795 kobiet. W
tym w wieku 14 lat i mniej jest 861 osób, kobiet w wieku od 15 do 59 lat jest 1834, mężczyzn
w wieku od 15 do 64 lat jest 2022, pozostałych osób jest 923.
3.2.

W podziale na miejscowości liczba ludności przedstawia się następująco:

Miejscowość

Mieszkańcy w 2019 r.

Boratyn

890 pobyt stały + 2 pobyt czasowy

Chłopice

994 pobyt stały + 9 pobyt czasowy

Dobkowice

878 pobyt stały + 2 pobyt czasowy

Jankowice

803 pobyt stały + 9 pobyt czasowy

Lutków

267 pobyt stały

Łowce

1233 pobyt stały + 1 pobyt czasowy

Zamiechów

550 pobyt stały + 2 pobyt czasowy

Ogółem
3.3.

5 640 mieszkańców
Migracje – krajowe i zagraniczne

W 2019 roku z gminy Chłopice wymeldowało się 103 osoby, z innych gmin zameldowało się
65 osób.
Brak zgłoszeń o wyjeździe za granicę.
3.4.

Przyrost naturalny

W 2019 roku w Gminie Chłopice urodziło się 75 dzieci, w tym 46 chłopców i 29 dziewczynek.
Zmarło 47 osób, w tym 23 mężczyzn i 24 kobiety.
3.5.

Sprawy urzędowe

W 2019 roku wydanych zostało 416 dowodów osobistych.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w Gminie Chłopice to około
3 tygodnie.
W 2019 na terenie Gminy Chłopice zawarto 34 małżeństwa, natomiast rozwodów było 8.
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4. Udział w stowarzyszeniach
Od 2008r. Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Z tradycją w nowoczesność”
Celem LGD jest kształtowanie długofalowej współpracy pomiędzy jednostkami samorządów
terytorialnych, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności. Zbudowane wspólnie
partnerstwo trójsektorowe ukierunkowano na rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów
i doświadczeń oraz lepszą koordynację podejmowanych działań. Podjęta aktywność wpływa
korzystnie na stopień społecznego zaangażowania w rozwój, promocję obszarów wiejskich
oraz poprawę jakości życia. Organizacje uczestniczące w partnerstwie wypracowują nowe
cele, wspólne zadania czy działania. Obszar Lokalnej Grupy Działania obejmuje łącznie 684 km²
zamieszkiwany przez 66 569 osób.
Obecnie Lokalna Grupa Działania stanowiona jest przez partnerów z gmin – Chłopice,
Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymno.
Ponadto Gmina jest członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
W skład Stowarzyszenia wchodzi 47 gmin, w tym Gmina Chłopice. „Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych" jest regionalnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów i województwa podkarpackiego zawartym dla
wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego członków oraz
budowania integralności tego regionu Polski.
II.
Finanse Gminy
1. Informacje finansowe
Budżet Gminy w 2019r. po stronie dochodów pierwotnie uchwalony na kwotę 21 780 697,50
zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 3 685 314,68 zł i na dzień 31 grudnia 2019r. plan
dochodów wynosił 25 466 012,18 zł, wykonanie 24 913 044,38 zł, co stanowi 97,83 %
Źródła dochodów gminy oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady
ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa
szczegółowo określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodami
jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe
z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu
terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami jednostek samorządu
terytorialnego mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych
przepisach.
Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 20 840 697,50 zł, po
zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę
3 960 649,68 zł, i na dzień 31 grudnia 2019r. plan wydatków wynosił 24 801 347,18 zł,
wykonanie 22 802 497,35 zł, co stanowi 94,64 %.
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Kierunki wydatków budżetu gminy determinuje zakres wykonywanych przez Gminę zadań. W
zakresie wydatków bieżących największą część stanowią wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu oświaty oraz rodziny i pomocy społecznej. Szczegółowo realizacja budżetu została
przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za 2019 rok.
3) Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań.
W roku 2019 gmina pozyskała dotację w kwocie 75 000 zł otrzymaną z samorządu
województwa w ramach programu ochrony gruntów rolnych na realizację zadań
inwestycyjnych, realizowanych na podstawie umów z przeznaczeniem na budowę i
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Chłopice na dz. 554,
543, Jankowice dz. 480/3 i Boratyn dz. 186/5.
Gmina otrzymała także kwotę 200 000 zł z Ministerstwa Sportu 9 całość
dofinansowania 415 000 zł) - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla
boisk przy szkole podstawowej w Łowcach.
Z Fund uszu Sprawiedliwości pozyskano środki w wysokości 233 820,54 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla
jednostki OSP Łowce.
Z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019r Gmina otrzymała środki w wysokości
472 684,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: - przebudowa odcinka drogi gminnej Nr
111463R Łowce – Tuczempy w wysokości 320 648,00 zł oraz – przebudowa odcinka drogi
gminnej Nr 111459R Dobkowice – Kaszyce w wysokości 152 036,00 zł
W 2019r. Gmina Chłopice realizowała dwa programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, były to:
1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice” – projekt realizowany w
ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1
Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji w latach 2019 – 2020,
2. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci
i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII
Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej, okres realizacji w latach 2019 – 2020.
4) Realizacja zadań inwestycyjnych.
W roku 2019 z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki
w wysokości 1 277 596,40 zł.
Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku:
- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn.: przebudowa drogi
powiatowej Nr 1792R Łowce – Zamiechów – w miejscowości Zamiechów poprzez budowę
chodnika
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- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn.: przebudowa drogi
powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów w miejscowości Dobkowice poprzez budowę
chodnika
- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn.: przebudowa drogi
powiatowej Nr 1787R Chłopice – Łowce - Radymno w miejscowości Chłopice poprzez budowę
chodnika
- przebudowa drogi gminnej Nr 1 11456R Boratyn – Dobkowice w Boratynie przez Parcelację
od strony Tapina
- przebudowa części drogi gminnej Nr 1 11452R w miejscowości Chłopice poprzez budowę
chodnika od km 0 + 194 do km 0 + 330
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym. 1266, w miejscowości
Chłopice
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Chłopice
na dz. 554, 543, Jankowice dz. 480/3 i Boratyn dz. 186/5
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27 w miejscowości Lutków
- przebudowa części drogi wewnętrznej na działce o nr 765 w miejscowości Boratyn
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce 145 w miejscowości Lutków
- budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice - opracowanie projektu
- wykonanie projektu i budowa parkingu obok byłej mleczarni w Dobkowicach
- budowa sceny przy świetlicy w Lutkowie
- zagospodarowanie mienia wiejskiego wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i montaż
ławek i stolika, nasadzenia zielenią, zakup i montaż paleniska
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw poprzez budowa chodnika,
ogrodzenia, zakup i montaż ławek, nasadzenia zieleni
- zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Bojanówka
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamiechowie
- umocowanie skarpy płytami ażurowymi oraz wykonanie wejścia poprzez budowę schodów
na parking przy kościele/kaplicy cmentarnej w m. Jankowice
- system obsługi posiedzeń dla Gminy Chłopice
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łowce
- dotacja dla OSP Jankowice - system selektywnego alarmowania
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice
- opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn do nr 158
- opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego – Boratyn Parcelacja od nr
domu 124 do 128
- dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego w Chłopicach ze stacji Chłopice 4
- rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowcach
- opracowanie projektu na kompleks sportowo-rekreacyjny w Chłopicach
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5) Poziom zadłużenia

2. Zadłużenie gminy.
Na dzień 31.12.2019 zadłużenie gminy zmalało w stosunku do dnia 31.12.2018r. o kwotę
940 000 zł i wynosiło 3 900 000,00 zł.
Stan zadłużenia Gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnie
nie

Stan
pożyczek
i kredytów
na dzień
31.12.2019r

BS Chłopice
Kredyt z 2013r.
BS Chłopice
Kredyt z 2014r
BS Chłopice
Kredyt z 2015r
BS Chłopice
Kredyt z 2018r
Razem

Spłaty w latach
2020

2021

2022

2023

2024

1 650 000

650 000

500 000

500 000

500 000

100 000

200 000

200 000

770 000

70 000

100 000

100 000

500 000

980 000

120 000

120 000

120 000

120 000

500 000

3 900 000

940 000

920 000

920 000

620 000

500 000

Zadłużenie Gminy Chłopice na dzień 31.12.2019r. wraz z harmonogramem spłaty
pożyczek oraz wydatki bieżące na obsługę długu

Wyszczególnienie

Spłaty w latach

Kwota
2020

Stan zadłużenia
na dzień
31.12.2019
Wydatki bieżące
planowane
na
obsługę długu wg
WPF
Razem

2021

2022

2023

2024

3 900 000

940 000

920 000

920 000

620 000

500 000

243 000

78 000

60 000

45 000

30 000

30 000

4 143 000

1 018 000

980 000

11

96500
650 000
0

530 000

3. Fundusz sołecki
Wysokość środków przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego w Gminie Chłopice w
2019 roku wyniosła: 226 783,92 zł

W rozbiciu na poszczególne sołectwa kwoty przedstawiają się następująco:
Sołectwo
Boratyn
Chłopice
Dobkowice
Jankowice
Lutków
Łowce
Zamiechów
Razem

Sołectwo

ŁOWCE

LUTKÓW

Plan wg pozycji
na 2019-12-31
37 451,20
37 451,20
37 451,20
37 451,20
15 855,35
37 451,20
28 462,91
233 171,17

37 183,60
35 059,50
36 313,98
37 295,96
17 452,23
35 319,34
28 159,31

% wyk.
p.p.
99,29%
98,90%
96,96%
99,59%
100,00%
94,31%
98,93%

226 783,92

97,26%

Wykonanie

Kwota
przypadająca
na zadanie
z funduszu
sołeckiego

Zadanie
Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej
w Łowcach (Podgaj)
Zakup kosiarek – traktorka i kosy spalinowej
do koszenia mienia wiejskiego w Łowcach
Zakup stolików i krzeseł do świetlicy
wiejskiej w Łowcach
Wyposażenie ogólnodostępnej rekreacji
poprzez zakup ławek, małej altanki z
zadaszeniem, zakup ryb do stawu, zakup
drzewek do nasadzeń, zakup i montaż kotw
zabezpieczających staw przed osuwaniem się
ziemi
Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy
wiejskiej Bojanówka
Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły
Podstawowej w Łowcach
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr
27 w miejscowości Lutków
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce
145 w miejscowości Lutków
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Ogólna kwota
funduszu
sołeckiego

3 000,00
10 000,00
3 905,00

35 319,34
3 414,34

10 000,00
5 000,00
5 452,23
17 452,23
12 000,00

Sołectwo

Kwota
przypadająca
na zadanie
z funduszu
sołeckiego

Zadanie
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy
wiejskiej w Zamiechowie
zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej

ZAMIECHÓW

BORATYN

DOBKOWICE

JANKOWICE

CHŁOPICE

Zakup
pomocy
dydaktycznych
do
przedmiotów ścisłych i językowych –
magnetofony, laptop do tablicy interaktywnej
do Szkoły Podstawowej w Zamiechowie
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie
wsi Zamiechów
Przebudowa części drogi wewnętrznej na
działce o nr 765 w miejscowości Boratyn
Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w
Boratynie
Opracowanie dokumentacji i wykonanie
oświetlenia ulicznego – Boratyn Parcelacja
od nr domu 124 do 128
Opracowanie
projektu
i
wykonanie
oświetlenia ulicznego w miejscowości
Boratyn do nr 158 (1 lampa)
Wykonanie projektu i budowa parkingu obok
byłej mleczarni w Dobkowicach
Remont łazienek w Szkole Podstawowej w
Dobkowicach
Zakup nagłośnienia do świetlicy
Zakup komputerów do tablic interaktywnych
do Szkoły Podstawowej w Jankowicach
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej i placu zabaw poprzez budowa
chodnika, ogrodzenia, zakup i montaż ławek,
nasadzenia zieleni
Zagospodarowanie
mienia
wiejskiego
wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i
montaż ławek i stolika, nasadzenia zielenią,
zakup i montaż paleniska
Opracowanie projektu
na kompleks
sportowo-rekreacyjny w Chłopicach
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Ogólna kwota
funduszu
sołeckiego

13 500,01
1 499,99
7 458,12

28 159,31

5 701,19
8 232,40
15 951,20
11 000,00

37 183,60

2 000,00
30 000,00
36 313,98
6 313,98
1 600,00
5 846,99
37 295,96
29 848,97

23 959,51
35 059,50
11 099,99

Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w Łowcach (Podgaj) w ramach Funduszu
Sołeckiego 2019

Zagospodarowanie mienia wiejskiego wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i montaż ławek
i stolika, nasadzenia zielenią, zakup i montaż paleniska
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III Realizacja zamówień publicznych w 2019 roku w Gminie Chłopice.
1. Zamówienia powyżej 30 000 EURO realizowane na podstawie przepisów ustawy
„Prawo0 zamówień publicznych”.
1.1. Przetarg na usługi społeczne pn.: Realizacja usługi pogłębionej diagnozy problemowej i
wprowadzenie UP do projektu pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic
środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki
Przetarg ogłoszono w bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na stronie internetowej BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.02.2019 r. Wpłynęły 4 oferty. Komisja dokonała oceny
ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
porównaniem ceny.
Postępowanie unieważnione w dniu 22.03.2019 z powodu obiektywnej niemożności
realizacji zamówienia.
1.2.Przetarg nieograniczony (Usługi): „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu
Gminy Chłopice w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 grudnia 2020r.”
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 10.06.2019r. wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała oceny oferty
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Postępowanie unieważnione w dniu 20.06.2019 – cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
1.3. Przetarg nieograniczony (Roboty budowlane): Remont wewnętrznej instalacji
elektrycznej w Szkole Podstawowej w Łowcach ETAP II.
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 17.06.2019 r. wpłynęło 4 oferty. Komisja dokonała oceny ofert
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem
ceny. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 08.07.2019r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Usługi Elektroinstalacyjne Marek Szabarkiewicz
ul. Sanatoryjna 5 37-700 Przemyśl
Wartość zamówienia brutto: 75 960,00 zł
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1.4. Przetarg nieograniczony (Usługi):"Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu
Gminy Chłopice w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 18.06.2019 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny. .
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 03.07.2019r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15 37-500 Jarosław
Wartość zamówienia brutto: 370 000,00 zł

1.5. Przetarg nieograniczony (Roboty budowlane ): „Budowa boiska wielofunkcyjnego i
budynku zaplecza dla boisk przy Szkole Podstawowej w Łowcach”
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 15.07.2019 r. wpłynęły 3 oferty. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny.
Postępowanie unieważnione w dniu 15.07.2019 – cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
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1.6. Przetarg nieograniczony (Roboty budowlane): . „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Chłopice”
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 01.08.2019 r. wpłynęły 4 oferty. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny.
W postępowaniu odrzucono 1 ofertę.
Postępowanie unieważnione w dniu 27.08.2019 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

1.7.Przetarg nieograniczony (Roboty budowane ): „Budowa boiska wielofunkcyjnego i
budynku zaplecza dla boisk przy Szkole Podstawowej w Łowcach „
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 31.07.2019 r. wpłynęły 3 oferty. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny.
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22.08.2019r.
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Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek
36-22 Jasienica Rosielna 269B
Wartość zamówienia brutto: 811 215,69 zł
1.8. Przetarg nieograniczony (Roboty budowane): „Przebudowa i remont dróg
wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice „
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 02.08.2019 r. wpłynęło 5 ofert, w tym 1 po terminie składania
ofert. Komisja oceny ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i porównaniem ceny. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14.08.2019r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.
Hawłowice 121 37-560 Pruchnik
Wartość zamówienia brutto: 166 033,60 zł
1.9.Przetarg nieograniczony (Dostawa): „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowcach „
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 12.08.2019 r. wpłynęły 2 oferty. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny.
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29.08.2019r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
DRAGOS Spółka Cywilna S. Kucharz B. Dudek
ul. Kazdębie 121 43-530 Dabrowa Górnicza
Wartość zamówienia brutto: 259 800,60 zł
1.10.Przetarg na usługi społeczne pn.: Realizacja usługi pogłębionej diagnozy problemowej
i wprowadzenie UP do projektu pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic
środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki
Przetarg ogłoszono w bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na stronie internetowej BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.08.2019 r. Wpłynęły 2 oferty. Komisja dokonała oceny
ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
porównaniem ceny.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik
ul. Budowlanych 3 37-550 Radymno
Wartość zamówienia brutto: 12 390,00 zł
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1.11.Przetarg nieograniczony (Robota budowlana): „Przebudowa dróg na terenie Gminy
Chłopice – budowa miejsc postojowych i chodnika „
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części
Część I Budowa miejsc postojowych na części dz. nr 440 i 198/5 w miejscowości
Dobkowice
Część II Przebudowa drogi gminnej Nr 111452R w m. Chłopice, poprzez budowę
chodnika odc. od km 0+194 do km 0+330
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 17.09.2019 r. wpłynęły 2 oferty. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny.
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 01.10.2019r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Część I:
Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna
Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik
Wartość zamówienia brutto: 31 137,45 zł
Część II:
FHU KOSTAR Artur Kosteczko
37-562 Rokietnica 262
Wartość zamówienia brutto: 87 569,24 zł
1.12.Przetarg nieograniczony (Robota budowlana): „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Chłopice „
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 23.09.2019 r. wpłynęły 4 oferty. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny.
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17.10.2019r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.
ul. Nowa 30J 37-400 Nisko
Wartość zamówienia brutto: 3 516 447,00 zł
1.13.Przetarg nieograniczony (Robota budowlana): „Remont i przebudowa dróg gminnych
na terenie Gminy Chłopice „
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Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części
Część I Remont odcinka drogi gminnej Nr 111463R Łowce - Tuczempy na działce o nr
ewidencyjnym 1103/4 w miejscowości Łowce
Część II Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce od km 0+507
do km 1+335
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 17.09.2019 r. wpłynęły 2 oferty. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Część I: Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24.10.2019r.
PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna
ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8 27-600 Sandomierz
Wartość zamówienia brutto: 396 013,53 zł
Część II: Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28.10.2019r.
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Wartość zamówienia brutto: 249 950,32 zł
1.14.Przetarg nieograniczony (Usługi):" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Chłopice w roku 2020
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 20.11.2019 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny. .
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 04.12.2019r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15 37-500 Jarosław
Wartość zamówienia brutto: 712 600,00 zł
1.15.Przetarg na usługi społeczne pn.: Wykonanie usługi wsparcia specjalistycznego dla
dzieci (35 osób) w zakresie zdiagnozowanych trudności/deficytów uczestniczących w
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projekcie pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i
młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki
Przetarg ogłoszono w bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na stronie internetowej BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.11.2019 r. Wpłynęły 4 oferty. Komisja dokonała oceny
ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
porównaniem ceny.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Część I wsparcie specjalisty psychologa : Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20.12.2019r.
RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik
ul. Budowlanych 3 37-550 Radymno
Wartość zamówienia brutto: 19 140,00 zł
Część II wsparcie specjalisty pedagoga : Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20.12.2019r.
RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik
ul. Budowlanych 3 37-550 Radymno
Wartość zamówienia brutto: 19 600,00 zł
Część III wsparcie specjalisty logopedy : Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20.12.2019r.
BPR Consulting Paulina Rydz
ul. Radwańska 27/2u 90-540 Łódź
Wartość zamówienia brutto: 6 480,00 zł
1.16.Przetarg na usługi społeczne pn.: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi szkolenie z języka
angielskiego
Przetarg ogłoszono w bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na stronie internetowej BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.12.2019 r. Wpłynęło 6 ofert. Komisja dokonała oceny ofert
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem
ceny.
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31.12.2019r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik sp.j.
ul. Ks. Jałowego 2 35-010 Rzeszów
Wartość zamówienia brutto: 31 104,00 zł
2. Realizacja zadań inwestycyjnych.
Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku :
2.1. Boratyn
- przebudowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 186/5, 390 m² asfaltu
- przebudowa drogi gminnej 111456R Boratyn Parcelacja, 158m² asfaltu
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2.2.Chłopice
- przebudowa drogi wew. na dz. o nr ew. 543,554, 769 m² asfaltu
- przebudowa drogi wew. na dz. o nr ew. 1266, 275m²
- wykonanie dokumentacji na budowę wiaty tanecznej
- budowa chodnika przy drodze gminnej 136 mb
- Projekt adaptacji budynku ośrodka zdrowia na remizę OSP
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R – chodnik 120 m
2.3. Łowce
- rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego zaplecza dla boisk przy szkole
- II etap remontu instalacji elektrycznej w szkole podst.
- remont drogi gminnej Łowce – Tuczempy – 2056 mb
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R - chodnik
2.4. Jankowice
- przebudowa drogi wew. na dz. o nr ew. 480/3, 273 m²
2.5. Zamiechów
- remont drogi gminnej 111460R Zamiechów Wola 160m²
2.6. Lutków
- Budowa sceny widowiskowej
2.7. Dobkowice
- budowa chodnika przy drodze powiatowej, 350mb
3. Drogi
1. Ilość dróg gminnych w km na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2019
roku – 41 km.
b) długość w km dróg asfaltowych (gminnych) wg stanu na dzień 1 stycznia
2019 roku 22 km, 31 grudnia 2018 roku - 23 km. Długość dróg asfaltowych
wewnętrznych 2 km.
e) stan dróg wg. systemu oceny stanu nawierzchni w podziale na
poszczególne kategorie dróg
Stan dróg gminnych można określić jako dobry ze względu na to, że na 41
km dróg, 23 km. dróg ma nawierzchnię asfaltową, 5 km nawierzchnię
kamienną, pozostała część dróg gminnych gruntowych przebiega w polach
uprawnych bez zabudowy mieszkalnej.
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IV Informacja o mieniu Gminy.
Do gminnego zasobu nieruchomości należą działki, które są własnością Gminy Chłopice,
a nie zostały oddane innym podmiotom w użytkowanie wieczyste oraz działki, których
użytkownikiem wieczystym jest Gmina Chłopice. Gospodarowanie tym zasobem polega
w szczególności m.in. na:
1) Nabywaniu nieruchomości do zasobu w wyniku:
- komunalizacji gruntów Skarbu Państwa,
- przyjęcia darowizny od osób fizycznych i prawnych,
- przyjęcia spadku,
- zakupu lub zamiany,
- przejęcia nieruchomości za zobowiązania dłużników wobec Gminy, w szczególności za
zobowiązania podatkowe,
- innych czynności prawnych, np. umowy użytkowania wieczystego.
2) Zbywaniu nieruchomości w wyniku:
- umowy sprzedaży bądź zamiany,
3) Wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości,
4) Przekazywaniu nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy
Chłopice.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. stan ewidencji gruntów przedstawia się następująco:
- Ogólna powierzchnia gruntów, na które Gmina Chłopice posiada prawo własności wynosi
137,1371 ha.
- Według operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę
Jarosławskiego, Gmina Chłopice jest władającym na zasadach samoistnego posiadania
gruntów o łącznej powierzchni 39,2522 ha.
- Powierzchnia gruntów gminy oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi łącznie 0,4818 ha.
- Gmina Chłopice jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa o łącznej pow. 1,2950 ha, położonych w Jankowicach tj:
- działka nr: 22/2 o pow. 0,0500 ha - zabudowana studnią głębinową S2a,
- działka nr: 146/5 o pow. 1,2450 ha - boisko sportowe wraz z obiektami i urządzeniami
budowlanymi.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nastąpiły następujące zmiany w zasobie
nieruchomości:
a) majątek nabyty:
W wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa, Gmina Chłopice nabyła własność 19 działek
o łącznej powierzchni 3,6400 ha, położonych w miejscowościach: Boratyn, Jankowice i Łowce
– w tym:
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2 działki w miejscowości Boratyn, zabudowane kompleksem boiska sportowego pn.
”Moje Boisko ORLIK 2012”. Działki te, do dnia 07.10.2019 r. stanowiły własność SP i
były przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Chłopice,
1 działka położona miejscowości Boratyn, stanowiąca teren istniejącego cmentarza,
16 działek stanowiących drogi w miejscowościach: Boratyn (10 dz.), Jankowice (5 dz.)
i Łowce (1 dz.)
Na podstawie decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 07.01.2015 r. znak: GKIII.6822.16.2016 ws. zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Dobkowice oraz
treści KW nr PR1J/00090521/9, w operacie EGiB uwidoczniono własność 8 działek
(grunty pod rowami) o łącznej pow. 0,7467 ha
Wartość ww. działek wg. cen ewidencyjnych wynosi: 187 078,50 zł.
Darowizny: W 2019 r. Gmina Chłopice nie otrzymała własności nieruchomości w
drodze darowizny.
Kupno: W 2019 r. nie kupowano nieruchomości do zasobu Gminy Chłopice.
Zamiana: W 2019 r. nie dokonywano zamiany nieruchomości.

