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Szanowni Państwo
Raport o stanie Gminy Krzywcza, który
przedstawiam, wynika z zapisów art. 28aa Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Okres 2020 roku, objęty raportem to w zasadzie
w całości czas obowiązywania mniejszych lub większych
obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w Polsce
i na świecie. Analiza wpływu pandemii Covid-19
na działalność naszego samorządu jest dość złożona.
Utrata niektórych korzyści finansowych spowodowana
zmniejszonymi
wpływami
z
podatków
została
zrekompensowana przez Fundusz Inwestycji Lokalnych
i skutków finansowych pandemii raczej w naszej gminie nie
widać. Nie obyło się niestety bez problemów w sferze
organizacyjnej. Przeciągające się terminy wykonania
ważnych robót, potrzeba angażowania dodatkowych
zasobów ludzkich do działań prewencyjnych związanych
z pandemią,
wreszcie
absencje
pracowników
spowodowane chorobą, były głównymi problemami,
z którymi musieliśmy zmierzyć się w 2020 roku.
Należy pamiętać, że na 2020 rok zaplanowaliśmy znaczną, jak na nasze warunki ilość zadań.
Realizowany był pierwszy etap, olbrzymiej jak na możliwości finansowe gminy, inwestycji pn. „Budowa
drogi gminnej Bachów – Chyrzyna”. Braki kadrowe po stronie Wykonawcy drogi, spowodowane
pandemią oraz niesprzyjające warunki pogodowe (rok z wyjątkowo dużą ilością opadów) przysporzyły
mnóstwa problemów oraz obaw o terminowe zakończenie prac. Podobnie było z innymi,
zaplanowanymi inwestycjami, których wbrew pozorom było całkiem sporo. Przygotowano
i rozstrzygnięto przetarg na kolejny etap „Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice” oraz
ostatni etap „Budowy drogi gminnej Bachów – Chyrzyna”. Wykonane zostały w całości zadania „Zakup
autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych", „Budowa budynku garażu dwustanowiskowego
na samochody gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy”, „Rozbudowa, przebudowa
i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach". Rozstrzygnięto przetarg
i zabezpieczono środki na 2021 rok na „Budowę wolnostojącego budynku administracji publicznej,
świetlicy wiejskiej w Chyrzynie”. Rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę drogi o nr ewid. gr. 3163
w Bachowie i remont dróg gminnych Bachów, Babice, Skopów, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka,
Reczpol i Kupna”.
Wszystkie te przedsięwzięcia przy panujących ograniczeniach pandemicznych wymagały
znacznie więcej sił i energii niż w normalnych warunkach. Jednak, podobnie jak w Polsce, tak
i na terenie gminy najbardziej ucierpiało szkolnictwo i kultura.
Wyznaczony naszą polityką trend w finansach gminnych polegający na możliwie
maksymalnym oddłużaniu gminy, przy jednoczesnym zdobywaniu funduszy zewnętrznych był w 2020
roku kontynuowany. Całkowity dług na koniec 2020 roku wyniósł 2 084 127,00 zł (na dzień
publikowania raportu wynosi już tylko 916 509,00 zł). W 2020 roku, z różnych źródeł, między innymi
projektów unijnych i rządowych otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań w wysokości 11 353
866,64 zł. Na 2021 rok zaplanowane zostało zaciągnięcie niewielkiego długu na zakończenie
inwestycji „Budowa drogi gminnej Bachów – Chyrzyna”.
Wyzwaniami na ten rok są: dokończenie budowy drogi gminnej Bachów – Chyrzyna,
dokończenie realizacji sieci kanalizacyjnej w Babicach, realizacja zadania: „Przydomowe
oczyszczalnie ścieków w Reczpolu” oraz finalizacja projektu z Odnawialnych Źródeł Energii
w gospodarstwach domowych, który nie z naszej winy ciągnie się zbyt długo.
Zdaję sobie sprawę, że miniony rok odcisnął również na Mieszkańcach swoje piętno. Mam
nadzieję, że jako Samorząd zdaliśmy egzamin w tym trudnym czasie.
Z poważaniem
Wójt Gminy Krzywcza
Wacław Pawłowski

Ważne liczby 2020 roku

LICZBY 2020
Środki przeznaczone na większe zadania remontowe i inwestycyjne

9 937 562

Kwota pozyskanych środków zewnętrznych

6 423 193

Szacunkowa wartość wykonanych prac przez pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

350 000

Wartość prac wykonanych własnym sprzętem (na podstawie kart drogowych)

411 300

Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r.
Kwota zadłużenia na dzień przedstawienia raportu
Kwota podpisanych umów na dofinansowanie zadań gminnych do realizacji w 2021 roku

2 084 127
916 509
5 522 990

Charakterystyka gminy, infrastruktura drogowa
Charakterystyka gminy
Gmina Krzywcza jest podstawową jednostką lokalnego samorządu
terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terenie.
Mieszkańcy Gminy, z mocy prawa stanowią wspólnotę samorządową realizującą
swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w wyborach powszechnych i referendum
lub za pośrednictwem organów gminy.
O ustroju gminy stanowi statut. Gmina Krzywcza posiada „Statut Gminy
Krzywcza” uchwalony Uchwałą Nr LIII/259/2018 z dnia 5 października 2018 roku.
Organami gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy. Siedzibą organów Gminy jest
miejscowość Krzywcza.
Gmina położona jest na zachód od Przemyśla i sąsiaduje z gminami:
Krasiczyn, Bircza, Dubiecko, Pruchnik, Przemyśl, Rokietnica, Roźwienica i Żurawica.
W skład Gminy wchodzi 10 sołectw, którym Uchwałą Nr 34/III/2002 Rady
Gminy Krzywcza z dnia 28 grudnia 2002 r. nadano statuty. Sołectwami gminy
Krzywcza są: Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce,
Skopów, Średnia i Wola Krzywiecka.
Usytuowanie sołectw w granicach Gminy określa mapka:
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Gmina Krzywcza jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego i jedną
z dziesięciu gmin powiatu przemyskiego. Zlokalizowana jest w południowo –
wschodniej części województwa podkarpackiego i w zachodniej części powiatu
przemyskiego. Położona jest na obszarze Pogórza Karpackiego, nad rzeką San.
Lewobrzeżne miejscowości gminy, a więc Babice, Ruszelczyce, Średnia, Reczpol,
Skopów oraz część Bachowa (Krążki) i część wschodnia Krzywczy i Woli
Krzywieckiej znajdują się na terenie Pogórza Dynowskiego. Natomiast Bachów,
Chyrzyna, Kupna oraz wschodnia część Krzywczy i Woli Krzywieckiej położone
są już na obszarze zaliczanym do Pogórza Przemyskiego. W rejonie Pogórza
Przemyskiego występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego częściowo
eksploatowane. Występują także wody mineralne, niestety dotychczas
nie eksploatowane. W dolinie Sanu na terasie zalewowej występują złoża żwiru
i piasku, z których największe to złoże w Bachowie i Ruszelczycach. Gmina
Krzywcza charakteryzuje się dużą atrakcyjnością krajobrazowo-przyrodniczą,
posiada liczne walory turystyczno-historyczne i rekreacyjne. Gmina jest dobrym
miejscem na organizację wypoczynku świątecznego, wakacyjnego, obozów,
zajazdów i spływów. Nie ma jednak zorganizowanej ku temu bazy technicznej.
W gminie są dobre warunki do rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Głównymi
walorami gminy są: czyste powietrze i ekologiczne produkty rolne, wyjątkowo
wygodne warunki do wędkowania, kajakarstwa, turystyki rowerowej i pieszej,
biwakowania i innych form relaksu. Okoliczne lasy obfitują w jagody i grzyby,
a na słonecznych stokach można zbierać lecznicze zioła.

Powierzchnia Gminy i zagospodarowanie terenu.
Powierzchnia Gminy Krzywcza wynosi 95,98 km2, co stanowi 0,53%
powierzchni województwa i 7,82% powierzchni powiatu.
Powierzchnia ewidencyjna poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa sołectwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Babice
Bachów
Chyrzyna
Krzywcza
Kupna
Reczpol
Ruszelczyce
Skopów
Średnia
Wola Krzywiecka

Powierzchnia
w ha
901,62
1977,25
788,37
741,22
850,33
733,54
816,01
930,52
933,17
925,97

Udział sołectwa w ogólnej powierzchni gminy
25
20
15
10
5
0

Źródło: ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Przemyślu
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Obszar gminy o powierzchni 5961 ha położony jest w granicach Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, a kolejne 3486 ha stanowi jego otulinę.
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest trzecim, co do wielkości parkiem
krajobrazowym w Polsce. W jego obszar obejmujący powierzchnię 61862 ha
wchodzą gminy: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl
i miasto Dynów. Otulinę o powierzchni 48921 ha stanowi Przemysko-Dynowski
Obszar Chronionego Krajobrazu. W parku utworzono kilka rezerwatów przyrody
w tym między innymi położony na terenie gminy rezerwat „Brzozy Czarnej”
w Reczpolu.
Obszar o powierzchni 5868 ha terenu Gminy Krzywcza objęty jest „Obszarem
Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000”. NATURA 2000 to skrótowa nazwa sieci
ekologicznej tworzonej we wszystkich państwach Unii Europejskiej, aby powstrzymać
wymieranie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz chronić
różnorodność biologiczną.

Infrastruktura drogowa
Stan na 31.12.2020
Rodzaj nawierzchni, długość i powierzchnię dróg gminnych przedstawia tabela:
Długość ogółem

63 882,123
km
178 827,70 m2

Powierzchnia ogółem
w tym nawierzchnie:
gruntowa wzmocniona żwirem

36 151,10 m2 12 802,00 km

twarda ulepszona bitumiczna

93 041,00 m2 27 936,00 km

gruntowa naturalna

39 748,10 m2 19 319,00 km

twarda nieulepszona tłuczniowa

6 001,20 m2

2 447,00 km

twarda ulepszona betonowa

2

0,123 km

3 418,90 m2

1 378,00 km

twarda ulepszona kostka (płyty JUMBO)

467,40 m

W dniu 24 grudnia 2020 r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji pn. „Budowa drogi
gminnej Bachów – Chyrzyna” – etap budowlany II – IV. W ramach tego etapu oddano
do użytku 2 467 mb. drogi wybudowanej od podstaw w najnowszych standardach.
Całkowity koszt zadania wyniósł 6 634 564,32 zł w tym:
 koncepcja projektu budowlanego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa
w latach 2016-2019: 157 480,00 zł,
 prace budowlane , inspektor nadzoru rok 2020: 5 793 064,50 zł,
 odszkodowania za nieruchomości przyjęte przez Gminę Krzywcza
pod budowę drogi:
654 019,82 zł,
 opłaty za wpis nabytych pod drogę działek
do ksiąg wieczystych: 30 000,00 zł,
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Na powyższą inwestycję Gmina Krzywcza pozyskała środki zewnętrzne jak również
część wydatków sfinansowane zostało ze środków własnych w tym:
 Środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 363 162,00 zł,
 Środki Funduszu Leśnego pozyskane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krasiczyn w kwocie 2 252 600,00 zł,
 Środki własne Gminy Krzywcza 1 018 802,32 zł
W dniu 7 grudnia 2020 r. podpisana została Umowa z wykonawca na wykonanie
następnego, I etapu budowlanego, zadania pn.: „Budowa drogi gminnej BachówChyrzyna”. W ramach tego etapu wybudowany zostanie odcinek o długości
1 600 mb.
Wartość prac budowlanych oraz inspektora nadzoru wynosi 2 937 513,63 zł,
w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
1 433 230,00 zł, środki własne gminy 1 504 283,63 zł.
Łączny koszt inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej Bachów-Chyrzyna” etapy I-IV
realizowanej w latach 2016-2021 wynosi 9 572 077,95 zł, w tym finansowane:
1) Środki Funduszu Dróg Samorządowych 4 796 392,00 zł - 50,11%,
2) Środki Funduszu Leśnego pozyskane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krasiczyn w kwocie 2 252 600,00 zł - 23 53%,
3) Środki własne Gminy Krzywcza 2 523 085,95 zł - 26,36%.
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Wójt, urząd gminy
Skład personalny kierownictwa Urzędu Gminy Krzywcza
Wacław Pawłowski
Wojciech Sobol

-

Wójt
Zastępca Wójta (1/4 etatu)

-

Sekretarz

Beata Wielgosz

-

Ewa Pękalska

-

Robert Kaszycki

-

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu Organizacyjno –
Administracyjnego i Promocji Gminy

Robert Sobol
Jolanta Besa –
Skubisz

Skarbnik, Kierownik Referatu Księgowości
i Finansów
Kierownik Referatu Społeczno –
Gospodarczego i Ochrony Środowiska

-

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Schemat organizacyjny – stan na 31 grudnia 2020 r.

11

Stan zatrudnienia w 2020 roku
Urząd Gminy Krzywcza
Ogółem:
45 osób*
- 41,50 etatu
w tym:
1) na stanowiskach urzędniczych:
19 osób
- 18,50 etatów
2) na stanowiskach pomocniczych i obsługi
17 osób
- 14,00 etatów
w tym:
 1 sprzątaczka – 1 etat,
 3 kierowców – 3 etaty (w tym: kierowca autobusu, kierowca – operator maszyn
specjalnych, tj. koparko- ładowarki, kierowca),
 2 pracowników obsługi oczyszczalni ścieków – 2 etaty,
 2 pracowników obsługi cmentarzy komunalnych – 2 etaty,
 1 gajowych – 1 etat,
 1 opiekun dzieci niepełnosprawnych – 1 etat,
 4 portierów świetlic (w sumie 1 etat),
 3 robotników gospodarczych - 3 etaty

Gminna Biblioteka Publiczna

5 osób

- 2,13 etatu

Zatrudnieni z Urzędu Pracy w ramach
prac interwencyjnych i robót publicznych
stan na 31.12.2020 r.

9 osób

- 9 etatów,

* Do ogólnej liczy zatrudnionych wliczono osoby przebywające: na urlopie bezpłatnym i urlopie
rodzicielskim oraz na urlopie wychowawczym.
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Rada Gminy Krzywcza
Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy Krzywcza.
W Radzie Gminy Krzywcza zasiada 15 radnych. Jej skład przedstawia się
następująco:
1) Marek BOSAK
2) Piotr GIERULA
3) Mariusz KOŁCZ
4) Bogusław KRAWCZYK
5) Kazimierz KURASZ
6) Ryszard KURASZ
7) Leszek ŁAWRYNIUK
8) Maria PAWŁOWSKA
9) Grzegorz PAWŁOWSKI
10) Zygmunt SOBOL
11) Marek STASZKIEWICZ
12) Grzegorz URBAN
13) Zdzisław URBAN
14) Piotr WANAT
15) Wiesława ZATWARDNICKA
Przewodniczącym Rady Gminy Krzywcza jest Zygmunt SOBOL,
a Wiceprzewodniczącym Kazimierz KURASZ.
Rada Gminy Krzywcza powołała następujące komisje stałe:
1) Komisja Rewizyjna - jej przewodniczącym jest Marek BOSAK,
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – jej przewodniczącym
jest Piotr WANAT,
3) Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego – jej przewodniczącym
jest Leszek ŁAWRYNIUK,
4) Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa – jej przewodniczącym
jest Grzegorz PAWŁOWSKI,
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – jej przewodniczącą
jest Maria PAWŁOWSKA
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Samorządowe jednostki administracyjne

Lp.

1.

2.

Nazwa jednostki
organizacyjnej

Urząd Gminy
Krzywcza

Forma organizacyjna

Jedn. org. gminy Sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone
ustawami na rzecz
innych podmiotów,
w szczególności
zaspakajanie
zbiorowych potrzeb
wspólnoty jako zadania
własnego oraz zadania
zlecone przez Rząd

Gminny Ośrodek
Pomocy
Jedn. org. gminy Społecznej w
Pomoc społeczna
Krzywczy – GOPS
w Krzywczy

Oznaczenie
organizatora
i aktu utworzenia
jednostki
organizacyjnej

Ustawa z dnia
08.03.1990 r.
o samorządzie
gminnym

Uchwała Nr X/62/90
Gminnej Rady
Narodowej
w Krzywczy
z dnia 09.03.1990 r.

