SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHŁOPICE

Gmina Chłopice to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy,
i o który powinniśmy dbać jak najlepiej. To od nas zależy, jak będzie wyglądać Nasza mała Ojczyzna.
Musimy jednak pamiętać, że samorząd to nie tylko Urząd Gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od
urzędu oczekują zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych. Każdego dnia razem ze swoim
zespołem realizujemy ten cel.
Efektem naszej pracy są wykonane inwestycje,
pozyskane dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
liczba wydanych decyzji oraz liczba pozytywnie
załatwionych spraw dla klienta.
Raport o stanie Gminy Chłopice jest rodzajem
rocznego podsumowania działalności samorządu.
Może również być dobrym narzędziem do wzmocnienia
i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do debaty
o potrzebach Gminy Chłopice i kierunkach rozwoju,
a także środkach i sposobach osiągania konkretnych
celów.
Raport został opracowany na podstawie danych dotyczących 2021 roku i zawiera informacje
o zrealizowanych zadaniach, które zaprezentowano w układzie tematycznym, obejmującym
funkcjonowanie gminy w poszczególnych dziedzinach.
Kolejny już raport pokazuje, że bieżące potrzeby gminy są wykonywane z najwyższą
starannością. Dane raportu pokazują również, że pomimo ogromu spraw załatwianych na szczeblu
samorządu gminnego, bliskie naszemu sercu są również kwestie planowania przyszłości i stymulowania
działań umożliwiających jeszcze lepszy rozwój Naszej gminy w kolejnych latach.

Zachęcam do zapoznania się z Raportem o Stanie Gminy Chłopice za rok 2021.

Wójt Gminy Chłopice
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Raport o stanie Gminy Chłopice w roku 2021.
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 2021.

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 – Żurawica, Chłopice – Radymno. 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.
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2. Władze Gminy, gminne jednostki organizacyjne.
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. 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.
2

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 31.12.2021 przeciętna liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
wynosiła 22,4 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na stałe 22 etaty.
W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostało podjętych 116 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 Gospodarka nieruchomościami oraz
powołaniem komisji ds. przeprowadzania postępowania przetargowych z zakresu ustawy Prawo
zamówień publicznych.

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

Obecny skład Rady Gminy Chłopice VIII kadencji w latach 2018 – 2023 przedstawia się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Franciszek Kiszka - Jankowice,
Piotr Klepak - Dobkowice,
Beata Baran – Chłopice,
Henryk Kościuk – Chłopice,
Andrzej Warański – Chłopice,
Henryk Cukier - Jankowice,
Wiesław Homa – Boratyn,
Bogusław Dańczuk – Boratyn,
Stanisław Niećko – Dobkowice,
Józef Tarnawski – Lutków,
Kazimierz Gral – Łowce,
Marek Kwaśny – Łowce,
Ryszard Lis – Łowce,
Marek Bilinkiewicz – Zamiechów,
Zdzisław Sidorczyk – Zamiechów
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Funkcję Przewodniczącego Rady sprawuje radny Franciszek Kiszka, funkcję zastępcy
Przewodniczącego radny Piotr Klepak.

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.
Komisje stałe obradowały na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji,
zgodnie z zatwierdzonym rocznie planem pracy oraz w miarę potrzeb. Komisje uchwalały wnioski, które
zostały przekazane Wójtowi celem realizacji oraz opiniowały projekty uchwał
Wnioski uchwalane były w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co
najmniej połowy składu Komisji.
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Podstawową formą pracy okresu sprawozdawczego Rady Gminy były sesje, których łącznie
w 2021 r. było 9 w tym 2 nadzwyczajne.
Komisje obradowały podczas wspólnych posiedzeń, które odbyły się: 24.03.2021r.,
06.07.2021r., 13.09.2021 r., 26.10.2021 r., Komisja Rewizyjna 11.06.2021, Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu: 19.01.2021 r., 04.11.2021 r. Z każdego posiedzenia Rady Gminy oraz
posiedzenia Komisji sporządzany był protokół.
W sesjach oprócz radnych i sołtysów uczestniczył Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy, oraz osoby,
które merytorycznie odpowiadały za tematyką omawianą w czasie sesji. Porządek sesji wynikał
z planów pracy Rady Gminy oraz bieżących potrzeb wymagających rozpatrzenia na forum Rady Gminy.
W czasie minionego roku Rada Gminy Chłopice przyjęła pięćdziesiąt osiem uchwał. Podczas sesji
podejmowano uchwały związane ze zmianami w budżecie Gminy Chłopice na 2022 r. oraz dot.
merytorycznych spraw wymaganych przepisami prawa. Na sesjach były również przyjmowane
sprawozdania i informacje w szczególności z działalności Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z działalności Gminnego Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2020 za I półrocze 2021r.
Rada Gminy Chłopice podczas swych posiedzeń szczegółowo analizowała zasady
funkcjonowania gospodarki odpadami, przyjęła informację o realizowanych inwestycjach, oraz
o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Rada w 2021 r. uchwaliła nowe stawki podatkowe i opłaty lokalne, które kształtowały wysokość
budżetu. Ponadto na każdej sesji, Wójt składał informację o swojej działalności w okresie
międzysesyjnym. W minionym roku radni współpracowali z sołtysami i radami sołeckimi uczestnicząc
w zebraniach mieszkańców.
W okresie analizowanym radni zgłaszali wnioski, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania
gminy oraz stanu infrastruktury technicznej i społecznej w poszczególnych miejscowościach. Na
zapytania Radnych odpowiedział na bieżąco w czasie sesji udzielał Wójt lub wskazany przez Wójta
pracownik Urzędu Gminy. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi podczas sesji, Wójt udzielał radnym
odpowiedzi pisemnej. Obrady sesji Rady Gminy były jawne, transmitowane w wersji online. Informacje
o terminach sesji i ich tematach otrzymywali oprócz radnych sołtysi wszystkich sołectw wraz
z materiałami. Ogłoszenia o terminach sesji były zamieszczane na stronie Urzędu Gminy Chłopice.
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11 listopada 2021 r. był momentem historycznym dla gminy Chłopice. Tego dnia miały miejsce
obrady XXVI Uroczystej Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Chłopice w sprawie ustanowienia herbu, flagi,
banneru, sztandaru, łańcucha i pieczęci gminy.

6

7

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.

8

Po Mszy Świętej oraz poświęceniu Sztandaru Gminy miał miejsce Apel Poległych oraz oficjalne
złożenie kwiatów i zniczy pod Krzyżem Poległych w wojnie z bolszewikami.

9

Dalsza część uroczystości została przeniesiona do hali sportowej przy Szkole Podstawowej im.
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach, gdzie nastąpiło nadanie Herbu i Sztandaru Gminy
Chłopice oraz przemówienia okolicznościowe gospodarzy i zaproszonych gości.

10

Niezwykle wzniosłym wydarzeniem okazał się program artystyczny w wykonaniu dzieci
i młodzieży pod hasłem: "Obrazy z przeszłości", który poruszył serca wszystkich uczestników
wydarzenia.

11

Ostatnim oficjalnym punktem uroczystości było wbicie imiennych gwoździ przez honorowych
gości w tablicę upamiętniającą ten pamiętny dzień.
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W 2021 r. Rada Gminy przyjęła 58 uchwał.
Lp.

Data Sesji

Nr uchwały

Treść uchwały

Wykonanie

1.

20.01.2021

XX/159/2021

W spraw. udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Jarosławskiego

Wójt Gminy
zrealizowana

2.

20.01.2021

XX/160/2021

W spraw. przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Wójt Gminy
zrealizowana

20.01.2021

XX/161/2021

W spraw. zatwierdzenia planów pracy Rady i
Komisji stałych RG Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

4.

20.01.2021

XX/162/2021

W spraw. wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Lutkowie

Wójt Gminy
zrealizowana

5.

20.01.2021

XX/163/2021

W spraw przyjęcia UCHWAŁY BUDZETOWEJ NA
2021 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

6.

20.01.2021

XX/164/2021

W spraw. uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

7.

20.01.2021

XX/165/2021

W spraw. zaciągnięcia zobowiązania wobec
budżetu Gminy Chłopice na 2022 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

8.

20.01.2021

XX/166/2021

W spraw. wyrażenia zgody na nabycie w drodze
darowizny na rzecz Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

Wójt Gminy
zrealizowana

3.

9.

26.03.2021

XXI/167/2021

W spraw. określenia wymagań, jakie powinien
spełnia przeds. Ubiegający się o zezw. Na
opróżnianie zbiorników.

10.

26.03.2021

XXI/168/2021

W spraw. upoważnienia WG do ustalenia
wysokości cen i opłat na korzystanie ze słupów
oświetleń.

Wójt Gminy
zrealizowana

11.

26.03.2021

XXI/169/2021

W spraw. przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy
zrealizowana

12.

26.03.2021

XXI/170/2021

W spraw. wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonych w Łowcach

Wójt Gminy
zrealizowana
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13.

26.03.2021

XXI/171/2021

W spraw. ustanów. Ograniczonego prawa
rzeczowego służebności w Boratynie

Wójt Gminy
zrealizowana

14.

26.03.2021

XXI/172/2021

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r

Wójt Gminy
zrealizowana

15.

26.03.2021

XXI/173/2021

W spraw. zwolnienia z podatku od
nieruchomości przeds. Których sytuacja uległa
pogorszeniu w zw. z COVID

Wójt Gminy
zrealizowana

16.

26.03.2021

XXI/174/2021

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

17.

26.03.2021

XXI/175/2021

W spraw. ustalenia zasad przyznawania,
wysokości i wypłaty diet

Wójt Gminy
zrealizowana

18

11.06.2021

XXII/176/2021

W spraw. Wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy
Chłopice

19.

11.06.2021

XXII/177/2021

W spraw. udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Jarosławskiego

Wójt Gminy
zrealizowana

20.

11.06.2021

XXII/178/2021

W spraw. uzgodnienia przeprowadzenia
zabiegów pielęgnac. Pomników przyrody

Wójt Gminy
zrealizowana

21.

11.06.2022

XXII/179/2022

W spraw. wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości na czas nieoznaczony

Wójt Gminy
zrealizowana

22.

11.06.2021

XXII/180/2021

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

23.

09.07.2021

XXIII/181/21

W spraw. udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

24.

09.07.2021

XXIII/182/21

W spraw. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu

Wójt Gminy
zrealizowana

25.

09.07.2021

W spraw. udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Chłopice za 2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

XXIII/183/21
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26.

09.07.2021

XXIII/184/21

W spraw. określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wójt Gminy
uchylona

27.

09.07.2021

XXIII/185/21

W spraw. określenia średnich cen jednostek.
Paliwa w Gm. Chłopice na 21/22

Wójt Gminy
uchylona

28.

09.07.2021

XXIII/186/21

W spraw. ustan. ogran prawa rzeczowego
służebności w m Łowce

Wójt Gminy
zrealizowana

29.

09.07.2021

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

30.

09.07.2021

XXIII/188/21

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy w
trakcie realizacji

31.

16.09.2021

XXIV/189/21

W spraw. zmiany uchwały VI/40/19 Regulamin
dostarczania wody

Wójt Gminy
zrealizowana

32.

16.09.2021

XXIV/190/21

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

33.

16.09.2021

XXIV/191/21

W spraw. zaciągnięcia zobowiązania wobec
budżetu Gminy Chłopice na 2022 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

34.

16.09.2021

XXIV/192/21

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

35.

29.10.2021

XXV/193/21

W spraw. uchylenia uchwały XXIV/189/21 w
spraw. Zm. Regulaminu dostarczania wody

Wójt Gminy
zrealizowana

36.

29.10.2021

W spraw. projektu zm. uchwały VI/40/19 w
Regulaminu dostarczania wody

Wójt Gminy
zrealizowana

37.

29.10.2021

XXV/195/21

Zm. uchwałę w spraw. sposobu i zakresu
świadczenia usług odbierania odpadów k.

Wójt Gminy
zrealizowana

38.

29.10.2021

XXV/196/21

Zm. uchwałę w spraw. przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku

Wójt Gminy w
trakcie realizacji

XXIII/187/21

XXV/194/21
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39.

29.10.2021

XXV/197/21

W spraw. określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Wójt Gminy w
trakcie realizacji

W spraw. udzielenia pożyczki długo termin. Dla
Stowarzyszenia Miłośników Chłopic

Wójt Gminy
Chłopice
zrealizowana

W spraw. wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy w
zrealizowana

40.

29.10.2021

XXV/198/21

41.

29.10.2021

XXV/199/21

42.

29.10.2021

XXV/200/21

W spraw. wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej

Wójt Gminy w
trakcie realizacji

43.

29.10.2021

XXV/201/21

W spraw. zaciągnięcia zobowiązania wobec
budżetu Gminy Chłopice na 2022 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

44.

29.10.2021

XXV/202/21

W spraw. zaciągnięcia zobowiązania wobec
budżetu Gminy Chłopice na 2022 r.

Wójt Gminy w
trakcie realizacji

W spraw. ustanowienia herbu, flagi, banneru,
sztandaru i pieczęci Gminy Chłopice oraz zasad
ich używania

Wójt Gminy w
trakcie realizacji

45.

11.11.2021

XXVI/203/21

46.

26.11.2021

XXVII/204/21

W spraw. przyjęcia Programu współpracy
Gminy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy w
trakcie realizacji

47.