b) majątek zbyty:
W 2019 r. z zasobu Gminy Chłopice sprzedano:
 4 niezabudowane nieruchomości położone w obrębach ewidencyjnych: Chłopice (1
działka), Dobkowice (1 działka) i Łowce (2 działki),
 1 działkę w miejscowości Łowce, zabudowaną budynkiem mieszkalnym stanowiącym
własność os. fizycznej,
 1 działkę w miejscowości Dobkowice, zabudowaną budynkiem po byłej zlewni mleka,
 Łączna wartość nieruchomości zbytych z zasobu gminy wynosi: 56 010,50 zł.
c) W 2019 r. wydzierżawiono grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni – 0,8322 ha.
Łącznie na 31.12.2019 r. wydzierżawionych jest 43,7044 ha gruntów mienia komunalnego.
d) W 2019 r. do Urzędu Gminy Chłopice nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntu Gminy w prawo własności.
e) W 2019 r. Wójt Gminy Chłopice złożył do Wojewody Podkarpackiego jeden wniosek
o przekazanie na rzecz Gminy Chłopice prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Boratynie oznaczonej jako działki nr: 320/1 i 321/1 o łącznej pow. 1,09 ha,
zabudowane kompleksem boiska sportowego pn. ”Moje Boisko ORLIK 2012”, będące
przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Chłopice (przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności).
f) W 2019 r. Wójt Gminy Chłopice złożył 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Jarosławiu o
założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością Gminy Chłopice.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Chłopice, na których znajdują się budowle i
urządzenia wodociągowe oraz związane z oczyszczaniem ścieków (m.in. stacja uzdatniania
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wody, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, studnie głębinowe) o łącznej powierzchni
1,5029 ha oddane są w użyczenie jednostce budżetowej Gminy Chłopice – jaką jest Gminny
Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Chłopice, zabudowane budynkami Szkół, salą
gimnastyczną w Chłopicach, kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” (w Boratynie i
Zamiechowie) oraz towarzyszącą im infrastrukturą - oddane są w trwały zarząd jednostkom
organizacyjnym Gminy Chłopice (szkoły) na cele związane z oświatą oraz z upowszechnianiem
sportu.
V) Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami to:
- nabywanie nieruchomości do zasobu gminy poprzez bieżącą komunalizację gruntów mienia
Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez zakładanie dla nich ksiąg wieczystych,
- dzierżawa i wynajem nieruchomości.

V Edukacja
Na terenie gminy w 2019r. funkcjonowało 5 szkół podstawowych w miejscowościach;
Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Łowce i Zamiechów, 1 szkoła filialna Szkoły Podstawowej w
miejscowości Boratyn , przedszkole samorządowe z dwoma oddziałami - „zerówka” i oddział
dla dzieci młodszych w Łowcach. W szkołach podstawowych ( oprócz szkoły w Łowcach )
prowadzone były oddziały przedszkolne, w tym w szkołach w Chłopicach i w Dobkowicach z
dwoma oddziałami- „zerówka” i oddział dla dzieci młodszych. Do 31.08.2019r. funkcjonowało
także Publiczne Gimnazjum w Boratynie oraz w szkole podstawowej w Łowcach klasa
dotychczasowego gimnazjum. Wygaszenie działalności gimnazjów nastąpiło z mocy prawa na
podstawie ustawy z dnia 14.12.2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Do 31.08.2019r. funkcjonowała także klasa „0” w szkole filialnej w Boratynie. Od września
2019 r. w szkołach podstawowych ( oprócz Dobkowic, gdzie nie zgłoszono takiego
zapotrzebowania ) funkcjonowały świetlice szkolne w następujących liczbach godzin w
tygodniu: w szkole w Chłopicach 12 godzin, w szkole w Łowcach 10 godzin, w szkole w
Jankowicach 5 godzin oraz w szkole w Zamiechowie 2,5 godziny.
Wydatki na prowadzenie zadań oświatowych wyniosły 7.445.875,66 zł., z tej kwoty
7.260.073,84 zł. wydatkowano w budżetach szkół. Pozostała kwota 185.801,82 zł.
wydatkowana została z budżetu Urzędu Gminy z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach
publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
69.995,27 zł.,
- dowożenie uczniów, w tym niepełnosprawnych do szkół 87.264,59 zł.,
- wydatki dotyczące wygaszonego 31.08.2019r. gimnazjum w Boratynie 3.922,87 zł.
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( wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2019r. oraz wydatki
za media za 08.2019r. na podstawie faktur, które zostały wystawione we 09.2019r. ),
- wydatki w ramach Funduszy Sołeckich 24.619,09 zł., które zostały przeznaczone na:
zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łowcach 5.000 zł.,
zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zamiechowie 7.458,12 zł.,
zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Jankowicach 5.846,99 zł.,
zakup materiałów zużytych do remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Dobkowicach
6.313,98 zł. ( prace remontowe zostały wykonane przez pracowników Gminnego Zarządu
Gospodarką Komunalną w Chłopicach ).
Wydatki zrealizowane w budżetach szkół na poszczególne jednostki przedstawiają się
następująco;
- Publiczne Gimnazjum w Boratynie 298.189,39 zł., w tym na:
realizację zadań wymagających
3.881,11 zł.,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 600,00 zł.,
pozostałe wydatki - 293.708,28 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę
11.748,33 zł. ( jedna klasa do której uczęszczało 25 uczniów ).
- Szkoła Podstawowa w Chłopicach ( łącznie ze Szkołą Filialną w Boratynie) 1.935.154,78, w
tym na:
realizację zadań wymagających
16.883,69 zł.,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.000,00 zł.,
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
12.594,87 zł.,
stołówkę szkolną, w której sporządzane są posiłki dla uczniów szkół w Chłopicach, Boratynie i
Jankowicach
146.784,02 zł.,
oddział przedszkolny 215.427,76 zł.,
świetlicę szkolną 8.048,41 zł.,
wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia z dodatkowej subwencji oświatowej
44.925 zł.,
pozostałe wydatki
10.941,93 zł.

1.484.491,03 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

- Szkoła Podstawowa w Dobkowicach 1.010.000,02, w tym na:
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realizację zadań wymagających
11.878,19 zł.,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

1.600,00 zł.,

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
4.533,30 zł.,
oddział przedszkolny 209.022,34 zł.,
pozostałe wydatki
13.816,24 zł.

782.966,19 zł.,

w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

- Szkoła Podstawowa w Jankowicach 1.184.258,47 zł., w tym na:
realizację zadań wymagających
71.728,94zł.,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

4.400,00 zł.,

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
6.131,13 zł.,
oddział przedszkolny 93.930,41 zł.,
świetlicę szkolna 3.685,83 zł.,
pozostałe wydatki 1.004.382,16,
17.830,32 zł.

w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

- Szkoła Podstawowa w Łowcach 1.483.545,88, w tym na:
realizację zadań wymagających
80.621,86 zł.,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3.600,00 zł.,

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
8.081,08 zł.,
wydatki na remont instalacji elektrycznej ( II etap wraz z materiałami zużytymi do
pomalowania pomieszczeń szkolnych ) 79.228,93 zł.,
wydatki za zakup monitora interaktywnego i książek do biblioteki szkolnej 12.900 zł.,
świetlicę szkolną 6.705,30 zł.,
pozostałe wydatki
13.369,28 zł.

1.292.408,71 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

-Szkoła Podstawowa w Łowcach - klasy dotychczasowego gimnazjum 124.711,83 zł.,
w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę 5.196,33 zł.
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( jedna klasa do której uczęszczało 24 uczniów )
- Szkoła Podstawowa w Zamiechowie 802.484,94 zł., w tym na:
stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2.200,00 zł.,

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
3.063,39 zł.,
oddział przedszkolny 75.519,83 zł.,
świetlicę szkolną 1.130,24 zł.,
pozostałe wydatki
23.494,34 zł.