Statut i jego zmiany

-

Uchwała Nr IX/43/2015
Rady Gminy Krzywcza
z dnia 26.06.2015 r.
zm.: Uchwała
Nr XVIII/96/2016
Rady Gminy Krzywcza
z dnia 19.04.2016 r.
zm.: XXXVI/172/2017
Rady Gminy Krzywcza
z dnia 31 maja 2017 r.

Regulamin organizacyjny
i jego zmiany

Kierownik
(dyrektor)

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy
Krzywcza z dnia 01.03.2017 r.
zm. Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta
Gminy Krzywcza z dnia 01.06.2017 r.
zm. Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta
Gminy Krzywcza z dnia 01.07.2017 r.
zm. Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta
Gminy Krzywcza z dnia 27.07.2017 r.
zm. Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta
Gminy Krzywcza z dnia 14.11.2017 r.
zm. Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta
Gminy Krzywcza z dnia 08.05.2019 r.
zm. Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta
Gminy Krzywcza z dnia 11.05.2020 r.
Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta
Gminy Krzywcza z dnia 29.12.2020 r.

Wacław
Pawłowski

Zarządzenie
Nr 8/2017 Kierownika GOPS
z dnia 15.12.2017 r.

Anna Żak
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Lp.

3

4

5

Nazwa jednostki
organizacyjnej

Forma organizacyjna

Oznaczenie
organizatora
i aktu utworzenia
jednostki
organizacyjnej

Statut i jego zmiany

Regulamin organizacyjny
i jego zmiany

Uchwała Nr 61/X/2011
Gminna Biblioteka
Rady Gminy Krzywcza
Jedn. org. gminy Zarządzenie Nr 2/2018
Publiczna
z dnia 28.07.2011 r.
Upowszechnianie
Dyrektora GBP
Uchwała Nr XV/74/2019
w Krzywczy –
czytelnictwa
z dnia 01.08.2018 r.
GBP w Krzywczy
Rady Gminy Krzywcza
z dnia 06.12.2019 r.
Uchwała Nr
Uchwała Nr
Zespół Szkół
Jedn. org. gminy 262/XLIV/2014 Rady 262/XLIV/2014 Rady
w Krzywczy
Wychowanie i edukacja Gminy Krzywcza
Gminy Krzywcza
z dnia 16.04.2014 r. z dnia 16.04.2014 r.
Szkoła
Uchwała Nr
Statut Szkoły
Podstawowa
38/IV/1999
Jedn. org. gminy tekst jedn. 24.08.2007 r.
im. J.
Rady Gminy
Wychowanie i edukacja
nowelizacja:
Słowackiego
Krzywcza
01.09.2015 r.
w Babicach
z dnia 25.02.1999 r.
Uchwała
Nr 61/X/2011
Rady Gminy
Krzywcza
z dnia 28.07.2011 r.

Kierownik
(dyrektor)

Marzena
Seńczyszyn

Elżbieta Urban

Małgorzata
Chruścicka
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Demografia
(wszystkie dane wg stanu na 31 grudnia 2020 r.)
Statystyka stałych mieszkańców
wg wieku i płci
Mężczyźni (M)
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-20
21-40
41-60
61-64
65-70
71-81
> 81

Kobiety (K)

Liczba

Wiek

76
31
67
26
36
130
84
46
33
53
811
658
149
124
128
58

0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-20
21-40
41-59
60-64
65-70
71-81
> 81

Liczba
74
37
43
20
18
136
84
33
20
41
728
611
128
133
149
121

RAZEM M + K

4886

1000
864

900

769

800

658

700

611

600
500

401 411

400
300
200

107 111

100

129

81

130 136

163 137

121
58

0

0-3

4-7

8-12

13-18
Mężczyźni

19-40
Kobiety

41-60

61-81

> 81
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Statystyka stałych mieszkańców
wg miejscowości i płci
Miejscowość

Mężczyźni (M) Kobiety (K)

Razem

BABICE
BACHÓW
CHYRZYNA
KRZYWCZA
KUPNA
RECZPOL
RUSZELCZYCE
SKOPÓW
ŚREDNIA
WOLA KRZYWIECKA

438
364
67
258
42
403
326
236
117
259

393
354
59
249
50
380
297
242
119
233

831
718
126
507
92
783
623
478
236
492

RAZEM M + K

2510

2376

4886

900
800
700
600

393

380
354

500

297

400

249

233

242

300
200
100
0

438

Kobiety
Mężczyźni

403

364
59
67

258
50
42

326

119
259

236
117

W strukturze mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga mężczyzn (51,37%)
nad kobietami (48,63%). Najwięcej mieszkańców jest w miejscowościach: Babice,
Reczpol, Bachów oraz Ruszelczyce. Najmniej zamieszkane są miejscowości:
Kupna, Chyrzyna oraz Średnia.
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Statystyka urodzeń i zgonów wg miejscowości
Miejscowość
BABICE
BACHÓW
CHYRZYNA
KRZYWCZA
KUPNA
RECZPOL
RUSZELCZYCE
SKOPÓW
ŚREDNIA
WOLA KRZYWIECKA
RAZEM

Liczba urodzeń
4
6
1
7
1
7
9
5
2
9
51

Liczna zgonów
10
6
1
5
2
10
7
13
3
6
63
13

14
12

10

10

10
7

8
6

6 6

7

2
1 1

6

5

4
2

9
7

5

4

9

2

1

3

0

URODZENIA

ZGONY

Statystyka zawartych małżeństw wg miejscowości
Miejscowość
BABICE
BACHÓW
CHYRZYNA
KRZYWCZA
KUPNA
RECZPOL
RUSZELCZYCE
SKOPÓW
ŚREDNIA
WOLA KRZYWIECKA
RAZEM

Liczba ślubów
3
7
1
9
1
10
6
6
2
6
51

Dane nie zawierają współmałżonków spoza terenu Gminy Krzywcza.
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Bezrobocie, przeciwdziałanie bezrobociu
Sygnalna informacja o sytuacji na przemyskim rynku pracy w 2020 r.
Opracowanie PUP Przemyśl
Według stanu na 31.12.2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu
zarejestrowanych było 6.912 bezrobotnych tj. o 146 osób więcej niż w miesiącu
poprzednim. W porównaniu do stanu z grudnia roku ubiegłego liczba bezrobotnych
jest większa o 596 osób tj. 8,6%.
ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI
(STAN W KOŃCU MIESIĄCA)
6912
6316

7000
6000
5000

3836

3465

4000

3076

2851

3000
2000
1000
0

grudzień 2019 r.
Ogółem

grudzień 2020 r.

powiat przemyski (grodzki)

powiat przemyski (ziemski)

Stopa bezrobocia
(procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo).

LP.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
POLSKA
Województwo Podkarpackie
Powiat przemyski
Miasto Przemyśl

Stopa bezrobocia
wg stanu na:
30.11.2020 r.
31.10.2020 r.
6,1
6,1
8,9
8,9
13,2
13,2
11,1
11,1

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica - 16,0%;
gminy Przemyśl 12,8%; gminy Dubiecko 12,5%; gminy Orły 10,6%; gminy Medyka
10,3%, natomiast najmniejszy udział stanowili bezrobotni z gminy Stubno – 5,7%.
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mężczyźni

285
327
101
117

237
255

187
220

187
208

130
130

142
145

138
165

241
240

350
300
250
200
150
100
50
0

171
210

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WG GMIN
(STAN W KOŃCU MIESIĄCA)

kobiety

Struktura bezrobotnych
Wg stanu na 31.12.2020 r. wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się
następująco:
 kobiety stanowiły 52,4% ogółu bezrobotnych (3.620 osób, w tym: 2 017
zamieszkałych na wsi); w porównaniu do stanu z grudnia 2019 r.. udział kobiet
w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,2%. W ogólnej liczbie
bezrobotnych kobiet 1 159 osób tj. 32,0% stanowiły kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka (w grudniu 2019 r. odpowiednio: 1 164 osoby
i 35,3%).
 z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 1 027 osób, które stanowiły 14,9%
w ogólnej liczbie bezrobotnych (w grudniu 2019 r. odpowiednio: 885 i 14,0%).
W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 60,6% (w grudniu
2019 r. – 59,4%).
 osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 82,7%
(w grudniu 2019 r. 82,3%). W ogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby
zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 4,3% (w grudniu
2019 r. - 4,1%).
 bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych było 2 172 osoby, które
w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 31,4% (w grudniu 2019 r. - 25,5%).
 bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych było 1 723 osoby, które
w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 24,9% (w grudniu 2019 r. - 25,5%).
 osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 3,0%
(206 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w grudniu 2019 r. odpowiednio: 3,7%
i 231 osób).
 cudzoziemcy stanowili 0,5% (35 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w grudniu
2019 r. 0,5% i 31 osób).
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Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Stan na:
Wyszczególnienie

z
tego:

Wzrost/
spadek w
porównaniu
do roku
poprzedniego

% udział
w ogólnej
liczbie
bezrobotnych
wg stanu na
31.12.2020 r.

31.12.2019 r.

31.12.2020 r.

osoby do 30 roku życia

1663

1796

133

26,0

w tym do 25 roku życia

780

844

64

12,2

długotrwale bezrobotne

3848

4267

419

61,7

w wieku powyżej
50 roku życia

1547

1697

150

24,6

posiadające co najmniej
1 dziecko do 6 roku
życia

1334

1242

-92

18,0

posiadające co najmniej
1 dziecko
niepełnosprawne
do 18 roku życia

22

9

-13

0,1

niepełnosprawni

369

333

-36

4,8

Wg stanu na 31.12.2020 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
w Przemyślu były 174 osoby poszukujące pracy (nie posiadające statusu osoby
bezrobotnej) w tym 100 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu
(w grudniu 2019 r. 153 osoby poszukujące pracy i 92 osoby niepełnosprawne).

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W 2020 r. na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wydatkowano łącznie
kwotę 54 518 219,54 zł, z tego na realizację:
 projektów systemowych współfinansowanych z EFS,
 „RPO”
9 910 680,75 zł
 „POWER”
6 238 784,02 zł
 programów z rezerwy Ministra
34 602 043,15 zł
w tym na:
 Program realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 - Tarcza antykryzysowa 33 332 331,58 zł,
 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi
607 727,77 zł,
 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących w regionach wysokiego bezrobocia 625 103,80 zł,
 pozostałych form pomocy zgodnie z ustawą (limit)
3 766 711,62 zł,
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Ponadto w 2020r., w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
z limitu i rezerwy KFS wydatkowano kwotę 423.184,16 zł, w tym:
z limitu KFS - wydatkowano kwotę 386.304,16 zł,
z rezerwy KFS – wydatkowano kwotę 36.880,00zł.
W 2020 roku złożono 94 wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników, oraz
zawarto
59 umów. W roku 2020 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansowano koszt
kształcenia 144 osób.
PROCENTOWY UDZIAŁ BEZROBOTNYCH SKIEROWANYCH W 2020 ROKU
W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

staż u pracodawcy
19%

prace społecznie
użyteczne
11%

prace interwencyjne
21%

realizacja programów
CIS
4%

realizacja programów
CIS
3%
bon na zasiedlenie
8%

zatrudnienie na nowo
utworzonym
stanowisku pracy
13%

roboty publiczne
11%
działalność
gospodarcza
10%

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu
– stan w końcu grudnia 2020 r.
Wyszczególnienie
osoby
bezrobotne
zatrudnione
osoby
bezrobotne
odbywające

Razem

kobiety

przy pracach interwencyjnych

195

116

przy robotach publicznych

43

30

szkolenie

0

0

staż

102

68

prace społecznie użyteczne

45

23
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Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w 2020 r.
W 2020 r. w dyspozycji PUP było 1 387 ofert (w 2019 r. – 1 832 oferty).
W ogólnej liczbie ofert 64,1% stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszu
Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2019 r. - 62,4%).
Zgłoszone do PUP

Wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej

Wzrost/spadek

z ogółem

ogółem
zatrudnienie lub inna praca
zarobkowa
miejsca aktywizacji zawodowej
staże
z
tego: prace społecznie użyteczne
dla niepełnosprawnych

2019 r.

2020 r.

1 832
1 401

1 387
1 034

-445
-367

431
300

353
232

-78
-68

131

121

-10

37

25

-12

WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

1401
1600
1034

1400
1200
1000

431

800

353

600
400
200
0
2019 r.
miejsca pracy

2020 r.
miejsca aktywizacji zawodowej

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do PUP w 2020 r. - 26,9%
stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego (w 2019 r. - 25,2%).
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POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG MIASTA I GMIN W 2020 R.
Opracowanie PUP Przemyśl

Wyszczególnienie

1
OGÓŁEM
z tego:
Powiat grodzki
Powiat ziemski
w tym:
Gmina Bircza
Gmina Dubiecko
Gmina Fredropol
Gmina Krasiczyn
Gmina Krzywcza
Gmina Medyka
Gmina Orły
Gmina Przemyśl
Gmina Stubno
Gmina Żurawica

Bezrobotni
Zarejestrowani
wg stanu na:

Z
prawem
Kobiety
do
zasiłku

31.12.2019 31.12.2020
2
6316
6912

3
3620

4
1027

w tym:
Zwolnieni
Osoby
z
będące w
przyczyn
szczególnej
dot.
sytuacji na
zakładu
rynku pracy
pracy
5
6
244
6005

W tym
Nowo
z
W
zarejestro Wyrejestrowani
powodu
tym
wani
bezrobotni
podjęcia
w
bezrobotni
"odpływ"
pracy
wieku
"napływ"
ogółem
do 25
W 2020 r.
lat
7
8
9
10
844
528
382
245

Z tego
pracy
niesubsydio
wanej

11
181

2851
3465

3076
3836

1603
2017

405
622

112
132

2664
3341

241
603

201
327

180
202

112
133

81
100

378
431
277
295
223
324
380
419
199
539

381
481
303
287
260
395
407
492
218
612

210
240
165
145
130
208
220
255
117
327

54
64
43
36
59
66
73
87
32
108

11
9
5
9
5
17
14
35
9
18

338
429
258
244
216
344
362
433
191
526

63
96
43
29
38
67
70
76
32
89

21
29
23
23
21
45
36
54
19
56

20
23
17
16
12
26
26
26
12
24

15
14
12
11
8
21
18
19
3
12

9
9
9
8
7
16
16
14
2
10
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Analiza bezrobocia w Gminie Krzywcza
Opracowanie własne – stan na 31.12.2020 r.
Zarejestrowani bezrobotni 260 osób (223 na 31.12.2019 r.), w tym: kobiety
130 oraz 38 osób w wieku do 25 lat.
 z prawem do zasiłku

59 osób,

 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

5 osób,
216 osób,

Są to bezrobotni do 30 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej
50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej
jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni,
poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy
zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem opiekunów
osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub
zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów.
 nowo zarejestrowani