26.11.2021

XXVII/205/21

W spraw. wyboru metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komun.

Wójt Gminy
zrealizowana

48.

26.11.2021

XXVII/206/21

W spraw. wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej

Wójt Gminy
zrealizowana

49.

21.12.2021

XXVIII/207/21

W spraw. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoholowych

Wójt Gminy
zrealizowana
Wójt Gminy w
trakcie realizacji

Wójt Gminy
zrealizowana

50.

21.12.2021

XXVIII/208/21

W spraw. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Narkomanii

51.

21.12.2021

XXVIII/209/21

W spraw. ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Wójta Gminy Chłopice
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Dot. zmiany uchwały dot. ustalenia zasad
przyznawania, wysokości i wypłaty diet

Wójt Gminy
zrealizowana

W spraw. diet dla sołtysów Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

XXVIII/212/21

W spraw. przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wójt Gminy
zrealizowana

21.12.2021

XXVIII/213/21

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

56.

21.12.2021

XXVIII/214/21

W spraw. zmiany uchwały nr VI/40/19 dot.
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody

Wójt Gminy
zrealizowana

57.

21.12.2021

XXVIII/215/21

W spraw. wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

58.

21.12.2021

XXVIII/216/21

W spraw. zmiany uchwały własnej XX/159/2021
w spraw. Udzielenia pomocy finansowej

Wójt Gminy
zrealizowana

52.

21.12.2021

XXVIII/210/21

53.

21.12.2021

XXVIII/211/21

54.

21.12.2021

55.
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II.

Dokumenty strategiczne

W roku 2021 w gminie Chłopice funkcjonowały następujące dokumenty strategiczne:

1. Strategia Rozwoju Gminy Chłopice na lata 2016 – 2022. Obszary strategiczne gminy Chłopice –
infrastruktura techniczna, rolnictwo, przedsiębiorczość, kultura i oświata.
2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chłopice.
3. Gminny Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 2021 rok.
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chłopice na lata 2016 – 2022.
7. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Chłopice
8. Program współpracy Gminy Chłopice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9. Program usuwania azbestu na lata 2012-2032.

1. Jednostki organizacyjne
W 2021 r. w Gminie funkcjonowały następujące jednostki budżetowe i samorządowe instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury
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2. Biblioteka Samorządowa w Chłopicach

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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. Zespół Szklono – Przedszkolny w Zamiechowie
10. Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach
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2. Udział w stowarzyszeniach
Od 2008 r. 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.
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W podziale na miejscowości liczba ludności przedstawia się następująco:
3. Demografia
1. Liczba mieszkańców gminy
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w
gminie Chłopice wynosiła 5.558 osób, w tym 2.788 mężczyzn i 2.770 kobiet.
Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach.

Nazwa miejscowości

Liczba ludności

Boratyn

876

Chłopice

992

Dobkowice

861

Jankowice

805

Lutków

260

Łowce

1220

Zamiechów

544

Razem:

5.558

Liczba ludności według wieku i płci.

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-7

219

228

447

8-15

237

228

465

16-18

95

71

166

19-60

-

1.535

1.535

19-65

1.894

-

1.894

powyżej 60

-

708

708

powyżej 65

343

-

343

Razem:

2.788

2.770

5.558
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2. Przyrost naturalny
W 2021 r. w gminie Chłopice urodziło się 45 dzieci, w tym 18 chłopców i 27 dziewczynek.
Zmarło 70 osób, w tym 40 mężczyzn i 30 kobiet.
Liczba urodzeń w poszczególnych miejscowościach.
Nazwa miejscowości

Liczba urodzeń

Boratyn

4

Chłopice

8

Dobkowice

10

Jankowice

9

Lutków

1

Łowce

10

Zamiechów

3

Razem:

45

Liczba zgonów w poszczególnych miejscowościach.
Nazwa miejscowości

Liczba zgonów

Boratyn

17

Chłopice

11

Dobkowice

12

Jankowice

9

Lutków

5

Łowce

11

Zamiechów

5

Razem:

70
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3. Migracje
Ilość osób zameldowanych i wymeldowanych (pobyt stały i czasowy) w poszczególnych
miejscowościach na terenie Gminy Chłopice w 2021 r.

Nazwa
miejscowości

Ilość osób
zameldowanych
w 2021 r.

Nazwa
miejscowości

Ilość osób
wymeldowanych
w 2021 r.

Boratyn

22

Boratyn

33

Chłopice

23

Chłopice

29

Dobkowice

16

Dobkowice

29

Jankowice

13

Jankowice

15

Lutków

2

Lutków

11

Łowce

37

Łowce

49

Zamiechów

14

Zamiechów
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4. Dowody Osobiste
W 2021 r. wydanych zostało 254 dowodów osobistych. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie
dowodu osobistego w naszej gminie wyniósł około 3 tygodnie

5. Małżeństwa
W 2021 r. na terenie gminy Chłopice zawartych zostało 27 małżeństw, natomiast rozwodów było 5.
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III.

Finanse Gminy

Informacje finansowe
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej
jednostki, jest uchwalany na rok budżetowy, który jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Podstawą
gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Chłopice na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XX/163/2021 Rady Gminy
Chłopice z dnia 20 stycznia 2021r. Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę
26 538 474,20 zł, po zmianach w trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 017 357,18
zł i na dzień 31 grudnia 2021r. plan dochodów wynosił 29 555 831,38 zł, wykonanie 30 890 946,77 zł,
co stanowi 104,52 %, w tym:
- planowane dochody bieżące wg planu z uchwały budżetowej 26 011 919,20 zł w trakcie roku uległy
zwiększeniu o kwotę 2 590 123,91 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. planowane dochody bieżące wynosiły
28 602 043,11 zł, wykonanie 29 665 466,87 zł, co stanowi 103,72 %
- planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej 526 555,00 zł, w trakcie roku uległy
zwiększeniu o kwotę 427 233,27 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. planowane dochody majątkowe
wynosiły 953 788,27 zł, wykonanie 1 225 479,90 zł, co stanowi 128,49 %.
Po stronie wydatków budżet uchwalony uchwałą budżetową wynosił 28 892 474,20 zł, po
zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 017 357,18 zł,
i na dzień 31 grudnia 2021r. plan wydatków wynosił 31 909 831,38 zł, wykonanie 26 239 602,49 zł,
co stanowi 82,23 %, w tym:
- planowane wydatki bieżące wg uchwały budżetowej w kwocie 25 519 344,51 zł, w trakcie roku uległy
zwiększeniu o kwotę 1 975 837,18 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 27 495 181,69 zł, wykonanie
24 916 312,52 zł, tj. 90,62 %
- planowane wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej w kwocie 3 373 129,69 zł, w trakcie roku
uległy zwiększeniu o kwotę 1 041 520,00 zł i na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 4 414 649,69 zł,
wykonanie 1 323 289,97 zł, tj. 29,98 %.

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
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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.
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 2021 rok.

Analiza dochodów
Porównanie realizacji dochodów budżetu Gminy Chłopice w latach 2018 – 2021

Razem dochody
budżetu w latach

2018
21 662 967,72 zł

2019
24 913 044,38 zł
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2020
31 555 665,61 zł

2021
30 890 946,77 zł

Główne źródła dochodów bieżących w roku 2021.
Nazwa

Kwota

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 564 204,00

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 426 303,96

Wpływy z podatku rolnego

889 015,78

Wpływy z pozostałych podatków i opłat

316 700,63

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 298 808,11

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości

69 433,33

Wpływy z usług, w tym za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków oraz za posiłki w stołówkach szkolnych

1 129 548,32

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

9 365 540,94

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin

10 362 457,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19

1 227 355,30

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych

689 136,60

Pozostałe dochody

326 962,90
Razem

29 665 466,87

Główne źródła dochodów majątkowych w 2021 roku.
Nazwa

Kwota

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

23 124,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

46 747,51
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Nazwa

Kwota

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem

528 375,12

200 000,00

300 000,00

37 233,27

90 000,00

1 225 479,90

Pozyskane środki
W roku 2021 Gmina Chłopice pozyskała następujące środki zewnętrzne na realizację zadań:
1. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w kwocie 90 000,00 zł otrzymana z samorządu województwa w ramach programu ochrony
gruntów rolnych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na budowę
i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Łowce na działce
o numerze ewidencyjnym 850/262, Jankowice na działce o numerze ewidencyjnym 230/5;
2. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych w wysokości 200 000,00 zł z Ministerstwa Sportu - Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji Budowa budynku zaplecza
przy boisku piłkarskim przy szkole podstawowej w Chłopicach;
3. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizacje zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26 600,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki
OSP Dobkowice;
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4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych w wysokości 611 901,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
z przeznaczeniem na realizację zadania: Remont drogi gminnej Nr 111452R Droga przez wieś
Chłopice do Murowanki oraz Remont odcinka drogi gminnej Nr 111456R Boratyn – Parcelacja
– Dobkowice;
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
w wysokości 528 375,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice – refundacja środków;
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących w wysokości 7 732,50 zł – środki z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest oraz refundacja środków związanych z realizacją
programu usuwania folii rolniczych;
7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych w wysokości 77 235,60 zł – z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej;
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 300 000,00 zł – środki na
uzupełnienie subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
9. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w wysokości 210 000,00 zł – w ramach
programu Laboratoria Przyszłości, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół;
10. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w wysokości 1 012 168,00 zł ze środków na
promocję szczepień, w tym 1 000 000 zł, jako nagroda w konkursie Rosnąca odporność;
11. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w wysokości 5 187,30 zł na realizacje
programu Wspieraj Seniora;
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości
9 000 zł – środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze;
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Realizacja wydatków.
Porównanie realizacji wydatków budżetu Gminy Chłopice w latach 2018 – 2021

Razem wydatki
budżetu w latach

2018
21 929 838,10 zł

2019
22 802 497,35 zł

2020
29 240 272,71 zł

2021
26 239 602,49 zł

Główne kierunki wydatków w roku 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej.
Nazwa

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

309 813,98

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę

483 048,19

Transport i łączność

961 961,09

Gospodarka mieszkaniowa

416 457,29

Działalność usługowa

35 836,48
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Nazwa

Kwota

Administracja publiczna

2 203 339,15

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

1 680,00

Obrona narodowa

1 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego

115 823,17
32 524,63

Oświata i wychowanie

8 398 391,82

Ochrona zdrowia

34 126,47

Pomoc społeczna

1 089 314,57

Edukacyjna opieka wychowawcza

189 764,02

Rodzina

8 541 326,47

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 670 709,64

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

258 962,86

Kultura fizyczna

495 522,66
Razem

26 239 602,49

W 2021r. 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.

„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 2014-2020 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 – na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 numer
RPPK.08.04.00-18-0001/18-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą
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Chłopice.
2.

„Zdalna szkoła plus” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” – realizacja projektu grantowego pn. Zdalna szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na podstawie umowy
o powierzenie grantu Nr 792-20-32-035 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa
z/s w Warszawie a Gminą Chłopice.

Realizacja zadań inwestycyjnych.
W roku 2021 z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych zostały wydatkowane środki
w wysokości 1 323 289,97 zł.

Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku:
-

Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach.

-

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika.

-

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice
- Łowce - Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej
w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa II etap.

-

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111462 Zamiechów – Lutków.

-

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 111460R w Zamiechowie - przez wieś
do Woli.

-

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 81 w Lutkowie – częściowo w ramach
funduszu sołeckiego.

-

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 850/262 w Łowcach.

-

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 230/5 w Jankowicach.

-

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 185/2 w Boratynie.

-

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 356 w Chłopicach.

-

Budowa odcinków dwóch dróg wewnętrznych nr 902 i nr 1276 w Chłopicach - częściowo w ramach
funduszu sołeckiego.

-

Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej w Zamiechowie – w ramach funduszu
sołeckiego.
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-

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 440 w Łowcach Cygańska dolina.

-

Częściowe ogrodzenie cmentarza w Boratynie – w ramach funduszu sołeckiego.

-

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem
przy szkole podstawowej w Dobkowicach.

-

Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Jankowicach (jedna ściana).

-

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania - Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego
Bajkowy Dworek w Boratynie.

-

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Boratynie – w ramach funduszu sołeckiego.

-

Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Dobkowicach – częściowo w ramach
funduszu sołeckiego.

-

Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego w Jankowicach – w ramach funduszu
sołeckiego.

-

Wykonanie projektu i części sieci oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 111452R
w Chłopicach.

Poziom zadłużenia - zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie gminy zmalało w stosunku do dnia 31.12.2019r. o kwotę 940 000 zł
i wynosiło 2 960 000,00 zł.
Dla celów porównawczych przedstawiono poniżej stan zadłużenia na dzień 31 grudnia dla kilku
poprzednich lat.
Stan na dzień:

Kwota zadłużenia

31.12.2016

5 410 000,00

31.12.2017

4 575 000,00

31.12.2018

4 840 000,00

31.12.2019

3 900 000,00

31.12.2020

2 960 000,00

31.12.2021

2 040 000,00
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Spłaty dotychczasowego zadłużenia gminy były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających
z zawartych z bankami umów.
Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

BS Chłopice Kredyt z 2013r.