720.571,48 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

Dochody wykonane z tytułu otrzymania:
-z budżetu państwa subwencji oświatowej 4.517.530 zł.,
-z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
153.404,02 zł., - z budżetu państwa dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
34.403,77 zł.,
- z budżetu państwa dotacji na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.000 zł.,
- z budżetu państwa dotacji na zakup sprzętu w ramach programu „Aktywna tablica” 6.320 zł.
- dochody wykonane przez szkoły z tytułu m.in. odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej
i przedszkolnej, wynajmu sali gimnastycznej 146.136,94 zł.
Wymienione wyżej dochody stanowią kwotę 4.861.794,73 zł. i pokryły 65,30 % wszystkich
wydatków na oświatę. Pozostała kwota wydatków w wysokości 2.584.080,93 zł. pokryta
została z innych dochodów gminy.
We wrześniu 2019r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 370 uczniów. Do
przedszkola samorządowego w Łowcach zapisanych zostało 42-je dzieci, a do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych 109.
Do jednej klasy w szkole podstawowej uczęszczało w 2019 r. średnio 9,25 uczniów.
Odpowiednio w ;
Chłopicach - 15,76,
Łowcach - 12,08,
Dobkowicach - 8,10,
Jankowicach - 8,05,
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Zamiechowie – 4,60,
Boratynie – 6,89.
Przeciętne w 2019r. zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło 72,71
etatów. Zatrudnienie według stanu na 31.12.2019r. to 71,49 etatów, tym 2,67 etatów
nauczycieli stażystów, 9,53 etatów nauczycieli kontraktowych, 13,25 etatów nauczycieli
mianowanych i 46,04 etatów nauczycieli dyplomowanych, w osobach - 76.
Przeciętne w 2019r. zatrudnienie pracowników administracji i obsługi ( w przeliczeniu na
pełne etaty ) wyniosło 26,28 etatów. Zatrudnienie według stanu na 31.12.2019r. to 24,75
etatów, w osobach - 27.
W ciągu 2019r. nie zwolniono żadnej osoby. Na emeryturę odeszły dwie osoby – nauczyciel i
pracownik obsługi. Na jeden etat nauczyciela przypadało średnio 7,54 uczniów.
W 2019 r. szkołę ukończyli uczniowie trzecich klas gimnazjów, a także po raz pierwszy po
wprowadzeniu reformy systemu oświaty uczniowie klas ósmych szkół podstawowych.
Uczniowie ci przystąpili do egzaminów kończących naukę .
Wynik egzaminu określany jest w staninach. Skala staninowa stosowana w pomiarze
dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę
na tle wyników osiągniętych przez wszystkie badane w kraju szkoły. Skala staninowa
wprowadza 9 przedziałów wyników: 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4- niżej średni, 5 –
średni, 6- wyżej średni, 7 – wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.
Tabela obrazuje średnie wyniki uczniów gimnazjów, wyrażone w procentach:
Część
Część mat. przyrodnicza

językowa
podstawowy

Jednostka

Rozszerzony

j.
angielski
SP Łowce
klasy gimnazjum

24

64

60

42

49

stanin 5

stanin
6

Stanin
5

stanin
5

29

24

wynik
%

59

liczba uczniów

%

liczba uczniów

%

przedmioty
przyrodnicze

j. polski

Histori
a
i
WOS

Język

Matematyka

liczba piszących

Część
humanistyczna

wy
nik
%

24

39

-

-

stanin
4
j.
niemiecki

-

-

j.
angielski
Gimnazjum
Boratyn

25

63

52

stanin 5

36

stanin
3

25

stanin
5

25

26

-

-

stanin
2

46

stanin
4

42

j.
niemiecki

-

-

Informacje opracowano na podstawie danych ogłoszonych przez Okręgową
Egzaminacyjną w Krakowie

Komisję

Egzamin kończący szkołę podstawową po raz pierwszy po wprowadzenie reformy systemu
oświaty odbył się w kwietniu 2019r.

Jednostka

liczba piszących

Tabela obrazuje średnie wyniki ósmoklasistów, wyrażone w procentach oraz staninach:
Język angielski
j. polski

Matematyk
a
liczba
piszących

wynik

SP Łowce

12

59 %

stanin 4

34 % stanin 3

12

43 %

stanin 3

SP
Jankowice

6

63%

stanin 5

32 % stanin 3

6

33 %

stanin 2

SP Chłopice

16

55%

stanin 3

49% stanin 6

16

43%

stanin 3

SP
Dobkowice

14

59%

stanin 4

40%

stanin 5

14

38%

stanin 3

SP
Zamiechów

4

80%

stanin 9

55%

stanin 7

4

51%

stanin 5

Informacje opracowano na podstawie danych ogłoszonych przez Ok ręgową

Komisję Egzaminacyjną w

Krakowie.

Nauka języka angielskiego odbywała się we wszystkich klasach, także w oddziałach
przedszkolnych i przedszkolu samorządowym. Drugim nauczanym językiem obcym był język
niemiecki, którego uczyli się uczniowie w gimnazjum oraz w klasach VII i VIII szkół
podstawowych.
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Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w m-cu marcu, po zakończeniu
semestru zimowego dla 34 uczniów i w m-cu lipcu, po zakończeniu roku szkolnego dla 58
uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 18.400 zł. Kwota stypendium wyniosła 200 zł. na
ucznia w jednym semestrze.
Dowożenie uczniów do szkół odbywało się publicznym środkiem transportu w formie zakupu
biletów miesięcznych dla uczniów. W miesiącach styczeń – czerwiec bilety zakupiono dla 11
uczniów dojeżdżających do gimnazjum w Boratynie, 2-ga uczniów do klasy gimnazjum w
Łowcach oraz 8 –ro uczniów do szkoły w Chłopicach. Od m-ca 10.2019r. opłacono w pełnej
cenie bilety dla 6-rga uczniów oraz w połowie ceny biletu dla ponad 30-stu uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Chłopicach. Na ten cel wydatkowano 17.701,97 zł.
Ponadto dla trójki rodziców zwrócono koszty dowozu swoich dzieci do przedszkola lub szkoły
specjalnej w Jarosławiu na kwotę 5.122,62 zł.
Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 64.440 zł. na dowóz 6 – rga dzieci niepełnosprawnych
z terenu Gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w
Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu.
Na prowadzenie Przedszkola Samorządowego w Łowcach wydatkowano 421.728,53 zł.,
tym na:
- przedszkole 255.103,28 zł., w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę 5.797,80 zł.,
- stołówkę przedszkolną, w której sporządzane są posiłki dla dzieci w przedszkolu oraz
uczniów szkół w Łowcach, Zamiechowie i w Dobkowicach 166.625,25 zł.
Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ujęte zostały w budżetach tych
szkół i jest to kwota 593.900,34 zł. , w tym w:
Chłopicach (łącznie z Boratynem ) 215.427,76 zł., w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi
to kwotę 4.367,07 zł.,
Dobkowicach
kwotę 6.088,62 zł.,

209.022,34 zł., w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to

Jankowicach
kwotę 8.803,22 zł.,

93.930,41 zł., w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to

Zamiechowie
kwotę 8.710,48 zł.,

75.519,83 zł. w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oprócz wydatków wyżej
opisanych przeznaczono kwotę 69.995,27 zł. , w tym;
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- za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach niepublicznych
na terenie;
Gminy Jarosław 7.407,40 zł. za 2 –je dzieci przez 12 m-cy i 1-no dziecko przez 4 m-ce,
Gminy Radymno 5.285,40 zł. za 1-no dziecko przez 12 m-cy,
Gminy Rokietnica 1.369,42 zł. za 1-no dziecko przez 4 m-ce,
Miasta Jarosław 27.612,97 zł. zł. za 2-je dzieci przez 12 m-cy , 1 dziecko przez 8 m-cy i 1
dziecko przez 5 m-ce, 3-je dzieci przez 3 m-ce oraz 1-no dziecko przez 1 m-c,
- za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez;
Miasta Jarosław 27.958,54 zł. za 2-je dzieci przez 8 m-cy, 1 dziecko przez 6 m-cy i 3-je
dzieci przez 4 m-ce,
Gminę Pawłosiów 361,54 zł. za 1-no dziecko przez 1 m-c.

VI. Pomoc społeczna i pomoc rodzinie
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach działa od 1990 roku. Wszystkie
działania realizowane przez GOPS zawarte są w Statucie.
GOPS działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
9. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
10. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
12. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
13. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
14. Uchwały Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2020
15. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
16. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
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17. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
W 2019 roku w GOPS było zatrudnionych 7 osób: kierownik, 3 pracowników socjalnych,
2 osoby do realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń
wychowawczych, 1 księgowa na 1/5 etatu oraz 1 asystent rodziny. Pracownicy zatrudnieni
w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania kwalifikacji. Wykonują
swoje obowiązki stosownie do potrzeb mieszkańców gminy zarówno indywidualnych jak
i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej - w oparciu o obowiązujące w Ośrodku procedury
a także przepisy prawa.
W 2019 roku z pomocy w tut. GOPS skorzystało 120 rodziny, 299 osób w rodzinach: w tym: z
pomocy finansowej i rzeczowej 110 rodzin – 276 osób w rodzinach, pozostałe rodziny
skorzystały wyłącznie z pomocy socjalnej.
Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji – 160
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poddziale na wiek i płeć
Grupa
(wg wieku) Ogółem Kobiety Mężczyźni
0-17
85
41
44
produkcyjny
139
61
78
poprodukcyjny 19
14
5
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, którym dochód nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego w 2019 roku wynosi 69. Rodzin z przekroczoną kwotą kryterium
dochodowego było 41.
2. Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny otrzymywało wg stanu na dzień 1.01.2019r. - 340 rodzin i wg stanu na dzień
31.12.2019r. - 319 rodzin.
W 2019 roku wydatkowano następujące środki na wypłaty świadczeń rodzinnych:
1. Wydatki na świadczenia rodzinne– OGÓŁEM 2.462.827
2. Zasiłki rodzinne 590.921
3 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 21.800
4. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 25.000
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 54.000
6. Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 25.574
7. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 3.860
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8. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 52.345
9. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 44.650
10. Dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole po za miejsce
zamieszkania 39.043
11. Zasiłki pielęgnacyjne 400.727
12. Świadczenia pielęgnacyjne 687.686
14. Specjalny zasiłek opiekuńczy 192.911
15. Zasiłek dla opiekuna 55.903
16. Składki emerytalno-rentowe 192.982
17. Świadczenie rodzicielskie 148.041
18, Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0
W związku z realizacją świadczeń rodzinnych poniesiono koszty na obsługę (wynagrodzenie
pracownika, szkolenia, materiały biurowe itp. 85.379 zł