5 osób,

 wyrejestrowani
w tym:
 osoby podjęły pracę
 osoby współfinansowanie przez PUP

12 osób,
1 osoba,
7 osób,

Przeciwdziałanie bezrobociu
Gmina Krzywcza w ramach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczy w
różnych projektach aktywizujących bezrobotnych z terenu naszej gminy. W ramach
tej działalności współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu.
W większości są to, prace interwencyjne i roboty publiczne. W 2020 roku
zatrudnionych w ramach robót publicznych, (6 miesięcy zatrudnienia), było 15 osób.
W ramach prac interwencyjnych (okres zatrudnienie od 1 do 1,5 roku)
zatrudnienie znalazło 10 osób.
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Realizacja uchwał Rady Gminy
W 2020 r. Rada Gminy Krzywcza podjęła 60 uchwał, oznaczone numerami od XVII/84/2020 do XXV/143/2020, które
przekazano do realizacji referatom Urzędu Gminy Krzywcza. Spośród tych 60 uchwał 5 było uchylających, a 17 zmieniających
poprzednie uchwały.
Wszystkie te uchwały zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji.
Do uchwał realizowanych należy zaliczyć także 5 uchwał, podjętych przed 1 stycznia 2020 r., a ostatecznie wykonanych
w ubiegłym roku. Łączna liczba uchwał realizowanych w tym okresie wyniosła zatem 65.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchyliło 2 uchwały, których realizacja przypadała na 2020 rok oraz
2 uchwały z 2019 roku rozstrzygnięciem nadzorczym RIO zostały zmienione, poprzez stwierdzenie ich nieważności w części.
W rozdziale przedstawiono wyłącznie uchwały Rady Gminy Krzywcza, których realizacja przypadła na 2020 rok.
Zmiany dochodów w trakcie roku budżetowego dotyczyły przyznanych jednostce dotacji z budżetu państwa, programów
i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dofinansowania zadań własnych.
W zakresie wydatków zmiany dotyczyły dostosowania planu do potrzeb w zakresie realizacji bieżących zadań gminy.
Realizacja uchwał w 2020 roku przebiegała następująco:
1) uchwała nr XV/70/2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
Krzywcza.
Powyższą uchwałą Rada Gminy określiła podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych na 2020 rok. Do osób prawnych
i jednostek organizacyjnych zostały przesłane uchwały wraz z deklaracjami w celu prawidłowego zastosowania stawek
podatkowych. Deklaracje na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2020 rok zostały sprawdzone przez pracowników
pod względem prawidłowego naliczenia podatku oraz pod względem terminowego złożenia deklaracji w ustawowym terminie.
Dla osób fizycznych zostały wystawione decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości na 2020 r., które doręczone
zostały podatnikom w terminie do 01.03.2020 r.
2) uchwała nr XV/71/2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w drodze
uchwały dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych
w art. 6j ust. 1 oraz ustaliła stawkę takiej opłaty. Ponadto w przypadku nieruchomości niezamieszkałych rada gminy ustaliła
stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
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Ustalone stawki opłat nie przekraczają górnych stawek opłat określonych w art. 6k ust. 2a pkt 1- liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość, a mianowicie 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem – za mieszkańca.
Podstawą do uchylenia dotychczas obowiązującej Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Krzywcza z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty był
wzrost opłaty ryczałtowej za odbiór odpadów stałych wynikający ze złożonej oferty przetargowej. W związku z tym zaistniała
konieczność dostosowania stawek tych opłat dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
3) uchwała nr XV/73/2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
na terenie Gminy Krzywcza.
W związku z podjęciem tej uchwały od 01.01.2020 r. zwiększono opłaty za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Krzywcza.
Konieczność zmiany stawek opłat cmentarnych była spowodowana wzrostem cen towarów i usług oraz prowadzonymi
inwestycjami na cmentarzach komunalnych.
4) uchwała nr XVI/79/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Krzywcza
Uchwałą zwiększono od dnia 01.01.2020 r. wysokość diet dla Radnych Rady Gminy za prace w Radzie i Komisjach.
Dieta ryczałtowa pozostała na dotychczasowym poziomie 200 zł. W uchwale tej ustalono: Przewodniczącemu Rady –
550% diety podstawowej; Wiceprzewodniczącym Rady – 350% diety podstawowej; przewodniczącym stałych komisji –
350% diety podstawowej; członkom co najmniej dwóch komisji stałych – 300% diety podstawowej; członkom jednej
komisji stałej lub co najmniej jednej komisji doraźnej – 250% diety podstawowej.
5) uchwała nr XVI/80/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów
podróży służbowej.
Uchwała od dnia 01.01.2020 r. zwiększyła wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Sołtysów w związku
z pełnieniem funkcji sołtysa do 600 zł. Dieta była wypłacana wysokości ustalonej w uchwale.
6) XVII/84/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie
pn. ”Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywcza”
Udzielono pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie pn. ”Budowa
łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywcza”.
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7) XVII/85/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie
pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika”
Udzielono pomocy finansowej w kwocie 60 000 zł Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie pn. ” Przebudowa
drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika”.
8) XVII/86/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie
pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywcza poprzez budowę chodnika”
Udzielono pomocy finansowej w kwocie 50 000 zł Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie pn. ”Przebudowa
drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywcza poprzez budowę chodnika”.
9) XVII/87/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok
Realizowano Budżet Gminy Krzywcza w 2020 roku.
10) XVII/88/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzywcza na lata 2020-2026
Rada przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzywcza na lata 2020-2026.
11) XVII/89/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę
Gminy w budżecie na 2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji. Beneficjent główny którym jest Gmina Dubiecko jest w trakcie przeprowadzania procedury
przetargowej – Gmina Krzywcza występuje jako partner.
12) XVII/90/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 r.
W ramach przyjętego przez Radę Gminy Krzywcza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2020 w zakresie zadań dotyczących zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin komisja finansowała
działalność:
 Punktu Konsultacyjnego, który ma za zadanie głównie motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach
podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych. Instruktor terapii udziela porad
w każdy wtorek w godz. 8:00 – 11:00.
W 2020 roku udzielono łącznie 114 porad - 19 osobom uzależnionym od alkoholu.
 finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez Urząd Gminy Krzywcza, szkoły publiczne
i niepubliczne oraz stowarzyszenia działające na terenie Gminy Krzywcza.
W programach profilaktycznych brało udział ogólnie około 300 uczestników.
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Komisja odbyła w 2020 roku rozpatrzyła 15 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego osób uzależnionych
od alkoholu, a 12 wniosków zostało skierowanych do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Przemyślu.
Komisja finansowała sporządzenie opinii przez biegłych lekarzy sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz
sfinansowała składanie wniosków do Sądu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale współpracuje z GOPS, Komisariatem Policji
w Dubiecku i Szkołami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco pracę socjalną i opiekę nad rodzinami, w których występuje
problem alkoholowy, a co za tym idzie niejednokrotnie również problem przemocy domowej.
W 2020 roku Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 3 wnioski o wydanie zezwoleń (piwo, wino, wódka) na sprzedaż
napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Jeden sprzedawca w miesiącu styczniu zrezygnował ze sprzedaży napojów alkoholowych (piwo, wino).
W 2020 roku istniało 10 punktów za sprzedażą napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (10-piwa,
6-wino, 5-wódka) oraz 3 punkty ze sprzedażą napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (3-piwo, 2-wino, 2-wódka).
Nie było przypadków cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
13) XVII/91/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Realizowano Program w 2020 roku.
14) XVII/92/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady w 2020 roku
Rada przyjęła plany pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok, w których ujęła głównie sprawy
wynikające z ustaw, a które należą do kompetencji Rady i Komisji.
15) XVII/93/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach
(działkach nr 262 i 265/2 w Ruszelczycach) stanowiących własność Gminy Krzywcza
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości będących własnością Gminy
Krzywcza nieodpłatną służebnością przesyłu polegającą na prawie do przesyłu energii elektrycznej w pasie gruntu
o szerokości 0,5 metra zajmującego powierzchnię 37,54 m2.
Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nieruchomość można obciążyć na rzecz
przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1
prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej,
zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
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Obecna lokalizacja odcinka sieci, tj. urządzeń Spółki uniemożliwiała przeprowadzenie prac budowlanych
na nieruchomości położonej w Ruszelczycach polegających na rozbudowie budynku szkoły a tym samym niezbędna
była zmiana lokalizacji przedmiotowego odcinka sieci.
Realizacja uchwały zakończyła się podpisaniem aktu notarialnego.
16) XVII/94/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
W związku z informacją organu nadzoru o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/80/2019 r.
z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Krzywcza postanowiono zmienić zapis § 1 precyzujący zasady przyznawania diet
dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Krzywcza.
17) XVIII/95/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała dotyczy zmian w budżecie Gminy Krzywcza na 2020 rok uchwalonego uchwałą nr XVII/87/2020 z dnia
17.01.2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok. Wszystkie zadanie ujęte w uchwale zmieniającej budżet
zostały zrealizowane.
18) XVIII/96/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzywcza
W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)
zaszła konieczność zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzywcza uchwalonego
w dniu 11 lutego 2013 r.
19) XVIII/97/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Krzywcza w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy w 2020 r. w okresie od 20.04.2020 r. do 31.12.2020 r. świadczył
528 godzin usług opiekuńczych dla 1 osoby w jej miejscu zamieszkania.
20) XVIII/98/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/242/2018 Rady Gminy Krzywcza w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
W 2020 roku na terenie Gminy Krzywcza nie zdiagnozowano problemu bezdomności, tym samym nie ponoszono
odpłatności za pobyt osoby bezdomnej w schronisku.
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21) XVIII/99/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Krzywcza
Przedmiotem uchwały było uaktualnienie stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Uchwała realizowana.
22) XVIII/100/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie przekazania (dla OSP w Reczpolu) umową użyczenia nieruchomości (działki
nr 54/1 o pow. 0,1701 ha w Reczpolu) zabudowanej położonej w Reczpolu (na 10 lat)
Przedmiotem niniejszej uchwały było przekazanie dla OSP w Reczpolu na cele statutowe działki nr 54/1 zabudowanej
budynkiem murowanym w celu prowadzenia działalności niezarobkowej. Uchwała zrealizowana.
23) XVIII/101/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działki nr 164/10 o pow. 0,2092 ha
w Krzywczy) stanowiącej własność Gminy Krzywcza
Na sprzedaż działki nr 164/10 został złożony wniosek. Działka będąca przedmiotem sprzedaży położona była we wsi
Krzywcza. Na powyższą działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Środki uzyskane ze sprzedaży w/w
działki zasiliły budżet Gminy z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji gminnych. Realizacja uchwały zakończyła się
podpisaniem aktu notarialnego.
24) XVIII/102/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych „na żądanie” na terenie Gminy
Krzywcza usytuowanych w ciągu drogi wojewódzkiej 884
W terenie odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stwierdzono, że ze względów
bezpieczeństwa, niemożliwe jest posadowienie przystanku we wskazanym przez Radę miejscu. Powodem
są wzniesienia i bliskość zakrętu.
25) XVIII/103/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do zawarcia porozumienia i przyjęcia
do realizacji zadania ponadgminnego
Wójt Gminy Krzywcza, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Przemyskiego
w sprawie wspólnego finansowania organizowanych przez Gminę Krzywcza powiatowych imprez kulturalnych:
1) Powiatowego Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych;
2) Spotkania Zespołów Muzykujących – Folkowa Nuta.
Jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią wirusa COVID-19 zaplanowane imprezy nie zostały
zorganizowane i dotacja została zwrócona.
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26) XVIII/104/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu
pt. „Przedszkolaki z uśmiechem” o numerze wniosku RPPK.09.01.00-18-0003/19-01 złożonego w odpowiedzi na konkurs
nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Podjęcie niniejszej uchwały stanowiło warunek podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Celem projektu było tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
zamieszkałych na terenie Gminy Krzywcza poprzez utworzenie 46 nowych miejsc w Samorządowym Przedszkolu
w Krzywczy w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
W ramach projektu zostaną pokryte koszty wynagrodzenia nauczycieli, zakupu wyposażenia dla nowego oddziału
przedszkolnego.
Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2021 r.
27) XIX/105/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej
Rada Gminy Krzywcza przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2019 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
28) XIX/106/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza
Ze względu na dokonujące się w ostatnich latach zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, zmiany
w przepisach prawa, potrzebę aktualizacji inwestycji celu publicznego oraz napływ nowych wniosków inwestorskich
zasadne jest opracowanie nowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzywcza. Podjęcie uchwały jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia faktycznych prac planistycznych zgodnie
z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwała realizowana.
29) XIX/107/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/99/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg na terenie Gminy Krzywcza
Przedmiotem uchwały było uaktualnienie stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych do nowych przepisów
prawa. Uchwała realizowana.
30) XIX/108/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy
uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniam
Realizowano zgodnie z procedurą.
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31) XIX/109/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie
Realizowano zgodnie z procedurą.
32) XIX/110/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działki nr 261 o pow. 0,2290 ha w Woli
Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy Krzywcza
Na sprzedaż działki nr 261 został złożony wniosek. Działka będąca przedmiotem sprzedaży położona była we wsi Wola
Krzywiecka. Na powyższą działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Realizacja uchwały
nie zakończyła się podpisaniem aktu notarialnego, nikt nie przystąpił do przetargu.
33) XIX/111/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej (działki nr 657/6
o pow. 0,28 ha) położonej w miejscowości Średnia stanowiącej własność Gminy Krzywcza
Z prośbą o wydzierżawienie działki nr 657/6 o pow. 0,28 ha położonej w miejscowości Średnia zwróciła się mieszkanka
wsi Średnia. Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzierżawienie działki na okres 10 lat. Uchwała zrealizowana.
34) XIX/112/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Na podstawie te uchwały zwolniono z podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu w związku
z pandemią – łącznie ze zwolnienia skorzystało 4 podatników.
35) XIX/113/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu (na budowę chodnika
w Ruszelczycach)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz polegającej
na budowie chodnika w km 21+786-21+970 w miejscowości Ruszelczyce stanowiącą pomoc rzeczową dla
Województwa Podkarpackiego - zadanie ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020.
36) XIX/114/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała dotyczy zmian w budżecie Gminy Krzywcza na 2020 rok uchwalonego uchwałą nr XVII/87/2020 z dnia
17.01.2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok. Zadania ujęte z uchwale zostały zrealizowane. Zadanie
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz polegającej na
budowie chodnika w km 21+786-21+970 w miejscowości Ruszelczyce stanowiącą pomoc rzeczową dla Województwa
Podkarpackiego ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
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37) XIX/115/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2020 należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów i wydatków budżetu gminy.
38) XIX/116/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzywcza w 2020 roku
Celem wyżej wymienionej uchwały jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzywcza oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz do zwierząt gospodarskich.
W 2020 r. z terenu Gminy Krzywcza odebrano 9 dorosłych psów i 6 szczeniaków (wszystkie zostały przewiezione
do schroniska), 2 kotów oraz 1 bociana.
Gmina Krzywcza zawarła umowę z Podmiotem realizującym zadanie zapewnienia miejsca czasowego pobytu, w którym
wyłapane zwierzęta mogą być przetrzymywane przed przewiezieniem do schroniska firmą pn. Usługi TechnicznoWeterynaryjne „ARKA – vet” Agnieszka Narożnowska z siedzibą w Przemyślu przy ul. Sybiraków 34/1, która posiada
umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt prowadzonym przez fundację „Zwierzyniec”, Szczyty, ul. Wieluńska 178A,
98-355 Działoszyn na przyjmowanie bezdomnych zwierząt.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Wójt
Gminy Krzywcza poprzez zawartą umowę z Gabinetem weterynaryjnym, lek. wet. Marek Głubisz, prowadzący
działalność gospodarczą – Lecznica dla zwierząt MAX w Przemyślu, ul. Borelowskiego 7.
39) XX/117/2020 z dnia 31.07.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywczy za 2019 rok
Rada Gminy Krzywcza przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy
za 2019 r.
40) XX/118/2020 z dnia 31.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (działki nr 272/1 na działkę nr 274/2
w Skopowie)
Na działce o numerze ewidencyjnym 274 w Skopowie została urządzona droga, z której korzystali inni mieszkańcy wsi
Skopów. W związku z tym Właściciel tej działki zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy nim a Gminą Krzywcza. Natomiast gmina jest właścicielem działki o numerze ewidencyjnym 272 o pow.
0,09 ha która w ewidencji oznaczona jest jako droga gminna ale nie była użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.
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W związku z powyższym został zlecony podział działki nr 274 i 272 w wyniku którego powstały działki o numerach
ewidencyjnych 274/2 i 272/1.
Gmina Krzywcza przeniosła na rzecz wnioskodawcy własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 272/1 o pow. 0,0185 ha obręb Skopów, zapisanej w KW PR1P/00057250/1 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Przemyślu w zamian za co wnioskodawca przeniósł na rzecz Gminy Krzywcza własność działki
nr 274/2 o pow. 0,1612 ha obręb Skopów zapisanej w KW PR1P/00106412/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Przemyślu. Realizacja uchwały zakończyła się podpisaniem aktu notarialnego.
41) XX/119/2020 z dnia 31.07.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała dotyczy zmian w budżecie Gminy Krzywcza na 2020 rok uchwalonego uchwałą nr XVII/87/2020 z dnia
17.01.2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok. Zadania ujęte w uchwale zostały zrealizowane oprócz
zadania „Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia N.M.P. w Krzywczy na prace
konserwatorskie kościoła w Krzywczy” ze względu brak złożonego wniosku przez parafię.
42) XX/120/2020 z dnia 31.07.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2020-2026
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2020 należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów i wydatków budżetu gminy.
43) XX/121/2020 z dnia 31.07.2020 w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działki nr 453/2 o pow. 0,1139 ha w Woli
Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy Krzywcza
Na sprzedaż działki nr 453/2 został złożony wniosek. Działka będąca przedmiotem sprzedaży położona była we wsi
Wola Krzywiecka. Na powyższą działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Środki uzyskane
ze sprzedaży w/w działki zasiliły budżet Gminy z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji gminnych. Realizacja
uchwały zakończyła się podpisaniem aktu notarialnego w roku 2021.
44) XXI/122/2020 z dnia 28.08.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzywcza wotum zaufania
Udzielono Wójtowi Gminy Krzywcza wotum zaufania.
45) XXI/123/2020 z dnia 28.08.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2019
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
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46) XXI/124/2020 z dnia 28.08.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzywcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za rok 2019
Udzielono Wójtowi Gminy Krzywcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
47) XXI/125/2020 z dnia 28.08.2020 w sprawie zmian w uchwale nr XVII/85/2020 Rady Gminy Krzywcza z dn. 17.01.2020 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr
2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika”
Udzielono pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie pn. ” Przebudowa
drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika”.
48) XXI/126/2020 z dnia 28.08.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała dotyczy zmian w budżecie Gminy Krzywcza na 2020 rok uchwalonego uchwałą nr XVII/87/2020 z dnia
17.01.2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok. Zadania ujęte w uchwale zostały zrealizowane oraz
zawarto umowy w przypadku zadań, których realizacja tego wymagała.
49) XXII/127/2020 z dnia 25.09.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała dotyczy zmian w budżecie Gminy Krzywcza na 2020 rok uchwalonego uchwałą nr XVII/87/2020 z dnia
17.01.2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok. Zadania ujęte w Uchwale zostały zrealizowane poza
zadaniem „Wykonanie instalacji dezodoryzacyjnej niwelującej fetor na oczyszczalni ścieków w Krzywczy - zadanie
ujęte do realizacji w budżecie na 2021 rok.
50) XXIII/128/2020 z dnia 19.11.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała dotyczy zmian w budżecie Gminy Krzywcza na 2020 rok uchwalonego uchwałą nr XVII/87/2020 z dnia
17.01.2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok. Zadanie ujęte w uchwale zostały zrealizowane oraz
zawarto umowy w przypadku zadań, których realizacja tego wymagała.
51) XXIII/129/2020 z dnia 19.11.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (2 362 463 zł – Budowa sieci kanalizacyjnej
w Babicach) o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.
Uchwałą nr XXVIII/2277/2020 z dnia 15.12.2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzono
nieważność Uchwały.
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52) XXIII/130/2020 z dnia 19.11.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (3 395 119 zł - Budowa drogi Bachów-Chyrzyna)
o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.
Uchwałą nr XXVIII/2278/2020 z dnia 15.12.2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzono
nieważność Uchwały.
53) XXIII/131/2020 z dnia 19.11.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (158 971 zł – Budowa budynku świetlicy w Chyrzynie)
o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.
Umowa z wykonawcą na realizację zadania została zawarta.
54) XXIV/132/2020 z dnia 09.12.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała dotyczy zmian w budżecie Gminy Krzywcza na 2020 rok uchwalonego uchwałą nr XVII/87/2020 z dnia
17.01.2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok. Zadanie ujęte w uchwale zostały zrealizowane.
55) XXIV/133/2020 z dnia 09.12.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2020-2026
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2020 należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów i wydatków budżetu gminy.
56) XXV/136/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Zadania ujęte w uchwale zakończone zostały w roku 2021.
57) XXV/137/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (2 362 463 zł – Budowa sieci kanalizacyjnej w Babicach)
o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.
Umowa z wykonawcą na realizację zadania została zawarta.
58) XXV/138/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (3 395 119 zł - Budowa drogi Bachów-Chyrzyna)
o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.
Umowa z wykonawcą na realizację zadania została zawarta.
59) XXV/139/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (158 971 zł – Budowa budynku świetlicy w Chyrzynie)
o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.
Umowa z wykonawcą na realizację zadania została zawarta.
60) XXV/140/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała dotyczy zmian w budżecie Gminy Krzywcza na 2020 rok uchwalonego uchwałą nr XVII/87/2020 z dnia
17.01.2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Krzywcza na 2020 rok. Zadania ujęte w uchwale zostały zrealizowane.
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61) XXV/141/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Krzywcza nr XXIV/133/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2020-2026
Dokonano zmiany uchwały zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2020 r.
62) XXV/142/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (drzewo buk o nazwie „Franciszek” w Średniej)
Do Urzędu Gminy Krzywcza wpłynął wniosek Nadleśnictwa Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody drzewa gatunku buk zwyczajny rosnącego na działce nr 732 obręb Średnia gmina Krzywcza, będącej
własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Krasiczyn. Na podstawie przeprowadzonych oględzin
stwierdzono, iż buk zwyczajny o obwodzie pnia 343 cm (mierzonym na wysokości 130 cm), wysokość ok. 45 m rośnie
w południowej części działki nr 732, w oddziale leśnym 151-d.
Drzewo jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym niewymagającym żadnych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.
Wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczym i szczególnymi cechami osobniczymi takimi jak rozmiar. Mając
na uwadze wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe oceniono, że występują przesłanki do uznania drzewa
za pomnik przyrody.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)
ustanowienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały,
po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Wobec powyższego projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Rzeszowie.
Uchwała zrealizowana.
63) XXV/143/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzywcza
W związku z nowelizacją Ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) zgodnie z art. 565 ust. 2
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Przemyślu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Krzywczy. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Krzywcza, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka
i Bachów.
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Realizacja budżetu
Uchwałą nr XVII/87/2020 Rady Gminy Krzywcza z dnia 17 stycznia 2020 r.
określony został budżet gminy na rok 2020 r. W trakcie roku budżet gminy ulegał
zmianie na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy jak również wydanych
Zarządzeń Wójta Gminy Krzywcza.
Plan budżetu na dzień 01.01.2020 r., plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. oraz
wykonanie budżetu 2020 roku przedstawia się następująco:

L.p.
1

Plan budżetu
na dzień
01.01.2020 r.

Plan budżetu
na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie
na dzień
31.12.2020 r.

DOCHODY OGÓŁEM

33 503 467,38

37 148 079,34

31 598 553,87

dochody bieżące

23 562 990,00

25 399 703,58

25 285 124,19

9 940 477,38

11 748 375,76

6 313 429,68

750 000,00

750 000,00

367 916,49

WYDATKI OGÓŁEM

36 344 243,78

42 498 547,88

31 304 728,17

wydatki bieżące

21 711 943,34

23 717 178,69

22 899 681,32

wydatki majątkowe

14 632 300,44

18 780 369,19

8 405 046,85

0,00

0,00

293 825,70

Wyszczególnienie

dochody majątkowe
w tym:
dochody ze sprzedaży majątku
2.

3.

Nadwyżka budżetu

4.

Deficyt budżetu

2 840 776,40

5 349 468,54

0,00

5.

Przychody

3 760 320,40

6 269 012,54

2 685 781,14

5a

Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

3 583 231,40

3 583 231,40

0,00

Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

0,00

2 299 405,18

2 299 405,18

5c

Nadwyżka z lat ubiegłych

0,00

194 586,98

194 586,98

5d

Przychody z wynikających
z rozliczeń środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
i dotacje na realizację programu,
projektu lub zadania finansowane
z udziałem tych środków

177 089,00

191 788,98

191 788,98

Rozchody budżetu

919 544,00

919 544,00

919 544,00

§ 992 „Spłata otrzymanych
krajowych kredytów i pożyczek”

919 544,00

919 544,00

919 544,00

5b

6.

Osiągnięty w omawianym okresie wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 85,06%
natomiast wydatków 73,66%.
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Dochody budżetu
Wykonanie dochodów w 2020 r.

Kwota

Dochody własne

5 240 640,27

Dotacje celowe

15 844 960,60

Subwencja ogólna

10 512 953,00
Razem

31 598 553,87

Wykonanie dochodów w 2020 roku
Dochody własne

Dotacje celowe

Subwencja ogólna
Dochody własne
17%

Subwencja
ogólna
33%

Dotacje celowe
50%

Realizacja dochodów w 2020 r. osiągnęła wskaźnik wykonania wynoszący 85,06%
planu, w tym wykonanie dochodów bieżących 99,55% oraz dochodów majątkowych
53,74%.
Pomimo dobrej realizacji dochodów w stosunku do planu, tak jak w poprzednich
okresach sprawozdawczych występują zaległości z tytułu podatków i opłata lokalnych
od osób fizycznych i prawnych oraz w pozostałych dochodach własnych.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2020 r.
L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1. Podatek od nieruchomości
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
2. Podatek rolny
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
3. Podatek leśny
- od osób fizycznych
4. Podatek od środków transportowych
- od osób fizycznych
5. Opłata za gospodarowanie odpadami
Ogółem

ZALEGŁOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
341 511,69
13 184,18
328 327,51
47 728,79
47 727,79
1,00
2 037,53
2 037,53
61 788,00
61 788,00
30 234,38
483 300,39
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Zaległości, główne w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
fizycznych oraz w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w poszczególnych miejscowościach wynoszą:
Wola Krzywiecka
 podatki lokalne
 odpady komunalne

5 801,21 zł,
3 486,90 zł,
2 314,31 zł,

Kupna
 podatki lokalne
 odpady komunalne

14 605,43 zł,
14 075,93 zł,
529,50 zł,

Średnia
 podatki lokalne

7 524,68 zł,
7 524,68 zł,

Ruszelczyce
 podatki lokalne
 odpady komunalne

8 527,08 zł,
3 083,13 zł,
5 443,95 zł,

Krzywcza
 odpady komunalne

1 183,49 zł,
1 183,49 zł,

Skopów
 podatki lokalne
 odpady komunalne

17 810,23 zł,
11 838,61 zł,
5 971,62 zł,

Bachów
 podatki lokalne
 odpady komunalne

36 889,86 zł,
32 536,40 zł,
4 353,46 zł,

Babice
 podatki lokalne
 odpady komunalne

4 802,35 zł,
1 566,28 zł,
3 236,07 zł.

Zaległości za korzystanie z kanalizacji sanitarnej
Krzywcza
Wola Krzywiecka
Ruszelczyce
Babice
Ogółem:

2 130,26 zł,
1 982,36 zł,
12 686,86 zł,
102,06 zł,
15 917,31 zł.

Na wszystkie zaległości wysłane zostały upomnienia. Tytuły wykonawcze dotyczące
podatków sporządzane są na bieżąco, a sprawy dotyczące zaległości z tytułu usług
komunalnych przekazane do komornika.

Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych
Skutki udzielanych ulg, zwolnień oraz umorzeń na koniec 2020 r. wyniosły:
 podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
12 755,49 zł,
 podatek od nieruchomości - osoby prawne
27 829,50 zł,
 podatek rolny – osoby fizyczne
2 386,06 zł,
 podatek leśny – osoby fizyczne
51,63 zł,
 odsetki od zaległości podatkowych
108,00 zł
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Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek
L.p.

Kredyt/pożyczka

Nazwa zadania

1. Spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i
pożyczek – 2011 r.
2. Spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i
pożyczek – 2012 r.
3. Spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i
pożyczek – 2013 r.

Saldo na
31.12.2020 r.
w zł

Termin
spłaty

Bank spółdzielczy
w Dynowie

562 694,00

31.12.2021

Bank spółdzielczy
w Dynowie

353 815,00

31.12.2021

Bank spółdzielczy
w Dynowie

1 167 618,00

29.12.2023

2 084 127,00

x

Stan zadłużenia:

Rozkład spłaty zadłużenia od 2015 roku
Stan na 30.06.2020 r.
zadłużenie
7540242

2014

6507766

2015

5485480

2016

4835852

2017

3941057

2018

3003671

2019

2084127

2020

Jak ważnym dla naszej gminy jest terminowe rozliczanie się społeczności
z zobowiązań finansowych, tzn. należności podatkowych, z tytułu zagospodarowania
odpadów komunalnych oraz korzystania z kanalizacji sanitarnej, niech świadczy
powyższy wyciąg z publikacji Serwisu Samorządowego:
Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla samorządów na 2021 r. (tzw. wskaźnik G),
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla
każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku
od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków
transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów
z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych)
za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Gmina Krzywcza
znalazła się na 2421 miejscu w Polsce na 2477 samorządów (56 miejsce od końca).
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Na Podkarpaciu na 160 samorządów jest na 153 miejscu. W Powiecie Przemyskim
jest na ostatnim miejscu.
SAMORZĄDY POWIATU PRZEMYSKIEGO

WSKAŹNIK „G”

KRASICZYN

1544,29

ŻURAWICA

1435,70

GM. PRZEMYŚL

1374,77

MEDYKA

1319,76

ORŁY

1161,80

BIRCZA

979,60

FREDROPOL

964,82

STUBNO

873,88

DUBIECKO

789,84

KRZYWCZA

758,22

NAJBOGATRZE SAMORZĄDY PODKARPACIA

WSKAŹNIK „G”

SOLINA

3124,31

CISNA

2655,19

LUTOWISKA

2397,61

NAJBIEDNIEJSZE SAMORZĄDY
PODKARPACIA

WSKAŹNIK „G”

DZIKOWIEC

616,67

HARASIUKI

698,76

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

705,36

MAJDAN KRÓLEWSKI

739,85

JEŻOWE

750,15

NOZDRZEC

751,29

JAŚLISKA

754,63

KRZYWCZA

758,22
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Ważniejsze zadania gospodarcze
Babice




















odśnieżanie
oświetlenie uliczne (FS + 1481 zł śr. gminy)
przebudowa drogi 782 (FOGR 17 400)
przebudowa drogi 789
naprawa i montaż oświetlenia ulicznego
zakup oleju świetlica
budowa kanalizacji (do 31.12.2020)
naprawa dróg po ulewach (tłuczeń)
łupiny ściekowe droga 751
łupiny ściekowe droga 751 (sam materiał)
mieszanka na drogi
krzesła do kaplicy
remont kaplicy
cmentarz (kostka, obrzeża, mieszanka)
cmentarz - garaż metalowy
cmentarz - studnia
cmentarz - zakup komory chłodniczej do kaplicy
cmentarz - utwardzenie terenu
remont drogi 669 (FS)
Ogółem

2 268
9 481
41 318
13 248
4 048
16 132
361 699
4 021
5 227
10 455
10 110
2 346
7 406
13 073
2 349
15 810
12 700
39 999
35 403
607 093

Bachów












oświetlenie uliczne
odśnieżanie
naprawa i montaż oświetlenia
odśnieżanie kładki
naprawy dróg po deszczach (mieszanki, tłuczeń)
poprawa tłuczniowej części drogi Bachów - Chyrzyna
łupina kolejowa - droga 159
kładka - rury
tłuczeń
ekspertyza kładki
remont drogi dz. 2111 (FS) 6 606 zł śr. gminne
Ogółem

14 048
3 591
2 192
2 000
4 015
10 206
8 792
147
1 922
28 782
31 764
107 459

Chyrzyna





oświetlenie uliczne
przebudowa drogi 101
przyłącz do budowy świetlicy
mieszanka na naprawę dróg po deszczach
Ogółem

1 108
68 251
1 471
1 999
72 829
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Krzywcza









oświetlenie uliczne (FS + 4323 zł śr. gminne)
budowa garażu OSP (całość zadania - 361 871)
naprawa dróg po ulewach
krzesła do kaplicy
wymiana przepompowni
adaptacja pomieszczeń przedszkola
wyposażenie kuchni przedszkola
remont drogi dz.628 (FS + 2888 zł śr. Gminy)
Ogółem

14 323
218 194
6 216
2 624
109 827
16 000
70 975
24 421
462 580

Kupna





oświetlenie uliczne
oświetlenie uliczne budowa (całość zad. - 153 785)
remont świetlicy i obejścia (FS + 6223 zł śr. Gminy)
zakup kosy spalinowej
Ogółem