Stan pożyczek
i kredytów na
dzień
31.12.2021r
500 000

BS Chłopice Kredyt z 2014r

200 000

200 000

BS Chłopice Kredyt z 2015r

600 000

100 000

500 000

BS Chłopice Kredyt z 2018r

740 000

120 000

120 000

500 000

2 040 000

920 000

620 000

500 000

Wyszczególnienie

Razem

Spłaty w latach
2022

2023

2024

500 000

Fundusz sołecki
Wysokość środków przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego w gminie Chłopice w 2021 roku
wyniosła: 271 742,49 zł
W rozbiciu na poszczególne sołectwa kwoty przedstawiają się następująco:
Plan pierwotny
Plan wg pozycji
% wyk.
Sołectwo
Wykonanie
wg pozycji
na 2021-12-31
p.p.
Boratyn
43 646,40
43 646,40
38 957,56 89,26%
Chłopice

43 646,40

43 646,40

43 646,40

100%

Dobkowice

43 646,40

43 646,40

43 646,40

100%

Jankowice

43 646,40

43 646,40

41 082,49

94,13%

Lutków

20 513,81

20 513,81

20 491,81

99,89%

Łowce

43 646,40

43 646,40

43 125,10

98,80%
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Sołectwo
Zamiechów
Razem

Plan pierwotny
wg pozycji
32 996,68

Plan wg pozycji
na 2021-12-31
32 996,68

271 742,49

271 742,49

% wyk.
p.p.
29 801,98 90,32%

Wykonanie

260 751,74

95,96%

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich wg działów, rozdziałów, paragrafów oraz
poszczególnych sołectw i zadań.

Sołectwo

Kwota
przypadająca
na zadanie
z funduszu
sołeckiego

Zadanie

remont wiaty tanecznej oraz budynku obok
świetlicy
BORATYN

ogrodzenie cmentarza

CHŁOPICE
DOBKOWICE

JANKOWICE

LUTKÓ W

6 200,00
13 222,50

budowa odcinków dwóch dróg wewnętrznych

43 646,40

43 646,40

43 646,40

43 646,40

budowa oświetlenia ulicznego przy drogach
gminnych
opracowanie
projektów
i
wykonanie
oświetlenia ulicznego
zakup zmywarko - wyparzarki do świetlicy
wiejskiej
utwardzenie kamieniem drogi wewnętrznej na
działce nr 27
utwardzenie kamieniem drogi wewnętrznej na
działce nr 81
przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na
działce nr 81

remont dróg

ZAMIECHÓ W

38 957,56

wykonanie oświetlenia ulicznego

organizacja imprezy kulturalnej
ŁOWCE

9 502,77
10 032,29

opracowanie projektu oświetlenia ulicznego

Łączna kwota
funduszu
sołeckiego

33 082,50
41 082,49
7 999,99
1 399,12
20 491,81
1 798,88
16 293,81
1 000,00
39 478,70

doposażenie szkoły podstawowej
wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi
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3 646,40
29 801,98

43 125,10
29 801,98

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Chłopice w 2021r.
W roku 2021 z budżetu Gminy Chłopice zostały przekazane dotacje dla różnych podmiotów w łącznej
kwocie 657 549,12 zł. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chłopice w 2021r.
Nazwa

Wykonanie

Drogi publiczne powiatowe

169 996,72

w tym:
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi
powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę
chodnika
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m.
Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w
rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku
Lutkowa II etap.
Przedszkola – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach
dzieci z terenu Gminy Chłopice.
w tym:
Gmina Jarosław - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu
Gminy Chłopice.
Miasto Jarosław - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu
Gminy Chłopice.
Miasto Radymno - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu
Gminy Chłopice.
Gmina Rokietnica - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu
Gminy Chłopice.

99 996,72

70 000,00

107 712,39

22 841,00
73 041,10
8 789,76
3 040,53

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów bieżącej
działalności

133 786,74

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja dla Biblioteki Samorządowej na pokrycie kosztów bieżącej
działalności

88 106,27
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Nazwa

Wykonanie

Ochotnicze straże pożarne

6 526,00

w tym
Dotacja dla OSP Chłopice - na zakup wyposażenia

3 026,00

Dotacja dla OSP Jankowice - na zakup wyposażenia

3 500,00

Dowożenie uczniów do szkół
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
koło Jarosław - na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły

71 421,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

80 000,00

w tym
Ludowy Klub Sportowy Chłopice – dotacja na realizację celów publicznych
sprzyjających rozwojowi sportu
Ludowy Klub Sportowy Dobkowice – dotacja na realizację celów
publicznych sprzyjających rozwojowi sportu
Ludowy Klub Sportowy Jankowice – dotacja na realizację celów publicznych
sprzyjających rozwojowi sportu
Ludowy Klub Sportowy Łowce – dotacja na realizację celów publicznych
sprzyjających rozwojowi sportu

Razem

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

657 549,12

Łączne zestawienie udzielonych w 2021r dotacji.
Wyszczególnienie

Wykonanie

Ogółem dotacje przekazane
w tym
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym

657 549,12
499 602,12

dotacje na zadania bieżące

329 605,40

dotacje na zadania majątkowe

169 996,72

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

157 947,00

dotacje na zadania bieżące

157 947,00

Ogółem dotacje na zadania bieżące

487 552,40

Ogółem dotacje na zdania majątkowe

169 996,72
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Pozyskane dofinansowania – fundusze zewnętrzne:
1. W 2021r. Gmina Chłopice otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.950.000,00 zł na realizację
zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Chłopice” w ramach I edycji naboru
wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
2. W 2021r. Gmina Chłopice otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 90.000,00 zł. na
realizację zadań pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o Nr ewid. 356 w miejscowości
Chłopice od km 0+000 do 0+255” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o Nr ewid.
850/262 w miejscowości Łowce od km 0+000 do km 0+160” w ramach naboru wniosków na
dofinansowania zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

3. W 2021r. Gmina Chłopice otrzymała dofinansowanie w kwocie 701.636,00 zł na realizację
zadań pn. „Remont drogi gminnej Nr 111452R Droga przez wieś Chłopice do Murowanki od km
0+000 do km 2+327", "Remont odcinka drogi gminnej nr 111456R Boratyn – Parcelacja –
Dobkowice" od km 0+000 do km 1+722” w ramach naboru wniosków z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg;
4. W 2021r. Gmina Chłopice otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadania
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chłopice” w ramach programu
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priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest;
5. W 2021r. Gmina Chłopice otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na realizację
zadania związanego z utworzeniem „Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
Programu Czyste Powietrze”.
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Realizacja zamówień publicznych w 2021 roku w Gminie Chłopice.

I. Zamówienia powyżej 130 000 zł netto udzielone na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych.

1. Przetarg na roboty budowlane pn.: Budowa budynku zaplecza przy boisku przy Szkole
Podstawowej w Chłopicach
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 26.03.2021r. Wpłynęły 4 oferty. Komisja dokonała oceny oferty pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zawarcie umowy nastąpiło
w dniu 15.04.2021r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła
37-514 Munina, Tuczempy 326
Wartość zamówienia brutto: 478 444,82 zł
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2. Przetarg na roboty budowlane pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy
Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej prowadzonego
postepowania. Otwarcie ofert odbyło się dniu 21.07.2021r. Wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała oceny
oferty pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Postępowanie zostało unieważnione w dniu 21.07.2021r. – cena najkorzystniejszej oferty spośród
ważnych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny
najkorzystniejszej oferty.

3. Przetarg na roboty budowlane pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na
terenie Gminy Chłopice
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 22.06.2021r. Wpłynęły 3 oferty. Komisja dokonała oceny oferty pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zawarcie umowy nastąpiło
w dniu 09.07.2021r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o.
37-560 Pruchnik, Hawłowice 121
Wartość zamówienia brutto: 424 312,01 zł

4. Przetarg na roboty budowlane pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy
Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 10.08.2021r. Wpłynęła 1 oferta. Negocjacje w celu ulepszenia oferty
odbyły się w dniu 18.08.2021r. Komisja dokonała oceny oferty pod względem zgodności ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
Postępowanie zostało unieważnione w dniu 25.08.2021r. – cena najkorzystniejszej oferty spośród
ważnych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
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zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny
najkorzystniejszej oferty.

5. Przetarg nieograniczony (usługi): „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”
Przetarg ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 08.11.2021r. Wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała oceny oferty pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Podpisanie umowy nastąpiło
w dniu 06.12.2021r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15 37-500 Jarosław
Wartość zamówienia brutto: 1 358 067,08 zł

6. Przetarg na roboty budowlane pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 15.11.2021r. Wpłynęło 7 ofert. Komisja dokonała oceny oferty pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zawarcie umowy nastąpiło
w dniu 02.12.2021r.
Jako najkorzystniejszą ofertę dla Części I i II wybrano:
USŁUGOWIEC Marcin Krzysztan
37-560 Pruchnik, Wola Węgierska 1
Wartość zamówienia brutto – Część I: 656 973,87 zł
Wartość zamówienia brutto – Część II: 350 548,28 zł
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7. Przetarg na roboty budowlane pn.: Przebudowa i remont boiska sportowego
w Chłopicach
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 06.12.2021r. Wpłynęły 2 oferty. Komisja dokonała oceny oferty pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zawarcie umowy nastąpiło
w dniu 29.12.2021r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Firma Handlowo – Usługowa Marian Golba
37-500 Jarosław, ul. Kopystyńskiego 37
Wartość zamówienia brutto: 322 552,63 zł
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Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku:

Boratyn
- okna i drzwi wejściowe wiata taneczna – 6.950,00 zł.
- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego 6.200,00 zł.
- dobudowa oświetlenia ulicznego 13.222,50 zł.
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej - 12.743,22 zł.

Chłopice
- Budowa szatni sportowej etap I,

498.090,85 zł

- Projekty oświetlenia drogowego 10.100,00 zł.
- Wykonanie oświetlenia drogowego 26.702,60 zł.
- przebudowa trzech dróg wewnętrznych – 98.650,50 zł.
- oddanie do użytku i poświęcenie wiaty tanecznej w Chłopicach
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Łowce
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej wartość Brutto 144.243,58 Zadania, udział gminy
70.000,00 zł.

- przebudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych - 113.663,56

Jankowice
- wykonanie projektów oświetlenia drogowego 5.573,50 zł
- dowieszenie lamp ulicznych 7.000,00 zł
- dowieszenie lamp ulicznych 5.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego 22.509,00 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej 36.657,18 zł.
- docieplenie ściany na budynku szkoły podstawowej – 67.846,18 zł.

Lutków
- przykrycie rowu odprowadzającego wody z pasa drogowego – 20.513,81 zł
- ogrodzenie zbiornika wodnego - 1.500,00 zł
- przebudowa odcinków dróg gminnej i wewnętrznej 85.753,98 zł.
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Zamiechów
- budowa chodnika przy drodze powiatowej wartość zadania brutto 199.993,45, udział własnej gminy
99.996,72 zł.

- przebudowa dwóch dróg wewnętrznych i odcinka drogi gminnej - 97.624,59 zł.

Dobkowice
- Budowa placu zabaw 142,500,00 zł.
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W 2021 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego placu zabaw w Dobkowicach

DROGI
Ilość dróg gminnych w km na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2021 roku – 41 km.
b) długość w km dróg asfaltowych (gminnych) wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku
23 km, długość dróg asfaltowych wewnętrznych 4 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.

I) 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 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.

II) Według stanu na dzień 31.12.2021 r. stan ewidencji gruntów przedstawia się następująco:
- ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności wynosi
147,8496 ha, w tym:
- grunty o powierzchni 0,4818 ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,
- grunty zajęte pod drogi gminne 25,8458 ha.
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III)

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. miały miejsce następujące zmiany w zasobie

nieruchomości:

1) Majątek nabyty:
W wyniku nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, Gmina Chłopice
nabyła własność 21 działek o łącznej powierzchni 3,56 ha, położonych w miejscowościach:
Chłopice, Dobkowice, Łowce i Zamiechów – w tym:


16 działek stanowiących drogi położone w miejscowościach: Chłopice (2 dz.), Dobkowice



(9 dz.), Łowce (1 dz.) i Zamiechów (4 dz.),



2 działki stanowiące użytek Bi – „inne tereny zabudowane”: Dobkowice (1 dz.) i Łowce (1 dz.)



3 działki stanowiące użytek Ps – „pastwiska trwałe”: Chłopice (2 dz.), Dobkowice (1dz.),

2) Majątek zbyty:
W 2021 r. z zasobu Gminy Chłopice sprzedano 4 nieruchomości, w tym:


2 niezabudowane nieruchomości położone w miejscowościach: Chłopice i Lutków,



1 nieruchomość zabudowaną budynkami: mieszkalnym i gospodarczym (wybudowanymi
ze środków finansowych osób trzecich) położoną w miejscowości Łowce,



1 nieruchomość częściowo zabudowaną budynkiem gospodarczym stanowiącym własność
osoby fizycznej, położoną w miejscowości Lutków.

3) Darowizny:
Na podstawie aktu notarialnego z dnia 07.06.2021 r. Rep. A Nr 4882/2021 - Gmina Chłopice otrzymała
w drodze darowizny udział Skarbu Państwa wynoszący 23/100 części w prawie użytkowania
wieczystego gruntu tj. działki nr 1389/5 o pow. 0,19 ha (stanowiącej w całości własność Gminy Chłopice)
oraz udział wynoszący 23/100 części we własności posadowionego na niej budynku stanowiącego
odrębną nieruchomość - tzw. szopy 13-sto segmentowej.