3. Fundusz alimentacyjny
W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku świadczeniami z Funduszu
Alimentacyjnego objęto 17 rodzin, wydając 27 decyzji.
W 2019 r. wypłacono świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na ogólną kwotę 72.616 zł.
Ponadto w 2019 r.
 wezwano 23 dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadów
alimentacyjnych wraz z odebraniem od nich oświadczeń majątkowych,
 przekazano 13 dłużnikom informację o przyznaniu świadczeń wierzycielom,
 skierowano 9 wniosków do organów właściwych dłużnika,
 złożono 10 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa za
uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,
 złożono 4 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużnika
alimentacyjnego,
 do 8 dłużników alimentacyjnych wysłano zobowiązanie do zarejestrowania się w
urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, poszukująca pracy
 zadłużenie 21 dłużników jest zgłoszone do 5 biur informacji gospodarczej i na bieżąco
aktualizowane
4. Świadczenia wychowawcze
Wg stanu na dzień 1.01.2019 świadczenie wychowawcze wypłacano dla 334 rodzin.
Wg stanu na dzień 31.12.2019 świadczenie wychowawcze wypłacano 513 rodzinom.
W okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019 przyjęto 624 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego – rodzina 500+. 573 rodzin pobierało świadczenie
wychowawcze. 39 wniosków zostało przekazanych do Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie, w związku z przebywaniem członka rodziny poza granicami
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kraju.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 603 decyzji/informacji dotyczących
świadczenia wychowawczego.
Łączna kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego w 2019 roku wyniosła
4.056.919 zł.
5. Dobry start
Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku. Świadczenie
przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku
życia. Rodzina otrzymuje wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Od 1.07.2019
roku do 30.11.2019 roku przyjęto 439 wniosków na 620 dzieci. Łączna kwota
wypłaconego świadczenia „Dobry start” w 2019 roku wyniosła 185.700 zł
6. Zasiłki okresowe:
W roku 2019 r. przyznano w/w świadczenie 22 rodzinom na łączną kwotę 69.459 zł, w
tym:
 18 rodzinom z tytułu bezrobocia na łączną kwotę 49.885 zł,
 2 rodzinie z powodu długotrwałej choroby na łączną kwotę 3.155 zł.
- 2 rodzinom z powodu niepełnosprawności na łączną kwotę 6.585 zł
 7 rodzinom z innych powodów na łączną kwotę 9.834 zł.
7. Zasiłki stałe:
W roku 2019 zasiłki stałe wypłacono 26 uprawnionym rodzinom na łączną kwotę 133.352
zł.
Dla osób pobierających zasiłek stały, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu
z innego tytułu, opłacone są składki na w/w ubezpieczenie.
W roku 2019 na realizacje w/w zadania wydatkowano kwotę 11.861 zł dla 25 osób.
8. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin na kwotę 20.150 zł
9. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie
decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni, w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy
społecznej, w przypadku, których nie zachodzi okoliczność o której mowa w art. 12 tej
ustawy.
W celu ustalenia sytuacji dochodowej majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w
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ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o pomocy społecznej.
W 2019 r przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe na podstawie których Wójt Gminy
Chłopice wydał 2 decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i 2 decyzje
odmawiające prawa do tej formy pomocy ( przekroczenie dochodu).
10. Usługi opiekuńcze
Istotnym zadaniem Gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone w
miejscu zamieszkania osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Z tej formy
pomocy w roku 2019 skorzystało 2 osoby niepełnosprawne na łączną kwotę 9.421 zł.
11.Specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2019 roku nie realizowano tej formy pomocy.

12.Posiłek:
Beneficjentami programu są osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego
zgodnie
z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Na realizację powyższego programu w roku 2019 przeznaczano kwotę 141.125 zł, z czego
środki własne z budżetu gminy 40 000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 101.125 zł, przy
czym:
 na dożywianie dzieci w szkole przeznaczono kwotę 15.915 zł – pomoc przyznano
decyzją 33 rodzinom, liczba dzieci objętych pomocą to 53.
 dowóz posiłków do punktów wydawania – 14.712 zł
 pozostałe koszty – 156 zł
 świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla 68 rodzin w tym 376
świadczeń na łączną kwotę 110.342 zł

13.Program pomoc żywnościowa
Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym PEAD na lata 2014 - 2020.
W okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019 skierowania otrzymało 52 rodziny dla 145 osób
– zakończenie realizacji Programu za 2018 roku.
Program za 2019 roku zaczęto realizować z opóźnieniem. Pierwsze skierowania zostały
wydane w styczniu 2020 roku

36

14.Centrum Integracji Społecznej
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.11.2017 roku z Centrum Integracji
Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie GOPS w Chłopicach kieruje osoby
uprawnione, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym do uczestnictwa w zajęciach w
CIS.
W 2019 roku uczestniczyło w zajęciach 1 osoba., za którą opłacano składki na
ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości 348 zł.
Na terenie gminy Chłopice nie przebywają osoby bezdomne. Są natomiast osoby z
ostatnim meldunkiem z terenu naszej gminy.
W listopadzie 2017 roku Rada Gminy Chłopice podjęła Uchwałę Nr XXX/190/17 w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych.
W styczniu 2019 roku podpisano umowę z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
„Wzrastanie” oddział w Jarosławiu na cały 2019 rok, która daje naszej gminie prawo
skierowania dwóch osób bezdomnych do schroniska.
W 2019 roku wydano 2 skierowania do Schroniska w Jarosławiu - po wcześniejszym
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i spisaniu z osobą bezdomną kontraktu
socjalnego. Koszt pobytu tych osób wyniósł 6.377 zł
15. Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem
Wskaźnik deprywacji lokalnej w gminie z roku na rok maleje :
2016 rok - 4,02 %
2017 rok - 3,42 %
2018 rok - 3,14 %
2019 rok – 2,89 %
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Chłopice wynosiła 223 osoby w
tym 47,98 % stanowiły kobiety.

16. Domy Pomocy Społecznej
W okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. wydatki Gminy związane z pokryciem kosztów
pobytu 4 osób z terenu gminy w DPS wyniosły 128.670 zł.

17. Asystent rodziny
W 2019 roku zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach
asystent rodziny opracował i realizował plan pracy z 15 rodzinami (12 rodzin powyżej 1
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roku, 1 rodzina od 3 do 12 miesięcy. Z 3 rodzinami asystent zakończył współpracę ze
względu na: zmianę miejsca zamieszkania - 2 rodziny i osiągnięcie celów – 1 rodzina).
Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano 51.834 zł w tym 20.718 zł to środki
pochodzące z dotacji z budżetu państwa.
Praca asystenta z rodzinami przebiegała we współpracy z członkami rodzin, a także w
konsultacji z pracownikami socjalnymi. Opracowany przez asystenta plan pracy z rodziną
określał zakres działań, które miały na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Ponadto asystent rodziny dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co
pół roku.
W roku 2019 asystent rodziny udzielił pomocy rodzinom w zakresie:
 poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego,
 rozwiazywania problemów dnia codziennego
 rozwiązywania problemów psychologicznych
 rozwiazywania problemów wychowawczych z dziećmi
 rozwiązywania problemów zadłużeń komorniczych
 poszukiwania i podejmowania pracy zarobkowej
Ponadto asystent rodziny podejmował następujące działania:
 wspierał i monitorował działania rodziny w pokonywaniu trudności życiowych,
doceniał jej efektywną pracę, ukazywał rodzinie pozytywne skutki podjętych działań,
koncentrując uwagę na problemie a następnie oczekiwanym efekcie,
 motywował rodziców do spędzania wolnego czasu z dziećmi,
 motywował dzieci do systematycznego udziału w zajęciach szkolnych i
systematycznej nauki,
 prowadził rozmowy na temat podniesienia zaradności życiowej rodziców,
 motywował do zmiany warunków mieszkaniowych, poprzez monitorowanie prac
remontowych w domu zmierzających do zmiany wystroju i poprawy funkcjonowania w
domu,
 uczył podstawowych reguł i zasad oraz konsekwentnego ich przestrzegania,
 udzielał poradnictwa na temat przyswajania prawidłowych wzorców opiekuńczo –
wychowawczych,
 motywował do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki medycznej i wizyt u
lekarzy specjalistów,
 poradnictwo dotyczyło racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
 asystował przy wspólnych zakupach dla dzieci, oraz zakupach materiałów
budowlanych potrzebnych do wykonania remontu w domu,
 pomagał w pisaniu i rozumieniu pism urzędowych (pisanie wniosków do Sądu oraz
wypełnianie dokumentów urzędowych,
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- asystował przy przejściu dziecka z rodziny do domu dziecka