429
58 603
16 911
2 500
78 443

Reczpol









oświetlenie uliczne
naprawa i montaż oświetlenia
budowa chodnika
naprawa dróg po ulewach
korytka ściekowe
korytka ściekowe droga 692
dokumentacja na oczyszczalnię ścieków świetlica
remont świetlicy i łazienki FS + 30506 zł śr gminy
Ogółem

8 736
4 576
310 990
4 024
2 686
1 343
4 305
52 274
388 934

Ruszelczyce










oświetlenie uliczne (FS - 5000)
rozbudowa budynku szkoły (całość - 643 735)
naprawa dróg po ulewach - mieszanka
przepusty droga 152
materiał na kraty droga 72
krawężniki na chodnik
kręgi na chodnik
tłuczeń
budowa chodnika FS
Ogółem

6 280
326 800
4 039
3 520
319
5 231
180
1 949
31 511
379 829
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Skopów











oświetlenie uliczne
odśnieżanie
budowa oświetlenia
zakup działki na urządzenie drogi
naprawa dróg po ulewach - mieszanka
rury - droga 100
rolety i okna w świetlicy
materiały wod-kan i płytki świetlica
rury przy drodze na Podlas
wykonanie oświetlenia FS
Ogółem

8 853
1 701
99 322
6 778
3 991
491
1 500
880
1 621
22 713
147 850

Średnia





oświetlenie uliczne (FS - 5 000)
naprawa dróg po ulewach - mieszanka
tłuczeń
zakup tłucznia FS
Ogółem

6 004
2 027
2 444
14 827
25 302

Wola Krzywiecka






oświetlenie uliczne FS + 1801 zł śr gminy
naprawa i montaż oświetlenia ulicznego
naprawy dróg po ulewach - mieszanka
budowa chodnika + nadzór
remont drogi dz. 438 FS + 26430 zł śr gminy
Ogółem

8 801
686
2 011
139 672
49 966
201 136

Wydatki nie zaliczone do żadnej miejscowości



















transport lokalny (dopłata 59 904)
zakup kamyczka na klomby
naprawa pomp do oczyszczalni ścieków
zarządzanie kryzysowe (COVID-19)
monitory do biura UG
piła ukośnica
montaż klimatyzacji UG
studnia głębinowa - oczyszczalnia ścieków
zakup samochodu transporter
dokumentacja budowy PSZOK
zakup ciągnika CASE MAXXUM
zakup autobusu PEFRON (wkład własny - 91 696)
zakup laptopów i materiałów do szkół
budowa drogi Bachów - Chyrzyna
zakup sadzonek do zalesienia
zakup znaków drogowych
materiały eksploatacyjne do pojazdów
mieszanka na trasę Green Velo

141 998
6 088
7 211
28 607
1 237
748
60 416
28 503
36 300
21 525
123 000
305 655
135 444
6 415 189
8 500
5 520
67 218
6 132

46










piasek na zimowe utrzymanie dróg
rury karbowane 500 i 600
zakup pilarki spalinowej
zakup przecinarki
zakup pługa komunalnego
badania geologiczne drogi Bachów - Chyrzyna
przegląd okresowy dróg
naprawa dachu Zespół Szkół
zakup niszczarki do dokumentów
Ogółem

2 311
9 606
1 172
4 530
8 610
11 070
12 779
11 208
5 530
7 466 107
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Pozyskane środki zewnętrzne

L.p.

Kwota

1. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej

59 904,00

2. Fundusz Dróg Samorządowych "Budowa drogi Bachów-Chyrzyna"
3. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (droga nr 101 w Chyrzynie,
nr 782 w Babicach

2 191 590,00
72 000,00

4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

3 343 263,00

w tym:
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2082R w miejscowości
Reczpol poprzez budowę chodnika - 100 000,00 zł


Rozbudowa oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej
w Ruszelczycach - 274 000,00 zł



Budowa świetlicy wiejskiej w Chyrzynie - 160 000,00 zł



Budowa dwustanowiskowego garażu dla OSP w Krzywczy 223 000,00 zł



Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice
- 586 263,00 zł



Budowa mostu jednojezdniowego z wydzielonym pasem ruchu
pieszych na rzece San w miejscowości Bachów
- 2 000 000,00 zł

5. Wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 - Program "Zdalna szkoła"

134 984,00

6. Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt "Nawigator II - Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

10 950,00

7. Dofinansowanie ze środków PFRON do projektu pn.: "Zakupu
autobusu przystosowanego do przewozu uczniów
niepełnosprawnych" w ramach programu pn. "Program
Wyrównania Różnic Między Regionami III"

213 958,50

8. Dofinansowanie Projektu "Przedszkolaki z uśmiechem" ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

396 544,00

Razem

6 423 193,50

W 2020 roku podpisane zostały następne umowy na dofinansowanie
zadań gminnych. Z trzech pierwszych zadań środki spłynęły już na konto
Gminy:
1.
2.
3.
4.

Fundusz Leśny – budowa drogi Bachów – Chyrzyna
II transza dofinansowania budowy drogi Bachów – Chyrzyna
Budowa kolejnego etapu kanalizacji Babic
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

2 252 600,00 zł
672 365,00 zł
1 222 142,00 zł
1 375 883,32 zł
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Fundusz sołecki, wybrane zadania, środki finansowe
Fundusz sołecki jest formą budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
w którym zebranie sołeckie decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu
gminnego. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie
warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa
podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.
Wysokość środków zaplanowanych na fundusz sołecki dla poszczególnych
sołectw jak co roku, nie wystarczał na pełną realizację podjętych przez nich zadań.
Gmina dokładała do zadań, przeznaczając na ten cel dodatkowe środki z nadwyżki
budżetowej.
Wielkość środków przekazanych na poszczególne sołectwa w 2020 roku
Sołectwo

Lp.

Kwota funduszu w zł

1 Babice

44 255,80

2 Bachów

41 157,89

3 Chyrzyna

14 648,67

4 Krzywcza

31 421,62

5 Kupna

13 188,23

6 Reczpol

43 768,99

7 Ruszelczyce

36 511,04

8 Skopów

30 713,53

9 Średnia

19 826,60

10 Wola Krzywiecka

Razem

30 536,50

306 028,87

Wykaz zadań zrealizowanych ze środków tzw. sołeckich została wykazana
w rozdziale 10 „Ważniejsze zadania gospodarcze”. Zostały one oznaczone „FS”
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Informacje o stanie mienia komunalnego
Babice
Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 67,3061 ha w tym:
grunty orne i pastwiska – 1,9328 ha,
 zadrzewienia i lasy zajmują – 29,8958 ha
 nieużytki – 0,21 ha
 tereny zabudowane i wypoczynkowe – 4,9117 ha
 drogi – 25,84 ha
 cmentarze – 1,63 ha
 wody płynące i stojące – 2,8858 ha
wydzierżawiono rolnikom indywidualnym – 2,52 ha pozostały areał nie jest
zagospodarowany
Budynki stanowiące własność gminy:
 budynek szkolny murowany po remoncie kapitalnym, ogrodzony, wartość
inwentarzowa – 1 055 632,62 zł
 budynek murowany jedno piętrowy wybudowany w latach 70-tych, w którym
mieszczą się: Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka, ośrodek zdrowia. Budynek jest
ogrodzony, jego wartość inwentarzowa –1 511 745,00 zł, ogrodzenie 14 503,00 zł
 budynek przedwojenny drewniany wraz z zabudowaniami pomocniczymi stanowi
wartość inwentarzową –380 275,72 zł znajduje się na działce nr 868/3 o łącznej
pow. 3,5674 ha, która jest w całości ogrodzona;
 remiza OSP Babice – 706 597,00 zł
Kaplica na cmentarzu w Babicach – 62 505,90 zł
Sieć kanalizacyjna na kwotę -1 511 937,11 zł
Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane
do KW PR1P/00041968/2
Bachów
Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 326,3640 ha, w tym:
 grunty orne i pastwiska – 47,5345 ha z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym–36,2395 ha pozostały grunt leży odłogiem
 zadrzewienia i lasy – 246,5847 ha
 grunty rolne zabudowane – 0,162 ha
 cmentarz – 0,17 ha
 inne tereny zabudowane – 0,4961 ha
 nieużytki – 0,7604 ha
 drogi – 30,6463 ha
 wody płynące – 0,01 ha
W powyższej miejscowości znajdują się budynki stanowiące własność gminy:
 budynek szkolny murowany, jednopiętrowy, wybudowany w latach 60-tych, stan
ogólny dobry, wartość inwentarzowa – 362 700,83 zł
 budynek murowany, mieści się w nim świetlica wiejska, wartość ewidencyjna –
225 075,00 zł
Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane
do KW PR1P/00049538/5
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Chyrzyna:
Powierzchnia gruntów ogółem 81,3647 ha w tym:
 grunty orne i pastwiska – 14,2063 ha, z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym – 3,29 ha pozostały grunt leży odłogiem;
 zadrzewienia i lasy stanowią – 57,9346 ha
 drogi – 7,3017 ha
 grunty rolne zabudowane – 0,02 ha
 rowy – 0,6021 ha
 wody płynące – 1,00 ha
 cmentarz – 0,30 ha (dz. nr 133)
Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane do KW
PR1P/00053538/6
Kupna:
Powierzchnia gruntów ogółem 91,716 ha, w tym:
 grunty orne i pastwiska 29,4647 ha, z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym – 21,45 ha, pozostały grunt leży odłogiem
 zadrzewienia i lasy stanowią 54,55 ha
 cmentarz - 0,36 ha
 drogi zajmują 4,2883 ha
 grunty rolne zabudowane – 0,2880 ha
 inne tereny zabudowane – 0,1090 ha
 tereny mieszkaniowe (świetlica) – 0,36 ha
 nieużytki – 0,68 ha
 wody – 1,616 ha
W w/w miejscowości znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, murowany,
wybudowany w latach 60-tych. Wartość inwentarzowa – 69 480,00 zł.
Powyższe składniki zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00014914/1
Krzywcza:
Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 101,6366 ha, w tym:
 grunty orne i pastwiska – 37,8004 ha z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym -23,669 ha, pozostały areał jest niezagospodarowany,
 zadrzewienia i lasy zajmują powierzchnię 36,4934 ha
 drogi – 22,2674 ha
 nieużytki – 0,6361 ha
 inne tereny zabudowane – 1,6524 ha
 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe –1,4832 ha
 cmentarz (bi) –1,3037 ha
Budynki stanowiące własność gminy:
 budynek administracyjny, murowany, ogrodzony, mieści się w nim biuro UG,
poczta, wartość inwentarzowa wynosi – 229 020,64 zł,
 budynek po byłej Szkole Podstawowej murowany, stan techniczny dobry, wartość
ewidencyjna – 12 784,00 zł,
 budynek po byłej Szkole Podstawowej murowany, ogrodzony, stan techniczny
dobry, wartość inwentarzowa – 90 155,00 zł,
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 budynek po byłym przedszkolu w którym obecnie znajduje się kuchnia, wartość
budynku z ogrodzeniem – 41 195,00 zł,
 budynek świetlicy wiejskiej, drewniany, stan techniczny średni, dobudowano
do niego garaż na samochód strażacki, wartość inwentarzowa – 60 123,00 zł,
 budynki po byłej GS tj. magazyn towarów masowych, stan techniczne zły,
wymaga remontu, wartość inwentarzowa 52 900,00 zł
 oczyszczalnia ścieków wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi, wartość
inwentarzowa 5 378 929,93 zł,
 studnia głębinowa przy oczyszczalni wykonana w 2015 r. wartość inwentarzowa 9 072,00 zł
 budynek Zespołu Szkół w Krzywczy wraz z salą gimnastyczną
wartość inwentarzowa 6 029 130,90 zł.
 kaplica na cmentarzu wraz z ogrodzeniem- 55 482,00 zł
 budynek po byłej Policji murowany, stan techniczny średni wartość inwentarzowa
-181 384,80 zł
 budynek dwustanowiskowy na samochody gaśnicze OSP w Krzywczy
– wartość inwentarzowa– 361.871,47 zł.
Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane
do KW PR1P/00051996/0
Reczpol:
Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 83,0359 ha, w tym:
 grunty orne i pastwiska stanowią 38,729 ha, z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym - 44,252 ha, pozostały areał jest niezagospodarowany,
 zadrzewienia i lasy – 19,8943 ha
 drogi – 18,4659 ha
 rowy – 1,4995 ha
 użytki kopalne – 2,8084 ha
 cmentarz – 0,0979 ha
 tereny mieszkalne - 1,5409 ha
W powyższej miejscowości znajdują się budynki stanowiące własność gminy:
 budynek murowany, po byłym przedszkolu, stan techniczny dobry, wartość
ewidencyjna – 104 474,00 zł
 budynek drewniano-murowany, stan techniczny dobry, mieści się w nim świetlica,
biblioteka, wartość inwentarzowa – 201 907,00 zł
 budynek Szkoły Podstawowej – wartość inwentarzowa 2 711 839,89 zł.
Powyższe składniki są wpisane do KW PR1P/00051789/6
Ruszelczyce:
Ogółem powierzchnia gruntów wynosi: 138,5447 ha, w tym:
 grunty orne i pastwiska –18,9301 ha z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym – 9,28 ha pozostały grunt leży odłogiem,
 zadrzewienia i lasy – 97,2125 ha,
 drogi – 19,0346 ha
 rowy – 0,6875 ha
 grunty pod wodami płynącymi – 0,77 ha
 cmentarz - 0,31 ha
 inne tereny mieszkaniowe – 1,39 ha
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 grunty rolne zabudowane – 0,21 ha
Budynki stanowiące własność gminy:
 budynek OSP drewniany, stan techniczny średni, wartość inwentarzowa –
35 590,00 zł
 budynek szkolny drewniany ogrodzony, stan techniczny średni, adaptuje się go
na świetlicę, wartość inwentarzowa – 291 122,56 zł
 budynek murowany w całości zmodernizowany, mieści się w nim szkoła
podstawowa, wartość inwentarzowa – 908 830,19 zł
 wartość sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami – 1 060 000,00 zł
Powyższe składniki zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00051018/1.
Skopów:
Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 99,3144 ha, w tym:
 grunty orne i pastwiska stanowią 14,1692 ha z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym 7,8966 ha, pozostały grunt leży odłogiem;
 cmentarz – 0,46 ha;
 zadrzewienia i lasy – 65,1826 ha
 drogi – 18,5482 ha
 grunty rolne zabudowane – 0,2864 ha
 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,178 ha;
 inne tereny zabudowane – 0,11 ha
 nieużytki – 0,17 ha
 rowy – 0,21 ha
Budynki stanowiące własność gminy:
 budynek szkolny drewniany, ogrodzony, stan techniczny dobry, wartość
inwentarzowa 43 254,00 zł, oraz komórka o wartości inwentarzowej 2 746,00 zł,
oraz ogrodzenie o wartość inwentarzowej -8 123,00 zł,
 budynek remizy strażackiej, murowany, po remoncie kapitalnym, mieści się w nim
świetlica wiejska, wartość inwentarzowa – 230 870,00zł wraz z budynkiem
gospodarczym -725,00 zł
W/w składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane
do KW PR1P/00057250/1
Średnia:
Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 52,1234 ha, w tym:
 grunty orne i pastwiska stanowią 9,476 ha, z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym 5,6246 ha, pozostały grunt leży odłogiem
 zadrzewienia i lasy – 34,4455 ha
 nieużytki – 0,01 ha
 drogi – 7,5008 ha
 grunty rolne zabudowane – 0,1511 ha
 inne tereny zabudowane – 0,12 ha
 grunty pod wodami płynącymi – 0,04 ha
 grunty pod rowami – 0,14 ha
 cmentarz – 0,24 ha
Wieś posiada budynek murowany, ogrodzony, w którym znajduje się świetlica
wiejska, stan techniczny dobry, wartość inwentarzowa – 33 609,00 zł.
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Powyższe składniki majątkowe zostały skomunalizowane i wpisane
do KW PR1P/00051788/9.
Wola Krzywiecka:
Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 43,7054 ha, w tym:
 grunty orne i pastwiska stanowią 5,7208 ha z czego wydzierżawiono rolnikom
indywidualnym – 2,5043 ha
 zadrzewienia i lasy - 10,0781 ha
 drogi – 26,9139 ha
 tereny zabudowane – 0,2916 ha
 grunty pod wodami powierzchniowymi – 0,2290 ha
 cmentarz – 0,4720 ha
Budynki stanowiące własność gminy:
 budynek murowany wybudowany w latach 90-tych, mieści się w nim świetlica
wiejska wartość inwentarzowa budynku – 66 793,00 zł
 budynek mieszkalny drewniany wraz z budynkiem inwentarsko składowym
wartość inwentarzowa-17 176,00 zł
Wartość sieci kanalizacyjnej - 1 528 262,00 zł
Powyższe składniki zostały skomunalizowane i wpisane do KW PR1P/00053830/3
Mienie komunalne poszczególnych sołectw jest własnością Gminy Krzywcza.
Innych praw majątkowych nie posiadamy. Mienie wolne jest od wszelkich obciążeń.
Dochody uzyskane w 2020 r. z sprzedaży mienia komunalnego
z tego:
a) ze sprzedaży drewna z lasów wiejskich
b) ze sprzedaży działek rolnych
w tym: działki w Krzywczy, Ruszelczycach, Babicach
c) wpływy z dzierżawy mienia na cele rolnicze
i na działalność gospodarczą
d) wpływy z najmu mieszkań oraz lokali użytkowych
e) wpływy opłat z tytułu przekazania w wieczyste
użytkowanie gruntów