4) Kupno:
- w 2021 r. nie dokonywano zakupu nieruchomości do zasobu Gminy Chłopice.

5) Zamiana:
- w 2021 r. nie dokonywano zamiany nieruchomości.
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6) Łączna wartość nieruchomości zbytych z zasobu gminy wynosi: 23 124,00 zł.

7) Na dzień 31.12.2021 r. wydzierżawionych było 41,4817 ha gruntów mienia komunalnego.

IV) Nieruchomości stanowiące własność Gminy Chłopice, na których znajdują się budowle
i urządzenia wodociągowe oraz związane z oczyszczaniem ścieków (m.in. stacja uzdatniania 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.

V)

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Chłopice, zabudowane budynkami Szkół, salą

gimnastyczną w Chłopicach, kompleksem boiska sportowego „Orlik 2012” (w Zamiechowie)
oraz towarzyszącą im infrastrukturą - oddane są w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy
Chłopice (szkoły) na cele związane z oświatą oraz z upowszechnianiem sportu.

VI) Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami to:


nieodpłatne nabywanie na rzecz Gminy Chłopice prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa (w drodze decyzji Wojewody Podkarpackiego),



regulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez zakładanie dla nich ksiąg wieczystych,



dzierżawa i wynajem nieruchomości
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V.

Edukacja
Na terenie gminy w 2021r. funkcjonowało pięć szkół podstawowych w miejscowościach;

Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Łowce i Zamiechów, jedna szkoła filialna szkoły podstawowej
w Chłopicach 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 31.08.2021r. w Szkole Filialnej w Boratynie funkcjonowała jedna klasa, była to klasa III.
W szkołach podstawowych

funkcjonowały świetlice szkolne w następujących liczbach godzin

w tygodniu:


od 01.01.2021r. do 31.08.2021r.
- w Chłopicach 13,50 godziny,
- w Łowcach 10 godzin,
-w Jankowicach 5 godzin,
- w Zamiechowie 2,5 godziny,



od 01.09.2021r.
- w Łowcach 10 godzin,
- w Jankowicach 5 godzin,
- w Dobkowicach 7 godzin,



od 13.09.2021r. 15 godzin,
- w Zamiechowie 2,5 godziny,
- w Chłopicach do 05.09.2021r. 17 godzin,



od 06.09.2021r do 03.10.2021r. 23,50 godziny,



od 04.10.2021r. 20,50 godziny (dwie grupy ).

Wydatki na prowadzenie zadań oświatowych wyniosły 8.492.213,21 zł., z tej kwoty 8.246.618,21
zł. wydatkowano w budżetach szkół. Pozostała kwota 245.595 zł. zrealizowana została z budżetu
urzędu gminy z przeznaczeniem na:
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- pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach
publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego koszt
151.888,04 zł.,
- dowożenie uczniów, w tym niepełnosprawnych do szkół 86.571,05 zł.,
- zakup komputera przenośnego w ramach zadania „Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego
do wsparcia procesu zdalnego kształcenia” 3.489,51 zł.,

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich 3.646,40 zł., które zostały przeznaczone na:
- zakup regału metalowego do biblioteki szkolnej w kwocie 455,58 zł,
- zakup żaluzji wraz z montażem o wartości 3.190,82 zł. do Szkoły Podstawowej w Łowcach.

Wydatki zrealizowane w budżetach szkół w poszczególnych jednostkach
przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Chłopicach ( łącznie ze Szkołą Filialną w Boratynie) 2.125.237,55 zł .,
w tym na:
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1.483,44 zł.,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7.400 zł.,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych 19.981,38 zł.,
- stołówkę szkolną, w której sporządzane są posiłki dla uczniów szkoły w Chłopicach i szkoły
w Jankowicach 131.763,91 zł.,
- oddziały przedszkolne 275.336,26 zł.,
- świetlicę szkolną 57.174,24 zł.,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 20.179,12 zł.,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 539 zł.,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
5.000 zł.,
- pozostałe wydatki w wysokości 1.606.380,20 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę
11.987,91 zł.
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Szkoła Podstawowa w Dobkowicach 1.308.343,47 zł., w tym na:
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 16.832,68 zł.,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2.000 zł.,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
- materiałów ćwiczeniowych 7.838,82 zł.,
- oddziały przedszkolne 257.918,72 zł.,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 14.708,34 zł.,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 590- zł.,
- świetlicę szkolną 13.850,99 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych z programu „Laboratoria Przyszłości” 14.568 zł.,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
3.750 zł.,
- pozostałe wydatki w wysokości 976.285,92 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę
16.832,52 zł.

W dniu 24 października 2021 r. odbył się jubileusz XXXV-lecia Kółka Plastycznego
w Dobkowicach. Wydarzenie jednocześnie było podsumowaniem i zakończeniem projektu w ramach
realizacji zadania publicznego "Omnis ars naturae imitatio est -wszelka sztuka jest naśladownictwem
natury" dofinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego realizowanego przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Dobkowicach.
W realizacji zadania wzięli udział członkowie Kółka Plastycznego, którzy mieli możliwość
udziału w warsztatach takich jak: linoryt, grafika komputerowa i frottage. W ramach zadania został
wydany katalog podsumowujący działalność i sukcesy międzynarodowe kółka na przestrzeni XXXV lat.
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Szkoła Podstawowa w Jankowicach 1.713.268,75 zł., w tym na:
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 134.621,73 zł.,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3.800 zł.,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
- materiałów ćwiczeniowych 7.767,60 zł.,
- oddział przedszkolny 156.446,23 zł.,
- świetlicę szkolna 19.980,95 zł.,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 7.979,76 zł.,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 291,60 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych z programu „Laboratoria Przyszłości” 14.277 zł.,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2.500 zł. oraz w ramach tego programu zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach
promujących czytelnictwo na wartość 1.000 zł., a także szafę na wyposażenie biblioteki szkolnej na
kwotę 250 zł.,
- wykonano roboty polegające na dociepleniu ściany północnej budynku szkoły - wartość wykonanego
zadania wraz z nadzorem inwestycyjnym – 65.846,18 zł.,
- wykonano 2 m2 płyty odbojowej z kostki brukowej i obrzeży chodnikowych przy schodach ściany
północnej budynku szkoły – wartość usługi wraz z materiałami 500 zł.,
- dokonano wymiany rynien dachowych wraz z króćcami łączącymi rynnę dachową z lejem spustowym
na ścianie północnej budynku szkoły- wartość usługi wraz z zużytymi materiałami 3.500 zł.,
- po zdarzeniu losowym jakim było zalanie szkoły z otrzymanego odszkodowania;
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- w sali lekcyjnej o powierzchni 34,20 m2 oraz w sali oddziału przedszkolnego z przyległą szatnią
o łącznej powierzchni 68,20 m2 wykonano prace polegające na osuszeniu podłoża, przygotowaniu
betonowego podłoża pod parkiet, ułożeniu parkietu, szpachlowaniu ubytków pomiędzy deskami
parkietu, mechanicznym cyklinowaniu parkietu oraz czterokrotnym lakierowaniu i montażu listew
przyściennych -wartość usługi 5.684 zł. oraz wartość zużytych materiałów 12.315,71 zł.,
- w sali oddziału przedszkolnego z przyległą szatnią wykonano prace polegające na montażu płyt
kartonowo – gipsowych o powierzchni 54 m2, szpachlowaniu spoin między płytami kartonowo –
gipsowymi masą szpachlową, przygotowaniu ścian do malowania, szpachlowaniu powierzchni ścian
oraz gruntowaniu i dwukrotnym malowaniu ścian i sufitu, wartość usługi 4.000 zł., wartość zużytych
materiałów 2.091,74 zł.,
- wykonano prace polegające na - montażu płyt kartonowo – gipsowych, szpachlowaniu spoin między
płytami kartonowo – gipsowymi masą szpachlową, w 4-ch pomieszczeniach piwnicznych oraz w holu
piwnicznym, przygotowaniu ścian do malowania, gruntowaniu oraz dwukrotnym malowaniu ścian
i sufitu w 4-ch pomieszczeniach piwnicznych, holu piwnicznym oraz w kotłowni, wartość usługi 2.000zl.,
wartość zużytych materiałów 1.106,40 zł.,
- w oddziale przedszkolnym zamontowano rolety wolno wiszące, nowe oprawy oświetleniowe oraz
zakupiono wyposażenie m.in. krzesełka dla dzieci, krążki do siedzenia, szafki, biurko dla nauczyciela,
radioodtwarzacz, zabawki na ogólną kwotę 10.601,05. zł.,
- pozostałe wydatki 1.256.708,80 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę 23.272,39 zł.
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Szkoła Podstawowa w Łowcach 1.780.886,37 zł., w tym na:
-realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 35.668,14 zł.,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2.800,00 zł.,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych 14.838,89 zł.,
- świetlicę szkolną 45.698,54 zł.,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 23.228,94 zł.
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 214 zł.
- stołówkę szkolną, w której sporządzane są posiłki dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Łowcach
oraz uczniów szkół w Łowcach, Zamiechowie i w Dobkowicach 186.609,40 zł.,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
4.366,89 zł. oraz w ramach tego programu zakupiono regał na wyposażenie biblioteki szkolnej
na kwotę 633,11 zł.,
- pozostałe wydatki 1.466.828,46 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę 14.380,67 zł.

Szkoła Podstawowa w Zamiechowie 1.002.887,69 zł., w tym na:
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1.200 zł.,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych 5.421,66 zł.,
- oddział przedszkolny 100.304,55 zł.,
- świetlicę szkolną 2.646,67 zł.,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 2.820,65 zł.,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 6.613,92 zł.,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 280 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych z programu „Laboratoria Przyszłości” 18.000 zł.,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
3.750 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, chemii, geografii, biologii oraz szafę metalową na odczynniki
chemiczne na kwotę 23.388 zł.
- pozostałe wydatki 838.462,24 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę 27.047,17 zł.
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Dochody wykonane z tytułu otrzymania:
- z budżetu państwa subwencji oświatowej 4.917.894 zł.,
- z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 134.361,15 zł.,
- z budżetu państwa dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 55.848,35 zł.,
- z budżetu państwa dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 17.000 zł.,
- z budżetu państwa środków na realizację programu „ Laboratoria Przyszłości” 210.000 zł.,
- od firmy ubezpieczeniowej odszkodowań za zdarzenia losowe 40.099,93 zł.,
- zwrotu przekazanej w 2020r. dotacji na dowóz dzieci niepełnosprawnych 4.040,90 zł.
- dochody wykonane przez szkoły z tytułu m.in. odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych
132.798,06 zł.

Wymienione wyżej dochody stanowią kwotę 5.512.042,39 zł. i pokryły 64,91 % wydatków
na oświatę przedstawionych wcześniej. Pozostała kwota wydatków w wysokości 2.980.170,82 zł.
pokryta została z innych dochodów gminy.
We wrześniu 2021r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 388 uczniów. Do Przedszkola
Samorządowego w Łowcach zapisanych zostało 40 dzieci, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych 100, ogółem 528 uczniów.

Do jednej klasy w szkołach podstawowych uczęszczało w 2021 r. średnio 9,41 uczniów.
Odpowiednio w ;


Chłopicach - 15,96,



Łowcach - 12,75 ,



Dobkowicach - 8,29 ,



Jankowicach – 7,67 ,



Zamiechowie – 5,11,



Boratynie –6,67 .

Przeciętne w 2021r. zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło: 65,60 etatów
nauczycielskich oraz 23,50 etatów pracowników administracji i obsługi.
Zatrudnienie nauczycieli według stanu na 31.12.2021r. to 66,29 etatów, w osobach - 69, zaś
pracowników administracji i obsługi 23,88 etatów, w osobach 25.
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Zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2021r. według stopni awansu zawodowego przedstawiało się
następująco;
- 1 etat stażysty,
- 6,66 etatów kontraktowych,
- 9 etatów mianowanych,
- 49,63 etatów dyplomowanych.

W ciągu 2021r. nie zwolniono żadnej osoby. Na emeryturę odeszły trzy osoby, w tym jeden
pracownik obsługi i dwóch nauczycieli. Na jeden etat nauczyciela w szkołach podstawowych
przypadało średnio 6,42 ucznia.
Egzamin kończący naukę w szkołach podstawowych został przeprowadzony w dniach 25 - 27 maja
2021r. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Uczniowie przystępują do trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj.
1. języka polskiego,
2. matematyki,
3. języka angielskiego lub języka niemieckiego.

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.