Dodatki mieszkaniowe
W 2019 roku pomocą objęto 1 osobę – wypłacono 10 świadczeń na kwotę 1.049 zł.
Liczba przyznanych stypendiów socjalnych i zasiłków socjalnych, wysokość środków
wykorzystanych na ten cel
Od 2017 roku OPS realizuje zadanie – pomoc materialna o charakterze socjalnym w
formie stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chłopice.
Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 56 dzieci z 38 rodzin, stypendia wypłacono w
łącznej kwocie 42.956 zł
Strategia, zasoby, program wspierania rodziny
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chłopice na lata 2016 – 2022
została przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XXIV/79/2015 Rady Gminy Chłopice z dnia 29
grudnia 2015 roku .
Głównymi celami strategicznym są :
 przeciwdziałanie bezrobociu oraz wsparcie środowisk nim dotkniętych
 pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych i funkcjonowaniu w
środowisku
 wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym
 przeciwdziałanie patologiom społecznym
Celami operacyjnymi są:
 aktywizacja osób bezrobotnych
 poprawa sytuacji socjalnej rodzin
 poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie
Powyższe cele są realizowane na bieżąco między innymi poprzez
 zawieranie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi,
 współpraca z instytucjami rynku pracy,
 praca socjalna,
 kierowanie osób bezrobotnych do pracy w CIS,
 przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 świadczenie usług opiekuńczych ,
 dożywianie dzieci w szkołach,
 kierowanie osób i rodzin potrzebujących wsparcia do istniejących punktów
poradnictwa prawnego, psychologicznego
 organizowanie wsparcia i poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie
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Ocena zasobów pomocy społecznej
sporządzana jest corocznie i przedkładana Radzie Gminy do dnia 30 kwietnia.
Według danych zawartych w ocenie zasobów w 2019 roku z pomocy społecznej skorzystało
299 osób w 120 rodzinach co stanowi 5,4% wszystkich mieszkańców gminy.
276 osób w 110 rodzinach – pomoc finansowa i rzeczowa , wydanych 160 decyzji
23 osób w 10 rodzinach – wyłącznie praca socjalna
Świadczeniobiorców z roku na rok maleje.
W 2016 roku wydano decyzji przyznających świadczenia 225 osobom
W 2017 roku
190 osobom
W 2018 roku
174 osobom
w 2019 roku 160 osobom
Wśród osób korzystających z pomocy społecznej przeważa liczba osób w wieku
produkcyjnym.
Głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia są:
• bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
• ubóstwo
• długotrwała lub ciężka choroba
• bezrobocie
• niepełnosprawność
Gminny Program Wspierania Rodziny
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Chłopice na lata 2018-2020 został przyjęty
uchwałą Nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Chłopice z dnia 23 marca 2018 roku.
Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu
funkcjonowaniu rodziny poprzez rozwijanie systemu profilaktyki, wsparcia dzieci oraz rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie
rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną pracowników socjalnych przy współpracy
wyspecjalizowanych instytucji.
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt
Gminy Chłopice zarządzeniem Nr 40/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku powołał Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społeczne,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych, a także kurator sądowy. Jest to skład stały. Obecnie w skład
Zespołu wchodzi 15 osób. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące, skład grup roboczych jest uzależniony od problemu i jest
zmienny. Dla wszystkich Niebieskich Kart są powoływane Grupy Robocze, tylko w przypadku
gdy przychodzi kolejna Niebieska Karta dla danej rodziny gdzie jest już powołana Grupa
Robocza, która pracuje już na rzecz danej rodziny w Niebieskiej Karcie C odnotowuje się w
punkcie X opis kolejnego zdarzenia przemocy w trakcie trwania Procedury. Problemy nie
spełniające definicji.
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Pracownicy Ośrodka przekazują informację o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów.
Praca socjalna codziennie od 7.00 do 15.00. W gimnazjach na terenie Gminy jest
zatrudniony pedagog szkolny, który udziela wsparcia uczniom oraz ich rodzicom w godzinach
swojej pracy. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu działa Punkt
interwencji Kryzysowej, który udziela porad prawnych i psychologicznych dla osób
potrzebujących z terenu powiatu. W Urzędzie Gminy działa Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej dwa razy w tygodniu . Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu podczas dyżurów
codziennie udziela porad dla osób doznających i uwikłanych w przemoc. Osoby
nadużywające alkoholu są kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Lokalny model działania ZI jest oparty na przepisach Ustawy o
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chłopicach
posiada Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego. Ewaluacja rezultatów działania ZI odbywa
się poprzez sporządzanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań.
Gmina Chłopice realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom
pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy
zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191
przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej wspólnie z Powiatem
ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo– wychowawczych, rodzinnych
domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Finansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej wynosi:
- w pierwszym roku 10% kosztów
- w drugim roku 30% kosztów
- w trzecim i następnych latach 50% kosztów
W 2019 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 4 dzieci za które gmina pokryła
koszty pobytu w kwocie 30.024 zł.
Od czerwca 2019 roku w Chłopicach i Łowcach zaczęły funkcjonować świetlice środowiskowe
dla 35 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice
świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki”.
Zatrudniono kierownika świetlic oraz dwóch wychowawców. W świetlicach prowadzone były
zajęcia opiekuńcze oraz specjalistyczne. Na realizację projektu w 2019 roku wydatkowano
kwotę 91.843 zł
VII Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
a) Na terenie Gminy Chłopice w zasobie gminnym posiadamy dwa lokale mieszkalne z czego
jeden jest jako socjalny. Lokale znajdują się w miejscowości Łowce w byłym budynku
domu nauczyciela. Lokale były zamieszkałe do 2015/ 2016 roku. W latach 2010/2012 na
budynku naprawiany był dach. Po wyprowadzeniu się lokatorów w lokalach nie były
przeprowadzane żadne remonty. Obecnie lokale nie są zajęte.
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b) zasady polityki czynszowej – zgodnie z gminnym programem gospodarowania zasobem
mieszkaniowym na lata 2016 – 2020 stawki czynszu za 1m kw. lokalu ustala zarządzeniem
– Wójt Gminy. W ostatnim Zarządzeniu Nr 5/2014 z dnia 05.2014 roku Wójta Gminy
Chłopice stawka czynszu wynosiła 2,50 za 1m² mieszkania. Stawka nie była nowelizowana
ze względu na pustostany mieszkań.
VIII Infrastruktura gospodarki komunalnej za 2019 rok
1. Gospodarka wodno-ściekowa
Na terenie Gminy zlokalizowane są następujące obiekty związane z gospodarką wodno–
ściekową:
1. Stacja uzdatniania wody w Chłopicach;
2. Przepompownia wody w Boratynie
3. Oczyszczalnia ścieków w Chłopicach – w realizacji rozbudowa i modernizacja
4. Oczyszczalnia ścieków w Zamiechowie – po modernizacji w latach 2014-2015
5. 21 czynnych przepompowni ścieków.
W celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy eksploatowanych jest 5 studni (ujęć wody).
Długość czynnej sieci wodociągowej wg stanu na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2019 r.:
 długość sieci wodociągowej – 60,35 km,
 długość przyłączy na 01.01.2019 r. – 40,3 km
 długość przyłączy na 31.12.2019 r. – 40,923 km
 w 2019 r. przybyło 8 przyłączy wodociągowych
Procentowy poziom zwodociągowania gminy wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia
2019 r.:
 procentowy poziom podłączenia do kanalizacji na 1 stycznia 2019 roku to 98,1 %
 procentowy poziom podłączenia kanalizacji na 31 grudnia 2019 r. to 98,2 %
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wg stanu na dzień od1 stycznia oraz 31 grudnia 2019 r.:
 długość sieci kanalizacyjnej - 80,35 km
 długość przyłączy wg stanu na 1 stycznia 2019 r. – 23,1 km
 długość przyłączy wg stanu na 31 grudnia 2019 r. - 23,328 km
 w 2019 roku przybyło 6 przyłączy kanalizacyjnych
Procentowy poziom podłączenia do kanalizacji nieruchomości na terenie gminy wg. stanu na
1 stycznia i 31 grudnia 2019 r:.
 procentowy poziom podłączenia do kanalizacji na 1 stycznia 2019 roku to 98,6 %
 procentowy poziom podłączenia kanalizacji na 31 grudnia 2019 r. to 98,7 %
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Długość czynnej sieci gazowej wg stanu na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2019r. Ilość
czynnych przyłączy do sieci gazowej wg stanu na 1 stycznia i 31 grudnia 2019r. Ile %
gospodarstw domowych korzysta z sieci gazowej.
Sieć gazowa na terenie Gminy Chłopice obsługiwana jest przez Karpacką Spółkę Gazownictwa
sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Gazowniczy w Rzeszowie.
 długość gazociągów średniego ciśnienia - 69 059,6 m
 długość przyłączy domowych - 16 572 m
 liczba przyłączy wg stanu na 1 stycznia 2019 roku - 928 szt.
 liczba przyłączy wg stanu na 31 grudnia 2019 roku - 932 szt.
 ilość gospodarstw domowych korzystających z sieci gazowej na koniec 2019 roku –
1 313 szt.
 procentowy poziom podłączenia gospodarstw domowych do sieci gazowej 83,4 %.
Oświetlenie uliczne
Na koniec 2019 roku na terenie gminy Chłopice usytuowanych było 471 punktów świetlnych,
z czego Gmina jest właścicielem 161 punktów, pozostałe 310 punktów jest własnością PGE
Jarosław. Gmina ponosi opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego, nie
będących jej własnością. Wszystkie punkty świetlne wykorzystują oprawy sodowe.

IX Sprawy obywatelskie i społeczne.
1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej:
W 2019 r. do Urzędu Gminy Chłopice wpłynęło 25 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej. Na wszystkie wnioski została udzielona odpowiedź w terminie przewidzianym
przepisami prawa.
Dane dot. wydawania ilości decyzji o warunkach zabudowy przedstawia poniższa tabela
2. Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje o
ustaleniu
Lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

Decyzje o warunkach zabudowy

w tym dotyczące zabudowy
ogółem

mieszkaniowej
wielorodzinnej

mieszkaniowej
jednorodzinnej

usługowej

innej

liczba

16

26

0

24

0

2

Łączna powierzchnia
terenów
dla których wydano decyzje
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Decyzje o
ustaleniu
Decyzje
lokalizacji
o
inwestycji
warunkach
celu
zabudowy
publicznego
ha

7,3

6,2

Decyzje odmowne

Decyzje o
Ustaleniu
lokalizacji celu
publicznego

Decyzje o
Warunkach
zabudowy

liczba

0

1

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy to okres do1,5
miesiąca, dla decyzji celu publicznego – do 2 miesięcy.
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3. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 2019
1. Liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Chłopice: 12
2. Liczba wniosków o dokonanie zmian wpisów w CEIDG (przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie gminy Chłopice) - 36
3. Liczba wniosków o wznowienie działalności gospodarczej - 4
4. Liczba wniosków o wykreślenie z CEIDG (w zw. z zakończeniem prowadzenia działalności
gospodarczej) - 6
5. Liczba wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej - 18
Suma złożonych wniosków do CEIDG - 76
4. Skargi i petycje.
W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. W sprawozdawanym nie wpłynęły petycje.
5.Dane dotyczące funkcjonujących na terenie gminy organizacji pozarządowych,
w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich.

Na terenie Gminy Chłopice działa sześć Kół Gospodyń Wiejskich:
 Koło Gospodyń Wiejskich w Boratynie,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Chłopicach,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Łowcach,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Lutkowie,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Dobkowicach,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Zamiechowie,
oraz trzy Stowarzyszenia:
 Stowarzyszenie Miłośników Chłopic w Chłopicach,
 Stowarzyszenie "Jankowiczanie" w Jankowicach,
 Stowarzyszenie Miłośników Lutkowa w Lutkowie.
6. W 2019 roku w ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji
pozarządowych powierzono do wykonania zadanie:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej
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do Pracy w Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu w
2020 roku”
Zawarto umowę na realizację zadania publicznego z „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu” z siedzibą w Jarosławiu, ul. Wilsona
60, 37-500 Jarosław. Kwota środków przeznaczonych na przedmiotowe zadanie wyniosła
63.903,00 zł.
7. Podmioty opieki zdrowotnej funkcjonujące w 2019 roku na terenie gminy.
Na terenie Gminy Chłopice funkcjonują dwa ośrodki zdrowia:
- Ośrodek zdrowia w Łowcach, czynny 3 dni w tygodniu, gdzie przyjmuje lekarz med.
rodzinnej. Z opieki zdrowotnej korzysta 972 mieszkańców.
- Ośrodek Zdrowia w Chłopicach, czynny od poniedziałku do piątku. Przyjmują lekarze:
 lekarz medycyny rodzinnej,
 lekarz stomatolog,
 jest punkt przyjęć próbek na podstawowe badania laboratoryjne,
 można wykonać badanie usg i ekg.
Z opieki zdrowotnej korzysta tu ok. 4.000 mieszkańców.
Z opieki zdrowotnej na terenie całej Gminy Chłopice korzysta łącznie 4.972 osoby, co stanowi
prawie 88% mieszkańców.
8. Apteki
Na terenie gminy w 2019r. funkcjonowały dwie apteki;
- apteka w Chłopicach,
- punkt apteczny w Łowcach.
9. Opieka nad bezpańskimi zwierzętami.
W 2019 roku Gmina Chłopice miała zawartą umowę na pomoc bezdomnym zwierzętom z
firmą ,,Arka Vet ", ul. Sybiraków - 34/1, 37 - 700 Przemyśl.
W 2019 roku przejęto z terenu gminy dwa bezdomne koty i dwa psy. Po rozwieszeniu na
terenie gm. informacji o zatrzymanych zwierzętach, zgłosili się ich właściciele i je odebrali.
W związku z powyższym gmina nie poniosła żadnych kosztów na utrzymanie bezdomnych
zwierząt.
10. Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
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Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- wg. stanu na dzień 01.01.2019 r. – 12 podmiotów
- wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. – 12 podmiotów