424 583,93 zł
342 726,25 zł
25 190,24 zł
22 149,50 zł
34 437,66 zł
80,28 zł
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Ochrona środowiska, gospodarka odpadami i kanalizacja
Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami
środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie
elementów przyrodniczych do stanu właściwego, recykling, czyli segregowanie
odpadów w celu ich ponownego użycia to główne sposoby, jednocześnie
najważniejsze zadania ochrony środowiska
Nasza polityka środowiskowa ukierunkowana powinna być na:
 ochronę wód wraz z wprowadzaniem racjonalnych rozwiązań zapewniających
prawidłową gospodarkę wodno- ściekową,
 ochronę powietrza ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji,
 ochronę zasobów leśnych oraz racjonalne ich użytkowanie,
 ochronę gleb i powierzchni ziemi, doskonalenie i racjonalizowanie systemu
gospodarki odpadami,
 podejmowanie współpracy z Gminami sąsiednimi na rzecz wspólnej ochrony
środowiska,
 prowadzenie działań zmierzających do pogłębienia świadomości ekologicznej
mieszkańców.
Dla nas jako mieszkańców Gminy Krzywcza najbardziej dostępnymi sposobami
ochrony środowiska są działania zawarte w „Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Krzywcza na lata 2019 - 2022 z uwzględnieniem perspektywy
do 2025 roku”.
Priorytetami dla nas w tym zakresie są:
1. Podejmowanie działań dla wykorzystania w gospodarstwach
Odnawialnych Źródeł Energii,
2. Restrykcyjna gospodarka wodno – ściekowa,
3. Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi,
4. Usuwanie azbestu i innych materiałów uznawanych za szkodliwe,
5. Walka ze spalaniem odpadów,
6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

domowych

W ramach ochrony środowiska Gmina Krzywcza wzięła udział w dwóch programach:
1. W sierpniu 2020 roku zawarto umowy z mieszkańcami miejscowości Reczpol,
Chyrzyna i Kupna na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5
Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w formule zaprojektuj
i wybuduj zostanie wybudowanych 79 przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków.
Wartość projektu ogółem (przed przetargiem):
1 990 984,37 zł,
Dofinansowanie
1 375 883,32 zł.
2. 31 sierpnia 2021r po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego Gmina
Krzywcza podpisała umowę z firmą BUDAMEX z Przeworska na wykonanie
w systemie wybuduj zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Babice etap II” oraz Przebudowę przepompowni ścieków
w miejscowości Krzywcza.
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Wartość projektu ogółem (po przetargu):
2 534 115,54 zł,
Dofinansowanie:
1 222 142,00 zł.
W ramach zadania zostanie wybudowane 5,3 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekt realizowany jest w ramach pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno
– ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kanalizacja gminna
Ogółem istniejąca sieć kanalizacyjna:
 długość sieci kanalizacji sanitarnej
 długość przyłączy sieci kanalizacyjnej
 ilość przyłączy kanalizacyjnych
 ilość przepompowni ścieków

34,08 km,
5,92 km,
454 szt.
5 szt.

Gmina Krzywcza liczyła na koniec grudnia 2020 r. 4886 mieszkańców z tego
1785 osób korzystało z kanalizacji sanitarnej, co stanowi 36,5 %.
Cena za odprowadzane ścieki jest jednakowa dla wszystkich odbiorców
(gospodarstwa domowe, zakłady pracy) i zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW PGW
Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
na terenie Gminy Krzywcza znak RZ.RET.070.3.42.2018.AS z dnia 02.05.2018 r.
wynosi obecnie 5,25 zł netto/m³.
Gmina Krzywcza nie posiada sieci wodociągowej a mieszkańcy zaopatrują się
w wodę z indywidualnych ujęć wody za pomocą studni kopanych i wierconych.
Stan czystości wód powierzchniowych na terenie Gminy jest zadowalający, co wynika
z faktu, że jest to odcinek początkowy rzeki San przepływający przez tereny leśne.
Z biegiem rzeki następuje jednak pogorszenie jakości wód głównie z powodu
znacznego stężenia związków biogennych oraz zanieczyszczeń bakteriologicznych.
Źródłem zanieczyszczeń są ścieki z jednostek wiejskich nie podłączonych
do oczyszczalni ścieków.
Na terenie Gminy Krzywcza zbiorcza kanalizacja sanitarna funkcjonuje
w miejscowościach: Krzywcza, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka a także częściowo
Babice. Ścieki z kanalizacji odprowadzane są do biologicznej oczyszczalni ścieków
w Krzywczy. W pozostałych sześciu miejscowościach gminy nie jest uporządkowana
gospodarka ściekowa. Ścieki odprowadzane są do przydomowych szamb,
zbiorników wybieralnych o różnej konstrukcji i jakości oraz bezpośrednio
do przydrożnych rowów bądź przepływających cieków wodnych. Istniejące kanały
oraz urządzenia oczyszczające ścieki nie przedstawiają większych wartości
mających na celu ochronę środowiska gruntowego i atmosferycznego. Taki stan
sanitarny stanowi zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasach zaprojektowanej
kanalizacji występuje lokalna sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, elektryczna
oraz krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. przykanalików od budynków
do szamb. Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Krzywczy pracuje w technologii
wysokoobciążonego osadu czynnego. Ścieki poprzez sito spiralne marki HUBER
trafiają do dwóch równoległych reaktorów biologicznych gdzie następuje ich
napowietrzanie.
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Kolejnym etapem jest sedymentacja kłaczków osadu w osadniku wtórnym
a następnie doczyszczanie ścieków na dwóch złożach biologicznych B500 firmy
EKOFINN. Powstały osad jest napowietrzany w komorze stabilizacji tlenowej osadu
i po jego zagęszczeniu prasowany na prasie MONOBELT. Ścieki oczyszczone
są opomiarowane w sposób ciągły i trafiają do odbiornika – rzeki San. Oczyszczalnia
posiada system elektronicznego sterowania procesami, monitorowania pracy oraz
powiadamiania o awariach za pomocą wiadomości sms.
Oczyszczalnia spełnia wymagane pozwoleniem warunki dotyczące
częstotliwości pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oraz nie przekraczania
stężenia zanieczyszczeń i minimalnego procenta redukcji zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych odprowadzanych do rzeki San w km 195+300 (brzeg lewy)
określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz.U z 2014 r. poz. 1800).
Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni
ścieków:
 BZT5 [mgO2/l]
400,
 ChZTCr [mgO2/l]
881,
 Zawiesina ogólna [mg/l]
430.
Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach oczyszczonych:
 BZT5 [mgO2/l]
15,
 ChZTCr [mgO2/l]
78,
 Zawiesina ogólna [mg/l]
27.
Usuwanie azbestu
W ramach zadania " Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości
na terenie gminy Krzywcza" z wykorzystaniem dofinansowania z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały
usunięte następujące ilości azbestu:






2013 r. usunięto 1611 m2 co stanowiło
2015 r. usunięto 1128,67 m2 co stanowiło
2016 r. usunięto 2100 m2 co stanowiło
2019 r. usunięto 2773 m2 co stanowiło
2020 r. usunięto 1955 m2 co stanowiło

24,16 Mg,
16,93 Mg,
31,50 Mg,
41,61 Mg.
29,33 Mg.

Pozostało do usunięcia ok. 76 909 m2 , tj. 989,67 Mg wyrobów azbestowych.
Usuwanie odpadów komunalnych
Odbiór odpadów:
„TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. K.; Zabłotce 51, 38-500 Sanok świadczy usługę
odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy
nr 78/2019 z 31.12.2019 r., po przetargu w formie wynagrodzenia jednostkoworyczałtowego brutto:
 1 066,00 zł za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów zmieszanych,
 1 529,89 zł za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów selektywnych,
 1 461,99 zł za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów z PSZOK.
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Koszty ogółem za 12 miesięcy wyniosły 690 000,00 zł.
Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na podstawie
indywidualnych umów.
Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych odbywa się 1 raz w miesiącu,
odpadów zielonych co dwa miesiące od marca do listopada; odbiór gabarytów,
zużytego RTV w maju i październiku.
1. Liczba mieszkańców gminy
2. Liczba mieszkańców wg. złożonych deklaracji
Dane o odebranych odpadach w 2020 roku
 niesegregowane odpady komunalne
 opakowania ze szkła
 zmieszane odpady opakowaniowe
 opakowania z papieru i tektury
 zużyte opony
 zużyte urządzenia elektryczne
 odpady wielkogabarytowe
 gruz
Suma:

4 886.
3 687.
395,140 Mg,
71,610 Mg,
109,74 Mg,
9,360 Mg,
16,300 Mg,
15,960 Mg,
65,04 Mg,
4,800 Mg,
687,950 Mg
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Oświata i wychowanie
Uwarunkowania Gminy Krzywcza, którą tworzy 10 sołectw, mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak i strukturę
organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, a tym samym na wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją zadań
oświatowych. Świadczą o tym między innymi proporcje nakładów finansowych. Dlatego też pogodzenie istniejących realiów
z możliwościami gminy determinuje określoną strategię polityki oświatowej.

2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014

2015 2016

2017 2018 2019

Babice
Bachów
Skopów
Ruszelczyce
Krzywcza
Wola
Krzywiecka
Średnia
Reczpol
Kupna
Chyrzyna

11
4
3
3
3

9
5
5
8
4

9
7
7
8
3

8
13
8
10
3

10
7
9
10
7

10
8
7
4
6

9
12
2
3
3

13
8
5
8
3

10
10
8
5
5

16
9
5
9
2

6
9
5
5
4

8
7
2
8
5

12
7
4
7
1

13
14
9
12
9

2
8
3
6
3

3

8

6

6

3

6

8

3

5

8

5

6

6

6

7

2
5
1
0

1
3
3
1

2
10
0
1

5
14
2
2

3
9
2
1

3
11
1
2

6
9
3
1

2
9
3
3

9
7
0
0

5
5
0
1

5
8
0
0

3
9
2
2

5
11
0
2

2
6
1
0

RAZEM

35

47

53

71

61

58

56

57

59

60

47

52

55

72

2020

7
10
8
7
7
5

4
6
5
8
7

4
8
1
1

2
8
2
2

2
7
1
1

43

58

50

9

Analiza demograficzna
Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci przedszkoli, szkół podstawowych na terenie jednostki
samorządu terytorialnego.
Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty, bezpośrednio wpływa
na kształt sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej
placówki. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci placówek,
przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół. Powyżej
zestawienie urodzeń w latach 2004-2020.
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Baza lokalowa
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry
co jest rezultatem nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej i dla
optymalizacji kosztów eksploatacji.
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej oświaty Gminy Krzywcza, w tym
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Przedszkole
Na terenie naszej gminy funkcjonuje jako jedyne publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Krzywczy które zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30. Od września 2020 roku do przedszkola uczęszcza
75 dzieci z terenu całej gminy. Czas pracy przedszkola został dostosowany do potrzeb rodziców i dzieci zapisanych
do przedszkola. Od roku szkolnego 2020/2021 przedszkole gminne jest czterooddziałowe. Środki na utworzenie dwóch oddziałów
pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.
Natomiast sieć szkół podstawowych na terenie Gminie Krzywcza zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców,
a publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych stwarzają możliwość korzystania z usług przedszkola
dla ponad 95% dzieci w wieku przedszkolnym. Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli i uczniów szkół uczyła się w placówkach
oświatowych w ościennych miejscowościach, co było wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych
z pracą rodziców, miejscem zamieszkania, dojazdem do szkoły (Kupna, Chyrzyna).
Warto zaznaczyć, że na terenie naszej gminy nie funkcjonują przedszkola prywatne.

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 (od 1 września 2020 r.)
W Gminie Krzywcza obecnie funkcjonuje 5 szkół podstawowych, z których dla dwóch Gmina Krzywcza jest organem
prowadzącym, jedna niepubliczna szkoła podstawowa zlokalizowana w miejscowości Ruszelczyce prowadzona jest przez
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”, Szkoła Podstawowa w Bachowie i Szkoła Podstawowa w Reczpolu
prowadzone są przez Stowarzyszenia na podstawie podpisanej z Gminą Krzywcza umowy o prowadzenie szkół.
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Liczba
Liczba
oddziałó
dzieci
w

Wyszczególnienie

Lp.

w tym:
0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach

10

142

40

14

11

9

9

15

14

18

12

2.

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie

9

58

16

6

9

5

3

3

4

6

6

3.

Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji
Piechoty w Krzywczy

8

103

0

17

13

9

17

1

17

18

11

4.

Szkoła Podstawowa w Reczpolu

10

104

40

4

6

6

3

7

13

19

6

5.

Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach

8

51

5

4

4

6

0

7

8

10

7

Razem

45

458

101

45

43

35

32

33

56

71

42

Samorządowe Przedszkole w Krzywczy

4

75

Razem

4

75

6.

Kadra i system doskonalenia zawodowego
w tym:
Wyszczególnienie

Zatrudnienie
nauczyciele

pracownicy obsługi

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

1.

Szkoła Podstawowa
im. J. Słowackiego w Babicach

18,56

22

16,56

20

2,00

2

2.

Zespół Szkół w Krzywczy

25,14

28

20,14

23

5,00

5

Ogółem

43,70

50

36,70

43

7,00

7
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Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów
i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolu i szkołach,
a pracowników obsługi ze specyfiki działalności danej placówki.
Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
(NKJO, licencjat, studia magisterskie, doktorat) w roku szkolnym 2020/2021
posiadają już prawie wszyscy nauczyciele (97,5%). System doskonalenia
zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system
awansów zawodowych.

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
Gmina Krzywcza realizuje szereg zadań wynikających ustawowych
obowiązków na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zadaniem gminy jest
zabezpieczenie na optymalnym poziomie jednostkom prowadzonym przez gminę
środków finansowych, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację
budynków.
Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, Gmina
Krzywcza dowozi uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym
oddaleniu od szkół. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni są w szczególności
do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, prowadzonego przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Przemyślu,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przemyślu nr 1, nr 3 oraz SOSW
nr 1.
Z uwagi na znaczne oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania uczniów
w roku szkolnym 2020/2021 dowożonych jest 86 uczniów do Zespołu Szkół
w Krzywczy w Krzywczy oraz 69 uczniów do Szkoły Podstawowej w Babicach. Czas
dowozu i odwozu uczniów do szkół i po zajęciach nie przekracza 30 minut.
W każdym autobusie jest opiekun dzieci dowożonych.