Wynik w staninach określany jest w szkole, w której do egzaminu przystąpi co najmniej pięcioro
uczniów.
Jeżeli do egzaminu przystąpiła mniejsza liczba uczniów - sytuacja taka miała miejsce w Szkole
Podstawowej w Zamiechowie - wynik w staninach nie został wyliczony.
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Tabela obrazuje wyniki ósmoklasistów, wyrażone w procentach oraz staninach:

Jednostka

liczba piszących

Język angielski
j. polski

Matematyka
liczba piszących

wynik

SP Łowce

7

63 %

stanin 6

54 % stanin 7

7

66 %

stanin 6

SP Jankowice

10

66%

stanin 7

47 % stanin 5

10

61 %

stanin 5

SP Chłopice

5

65%

stanin 6

62% stanin 8

5

64%

stanin 5

SP Dobkowice

8

48% stanin 5

8

51%

stanin 3

SP Zamiechów

4

40% -

4

67%
61%

stanin 7
-

55%

-

Nauka języka angielskiego odbywała się we wszystkich klasach, także w oddziałach
przedszkolnych, a w

przedszkolu samorządowym w grupie dzieci starszych ( w „ 0”). Drugim

nauczanym językiem obcym był język niemiecki, którego uczyli się uczniowie w klasach VII i VIII szkół
podstawowych.
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w miesiącu marcu po zakończeniu
semestru zimowego dla 29 uczniów oraz w miesiącu lipcu, po zakończeniu roku szkolnego dla 57
uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 17.200 zł., w tym w;


SP w Chłopicach 7.400 zł., przyznano 37 stypendia,



SP w Dobkowicach 2.000 zł., przyznano 10 stypendiów,



SP w Jankowicach 3.800 zł., przyznano 19 stypendia,



SP w Łowcach 2.800 zł., przyznano 14 stypendiów,



SP w Zamiechowie 1.200 zł., przyznano 6 stypendiów.
Ogółem przyznano 86 stypendiów, wysokość jednego stypendium wyniosła 200 zł. na ucznia

w jednym semestrze.

Dowożenie do szkół odbywało się publicznym środkiem transportu w formie zakupu biletów
miesięcznych dla uczniów. Uczniowie byli dowożeni do Szkoły Podstawowej w Chłopicach. Za miesiące
styczeń – marzec bilety opłacono w pełnej wysokości dla 4-rga uczniów, a za m-c maj dla 3-rga. Za mc czerwiec opłacono w pełnej cenie bilety dla 7-rga uczniów oraz w połowie ceny biletu dla 20-stu
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uczniów, w tym dla 3-rga w jedną stronę. Za m-ce wrzesień i październik opłacono bilety w pełnej
wysokości dla 7-rga uczniów, a dla 36-ściu w połowie ceny biletu, w tym dla 3-rga w jedną stronę.
Za m-c listopad opłacono bilety w pełnej wysokości dla 7-rga uczniów, a dla 37-miu w połowie
ceny biletu, w tym dla 3-rga w jedna stronę. Za m-c grudzień opłacono bilety w pełnej wysokości dla
8-rga uczniów, a dla 37-miu w połowie ceny biletu, w tym dla 3-rga w jedna stronę. Na ten cel
wydatkowano 13.025 zł. Ponadto jednemu rodzicowi zwrócono koszty dowozu swojego dziecka do
szkoły specjalnej w Jarosławiu kwotę 2.125,05 zł.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 71.421 zł. na dowóz 6 – rga, a od 01.09.2021r. 7-rga
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu.

Na prowadzenie Przedszkola Samorządowego w Łowcach wydatkowano 315.994,38 zł.,
w tym:
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 1.653,48 zł.
- pozostałe wydatki 314.340,90 zł., w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę 8.060,02 zł.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ujęte zostały w budżetach tych szkół
i jest to kwota 790.005,76 zł. , w tym w:


Chłopicach 275.336,26 zł., w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę 5.619,11 zł.,



Dobkowicach 257.918,72 zł., w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę 8.059,96 zł.,



Jankowicach 156.446,23 zł., w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę 12.034,33 zł.,



Zamiechowie 100.304,55 zł. w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę 9.118,60 zł.,

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oprócz wydatków wyżej opisanych
przeznaczono kwotę 151.888,04 zł. , w tym;
- za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach niepublicznych na terenie;


Gminy Jarosław 22.841 zł. za troje dzieci przez okres 2-ch m-cy, pięcioro dzieci przez okres
6 m-cy oraz za czworo dzieci przez okres 4-ch m-cy



Miasta Radymno 8.789,76 zł. za jedno dziecko przez okres 8 m-cy oraz za dwoje dzieci przez
okres 4-ch m-cy,



Gminy Rokietnica 3.040,53 zł. za jedno dziecko przez okres 8 m-cy,



Miasta Jarosław 73.041,10 zł. zł., w tym za;
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- ośmioro dzieci przez okres 3-ch m-cy ,
- jedenaścioro dzieci przez okres 4-ch m-cy,
- dziesięcioro dzieci przez okres 4-ch m-cy,
- dziewięcioro dzieci przez okres 1-go m-ca,

- za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasta Jarosław 37.283,82 zł., w tym za;
- czworo dziecko przez okres 8 m-cy,
- dwoje dzieci przez okres 2-ch m-cy,
- troje dzieci przez 2-ch m-cy,
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VI.

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach działa od 1990 r. Wszystkie działania

realizowane przez GOPS zawarte są w Statucie.
OPS działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodzinie,
- ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
W 2021 roku w OPS był zatrudniony kierownik, 3 pracowników socjalnych, 2 osoby do realizacji
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, 1 asystent rodziny,
1 księgowa na 1/5 etatu. Od września 2021 r. liczba pracowników uległa zmniejszeniu, w związku
z przejściem kierownika GOPS na emeryturę. Ponadto do marca 2021 r. Ośrodek zatrudniał 3 osoby na
podstawie umowy o pracę (1/2 etatu) do prowadzenia Świetlic Środowiskowych w Chłopicach
i Łowcach (kierownik świetlicy oraz 2 wychowawców). Od kwietnia 2021 r. pracownicy świetlic
środowiskowych zatrudnieni byli na podstawie umowy zlecenia. Od lipca 2021 r. liczba zatrudnionych
w świetlicach również uległa zmniejszeniu, z uwagi na zawieszenie działalności Świetlicy
Środowiskowej w Chłopicach – w zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenie pozostały 2 osoby
(kierownik świetlicy oraz wychowawca). Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku wykonują swoje obowiązki
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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 2021 roku wydano 317 decyzji, przeprowadzono 324 wywiadów środowiskowych, sporządzono
113 list wypłat. Z pomocy GOPS skorzystało 101 rodzin. Rodziny te oprócz wsparcia finansowego lub
rzeczowego otrzymały również wsparcie w postaci pracy socjalnej. Wsparcia wyłącznie w postaci pracy
socjalnej otrzymało 11 osób z 8 rodzin.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie w podziale na wiek i płeć:
- wiek 0-17 – ogółem 76 osób, w tym kobiety 34 osoby, mężczyźni 42 osoby
- wiek produkcyjny - ogółem 130 osób, w tym kobiety 62 osoby, mężczyźni 68 osób,
- wiek poprodukcyjny – ogółem 18 osób, w tym kobiety 11 osób, mężczyźni 7 osób.

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem
Wskaźnik deprywacji lokalnej w gminie na przestrzeni ostatnich 5 lat na tendencję malejącą
i kształtował się następująco:
2017 rok - 3,42%
2018 rok - 3,14%
2019 rok - 2,89%
2020 rok - 2,95%
2021 rok - 2,62%.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Chłopice wynosiła 229, w tym 52,4 %
stanowiły kobiety, 47,6 % mężczyźni.

Zasiłek okresowy
W roku 2021 r. przyznano w/w świadczenie 13 rodzinom na łączną kwotę 48 472 zł, w tym:
- 12 rodzinom z tytułu bezrobocia na łączną kwotę 41 462 zł,
- 2 rodzinom z innych powodów na łączną kwotę 7 010 zł.

Zasiłek stały
W roku 2021 zasiłki stałe wypłacono 22 uprawnionym osobom na łączną kwotę 123 837 zł.
Osobom pobierającym zasiłek stały opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne - jeżeli nie
podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W roku 2021 zgłoszonych do w/w
ubezpieczenia było 20 osób. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 10 539 zł.
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Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu lub pokrycia kosztów leczenia. Zasiłki celowe mogą być również
przyznane z powodu straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież) czy w wyniku klęski
żywiołowej lub ekologicznej. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 36 rodzin – wydatkowana kwota
wynosiła 22 700 zł.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1285 ze zm.) 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 2004 r. 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 ust. 2,
przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o pomocy społecznej.
W 2021 r. przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych, na podstawie których Wójt Gminy
Chłopice wydał 4 decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a 2 decyzje zostały
wydane o umorzeniu postępowania.

Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. W 2021 r. GOPS nie realizował tej formy pomocy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to jedna z form wsparcia społecznego dla osób, które
z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego miały poważne trudności w życiu
codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji,
zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Usługi te dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości
klientów wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem. Działania podejmowane w ramach tych usług mają na celu między
innymi zminimalizowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę
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jakości życia oraz nabycie umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinnospołecznym.
W 2021 r. nie realizowano tej formy pomocy.

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 2021 przeznaczono kwotę 150.000 zł, z czego
środki własne – 30 000 zł, dotacja z budżetu państwa 120 000 zł, przy czym:
- na dożywianie dzieci w szkole przeznaczono kwotę 13 099 zł – pomoc przyznano 28 rodzinom, liczba
dzieci objętych pomocą to 48;
- dowóz posiłków do punktów wydawania – 17 469 zł;
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla 66 rodzin w tym 441 świadczeń 119 432 zł.

Program Pomoc Żywnościowa
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem
Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek
żywnościowych lub posiłków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach wydaje osobom
potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym PEAD na lata 2014 -2020. W 2021 roku wsparcie otrzymało 225 osób z 76 rodzin.

Domy Pomocy Społecznej
W 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 4 osoby pochodzące z terenu gminy
Chłopice. Za utrzymanie mieszkańców DPS poniesiono wydatki w łącznej wysokości 139 271,88 zł.

Dodatki mieszkaniowe
W 2021 r. pomocą objęto 1 osobę – wypłacono 9 świadczeń na łączną kwotę 1 160,96 zł.
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Karta Dużej Rodziny
W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta
Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem
dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Od początku programu wydano karty dla 478 rodzin.
W okresie styczeń - grudzień 2021 roku wydano Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny dla 21 rodzin.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach od 2017 r. realizuje pomoc materialną
o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chłopice.
Z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało 31 dzieci z 17 rodzin. Wydatkowano łącznie na ten cel
33 212,63 zł.

Centrum Integracji Społecznej
GOPS Chłopice, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.11.2017 roku z Centrum
Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie, kieruje osoby wykluczone społecznie lub
zagrożone wykluczeniem, do uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. W 2021 r.
1 osoba z terenu gminy Chłopice została objęta indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
Osoba ta jest także zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego. Za skierowanie osoby do CIS Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach ponosi odpłatność w wysokości 300 zł miesięcznie za
1 uczestnika. W 2021 r. wydatki na ten cel wyniosły 1 200 zł.

Asystent rodziny
W 2021 roku zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach asystent
rodziny opracował i realizował plan pracy z 19 rodzinami, z tego:
- do 3 miesięcy – 3 rodziny,
- powyżej 3 do 12 miesięcy – 7 rodzin,
- powyżej 1 roku – 9 rodzin

Z 6 rodzinami asystent zakończył współpracę ze względu na osiągnięcie celów, zaprzestanie
współpracy przez rodzinę lub brak efektów współpracy. Koszt utrzymania asystenta rodziny w 2021 r.
wyniósł 57 547,57 zł, w tym 2000 zł – to środki pochodzące z budżetu państwa. 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 2021 asystent rodziny udzielił pomocy rodzinom w zakresie:
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poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenie
gospodarstwa domowego,



rozwiązywania problemów dnia codziennego,



rozwiązywania problemów psychologicznych i socjalnych w rodzinie,



rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi,



podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców,



rozwiązywania problemów zadłużeń komorniczych



poszukiwania i podejmowania pracy zarobkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ponadto asystent rodziny podejmował następujące działania:


edukację w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi poprzez rozmowę
i dyskusję na temat stosowanych przez rodziców systemów wychowawczych,



pomoc w wypracowaniu właściwych postaw rodzicielskich, wskazywanie możliwości
wykorzystania konsultacji z psychologiem, pedagogiem,



motywowanie rodziców do spędzania i organizowania czasu wolnego dzieciom, zachęcania do
udziału w zajęciach organizowanych przez świetlice środowiskowe,



motywowanie rodziców do monitorowania sytuacji szkolnej dzieci, w szczególności w zakresie
realizacji obowiązku szkolnego oraz funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym
( zachęcanie do kontaktu z pedagogiem szkolnym, wychowawcą dziecka)



pomoc w dbaniu o zdrowie (edukacja w kwestiach higieny, pielęgnacji, pomoc w planowaniu
wizyt u lekarza, dentysty, regularnych szczepień),



poradnictwo w zakresie gospodarowania posiadanymi środkami- trening budżetowy,



nauka dbałości o mieszkanie, motywowanie do tworzenia odpowiednich warunków
sprzyjających nauce, wypoczynkowi,



monitorowanie prac remontowych zmierzających do poprawy warunków bytowych, pomoc w
zakupach materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu,



wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych przez rodziny (pisanie wniosków, wypełnianie
dokumentów urzędowych),



pomoc w kształtowaniu postawy pro zawodowej, pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy,
tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,



podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin,



w sytuacji zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 monitorowanie sytuacji rodzin objętych
wsparciem - czy są zdrowe, czy nie powinny skorzystać z konsultacji lekarskiej oraz czy nie są
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poddane kwarantannie, gotowość do pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb
życiowych (żywność, środki czystości).

Rodziny zastępcze
Gmina Chłopice realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym
opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Finansowanie
przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej wynosi:
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.
W 2021 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 6 dzieci za których gmina pokryła koszty
pobytu w łącznej wysokości 58 294,09 zł.