W roku 2019 wystąpił jeden przypadek wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
- decyzją z dnia 19.08.2019 r. o znaku: RG.7340.5.2017 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 15.08.2019r. zezwolenia Nr 4/A/2017 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, wydanego w dniu 26.07.2017r. przedsiębiorcy w związku z likwidacją
punktu sprzedaży;
- decyzją z dnia 19.08.2019 r. o znaku: RG.7340.6.2017 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 15.08.2019r. zezwolenia Nr 5/B/2017 na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży, wydanego w dniu 26.07.2017r. przedsiębiorcy – w związku
z likwidacją punktu sprzedaży;
- decyzją z dnia 19.08.2019 r. o znaku: RG.7340.7.2017 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 15.08.2019r. zezwolenia Nr 6/C/2017 na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
wydanego w dniu 26.07.2017r. przedsiębiorcy – w związku z likwidacją punktu sprzedaży.
X. INFORMACJE o jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chłopice
Na terenie Gminy Chłopice Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują we wszystkich
miejscowościach gminy tj. w Boratynie, Chłopicach, Dobkowicach, Jankowicach, Lutkowie,
Łowcach i Zamiechowie. Jedynie OSP Chłopice należy do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego (od 2007 r.). Na terenie gminy funkcjonuje również Oddział Gminny Związku OSP
RP w Chłopicach, do którego należą wszystkie jednostki OSP.
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Chłopice zrzeszają łącznie 291 członków, w
tym 266 członków zwyczajnych (w tym 10 kobiet) i 25 honorowych:
1)
2)
3)
4)

OSP Boratyn - 35 członków zwyczajnych i 5 honorowych, co daje łącznie 40 członków,
OSP Chłopice - 46 członków zwyczajnych i 14 honorowych, co daje łącznie 60 członków,
OSP Dobkowice - 57 członków zwyczajnych,
OSP Jankowice - 36 członków zwyczajnych i 1 honorowy, co daje łącznie 37 członków,
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5) OSP Lutków - 25 członków zwyczajnych i 1 honorowy, co daje 26 członków,
6) OSP Łowce - 28 członków zwyczajnych,
7) OSP Zamiechów - 46 członków zwyczajnych.
Łączna liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Chłopice do zdarzeń w rejonie
działania, w tym pożarów, miejscowych zagrożeń, wyjazdy gospodarcze:
1) OSP Boratyn - 4
2) OSP Chłopice - 53
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 14
5) OSP Lutków - 3
6) OSP Łowce - 2
7) OSP Zamiechów - 1
Liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy do pożarów:
8) OSP Boratyn - 2
9) OSP Chłopice - 27
10) OSP Dobkowice - 0
11) OSP Jankowice - 8
12) OSP Lutków - 0
13) OSP Łowce - 1
14) OSP Zamiechów - 1
Liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy w celu likwidacji miejscowych zagrożeń:
1) OSP Boratyn - 1
2) OSP Chłopice - 15
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 3
5) OSP Lutków - 2
6) OSP Łowce - 1
7) OSP Zamiechów - 0
Liczba wyjazdów gospodarczych jednostek OSP z terenu gminy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

OSP Boratyn - 1
OSP Chłopice - 10
OSP Dobkowice - 0
OSP Jankowice - 3
OSP Lutków - 1
OSP Łowce - 0
OSP Zamiechów – 0

Łączna liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Chłopice do zdarzeń poza
rejonem działania, w tym pożarów, miejscowych zagrożeń:
15) OSP Boratyn - 0
16) OSP Chłopice - 0
17) OSP Dobkowice - 0
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18) OSP Jankowice - 2
19) OSP Lutków - 1
20) OSP Łowce - 0
21) OSP Zamiechów - 0

Średnio do zdarzenia w 2019 r. wyjeżdżało 4 strażaków ratowników, a średni czas
trwania akcji, bez względu na rodzaj zdarzenia, wyniósł około 1 godz. 40 min.
Za udział w wyżej wymienionych działaniach ratowniczych oraz szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez Gminę Chłopice lub Państwową Straż Pożarną wypłacono
członkom OSP diety na łączna kwotę 5.760,00 zł.
Członkowie OSP biorą udział nie tylko w działaniach ratowniczych czy szkoleniach
pożarniczych, ale również w manewrach i pokazach. W miesiącach maj i czerwiec 2019 r. we
wszystkich szkołach na terenie Gminy Chłopice odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej zorganizowane przez strażaków z OSP Chłopice we współpracy
z
ratownikami medycznymi w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc „Wsparcie Ochotniczej
Straży Pożarnej”. Ratownicy zaprezentowali techniki udzielania pierwszej pomocy. Omówili
również sposoby zachowania się w różnego rodzaju sytuacjach oraz zorganizowali pokaz
sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP.
W 2019 r. strażacy ochotnicy z terenu gminy ukończyli niżej wymienione szkolenia
strażackie:
1) szkolenie naczelników ochotniczych straży pożarnych - 1 osoba,
2) szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży
pożarnych (dowódców OSP) - 5 osób,
3) szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego ochotniczych straży
pożarnych - 4 osoby,
4) szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP
7 osób,
5) szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - 4 osoby.
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W roku sprawozdawczym 2019 jednostki OSP pozyskały między innymi następujące
pojazdy, sprzęt i wyposażenie strażackie:
1) lekki samochód pożarniczy wraz z doposażeniem - 1 szt.,
2) system selektywnego alarmowania - 1 kpl.,
3) mundur koszarowy - 22 kpl.,
4) mundur wyjściowy - 8 kpl.,
5) bluza polarowa strażacka - 12 szt.,
6) defibrylator - 2 szt.,
7) podkrzesywarka - 2 szt.,
8) drabina teleskopowa - 1 szt.,
9) wąż tłoczny W 52/20 - 3 szt.,
10) wąż tłoczny W 75/20 - 3 szt.,
11) mostek przejazdowy - 4 szt.
12) hydronetka - 1 szt.,
13) pas z zatrzaśnikiem - 5 szt.,
14) wodery - 5 szt.
Dotacje pozyskane w 2019 r. z funduszy zewnętrznych na zakup sprzętu i
wyposażenia strażackiego, otrzymano łącznie 291.234,54 zł dofinansowania:
1)
2)
3)
4)