Realizowane programy rządowe i inne
 Podręczniki szkolne: program w całości finansowany z budżetu państwa.
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: celem programu było rozwijanie
zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa.
 Program „Szkolny Klub Sportowy”- ideą projektu jest organizacja i prowadzenie
systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
 Projekt „Przedszkolaki z uśmiechem”. W dniu 30 marca 2020 roku Gmina
Krzywcza podpisała umowę z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Przedszkolaki z uśmiechem”.
Całkowita wartość Projektu wynosi 593.505,00 zł, w tym: kwota
dofinansowania wynosi 526.815,00 zł, wkład własny niepieniężny Gminy
Krzywcza wynosi 66.690,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu
do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 2,5-5 lat w Gminie Krzywcza
poprzez utworzenie dodatkowych 46 miejsc wychowania przedszkolnego
w Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkół w Krzywczy. Projekt
realizowany jest w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
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 Projekt: BAJKOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W BABICACH” (rok 2019-2020):
w ramach którego został utworzony w Szkole Podstawowej w Babicach nowy
oddział przedszkolny z pozyskanych środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej. Całkowita wartość Projektu wynosi 372 166,12 zł. Data
zakończenia realizacji projektu: 31.08.2020r.

Finansowanie zadań oświatowych
Gmina Krzywcza pokrywała koszty dotacji za dzieci uczęszczające
do przedszkoli niepublicznych poza Krzywczą:
1) Gmina Krasiczyn
8 835,42 zł;
2) Gmina Dubiecko
22 134,88 zł;
3) Gmina Przemyśl
0,00 zł;
4) Miasto Przemyśl
40 358,33 zł;
Kwota dotacji jaką Gmina zobowiązana jest przekazywać niepublicznym i publicznym
placówkom prowadzonym przez inne osoby prawne kształtowała się następująco:
1) SP w Reczpolu
1 073 047,61 zł;
2) SP w Bachowie
754 107,62 zł;
3) NSP w Ruszelczycach 566 661,55 zł.
Z uwagi na ogłoszoną w marcu 2020 roku epidemię COVID-19 szkoły
i przedszkola funkcjonowały w sposób zdalny. Na bieżąco monitorowana była
sytuacja w szkołach oraz dyrektorzy szkół stosowali się do podejmowanych przez
Ministra Edukacji i Nauki decyzji stosownie do zmieniającej się sytuacji i rozwoju
epidemii. Priorytetem było i jest przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów,
nauczycieli i rodziców.
W Ministerstwie Edukacji Narodowej cały czas trwały prace, które – oprócz
realizacji bieżących zadań ministerstwa – obejmowały swym zakresem takie kwestie
jak: opracowanie aktów prawnych na potrzeby kształcenia na odległość, działania
wspierające dyrektorów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zapewnienie sprzętu
do edukacji zdalnej lub środków finansowych na jego zakup czy też objęcie dzieci
i młodzieży uczącej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Realizowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania dotyczyły przede wszystkim przygotowania
rozwiązań w związku ze wznowieniem funkcjonowania szkół i placówek oraz
powrotem do nauki stacjonarnej w stanie epidemii.
1 września 2020 r. szkoły wróciły do stacjonarnego nauczania. Obowiązywały
wytyczne sanitarne. W razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem szkoły
na wniosek dyrektora, w porozumieniu z organami prowadzącymi i przy pozytywnej
opinii inspektora sanitarnego, mogły na czas określony przejść na system mieszany
(łączący kształcenie stacjonarne oraz kształcenie na odległość), bądź całkowicie
na nauczanie zdalne.
W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub
w części ograniczone, zawieszone zajęcia były realizowane z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W przypadku gdy
zawieszone zajęcia nie mogły być realizowane w ww. sposób, dyrektor jednostki
systemu oświaty ustalał inny sposób realizowania tych zajęć. Dyrektor jednostki
ustalał także sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja
zajęć.
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O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej
jednostki informował organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 października
2020 r. ograniczono w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych m.in.
szkół ponadpodstawowych w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym szkoły te przeszły w tryb pracy zdalnej.
Od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zawieszono na dwa
tygodnie zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny m.in. dla uczniów klas IV-VIII
szkoły podstawowej. Od 9 listopada 2020 r. na terenie całego kraju zawieszone
zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. przedłużono ograniczenie
funkcjonowania szkół w sposób stacjonarny.

Wydatki na szkoły publiczne w 2020:
Nazwa Szkoły

Wydatki w zł

Szkoła Podstawowa w Babicach,
w tym:
Szkoła Podstawowa
Oddział przedszkolny

1 640 003,06

Zespół Szkół w Krzywczy
w tym:
Szkoła Podstawowa
Przedszkole

2 347 424,37

Ogółem wydatki na oświatę w gminie wyniosły
Otrzymana subwencja
Środki własne gminy

1 497 289,12
142 713,87

1 792 323,49
555 100,88

6 452 572,84 zł
4 647 188,40 zł
1 805 384,44 zł
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Kultura, sport i rekreacja
1. Świetlice
W Gminie Krzywcza w 2020 r. funkcjonowały świetlice wiejskie w Babicach,
w Bachowie, w Skopowie, w Krzywczy, w Ruszelczycach, w Woli Krzywieckiej,
w Średniej, w Kupnej, w Reczpolu. W poprzednim roku żadna z tych placówek
nie rozpoczęła ani nie zakończyła swojej działalności. Budynek Świetlicy Wiejskiej
w Babicach
i
w
Bachowie
jest
dostosowany
do
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami. Przy Świetlicy Wiejskiej w Babicach działa chór amatorski
Gloria skupiający 20 osób. Chór w swoim repertuarze posiada pieśni ludowe,
patriotyczne, kościelne. Ponadto na terenie Gminy Krzywcza działa 8 Kół Gospodyń
Wiejskich (w Bachowie, w Babicach, w Skopowie, w Ruszelczycach, w Krzywczy,
w Woli Krzywieckiej, w Średniej, w Reczpolu).

2. Biblioteki
W 2020 r. na terenie Gminy Krzywcza funkcjonowały 3 biblioteki (główna
i 2 filie), które nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W minionym
roku nie zamknięto ani nie otworzono żadnej z bibliotek.
Księgozbiór na początek 2020 r. wynosił: 21960 książek, na koniec roku 21059
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba woluminów na początek roku
2020 wynosiła: 4,5 wolumina, zaś na koniec 2020 r. wynosiła:4,3 wolumina.
Żadna z bibliotek w swoich zbiorach nie posiada płyt audiowizualnych.
Liczba zarejestrowanych czytelników w styczniu 2020 r. wynosiła: 82 osoby, zaś
na koniec 2020 r.: 405 osób.
W 2020 r. z usług 3 bibliotek skorzystało 1867 osób, w tym są to osoby
wypożyczające woluminy, korzystające z księgozbioru podręcznego, korzystający
ze sprzętu multimedialnego (komputer, ksero, skaner) oraz uczniowie dla których
były organizowane lekcje biblioteczne (stacjonarnie).
W 2020 r. wypożyczono łącznie 2989 woluminów.
W ubiegłym roku wzbogacono księgozbiór bibliotek o 350 woluminów z różnych
działów: literatura piękna: 330 woluminów, literatura popularnonaukowa:
20 woluminów.
Struktura zatrudnienia na koniec 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczy
nie uległa zmianie: dyrektor-1 etat, księgowa 1/8 etatu, bibliotekarz – 1/2 etatu,
pomocnik bibliotekarza (2 osoby) – 1/4 etatu każda. W 3 bibliotekach użytkowanych
jest 22 komputery z dostępem do internetu bez katalogów on-line i zdalnego
składania zamówień.
W 2020 r. Biblioteki były organizatorem lub współorganizatorem następujących
wydarzeń mających na celu promocję czytelnictwa: Spotkanie z Podróżnikiem
„Odkrywamy Japonię”, Gminny Dzień Kobiet, Gminny Konkurs Plastyczny „Wiosna
w Gminie Krzywcza”, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesień wita nas kolorem barw”,
Święto Pluszowego Misia, Narodowe Czytanie, Spotkanie z książką, Lekcje
biblioteczne.
Wydatki poniesione na ww. wydarzenia wynosiły: 2300zł.
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W minionym roku GBP w Krzywczy realizowała następujące projekty:
1. „Mała książka- wielki człowiek 2020”,
2. „Wirtualna podróż do podmiotów ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza”pozyskane środki na realizację projektu to 6 000 zł.
3. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”- pozyskane środki na realizację
projektu to 10 000 zł.
4. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”- pozyskane środki
na realizację projektu to 2100zł.
W 2020 r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
łącznie: 155 000 zł, w tym na zakup nowości wydawniczych przeznaczono:
3087,27 zł ze środków własnych.

3. Działalność kulturalno – rekreacyjno – oświatowa
a) W styczniu 2020 r. zorganizowano cykl bezpłatnych zajęć podczas ferii zimowych
pn. „Roześmiane ferie” dla dzieci ze wszystkich miejscowości z Gminy Krzywcza.
W ramach zajęć zorganizowano: gry i zabawy na dmuchańcach, zajęcia
z animatorem, wycieczki, m.in. do kina i do FlyParku,
b) 9 stycznia 2020 r. w Dworze w Babicach został zorganizowany III – parkowy etap
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Organizatorem tego etapu był
Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Natomiast współorganizatorem
tego etapu Urząd Gminy Krzywcza, który udostępnił nieodpłatnie salę oraz
zapewnił drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu. Ponadto
wystawę fotograficzną przygotował Związek Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego. Laureatem konkursu na etapie parkowym została reprezentacja
Gminy Krzywcza z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
w Babicach, która awansowała do etapu wojewódzkiego tegoż konkursu.
c) 7 marca 2020 r., w sobotę, ponad 40-osobowa grupa mieszkańców Gminy
Krzywcza uczestniczyła w wyjeździe do Rzeszowa, którego celem było
obejrzenie komedii „Kolacja dla głupca”.
d) 8 marca 2020 r., w niedzielę, został zorganizowany przez Wójta Gminy Krzywcza
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywczy Gminny Dzień Kobiet. W spotkaniu
tym uczestniczyło ok. 140 kobiet z terenu całej Gminy Krzywcza.
e) 9 marca 2020 r. w Dworze w Babicach został zorganizowany etap gminny
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzech szkół podstawowych: z Babic,
Bachowa i Krzywczy w dwóch kategoriach wiedzowych.
f) W maju 2020 r. zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny pn. „WIOSNA
W GMINIE KRZYWCZA” w formie on-line dla uczniów szkół podstawowych
w Gminie Krzywcza.
g) Na przełomie maja- czerwca 2020 r. Urząd Gminy Krzywcza współpracował
z LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie przy organizacji konkursów „Dbam
o środowisko, korzystam z OZE” dla mieszkańców gmin członkowskich LGD.
h) Dożynki Gminne w 2020 r. w Gminie Krzywcza wyglądały inaczej niż zazwyczaj.
Zostały one zorganizowane w dwóch etapach: 23 sierpnia 2020 r. dla
mieszkańców wsi należących do Parafii Krzywcza, zaś 30 sierpnia 2020 r. dla
mieszkańców wiosek należących do Parafii Babice. Z uwagi na panującą sytuację
epidemiologiczną nie była organizowana zabawa dożynkowa w tradycyjnej
formie.
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Rolnicy z Gminy Krzywcza za swoje plony dziękowali podczas uroczystych Mszy
Świętych w kościołach parafialnych w Krzywczy i w Babicach. Wieńce dożynkowe
przygotowane zostały przez przedstawicieli wsi: Babice, Bachów, Skopów,
Ruszelczyce, Krzywcza, Kupna, Średnia, Reczpol i Wola Krzywiecka.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. większość wydarzeń kulturalnych
w tymże roku została odwołana.

4. Sport
Na terenie Gminy Krzywcza funkcjonuje Parafialny Klub Sportowy UNUM, którego
działalność w formie dotacji w wysokości 40 000 zł wsparł Urząd Gminy Krzywcza.
Z uwagi na stan pandemii w 2020 r. nie organizowano imprez sportowych na terenie
Gminy Krzywcza.

5. Promocja
a) W 2020 r. powstał album „Gmina Krzywcza – odkrywaj”. Publikacja ta powstała
w ramach wniosku pn. „Wydanie albumu pn. „Gmina Krzywcza – odkrywaj”
z projektu grantowego LGD w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt
o wartości 16 000,00 zł został napisany przez pracownika UG Krzywcza,
a bezpośrednim grantobiorcą była Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy.

6. Projekty społeczne
a) Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 5500 zł na realizację
mikrograntu „Koło fortuny na bezdrożach ekonomii społecznej w Gminie
Krzywcza” – cykl zajęć online dot. ekonomii społecznej dla mieszkańców Gminy
Krzywcza w ramach projektu „NAWIGATOR II – program rozwoju ekonomii
społecznej”. Mikrogrant był realizowany od września do października 2020 r.
b) Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy otrzymała dofinansowanie w kwocie
6000 zł w ramach Projektu „NAWIGATOR II – PROGRAM ROZWOJU
EKONOMII SPOŁECZNEJ”, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Wspieranie
rozwoju sektora Ekonomii społecznej w regionie, na realizację mikrograntu
pn. ”Wirtualna podróż do podmiotów ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza”.
W ramach mikrograntu zostały zorganizowane m.in. warsztaty on – line dla dzieci
i młodzieży efektem których jest powstanie książki elektronicznej (e-booka)
pn. „Podmioty ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza”. Uczestnicy projektu
opisali historię i działalność chórów, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży
pożarnych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Krzywcza.
c) Gmina Krzywcza współpracowała z grupą nieformalną Lokalni Patrioci przy
realizacji wniosku pn. „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II” w ramach
projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020. Wniosek został napisany przez
pracownika UG Krzywcza, a otrzymane dofinansowanie wyniosło 3 000,00 zł.
W ramach projektu zorganizowano warsztaty tematyczne dla dzieci, konkurs
plastyczny, wirtualną wycieczkę śladami Jana Pawła II oraz wystawę tematyczną.
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7. Turystyka
Przez teren Gminy Krzywcza przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, w
ramach którego na terenie Gminy Krzywcza zlokalizowane są Miejsca Obsługi
Rowerzystów w Krzywczy czy też w Bachowie nad Sanem. Altanka widokowa
zlokalizowana w Średniej w pobliżu kurhanów to doskonałe miejsce na chwilowy
odpoczynek. Ciekawym miejscem na terenie Gminy Krzywcza jest przeprawa
promowa na rzece San łącząca miejscowości Bachów i Babice.