Świetlica Środowiskowa
Od 2019 roku w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014
– 2020, Działania: ,,Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” – realizowany jest
projekt ,,Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin wymagających wsparcia i opieki”. W dniu 31 marca 2021 roku została zakończona realizacja
projektu. Od dnia 1 kwietnia 2021 roku w ramach trwałości projektu placówki funkcjonują na nowych
zasadach. Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w świetlicy jest 35 miejsc dla uczestników zajęć
świetlicowych: w Chłopicach 15 dzieci, w Łowcach 20 dzieci. Od tego czasu rekrutacja prowadzona jest
w systemie ciągłym.
Z dniem 01.06.2021 r. została zawieszona działalność Świetlicy Środowiskowej w Chłopicach
z uwagi na fakt, że nie udało się zrekrutować odpowiedniej liczby uczestników zajęć środowiskowych.
Jeśli będzie zainteresowanie - jej działalność zostanie wznowiona. Od tego czasu działa jedynie
Świetlica Środowiskowa w Łowcach. Zajęcia prowadzone są 4 godziny dziennie od poniedziałku do
piątku.
Do 31.05.2021 r. do pracy w świetlicy zatrudnionych było dwóch wychowawców i kierownik
świetlicy. W związku z zawieszeniem działalności świetlicy w Chłopicach od 01.06.2021 r. zatrudniony
jest jeden wychowawca i kierownik świetlicy.
Na utrzymanie Świetlic Środowiskowych w 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości
118 007,60 zł. Do 31.03.2021 r. świetlice utrzymywane były z dotacji z budżetu państwa, a od kwietnia
2021 r. – ze środków własnych gminy.
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Świadczenia rodzinne
W 2021 r. objęto 320 rodzin różnymi formami świadczeń rodzinnych. Wydano 369 decyzji
administracyjnych dotyczących w/w świadczeń.
1.

Wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2021 r., w tym:

2 574 133

2.

Zasiłek rodzinny

384 096

3.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

19 000

4.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

35 909

5.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

10 837

6.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

44 035

7.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

19 829

8.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

43 864

9.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

48 616

10.

Zasiłek pielęgnacyjny

420 240

11.

Świadczenie pielęgnacyjne

12.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

158 927

13.

Zasiłek dla opiekuna

21 700

14.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

37 000

15.

Świadczenie rodzicielskie

120 591

1 209 489

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach w ramach działań związanych z koordynacją
systemów zabezpieczenia społecznego w roku 2021 przy współpracy z Podkarpackim Urzędem
Wojewódzkim w Rzeszowie prowadził 13 postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych
na terenie państw Unii Europejskiej.
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Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – jeśli osoba pobierająca świadczenia spełnia przesłanki
ustawowe do objęcia takim ubezpieczeniem. W 2021 r. opłacono składki na ubezpieczenie społeczne
w wysokości 288 566,63 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości 43 316,46 zł.
Poza świadczeniami rodzinnymi GOPS Chłopice zajmuje się także realizacją jednorazowego
świadczenia „Za życiem”. Świadczenie to przysługuje w wysokości 4 000 zł jednorazowo, a jest
przyznawane w przypadku urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2021 r. 1 rodzinie z terenu gminy
Chłopice przysługiwało takie świadczenie.
W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczenia „Za życiem” poniesiono koszty na
obsługę świadczeń (wynagrodzenie pracownika, szkolenia, materiały biurowe, opłaty licencyjne
za oprogramowanie itp.) w łącznej wysokości 87 515 zł.

Fundusz alimentacyjny
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wypłacono świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na łączną kwotę 90 893 zł. Wypłatą świadczeń objęto 18 rodzin, w tym 23 osoby
uprawnione. W związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego w 2021 r.
za pośrednictwem komorników sądowych wyegzekwowano kwotę 56 377,89 zł, z czego 46 236,28 zł
stanowiło należność główną, a 10 141,61 – odsetki ustawowe za opóźnienie. 40 % wyegzekwowanej
należności stanowi dochód gminy, a pozostałe 60 % należności wraz z odsetkami stanowi dochód
budżetu Wojewody Podkarpackiego.
W związku z realizacją świadczeń oraz prowadzonym postępowaniem wobec dłużników
alimentacyjnych poniesiono koszty obsługi w wysokości 2 727 zł.

W 2021 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:
- wezwano 27 dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz
odebrania oświadczenia majątkowego,
- złożono 2 zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa za uchylanie się
od obowiązku alimentacyjnego,
- złożono 5 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu o aktywizację dłużnika
alimentacyjnego,
- do 2 dłużników alimentacyjnych wysłano zobowiązanie do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako
osoba bezrobotna/poszukująca pracy,
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- przeprowadzono 11 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenia majątkowe dłużników,
- złożono 1 wniosek do wydziału komunikacji o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego w związku z ustaniem przyczyny zatrzymania prawa jazdy,
- przekazano komornikom 2 informacje istotne dla skuteczności egzekucji (podjęcie pracy przez
dłużnika),
- zgłoszono zadłużenie 3 dłużników do biura informacji gospodarczej.

Świadczenie wychowawcze
W okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 – 616 rodzin zamieszkujących na terenie gminy
Chłopice pobierało świadczenie wychowawcze. 34 wnioski został przekazane do rozpatrzenia do
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w związku z przebywaniem członka rodziny poza
granicami kraju. Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego przez GOPS w 2021 roku wyniosła
5 206 482,99 zł. Wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego wyniosły 44 735,50 zł.

Program Wspieraj Seniora
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach w 2021 r. zaangażowany był w Program
„Wspieraj Seniora”. W ramach programu wsparciem zostało objętych 5 osób, w tym 3 osoby w wieku
70 lat i więcej. Seniorzy dzwonili do Ośrodka prosząc o pomoc. Pracownicy socjalni również
kontaktowali się z seniorami, aby ustalić, czy oczekują ich pomocy. W ramach programu pracownicy
socjalni udzielali pomocy seniorom poprzez: robienie zakupów produktów spożywczych i środków
higienicznych, kart telefonicznych, niezbędnej odzieży, zapisywanie seniorów do lekarza, na teleporady,
wykupywanie lekarstw i dostarczanie ich do domu seniora. Pracownicy opłacali rachunki za gaz, światło,
wodę,

śmieci

i

podatek.

Podczas

realizacji

programu

przyjęto

i

zrealizowano

62 zgłoszenia seniorów.

Program „Czyste Powietrze”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach od października 2020 r. przyjmuje wnioski
i wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego, niezbędnego do otrzymania podwyższonego dofinansowania
w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W 2021 r. wydano 33 zaświadczenia dla gospodarstw
domowych.
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Moto Mikołaje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach zaangażowany był w akcję charytatywną
„III Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom”. Dzięki zbiórce zorganizowanej przez motocyklistów
5 najbardziej potrzebujących dzieci z terenu gminy Chłopice otrzymało paczki świąteczne ze słodyczami
i upominkami.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chłopicach uczestniczą w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i powoływanych
grupach roboczych. Pracownik socjalny pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu wraz z innymi
pracownikami są

zaangażowani

we

współpracę z

przedstawicielami podmiotów na rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym celem ZI jest podnoszenie efektywności działań
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Do zadań podejmowanych przez tut. Zespół w szczególności należą:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianiu informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie,
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- monitorowanie sytuacji rodzin,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin oraz efektów tych działań.
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
– opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
– dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.

Działania realizowane przez pracowników opierają się na podstawie Rozporządzenia RM z dnia
13.09.2011 r. w sprawie procedury „ Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” jak
również na podstawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chłopice na lata 2016-2021”.
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację
przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie
i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności
osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej
rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji Niebieska Karta przekazywana jest
grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną.
W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku
szkolnym - nauczyciel, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent
rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami
doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad
zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem. Zespół Interdyscyplinarny
i grupy robocze mogą m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji
opiekuńczo -wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji
i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.
W

okresie od 01.01.2021

r. do 31.12.2021 r. do

Przewodniczącego

Zespołu

Interdyscyplinarnego w Chłopicach wpłynęło 8 wszczętych procedur Niebieskiej Karty, które zostały
założone w 7 rodzinach z terenu gminy Chłopice. Trwających NK z roku 2020 w których kontynuowano
działania w roku 2020 było 3. W przeciągu roku zostało zakończonych 7 procedury Niebieskich Karty.
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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.

Ocena zasobów pomocy społecznej
Ocena zasobów pomocy społecznej sporządzana jest corocznie i przedkładana Radzie Gminy
do dnia 30 kwietnia. Według danych zawartych w ocenie zasobów w 2021 roku z pomocy społecznej
skorzystało 285 osób w 118 rodzinach co stanowi 5,4% wszystkich mieszkańców gminy.
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Ze świadczeń niepieniężnych skorzystało:


w 2016 r. – 112 osób,



w 2017 r. – 78 osób,



w 2018 r. – 71 osób,



w 2019 r. – 58 osób,



w 2020 r. – 60 osób,



w 2021 r. – 47 osób.

Ze świadczeń pieniężnych skorzystało:


w 2016 r. – 118 osób,



w 2017 r. – 116 osób,



w 2018 r. – 108 osób,



w 2019 r. – 105 osób,



w 2020 r. – 106 osób,



w 2021 r. – 97 osób.
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.
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VII. Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, odpady komunalne.
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 w na budynku
naprawiany był dach. Po wyprowadzeniu się lokatorów w lokalach nie były przeprowadzane żadne
remonty. Obecnie lokale nie są zajęte.
b) zasady polityki czynszowej – zgodnie z gminnym programem gospodarowania zasobem
mieszkaniowym 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.

Infrastruktura gospodarki komunalnej za 2021 rok:
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 – po modernizacji w latach 2019-2020
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 31 grudnia 2021 r.:
 długość sieci wodociągowej – 60,35 km,
 długość przyłączy na 31.12.2021 r. – 41,304 km
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 w 2021 r. przybyło 5 przyłączy wodociągowych
Procentowy poziom zwodociągowania gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.: -98,3 %

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.:
 długość sieci kanalizacyjnej - 80,35 km
 długość przyłączy wg stanu na 31 grudnia 2021r. - 23,780 km
 w 2021 roku przybyło 5 przyłączy kanalizacyjnych
Procentowy poziom podłączenia do kanalizacji nieruchomości na terenie gminy wg. stanu na
31 grudnia 2021 r:. - 98,8 %

Długość czynnej sieci gazowej wg stanu na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2021r.
Sieć gazowa na terenie Gminy Chłopice obsługiwana jest przez Karpacką Spółkę Gazownictwa
sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Gazowniczy w Rzeszowie.
1. długość gazociągów średniego ciśnienia - 69 059,6 m
2. długość przyłączy domowych - 16 572 m
3. liczba przyłączy wg stanu na 1 stycznia 2018 roku - 928 szt.
4. liczba przyłączy wg stanu na 31 grudnia 2018 roku - 932 szt.
5. ilość gospodarstw domowych korzystających z sieci gazowej na koniec 2021 roku – 1 313 szt.
6. procentowy poziom podłączenia gospodarstw domowych do sieci gazowej 83,4 %.

Oświetlenie uliczne
Na koniec 2021 roku na terenie gminy Chłopice usytuowanych było 515 punktów świetlnych,
z czego Gmina jest właścicielem 205 punktów, pozostałe 310 punktów jest własnością PGE Jarosław.
Gmina ponosi opłaty na rzecz PGE - Dystrybucja Jarosław z tytułu dzierżawy urządzeń oświetlenia
ulicznego, nie będących jej własnością ( lampy, słupy, przewody). Zamontowane w 2021 roku 44 nowe
punkty świetlne, to lamy ledowe.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Na terenie Gminy Chłopice od samego początku funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi (tj. od 1 lipca 2013 r.) systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe
oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Objęcie systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych miało na celu ujednolicenie
i uszczelnienie gminnego system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyeliminowanie
zjawisk podrzucania śmieci i powstawania dzikich wysypisk.
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Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Chłopice w 2021 roku posiadały następujące podmioty:
1. FBserwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8 33-100 Tarnów, NIP 873 10 14 955.
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
ul. Przemyska 15 37-500 Jarosław, NIP 792 00 03 087.
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., oś. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa,
NIP 735 24 97 196.
4. Zakład Oczyszczania „B i M DYBKOWIE”, ul. Wincentego Witosa 48 37-710 Żurawica, NIP 795
10 56 848.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18 37-220 Kańczuga,
NIP 794 18 19 354.

W 2021 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice
świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
ul. Przemyska 15 37-500 Jarosław, NIP 7920003087. Firma ta wyłoniona została w drodze ogłoszonego
przetargu nieograniczonego do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu gminy. Umowa została podpisana na okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r. tj. na kwotę 1 246 378,07 zł brutto.
Na terenie Gminy Chłopice obowiązuje miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Płatna jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca. W 2021 roku obowiązywały dwie stawki
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki opłaty za styczeń 2021 rok obowiązywały na podstawie uchwały nr XI/94/2019 Rady
Gminy Chłopice z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz. U. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 6197).