dotacja z KSRG - 3.940,00 zł,
dotacja z MSWiA - 44.074,00 zł,
dotacja z WFOŚiGW - 9.400,00 zł
dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości - 233.820,54 zł.
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XI Zadania z zakresu sportu
Na terenie Gminy Chłopice działają cztery kluby sportowe w miejscowościach Chłopice,
Dobkowice, Jankowice i Łowce, oraz jedna drużyna juniorów w miejscowości Łowce.
Kluby sportowe na terenie Gminy Chłopice:
 Ludowy Klub Sportowy LKS "Dąb" Dobkowice,
 Ludowy Klub Sportowy LKS "Wiraż" Chłopice,
 Ludowy Klub Sportowy LKS "Tęcza" Jankowice,
 Ludowy Klub Sportowy LKS "Łęg" Łowce.
Kluby te korzystają z dotacji pochodzących z budżetu gminy, Łączna kwota dotacji w 2019 r.
wyniosła 82.000 zł. Dotacje przeznaczone są na bieżącą działalność klubów (zakup sprzętu
sportowego, opłaty związkowe, przejazdy na mecze, utrzymanie obiektów sportowych).
Sprzyja to rozwojowi sportu na terenie Gminy Chłopice jak również na utrzymanie w bardzo
dobrym stanie obiektów sportowych na terenie naszej gminy.
W 2019 roku oddano do użytku siłownie zewnętrzne w miejscowościach Chłopice i Lutków.
W 2019 r. Gmina wsparła organizacyjnie zawody sportowe m.in.:
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (lipiec 2019),
- Piłkarska Liga Halowa „Fabryki Zdrowia" 2018-2019 (rozgrywki drużyn z terenu powiatu
jarosławskiego na hali sportowej w Chłopicach ,
- Gmina Chłopice bierze również udział w dofinansowaniu programu „Szkolny
Klub Sportowy". W roku 2019 wsparła dotacją osiem grup młodzieżowych ze wszystkich szkół
znajdujących się na terenie naszej gminy.
Na terenie Gminy zlokalizowane są następujące obiekty sportowe:
1. boisko sportowe wraz z trybunami w Chłopicach;
2. średniowymiarowa hala sportowa wraz z boiskiem do piłki siatkowej
oraz pomieszczeniami, w których znajduje się siłownia, sale do ćwiczeń i
fitness w Chłopicach;
3. boisko do piłki siatkowej i nożnej – orlik w Boratynie;
4. boisko sportowe z trybunami i zapleczem szatniowym w Jankowicach;
5. boisko z nawierzchnią poliuretanową do piłki siatkowej, koszykówki i
tenisa przy szkole podstawowej w Jankowicach
6. boisko sportowe do piłki nożnej w Łowcach
7. hala sportowa przy szkole podstawowej w Łowcach;
8. boisko do piłki siatkowej i nożnej – orlik w Zamiechowie
9. pełnowymiarowe boisko sportowe z trybunami i zapleczem szatniowym w
Dobkowicach.
Obiekty siłowni zewnętrznych i place zabaw:
1. plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Chłopicach;
2. plac zabaw w Boratynie
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3. plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Jankowicach
4. plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Łowcach
5. plac zabaw w Dobkowicach
6. plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Lutkowie
7. plac zabaw w Zamiechowie
XII Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chłopicach zwana dalej
Komisją, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277) oraz realizuje
zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w
Gminie
Chłopice
na
2019
r.
przyjętego
uchwałą
Nr IV/20/2020 Rady Gminy Chłopice z dnia 18 stycznia 2019 r.
Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do
ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania alkoholu.
Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności radzenia sobie z istniejącymi
problemami alkoholowymi.
Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem
zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu nadto pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach
życiowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje określone
ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
poprzez:
- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego;
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są
napoje alkoholowe);
- monitorowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
Ponadto do zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chłopicach należy:
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu;
- zlecanie pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego;
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- w przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba nadużywająca
alkoholu nie wyrazi zgody na dobrowolne podjęcie leczenia, skierowanie jej na badanie przez
biegłych lekarzy psychiatrę i psychologa,
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ze wskazaniem rodzaju
zakładu lecznictwa odwykowego;
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym mającym na
celu poddanie osoby uzależnionej przymusowemu leczeniu odwykowemu;
- składanie wniosków o wszczęciu postępowania do Sądu Rejonowego
w Jarosławiu.
Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2019r.
W ramach swojej działalności w 2019r. Komisja odbyła cztery posiedzenia w dniach: 12
marca, 13 czerwca, 12 sierpnia i 12 grudnia.
Komisja w ramach swoich prac podjęła szereg działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób uzależnionych i ich
rodzin. Podejmowane były w szczególności zadania związane z koniecznością podjęcia
leczenia odwykowo – terapeutycznego przez osoby uzależnione od alkoholu. Równocześnie
podejmowano działania skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie
zdrowego stylu życia a ponadto działania edukacyjno-informacyjne o zagrożeniach
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych.
W swych działaniach Komisja stale współpracowała z takimi organizacjami jak: Sąd
Rejonowy w Jarosławiu, Komenda Powiatowa Policji
w Jarosławiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach, Gminny Zespole
Interdyscyplinarnym w Chłopicach a także z dyrektorami szkół, duchownymi i organizacjami
społecznymi.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chłopicach wpłynęło 10 wniosków, o objęcie postępowaniem osób nadużywających
alkoholu.
Wnioski złożyli:
- Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu – 3,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny – 1
- rodziny osób nadużywających alkoholu – 5.
Komisja podjęła we wszystkich przypadkach działania polegające
na skierowaniu osób nadużywających alkoholu na badanie przez biegłych.
W 9 sprawach biegli orzekli konieczność leczenia odwykowo-terapeutycznego, 1 sprawę
skierowano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chłopicach, wobec pozostałych
osób złożono do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich wnioski o
zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
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Członkowie Komisji w ramach swojej działalności w 2019r. pozytywnie zaopiniowali 9
wniosków o wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2019 roku łączna wysokość środków zaplanowanych w budżecie gminy na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wynosiła 35.000,00 zł.
Komisja wydatkowała w 2019 roku kwotę 19.915,87 zł, stanowiącą 49,79%
zaplanowanych w budżecie środków na ten cel.
W ramach swojej działalności Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych poniosła koszty w kwocie:
- 2.507,92 zł – koszty działalności Komisji wraz z wynagrodzeniem członków Komisji;
- 1.565,56 zł – koszty sporządzenia opinii psychiatrycznych przez biegłych lekarzy
psychologa i psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez osoby wobec których
podjęto postępowanie;
- 1.080,00 zł – opłaty sądowe od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu wraz z kosztami zastępstwa procesowego.
- 1.426,39 zł – dofinansowanie imprezy dla dzieci z terenu gminy Chłopice
„Karnawałowe szaleństwo”;
- 800,00 zł – dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Łowce na wycieczkę szkolną na
trasie Kraków – Ojców – Zator;
- 1.500,00 zł – dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Jankowice, SP Chłopice i Filii w
Boratynie, członków RAM na wycieczkę do Krakowa;
- 1.200,00 zł – dofinansowanie uczestnictwa w Studium Animatora RAM Archidiecezji
Przemyskiej młodzieży z terenu gminy Chłopice;
- 2.000,00 zł – dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Dobkowice na wycieczkę szkolną
do Krakowa;
- 1.000,00 zł – dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Jankowice na wycieczkę szkolną do
Bochni;
- 250,00 zł – dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Zamiechów na trasie Zamiechów –
Jarosław;
- 2.998,80 zł – dofinansowanie na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania
paczek mikołajowych;
- 2.300,00 zł – dofinansowanie wynajęcia sprzętu rekreacyjnego (zjeżdżalnia,
dmuchańce, animator zabaw) na imprezę Mikołajkową w gminie Chłopice;
- 960,00 zł – dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników Festiwalu Piosenki
Bożonarodzeniowej.
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XIII. Zadania z zakresu kultury.
W 2019 roku w Gminie Chłopice funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury Biblioteka Samorządowa w Chłopicach wraz z filią biblioteczną w Łowcach oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Chłopicach, który w 2019 roku rozpoczął swoją działalność.
Gminny Ośrodek Kultury w 2019r. zatrudniał 4 pracowników w ciągu całego roku na łączny
wymiar 2,45
etatu. Dodatkowo 2 osoby realizowały zadania w ramach umowy
cywilnoprawnej. Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy Chłopice na działalność GOK
wyniosła 124 392,91 zł.
Biblioteka Samorządowa zatrudniała w pierwszym półroczu 3 pracowników w wymiarze 1,45
etatu, w drugim - 0,95 etatu.
Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy Chłopice na działalność Biblioteki wyniosła
133 020 zł . Dodatkowo Biblioteka pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2 500 zł oraz dofinansowanie w
ramach Projektu Instytutu Książki “Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019” w kwocie 30
000 ( wykorzystano 23 957,75 zł, resztę zwrócono Projektodawcy)

1. Biblioteka Samorządowa w Chłopicach
Księgozbiór biblioteki na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 8 679woluminów, zaś na koniec
roku – 9261 woluminów.
Na początku roku zarejestrowano 785 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 875. W
ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 4156 czytelniczek i czytelników,
którzy wypożyczyli łącznie z 6647 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory
bibliotek o 582woluminów dla dzieci, dorosłych oraz literaturę niebeletrystyczną.
W bibliotekach zostały wyposażone w dodatkowe komputery oraz urządzenia peryferyjne z
dostępem do szerokopasmowego Internetu. Biblioteki obsługują programy komputerowe do
wypożyczania woluminów: Biblioteka Publiczna 6.3. W obu placówkach bibliotecznych
znajduje się kącik multimedialny z X-box oraz TV, z którego korzystanie jest bezpłatne.
W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: Odbywają się
cotygodniowe zajęcia biblioteczne dla dzieci, zajęcia taneczne, lekcje biblioteczne dla dzieci.
Do inicjatyw podejmowanych przez bibliotekę w 2019 roku należą min.:
1. Zabawa karnawałowa dla dzieci w Gminie Chłopice- styczeń
2. Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego- Najlepszy czytelnik Dziecięcy
roku 2019
3. Warsztaty dla dorosłych, m.in. Komputerowe, artystyczne.
(comiesięczne warsztaty w okresie od stycznia do grudnia 2019)
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4. Cotygodniowe zajęcia biblioteczne w BS w Chłopicach i Łowcach w okresie od stycznia
do czerwca 2019 ( grudnia - Chłopice)
5. Gminny Dzień Kobiet –Współpraca z GOK

6.
7.

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2019- Tydzień z Książka w Gminie Chłopice,
Ogólnopolska Akcja - Noc Bibliotek w Gminie Chłopice 2019
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8. Ferie z Biblioteką (codzienna oferta w Bibliotece w Chłopicach iŁowcach w okresie feriizajęcia plastyczne, ruchowe)
9 . Wakacje z Biblioteką (oferta zajęć plastycznych, kulinarnych, ruchowych od lipca do
sierpnia 2019 w Bibliotece w Chłopicach i Łowcach)
10. Turniej FIFA 19 – rozgrywki dla dzieci, młodzieży i
dorosłych na X-boox
11. Dance Central- zostań Mistrzem Tańca- Konkursy w Bibliotece w
Chłopicach i Łowcach- rozgrywki dla dzieci na X-boox
12. Ogólnopolska Akcja Narodowego Czytania ,,Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej pod
patronatem Pary Prezydenckiej. Z tej okazji został
13. Zajęcia muzyczne (gra na gitarze, keyboard, skrzypcach i wokalne)odbywały się w
Bibliotece przy współpracy z GOK (cotygodniowe zajęcia odbywające się w okresie od
stycznia do grudnia)
14. Spotkania w Bibliotece organizowane dla Szkół w Chłopicach i Łowcach
15. Mikołaj w Gminie Chłopice - współpraca z GOK
16. XI Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej - Współpraca z SP Dobkowice i
GOK
17. Projekt “Mała książka Wielki człowiek”.
Inicjatywy te miały na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział około
3000 mieszkańców.

56

2. Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach
W 2019 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
1. Zabawa Karnawałowa dla dzieci - współpraca z biblioteką - styczeń
(zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami)
2. Koło Azjatyckie (cotygodniowe zajęcia odbywające się od stycznia do
grudnia 2019 - nauka pisma japońskiego dla dzieci)
3. Koło Wokalne (cotygodniowe zajęcia odbywające się od stycznia do
grudnia 2019)
4. Koło Instrumentalne (cotygodniowe zajęcia w 3 grupach – skrzypce,
gitara, keyboard odbywające się od stycznia do grudnia 2019)
5. Koło Plastyczne dla dzieci (cotygodniowe zajęcia odbywające się od
stycznia do grudnia 2019)
6. Koło teatralne ( cotygodniowe zajęcia odbywające się od
stycznia do grudnia 2019)
7. Ogólnopolska Akcja Narodowego Czytania , “Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej pod
patronatem Pary Prezydenckiej. Z tej okazji został
8. Akcje animacyjne podczas wakacji na imprezach gminnych (Chłopice,
Dobkowice, Lutków, Łowce, Zamiechów, Jankowice)
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9. Koncert podsumowujący pracę przygotowany przez Koło wokalne i
instrumentalne
10. ,, Dziady” , Jasełka - spektakle słowno –muzyczne
11. Gminny Dzień Kobiet “Wieczór o kobietach, lecz nie tylko dla kobiet”
12. Aerobik taneczny dla osób dorosłych (zajęcia
odbywały się dwa razy w tygodniu, w okresie od stycznia do grudnia 2019)
13. Zajęcia Grup Tanecznych - Koło Taneczne
(cotygodniowe zajęcia taneczne w 3 grupach wiekowych w okresie od
stycznia do grudnia 2019)
14. Warsztaty dla dorosłych.
15. Zajęcia Gminnego Koła Teatralnego (cotygodniowe spotkania w okresie
od listopada do grudnia 2019 prowadzone przez wolontariusza)
16. Gminne Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości
17. Gminny Dzień Papieski – współpraca z SP Dobkowice i SP Chłopic
18. Mikołaj w Gminie Chłopice

19. XI Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej - Współpraca z SP Dobkowice
Wydarzenia miały charakter ogólnodostępnych dla mieszkańców, w przybliżeniu udział
wzięło we wszystkich działaniach ponad 5000 mieszkanek i mieszkańców.
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20. Projekt “Równać szanse – Sztuka na płotach”.

21. Cykl imprez “Jesienne impresje patriotyczne” .

22. Konkursy dla mieszkańców Gminy Chłopice – fotograficzne, plastyczne.
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