Wysokość stawek opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosiła
odpowiednio:


20 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne zbierane były w sposób selektywny,



40 zł miesięcznie od osoby – podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny.



zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł
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od osoby za każdy miesiąc. Oznacza to, że opłata miesięczna od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny wynosiła 18 zł.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek wynosiły odpowiednio:
Selektywne gromadzenie odpadów
pojemnik 60 l – 2,95 zł
worek 60 l – 8,47 zł
pojemnik 120 l – 5,91 zł
worek 120 l – 16,93 zł
pojemnik 240 l – 11,82 zł
pojemnik 1100 l – 54,18 zł
pojemnik KP-7 (7 m³) – 344,78 zł

Stawka podwyższona, jeżeli nie był wypełniany
obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny
pojemnik 60 l – 11,80 zł
worek 60 l – 33,88 zł
pojemnik 120 l – 23,64 zł
worek 120 l – 67,72 zł
pojemnik 240 l – 47,28 zł
pojemnik 1100 l – 216,72 zł
pojemnik KP-7 (7 m³) – 1 379,12 zł

Stawki opłaty od lutego do końca 2021 rok obowiązywały na podstawie uchwały
nr XIX153/2020 Rady Gminy Chłopice z dnia 29 grudnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Podk. z 2021 r. poz. 44)
oraz uchwały nr XX/158/2021 Rady Gminy Chłopice z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. Woj. Podk.
z 2021 r. poz. 357).
Wysokość stawek opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosiła odpowiednio:


26 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne zbierane były w sposób selektywny



78 zł miesięcznie od osoby – podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny



zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł
od osoby za każdy miesiąc. Oznacza to, że opłata miesięczna od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny wynosiła 25 zł.
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Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek wynosiły odpowiednio:
Selektywne gromadzenie odpadów
pojemnik 60 l – 3,17 zł
worek 60 l – 9,09 zł
pojemnik 120 l – 6,34 zł
worek 120 l – 18,19 zł
pojemnik 240 l – 12,69 zł
pojemnik 1100 l – 58,20 zł
pojemnik KP-7 (7 m³) – 370,36 zł

Stawka podwyższona, jeżeli nie był wypełniany
obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny
pojemnik 60 l – 12,68 zł
worek 60 l – 36,36 zł
pojemnik 120 l – 25,36 zł
worek 120 l – 72,76 zł
pojemnik 240 l – 50,76 zł
pojemnik 1100 l – 232,80 zł
pojemnik KP-7 (7 m³) – 1 481,44 zł

Jak wynika z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
• tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• obsługę administracyjną tego systemu
• edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Łączne koszty obsługi systemu w 2021 r. wyniosły 1 285 925,88 zł. Koszty odbioru, transportu,
zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy przez podmiot świadczący w tym
zakresie usługę wyniosły 1 240 968,56 zł. Stanowi to 96,5 % łącznych kosztów funkcjonowania systemu
śmieciowego.
Na terenie gminy od sierpnia 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Chłopice, na działce
nr 1389/5 (baza po byłym SKR). Do PSZOK w ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy mogą bezpłatnie
dostarczać w szczególności następujące odpady: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
opony, bioodpady stanowiące odpady komunalne w tym odpady zielone, sprzęt oświetleniowy, szkło
i opakowania ze szkła, papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywo sztuczne
i opakowania z tworzyw sztucznych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
powstałe w wyniku remontów w gospodarstwach domowych, wykonywanych we własnym zakresie,
w ilości 0,5 t od gospodarstwa domowego rocznie.
Zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są
obowiązane do osiągnięcia określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
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odpadów komunalnych i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania. Gmina Chłopice osiągnęła następujące wymagane poziomy:


poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (wymagany
poziom w 2021 r. to 20 %) – poziom osiągnięty to 24,14 %,



poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania (wymagany poziom do dnia 16 lipca 2020 r. to 35 %) poziom osiągnięty to 0 %.
Osiągnięty przez gminę zerowy poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania w 2021 r. oznacza, że gmina nie przekazała do
składowania na składowisko żadnych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a tym
samym nie przekroczyła określonego rozporządzeniem dopuszczalnego poziomu i został on
osiągnięty.

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od
których zostały odebrane odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji wynosi 1268. Liczba
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wynosi 39.
Ze złożonych do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynika, że systemem objętych jest 4 295 mieszkańców.
Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym zadeklarowało 534 właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, obejmując tym samym 2 067 mieszkańców zwolnieniem z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego tytułu.
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Chłopice zostały określone w następujących dokumentach:

1. UCHWAŁA NR XVIII/148/2020 RADY GMINY CHŁOPICE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chłopice (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 3 grudnia 2020 r., poz. 4644),
2. UCHWAŁA NR XVIII/149/2020 RADY GMINY CHŁOPICE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób
świadczenia usługi przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 3 grudnia 2020 r., poz. 4643).
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VIII. Sprawy obywatelskie i społeczne.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej:
W 2021 r. do Urzędu Gminy Chłopice wpłynęło 2 wnioski 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

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje o
ustaleniu
Lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

ogółem

w tym dotyczące zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

mieszkaniowej
jednorodzinnej

usługowej

innej

liczba
11

32

0

25

2

5

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
94,7833

9,8521

Decyzje odmowne

Decyzje o
Ustaleniu
lokalizacji
celu
publicznego

Decyzje o
Warunkach
zabudowy

liczba
0

0

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy to okres do1,5 miesiąca, dla
decyzji celu publicznego – do 2 miesięcy.

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 2021 r.
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) – 29, z czego 1 nie został wprowadzony do systemu CEIDG –nie uzupełniono
braków w złożonym wniosku 3. Liczba wniosków o wznowienie działalności gospodarczej – 3
4. Liczba wniosków o wykreślenie z CEIDG (w zw. z zakończeniem prowadzenia działalności
gospodarczej) – 7
5. Liczba wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej – 7
Suma złożonych wniosków do CEIDG – 57
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CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOSCI BUDYNKÓ W

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały
sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe
rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2127).
Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych
przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy upływa zatem z dniem 30 czerwca 2022 r.
Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten
wynosi 14 dni.
W 2021r. do Urzędu Gminy Chłopice wpłynęło 70 wniosków, z czego 56 zostało
wprowadzonych do systemu CEEB w 2021r.

Skargi i petycje.
W sprawozdawanym roku

nie wpłynęły skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego. W sprawozdawanym roku nie wpłynęły również petycje.

Dane dotyczące funkcjonujących na terenie gminy organizacji pozarządowych,
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.
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W roku 2021 w ramach Narodowego Programu Szczepień „Szczepimy się z KGW” Panie z kół
gospodyń wiejskich z terenu gminy Chłopice zorganizowały festyny, podczas których mieszkańcy
mogli zaszczepić się na COVID-19.



Koło Gospodyń Wiejskich w Boratyne
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Koło Gospodyń Wiejskich w Chłopicach

W 2021r. w Siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
odbyło się wręczenie nagród za aktywną działalność promocyjną województwa poza granicami
regionu. Gminę Chłopice reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chłopich
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Koło Gospodyń Wiejskich w Łowcach



Koło Gospodyń Wiejskich w Lutkowie
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Koło Gospodyń Wiejskich w Dobkowicach



Koło Gospodyń Wiejskich w Zamiechowie
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W 2021 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 do Pracy
w Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Jarosławiu w 2021 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 71.421,00 zł.

Podmioty opieki zdrowotnej funkcjonujące w 2021 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.

Apteki
Na terenie gminy w 2021r. funkcjonowały dwie apteki;


apteka w Chłopicach,



punkt apteczny w Łowcach.

Opieka nad bezpańskimi zwierzętami.
W 2021 roku Gmina Chłopice miała zawartą umowę na pomoc bezdomnym zwierzętom z
firmą ,,Arka Vet”, ul. Sybiraków - 34/1, 37-700 Przemyśl.
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W 2021 roku Gmina Chłopice poniosła koszty w łącznej kwocie 10.716,33 zł z tytułu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Chłopice.

Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- wg. stanu na dzień 01.01.2021 r. – 10 podmiotów
- wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. – 10 podmiotów
- liczba podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza
miejscem sprzedaży – 9 (sklepy)
- liczba podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia
w miejscu sprzedaży – 1 (restauracja)

W roku 2021 w miesiącach letnich od lipca do września wydano 12 zezwoleń jednorazowych
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu w związku z organizacją imprez
plenerowych. Ponadto w 2021r. wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu – (RG.7340.1.2021,
RG.7340.16.2021, RG.7340.19.2021, RG.7340.22.2021, RG.7340.25.2021, RG.7340.27.2021);
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu –
(RG.7340.2.2021,

RG.7340.17.2021,

RG.7340.20.2021,

RG.7340.23.2021,

RG.7340.26.2021,

RG.7340.28.2021);
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – (RG.7340.3.2021,
RG.7340.18.2021, RG.7340.21.2021, RG.7340.24.2021, RG.7340.29.2021)

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu w 2021 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 63.905,00 zł.
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IX.

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Chłopice

Informacje o jednostkach na rok 2021
Na terenie Gminy Chłopice Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują we wszystkich miejscowościach
gminy tj. w Boratynie, Chłopicach, Dobkowicach, Jankowicach, Lutkowie, Łowcach i Zamiechowie. Dwie
spośród nich tj. OSP Chłopice i OSP Jankowice należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Na terenie gminy funkcjonuje również Oddział Gminny Związku OSP RP w Chłopicach, do którego
należą wszystkie jednostki OSP.
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Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają łącznie 242 członków, w tym 228 członków zwyczajnych i 14
honorowych:
1) OSP Boratyn - 21 zwyczajnych i 3 honorowych, co daje łącznie 24 członków,
2) OSP Chłopice - 43 członków zwyczajnych i 10 honorowych, co daje łącznie 53 członków,
3) OSP Dobkowice - 39 członków zwyczajnych,
4) OSP Jankowice - 38 członków zwyczajnych,
5) OSP Lutków - 27 zwyczajnych i 1 honorowy, co daje 28 członków,
6) OSP Łowce - 28 członków zwyczajnych,
7) OSP Zamiechów - 32 członków zwyczajnych.

Łączna liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Chłopice do zdarzeń w rejonie działania wynosi
99 (pożary, miejscowe zagrożenia, wyjazdy gospodarcze, wyjazdy poza rejon działania):
1) OSP Boratyn - 4
2) OSP Chłopice - 47
3) OSP Dobkowice - 6
4) OSP Jankowice - 20
5) OSP Lutków - 7
6) OSP Łowce - 8
7) OSP Zamiechów - 7

Liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy do pożarów:
1) OSP Boratyn - 0
2) OSP Chłopice - 12
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 3
5) OSP Lutków - 0
6) OSP Łowce - 1
7) OSP Zamiechów - 0
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Liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy w celu likwidacji miejscowych zagrożeń:
1) OSP Boratyn - 4
2) OSP Chłopice - 28
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 11
5) OSP Lutków - 4
6) OSP Łowce - 4
7) OSP Zamiechów - 5

Liczba wyjazdów gospodarczych jednostek OSP z terenu gminy:
1) OSP Boratyn - 0
2) OSP Chłopice - 6
3) OSP Dobkowice - 6
4) OSP Jankowice - 6
5) OSP Lutków - 3
6) OSP Łowce - 3
7) OSP Zamiechów - 2

Członkowie OSP biorą udział nie tylko w działaniach ratowniczych czy szkoleniach pożarniczych, ale
również w manewrach i różnego rodzaju pokazach. Niestety ze względu na wprowadzone ograniczenia
związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w roku sprawozdawczym 2021 nie zorganizowano manewrów
ani pokazów.

W 2021 r. strażacy ochotnicy z terenu gminy ukończyli niżej wymienione szkolenia strażackie:
1) szkolenie podstawowe strażaków ratowników – 6 osób,
2) szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP) - 3 osoby.
3) szkolenie naczelników OSP – 2 osoby

Dotacje pozyskane w 2021 r. z funduszy zewnętrznych na zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego,
otrzymano łącznie 58.400,- zł dofinansowania, w tym:
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OSP JANKOWICE – dotacja z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
1) Bosak dielektryczny
2) Bosak lekki
3) Drabina nasadkowa
4) Linka strażacka ratownicza Łopata (2 szt.)
5) Pompa strumieniowa
6) Prądownica pianowa
7) Smok ssawny

8) Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
9) Szpadel
10) Ściągacz linowy
11) Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej
12) Wąż do poboru środka pianotwórczego z zewnątrz
13) Zasysasz liniowy
Wartość sprzętu: 11.918,- zł (11.800,- zł dotacja FSKRUS, 118,- zł środki własne OSP)

OSP JANKOWICE – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie:
1) Motopompa pływająca NIAGARA 2
2) Parawan z taśmą odblaskową GT-030 z napisami
3) Pilarka do drewna Stihl MS 291
4) Prądownica wodno-pianowa Turbomatic
5) Wentylator oddymiający FOGO MW 22000
Wartość sprzętu: 13.500,- zł (10.000,- zł dotacja WFOŚIGW, 3.500,- zł dotacja celowa z Gminy)

OSP CHŁOPICE – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie:
1) Ubranie specjalne strażackie 2 częściowe (kurtka i spodnie) kolor piaskowy z certyfikatem
CNBOP; FHR 008 MAX GOLD kolor piaskowy - 6 kompletów;
2) Rękawice specjalne strażackie - 6 par
3) Kominiarka niepalna strażacka - 6 sztuk
Wartość sprzętu: 13.026,- zł (10.000,- zł dotacja WFOŚIGW, 3.026,- zł dotacja celowa z Gminy)
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OSP Dobkowice - dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Funduszu Sprawiedliwości:
1) piła teleskopowa STIHL HT 135,
2) piła do betonu i stali STIHL TS 700,
3) wytwornica piany WP-2/75,
4) zasysasz liniowy Z-4 aluminium,
5) kurtyna wodna fi 75,
6) prądownica pianowa PP-4 z zaworem,
7) pompa pływająca NIAGARA Max 3,
8) piła łańcuchowa STIHL MS 231,
9) agregat prądotwórczy HONDA EP 7000.
Wartość sprzętu: 28.000 zł (26.600,-zł dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, 1.400,- zł dotacja
celowa z Gminy)

X.

Zadania z zakresu sportu

Na terenie Gminy Chłopice działają cztery kluby sportowe w miejscowościach Chłopice,
Dobkowice, Jankowice i 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 2021 r.
wyniosła 80.000 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. Gmina Chłopice bierze również udział w dofinansowaniu programu „Szkolny
Klub Sportowy".
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W roku 2021 wsparła dotacją siedem 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 wraz z szatnią oraz boisko z nawierzchnią
poliuretanową do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa przy szkole podstawowej 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
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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chłopicach działała w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1119) oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 przyjętego Uchwałą Rady Gminy
Chłopice Nr XIX/151/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chłopice Nr XIX/152/2020 z dnia 29 grudnia
2020r.
GKRPA w Chłopicach została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Chłopice.
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W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Komisja liczy 8 członków. Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest
podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i narkotyków
oraz zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstaniu nowych problemów wynikających
z nadużywania alkoholu i narkotyków oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie
z istniejącymi problemami.
Komisja poprzez swoją działalność zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin,
kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, do których należy:
• Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
• Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
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 Chłopice;
• Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie
napojów alkoholowych.

Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2021r.
W ramach swojej działalności w 2021r. Komisja odbyła dwa posiedzenia w dniach: 07 stycznia
i 16 grudnia. Komisja w ramach swoich prac podejmowała działania związanych z profilaktyką
i pozwiązywaniem 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. Działania skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu
propagowanie zdrowego stylu życia oraz działania edukacyjno – informacyjne
o zagrożeniach wynikających z nadużywania napojów alkoholowych były prowadzone w 2021r. jedynie
w okresach zmniejszającej się liczby zachorowań na COVID-19 i w warunkach obowiązującego reżimu
sanitarnego.
Pomimo sytuacji epidemicznej w kraju Komisja stale współpracowała z takimi organizacjami jak:
Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach, Gminny Zespół Interdyscyplinarny
w Chłopicach, a także z dyrektorami szkół, duchownymi i organizacjami społecznymi.
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Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chłopicach w roku 2021
wpłynęło łącznie 9 wniosków o objęcie postępowaniem osób nadużywających alkoholu.
Wnioskodawcami byli:


Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu - 4 wnioski,



rodziny osób nadużywających alkoholu – 5 wniosków.

Komisja podjęła w 6 przypadkach działania polegające na skierowaniu osób nadużywających
alkoholu na badanie przez biegłych sądowych. W 4 sprawach biegli orzekli konieczność leczenia
odwykowo-terapeutycznego, wobec 4 osób złożono do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, Wydział III
Rodzinny i Nieletnich wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
W 1 przypadku wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe został cofnięty przez wnioskodawcę ze
względu na podjęcie przez uczestnika postępowania abstynencji, w 1 przypadku Komisja umorzyła
postępowanie ze względu na śmierć uczestnika postępowania oraz w 1 przypadku Komisja zawiesiła
postępowanie wobec uczestnika do czasu ustania poprzedniego leczenia odwykowego,
w 2 przypadkach biegli nie orzekli konieczności leczenia odwykowo – terapeutycznego.
Współuczestniczono w kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2021-2025 i w tym celu do punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
przekazano pakiety informacyjno – edukacyjne dot. zasad sprzedaży alkoholu oraz weryfikacji wieku
osób kupujących napoje alkoholu.
Członkowie Komisji w ramach swojej działalności w 2021r. pozytywnie zaopiniowali
17 wniosków złożonych przez 6 przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Wszystkie złożone wnioski dotyczyły kontynuacji posiadanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
W 2021 roku łączna wysokość środków zaplanowanych w budżecie gminy na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiła 44.694,70 zł.
Komisja wydatkowała w 2021 roku kwotę 21.958,47 zł, stanowiącą 49,13% zaplanowanych
w budżecie środków na ten cel.

W ramach swojej działalności Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
poniosła następujące koszty:
- 2.044,43 zł – koszty działalności Komisji wraz z wynagrodzeniem członków Komisji za udział
w posiedzeniach;
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- 991,00 zł – dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników i laureatów
Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej;
- 3.600,00 zł – dofinansowanie zakupu artykułów żywnościowych w celu przygotowania paczek
żywnościowych dla najuboższych rodzin z terenu gminy Chłopice, w których występuje problem
alkoholowy;
- 2.427,73 zł – dofinansowanie wycieczki do Krynicy Zdrój oraz zakup biletów wstępu dla dzieci
i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 3.000,00 zł - dofinansowanie wycieczki na trasie Łowce – Częstochowa – Kraków dla dzieci
i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 4.200,00 zł – dofinansowanie wycieczki do Zakopanego dla dzieci i młodzieży uczestników
koła teatralnego przy GOK w Chłopicach;
- 2.100,00 zł – sfinansowanie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych nt. „Zadania i zakres działań Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”;
- 910,43 zł – koszty sporządzenia opinii psychiatrycznych przez biegłych lekarzy psychologa i
psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez osoby wobec których podjęto postępowanie;
-2.001,88 zł – zaliczki za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych przez biegłych
sądowych, uiszczone na wezwanie Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich
wobec uczestników postępowania, którzy nie zgłosili się dobrowolnie na badania przez biegłych,
- 600,00 – opłaty sądowe od wniosków złożonych do Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział
III Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
- 83,00 zł – zwrot kosztów biurowych poniesionych przez biegłych związanych z wysyłką
wezwań dla uczestników postępowania.
W 2021r. ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nie zrealizowano
zadań ujętych w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Narkomanii na terenie gminy Chłopice.
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XI.

Zadania z zakresu kultury.
1. Biblioteka Samorządowa

W 2021 roku w Gminie Chłopice funkcjonowały samorządowe instytucje kultury:


Biblioteka Samorządowa w Chłopicach z filią w Łowcach.



Biblioteka Samorządowa zatrudniała 3 pracowników :



Kierownik biblioteki ¼ etatu (styczeń- wrzesień), ½ etatu (październik-grudzień)



Młodszy bibliotekarz ½ etatu



Główny księgowy 1/5 etatu



Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy Chłopice na działalność Bibliotek wyniosła:
88 106,27zł

Dodatkowo Biblioteka pozyskała:


Dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości

wydawniczych

w kwocie 3000 zł .




Dotacje z Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności na realizację projektów:
o

"Drogo Wskaż Chłopicki deptak” : 8480 zł

o

„Wielcy ludzie małego świata”: 8500 zł

o

"Każdy młody człowiek widzi w sobie początek świata” Forum lokalne : 6000 zł

Darowiznę sprzętu (Laptop, tablet, kamera internetowa) w ramach udziału w IV edycji
Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek o wartości: 5713,35 zł

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach
Księgozbiór biblioteki na koniec 2021 r. wynosił 9148 woluminów.
W bibliotekach jest zarejestrowanych 240 aktywnych czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych
bibliotek skorzystało 1100 użytkowników, którzy wypożyczyli łącznie 1541 woluminów. W 2021 roku
wzbogacono zbiory bibliotek o 367 woluminów dla dzieci, dorosłych oraz literaturę niebeletrystyczną.
Biblioteki są wyposażone w dodatkowe komputery oraz urządzenia peryferyjne z dostępem do
szerokopasmowego Internetu. Biblioteki obsługują programy komputerowe do wypożyczania
woluminów: Mak+
W obu placówkach bibliotecznych znajduje się kącik multimedialny z X-box oraz TV, z którego
korzystanie jest bezpłatne. Z racji tego, iż sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na statystyki wypożyczeń,
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które z powodu ograniczeń społecznych ewidentnie spadły. Ogólna liczba wypożyczeń jest niższa niż w
latach ubiegły.
W związku z sytuacją panującą w kraju w 2021 r. działalność biblioteki została częściowo
ograniczona, zajęci z czytelnikami, warsztaty, oraz imprez biblioteczne odbywały się z zachowaniem
reżimu sanitarnego oraz z ograniczeniem liczby uczestników. Biblioteki w wzorem roku 2020 skupiły
się na działalności On-line (konkursy na Facebookowe).

Konkursy i wydarzenia On-line organizowane przez biblioteki:


ORAGNIZACJA NARODOWEGO CZYTANIA
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UDZIAŁ W PROJEKCIE MAŁA KSIĄZKA WIELKI CZŁOWIEK



ORGANIZACJA OGÓ LNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK
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ORGANIZACJA LOKALNEGO FORUM "KAŻDY MŁODY CZŁOWIEK WIDZI W SOBIE POCZĄTEK ŚWIATA"



UDZIAŁ W 4 RUNDZIE PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK



ORAGANIZACJA 11 KONKURSÓ W FACEBOOKOWYCH



UDZIAŁ W PROJEKCIE MEDIATO „SIŁĄ JEST DIALOG”



ORGANIZACJA NOCY BIBLIOTEK
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UDZIAŁ W PROGRAMIE "RÓWNAĆ SZANSE":
„ DROGO WSKAŻ CHŁOPICKI DEPTAK” I „WIELCY LUDZIE MAŁEGO ŚWIATA”



ORGANIZACJA KWARTALNYCH KONKURSÓ W CZYTELNICZYCH NA NAJLEPSZEGO CZYTLENIKA

Inicjatywy te miały na celu promocję czytelnictwa, upowszechniania kultury, rozwijanie i zaspokajaniu
potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
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2. Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach
W 2021 roku w Gminie Chłopice funkcjonowała samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek
Kultury w Chłopicach, która zatrudniała 3 pracowników :


1 etat – animator kultury



1/4 etatu – dyrektor



1/5 etatu- księgowa

Zatrudnionych było również 5 osób na umowie zlecenie (prowadzenie kółka plastycznego, zajęć
wokalnych, instrumentalnych, tanecznych).
Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy Chłopice na działalność Gminnego Ośrodka Kultury
wyniosła: 133 786,74 zł. W związku z sytuacją pandemii, panującą w kraju w 2021 r. działalność GOK
została częściowo ograniczona, zajęcia, warsztaty oraz imprezy odbywały się z zachowaniem reżimu
sanitarnego oraz z ograniczeniem liczby uczestników lub były w formie on-line.

Konkursy i wydarzenia On-line organizowane przez instytucję:


Zajęcia kółka plastycznego w Dobkowicach



Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży



Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży



Prowadzenie zajęć muzycznych z nauką gry na instrumentach dla dzieci



Konkurs „ Jak kreatywnie spędzić ferie zimowe”



Konkurs z okazji Dnia Babci z Dziadka



Konkurs Walentynkowy



Konkurs fotograficzny „ Wiosna, ach to Ty ”



Organizacja facebookowego konkursu z okazji Dnia Kobiet



Akcja „Matki w obiektywie”



Organizacja „Kreatywnych Wakacji” , czyli objazdowych warsztatów artystycznych na terenie
Gminy Chłopice



Warsztaty cyrkowe dla dzieci z terenu gminy Chłopice
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Zajęcie „Cyfrowe GOKi”- zajęcia komputerowe dla młodzieży.



Konkurs z okazji Dnia Flagi
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Współorganizacja „Wakacji z Uśmiechem” w Dobkowicach połączonych z gminnym dniem
Dziecka



Współorganizacja wernisażu z okazji 35- lecia kółka plastycznego działającego przy Szkole
Podstawowej w Dobkowicach



Współorganizacja

obchodów

Święta

Niepodległości

Herbu i Poświęceniem Sztandaru Gminy Chłopice


Organizacja akcji „ Mikołajki z GOK-iem”



Konkurs Facebookowy „Gmina Chłopice w zimowej scenerii”.
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połączonych

z

nadaniem



Organizacja Sportowej Półkolonii w Gminie Chłopice

Dodatkowo GOK wspierał inicjatywy podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń
z terenu gminy (festyny, dożynki wiejskie). Inicjatywy te miały na celu upowszechnianie kultury,
rozwijanie i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.
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Podsumowanie
Sporządzony raport o stanie gminy, jest podsumowaniem dwunastomiesięcznych działań
samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań. Zadań, które są bardzo szerokie, a ich
suma składa się na jakość życia mieszkańców.
Podsumowania skłaniają do refleksji i są wartościową nauką, dzięki której możemy stwierdzić czy
podążamy we właściwym kierunku.
Opracowanie raportu dokonane zostało w oparciu o cenną wiedzę pracowników Urzędu Gminy
Chłopice, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów będących w posiadaniu
Urzędu.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Chłopice do zwiększenia wiedzy
na temat funkcjonowania samorządu Gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu
na temat przyszłości Gminy.
Bądźmy dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat. Jest
to dowód na to, że pojęcie wspólnoty nie jest nam obce. Poczucie zbiorowej odpowiedzialności
napędza nas do zwiększonej pracy, rozwija nasze ambicje, wymagania i jest motorem do sięgania po
kolejne odważne przedsięwzięcia.
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