8. Zabytki
Przyznano 30 000,00 zł dotacji Parafii Babice na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy Kościele pw. Świętej Trójcy w Babicach: III etap remontu
konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia dachowego przy kościele w Babicach.
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Przeciwdziałanie uzależnieniom, bezpieczeństwo publiczne,
ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277. ze zmianami), oraz
na podstawie uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień
Główne zadania:
1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i uzależnień dla osób uzależnionych
2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochronę przed przemocą w
rodzinie:
 przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcia terapią,
 motywowanie i zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowanie wobec osób
uzależnionych obowiązku poddania leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
 podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 inicjowanie działań zmierzających do aktywizacji środowiska lokalnego,
udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemami
przemocy,
 inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie
rozwiązywania problemu uzależnień i przemocy w rodzinach,
 organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją,
ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
3. Prowadzenie profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
 inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych
do społeczności lokalnej,
 podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym
naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci
i młodzieży oraz rodziców,
 organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych aktywizujących środowisko
lokalne (rodzinnych, sportowych, kulturalnych i artystycznych),
 wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczania dostępności do alkoholu:
 prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych,
 prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż.
5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi
w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
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Dane dla Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok:
 Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie
43 000,00 zł,
 Wysokość środków finansowych uzyskanych
44 021,41 zł,
 Wysokość środków finansowych faktycznie wydatkowanych
34 141,94 zł,
 Liczba członków komisji 6 osób,
 Liczba osób w stosunku do których gminna komisja podjęła czynności,
 zmierzające do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu 15 osób,
 Liczba osób w stosunku do których komisja wystąpiła w 2020 r.
do sądu z wnioskiem o orzeczenie poddania się obowiązkowi
leczenia odwykowego 12 osób,
 Punkt Konsultacyjno-Motywujący działa raz w tygodniu przez 3 godz.,
Dyżury pełniła specjalista terapii uzależnień,
 W 2020 r. udzielono 114 porad 19 osobom,
Programy profilaktyczne
Ze względu na Covid-19 nie we wszystkich szkołach udało się zrealizować programy
profilaktyczne.
Klub Sportowy „UNUM” Babice zrealizował program sportowo-profilaktyczny.
Na terenie Gminy Krzywcza ustalona jest maksymalna liczba zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych:
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 17,
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 11,
 powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 9,
w tym: ustala się na terenie Gminy Krzywcza maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży:
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 4,
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 3,
 powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 3,
oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 13,
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 8,
 powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 6.
W 2020 roku na terenie Gminy funkcjonowało 10 punktów (21 zezwolenia) sprzedaży
napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem zakupu oraz 3 (7 zezwoleń)
punktu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.
W 2020 roku Wójt Gminy wydał jednemu przedsiębiorcy 3 zezwolenia (piwo, wino,
wódka). Dwóch przedsiębiorców zrezygnowała ze sprzedaży napojów alkoholowych
(łącznie 5 zezwoleń).
Wartość sprzedanego alkoholu w 2020 r.:
 do 4,5% – 857 009,79zł,
 od 4,5% do 18% - 126 220,08 zł,
 powyżej 18% - 816 127,32 zł.
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Do przedstawienia stanu bezpieczeństwa na terenie gminy zapraszany jest
Komendant Komisariatu Policji w Dubiecku. Przedstawiane są statystyki, omawiane
najczęściej występujące zagrożenia oraz przedstawiany sposób reakcji społecznej
przez korzystanie z mapy zagrożeń. Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy
Krzywcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej i miejscowych zagrożeń omawiany
jest przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP.
Na terenie Gminy Krzywcza funkcjonuje 7 jednostek OSP w Babicach, Bachowie,
Krzywczy, Reczpolu, Ruszelczycach, Skopowie i Średniej, z tego 6 jest typu „S”,
1 jednostka z OSP w Babicach jest włączona do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Najstarsza OSP jest jednostka w Babicach, która powstała w 1886 r. –
najmłodsza zaś to OSP Średnia założona w 1968 r.
Ogółem jednostki skupiają 241 strażaków, w tym 212 członków czynnych (z tego:
196 mężczyzn i 16 kobiet) oraz 27 członków honorowych i 2 wspierających.
122 strażaków ratowników posiada podstawowe szkolenie. W jednostkach OSP
mamy 15 kierowców posiadających badania i wkładki pozwalające prowadzić pojazd
uprzywilejowany.
Jednostki zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają nadany
numer NIP, numer REGON – jak to określają prawnicy – funkcjonują w obrocie
prawnym RP, 6 z nich posiada konto bankowe.
W roku sprawozdawczym w gminnej organizacji OSP ubyło 6, a przybyło
3 członków.
W 3 jednostkach OSP prowadzone są kroniki, 5 jednostek posiada Sztandar.
Jedna jednostka OSP w Reczpolu posiada Kobiecą Drużynę Pożarniczą. Żadna
jednostka nie posiada w swoich szeregach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W 2020 roku jednostki uczestniczyły w 144 akcjach ratowniczo - gaśniczych
i zabezpieczających, w tym 56 pożarowych i 88 w miejscowych zagrożeniach.
W okresie sprawozdawczym 3 strażaków uczestniczyło w szkoleniu
podstawowym, 3 strażaków w szkoleniu z zakresu kierowania działaniami
ratowniczymi i 1 strażak w szkoleniu dowódców. Na badania lekarskie zostało
skierowanych 12 strażaków.
W roku 2020 na utrzymanie jednostek w stanie gotowości bojowej
zaplanowano w Budżecie Gminy kwotę 147 576,16 zł. Z zaplanowanych środków
wydatkowano 124 874,60 zł.
Dodatkowo zaplanowano na budowę dwustanowiskowego garażu na samochody
pożarnicze dla OSP w Krzywczy kwotę 243 000,00 zł z czego wydatkowano
218 194,24 zł.
Dochody Ochotniczych Straży Pożarnych za 2020 r. wyniosły 157 578,96 zł.
Wydatkowano 156 403,43 zł. Stan środków własnych OSP na koniec 2020 rok
wynosi 37 801,62 zł.
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Pomoc społeczna i przedsięwzięcia prorodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy - 2020 r.
1. Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej
z podziałem na świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych
(np. 500+);

Udzielone świadczenia - zadania własne gmin
Formy pomocy:
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Schronienie
Posiłek
Zasiłki celowe i w naturze
Praca socjalna
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

Razem

Liczba osób
w rodzinach
29
164
0
304
341
479
6

1323

Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminie
Formy pomocy:
Zasiłek dla opiekuna
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Fundusz alimentacyjny
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie wychowawcze (500 plus)
Dobry start

Razem
2. Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej:
3. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej oraz ośrodkach
wsparcia (np. noclegowniach dla osób bezdomnych
czy mieszkaniach chronionych):
4. Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce
przebywania uznaje się daną gminę:
5. Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem:

Liczba osób
w rodzinach
11
45
12
473
212
37
868
526

2184
140 osób

0
0
11,03%
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6. Główne przyczyny udzielania świadczeń z pomocy społecznej:
Powód trudnej sytuacji życiowej:
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
w tym:
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm

Liczba osób
w rodzinach:
248
1
197
168
248
125
69
322
32
110
0
21

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy za rok
budżetowy 2020 r.
Wydatki na świadczenia
Zadania własne gminy
Zrealizowane zadanie
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Schronienie
Posiłek
Zasiłki celowe i w naturze
Odpłatność za pobyt w DPS
Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo
wychowawcze

Razem

Dofinansowanie zadań
własnych
z PUW

Środki
własne
Gminy

150 972,94
108 300,00
0
96 264,00
0
0

0
0
0
32 348,68
38 202,99
135 749,57

0

28 530,00

355.536,94

234.831,24

Zadania zlecone gminie
Zasiłek dla opiekuna
Świadczenie rodzicielskie
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Fundusz alimentacyjny
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie wychowawcze
Dobry start
Zasiłek celowy (usuwanie skutków klęsk
żywiołowych)

Razem

69.440,00
218.578,43
294.040,00
77.401,38
1.484.601,28
778.107,90
4.908.548,43
161.100,00
6.000,00

7.997.817,42
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1. Pozostałe wydatki na świadczenia finansowane z dotacji na dofinansowanie
realizacji zadań własnych:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w Centrum
Integracji Społecznej
13 139,99 zł
2. Pozostałe wydatki na świadczenia zadania zlecone gminie:
1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów
43 437,60 zł;
2) Składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe dla osób pobierających
niektóre świadczenia rodzinne
232 827,55 zł
Łącznie wydatki na świadczenia
8 877 590,74 zł
3. Pozostałe wydatki
Pozostałe wydatki finansowane z środków własnych gminny:
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1.638,00 zł
2) Ośrodki Pomocy Społecznej
345.166,65 zł
3) Świadczenia rodzinne
19.403,00 zł
4) Świadczenia wychowawcze
23.501,61zł
5) Wspieranie rodziny – asystent rodziny
48.017,82 zł
6) Usługi opiekuńcze
10.868,15 zł
Pozostałe wydatki finansowane z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań
własnych:
1) Ośrodki Pomocy Społecznej
72.293,00 zł
2) Wspieranie rodziny – asystent rodziny
1.618,78 zł
3) Usługi opiekuńcze
0,00 zł
Pozostałe wydatki na zadania zlecone gminie (koszty obsługi)
1) Świadczenia wychowawcze
41.444,43 zł
2) Świadczenia rodzinne
88.408,28 zł
3) Karta dużej rodziny
160,00 zł
4) Dobry start
5.370,00 zł
5) Pozostała działalność
250,00 zł
Łącznie pozostałe wydatki
658.139,72 zł
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy na dzień 31.12.2020r.
zatrudnionych na umowę o pracę było 11 osób. Średnie zatrudnienie w 2020 r.
w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10,10 etatu.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły
559.881,16 zł
w tym:
1) wynagrodzenia brutto
432.315,09 zł
2) nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna w łączne kwocie
6.628,13 zł
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne
26.105,81zł
4) składki emerytalno-rentowe
72.154,91 zł
5) składki na fundusz pracy
8.181,22 zł
6) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
14.496,00 zł
Koszty pozostałe utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
85.722,46 zł
Całkowite koszty utrzymania GOPS
645.603,62 zł
Wydatki na świadczenia dla podopiecznych wyniosły
8.877.590,74 zł
Łączne wydatki GOPS w Krzywczy w 2020 r. (zawierające wydatki
pozabudżetowe)
9.535.730,46 zł.
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Zadania ośrodka pomocy społecznej w czasie pandemii COVID-19
Dzisiejsza złożona sytuacja społeczna, pandemia, kwarantanna i izolacja
spowodowały, iż praca Ośrodka Pomocy Społecznej jeszcze bardziej wpisała się
w definicję podejmowania ról interwencyjnych jak dotychczas. Zgodnie z art. 47 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych
działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem
interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej
w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W czasie pandemii działalność
ośrodków pomocy społecznej skupiona była nie tylko na przyznawaniu pomocy
społecznej, ale bardziej na ogólnej pracy socjalnej oraz działaniach pomocowych. Praca
socjalna przybrała inny jak dotychczas charakter. Wśród działań wykonywanych
w ramach pracy socjalnej w czasach pandemii zaliczymy m.in.:
 rozeznanie potrzeb osób objętych kwarantanną i koordynowanie udzielonej pomocy;
 rozeznanie potrzeb u osób starszych i niepełnosprawnych i koordynowanie
lub udzielnie pomocy zgodnie z potrzebami;
 informowanie osób i rodzin, w szczególności objętych kwarantanną lub izolacją
domową o możliwości skorzystania z pomocy w formie świadczeń pomocy
społecznej;
 udzielanie poradnictwa na temat możliwości skorzystania z innych form pomocy
dostępnych poza systemem pomocy społecznej ;
 udzielanie pomocy poprzez zrobienie oraz dowiezienie niezbędnych zakupów,
w szczególności artykułów spożywczych i leków;
 udzielanie jednostkowego wsparcia emocjonalnego osobie.
Do świadczeń pieniężnych jakie przyznawane były w 2020 r. przez GOPS zaliczyć
można: zasiłek stały, okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy, usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania podopiecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
społeczne, posiłek.
Ośrodek nawiązał współpracę w zakresie pozyskiwania informacji o osobach
objętych kwarantanną bądź izolacją domową, a wymagających wsparcia z Powiatową
Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Przemyślu oraz Komisariatem Policji w Dubiecku.
Gmina Krzywcza przystąpiła również do Programu Wspieraj Seniora, którego
realizatorem na terenie Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Program jest
odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed
zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi
wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się
na pozostanie w domu. Realizacja programu polega w szczególności na dostarczeniu
Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej. W jego ramach uruchomiona została dedykowana
seniorom infolinia 22 505 11 11. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze mogą
poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione
jest przez panującą pandemię. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer
kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej
gminie.
Pomimo, iż sytuacja pandemiczna wymusiła zmianę organizacji pracy
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (np. poprzez zmianę formy przeprowadzania
wywiadów środowiskowych, kontaktu z podopiecznymi) w dalszym ciągu wszystkim
osobom wymagającym pomocy udzielane jest niezbędne im wsparcie.
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Strategie, programy i plany obowiązujące i przygotowane
w Gminie Krzywcza
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzywcza
na lata 2016-2026
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzywcza na lata
2016-2026 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Krzywcza Nr XVIII/97/2016 w dniu
19 kwietnia 2016 r.
Strategia ta tworzy scenariusz interwencji samorządu terytorialnego Gminy
Krzywcza, a także jego jednostek organizacyjnych i partnerów społecznych na
obszarze pomocy społecznej oraz przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu
mieszkańców. Jest również długoterminową, usystematyzowaną i perspektywiczną
koncepcją odnoszącą się do polityki społecznej, która ma na celu objęcie wsparciem
wszelkie osoby zagrożone lub dotknięte jakimś wykluczeniem społecznym.
Ma również na celu stworzenie optymalnych warunków, niezbędnych dla
funkcjonowania lokalnej społeczności. Głównym zadaniem opisywanej strategii jest
wyrównanie szans społecznych mieszkańców powyższej gminy poprzez efektywną
współpracę wszystkich partnerów, którzy działają w obszarze polityki społecznej.
Celem Strategicznym przyjętym w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Krzywcza jest:
„Widoczne podniesienie jakości życia społeczności lokalnej w Gminie Krzywcza oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.
Cele szczegółowe określono w 7 sferach aktywności społecznej gminy, dla których
zostały zdefiniowane konkretne problemy tj. w obszarze zabezpieczenia
materialnego, edukacji publicznej oraz opieki nad dziećmi, ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, polityki prorodzinnej, a także jakości zamieszkania, kultury,
bezpieczeństwa oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
kontaktów społecznych oraz aktywności społecznej.
Zrealizowanie celów jest możliwe dzięki zainicjowaniu zadań realizacyjnych. Zadania
realizacyjne określają, co powinno się robić, aby osiągnąć założone sobie cele, czyli
charakteryzują przedsięwzięcia służące, które posłużyć mają osiąganiu
wyznaczonych celów szczegółowych oraz mogą zostać sformułowane jako:
programy, projekty (bardziej złożone przedsięwzięcia, które realizuje wiele
jednostek/parterów czy stanowisk) bądź zadania (które mogą zostać przypisane
pojedynczym jednostkom czy stanowiskom) oraz polityki szczegółowe. Tworzą one
element wdrożeniowy strategii. Są ściśle związane z konkretną relacją, która
występuje pomiędzy gminą, a jej bliskim otoczeniem.
Zarówno programy, jak i projekty są podejmowane przez podmiot Strategii, którym
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, a także Gmina Krzywcza oraz
wszelkie pozostałe podmioty, organizacje bądź instytucje, tj. partnerzy realizacji
Strategii.
Realizacja wszelkich wyznaczonych działań znacznie przyczynia się do osiągnięcia
celów szczegółowych oraz celu strategicznego założonych w odniesieniu do misji
określonej w Strategii.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony
ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017-2020.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar
Przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Krzywcza Nr XXXVII/182/2017 w dniu 30 czerwca 2017 r.
Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Krzywcza.
Adresatami programu są różne służby społeczne, instytucje czy organizacje pozarządowe, ale również lokalna społeczność Gminy Krzywcza oraz wszyscy ci, którzy
na co dzień są świadkami przemocy, doznają przemocy lub też ją stosują.
Program ten ma charakter profilaktyczny i edukacyjny. Działania Programu mają
charakter długofalowy i wielokierunkowy, dotyczą w szczególności profilaktyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy osobom uwikłanym w problem
przemocy w rodzinie.
W Programie wyszczególniono cztery cele szczegółowe przeciwdziałania przemocy
w Gminie Krzywcza tj. zwiększenie intensywności działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności
ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie
skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie
poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości
i dostępności świadczonych usług.
Program powstał w wyniku prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na terenie Gminy Krzywcza.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzywcza na lata 20182020.
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzywcza na lata 2018-2020
został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krzywcza Nr XLVIII/241/2018 w dniu 23 maja
2018 r.
Program ten wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego
funkcjonowania w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy
w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu zadania koncentrują
się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko
umieszczone zostało poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji
opiekuńczej.
Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia
rodziny poprzez działanie mające służyć:
 wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej na wczesnym etapie jej
funkcjonowania,
 wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy
oraz ochrony dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją
i wykluczeniem,
 poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty
edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy,
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 zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez
prowadzenie stosownych działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych
w środowisku,
 zapobieganiu powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji
oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielanie
wielopłaszczyznowego wsparcia,
 koordynację różnorodnych usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego
umożliwiającego przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowywaniu
dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową,
 zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia.
Zasadą nadrzędną Programu jest ścisła współpraca podmiotów działających
na rzecz dzieci i rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań.
Skuteczność działań w zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny osiągana jest
w szczególności poprzez wczesne podejmowanie działań profilaktycznych przed
wystąpieniem problemu oraz pracę z dziećmi oraz ich rodzicami w ich środowisku
rodzinnym, szkolnym, lokalnym.
Program zakłada współudział instytucji świadczących usługi różnego na różnych
polach polityki społecznej.

Gminny Program Osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023
Gminny Program Osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krzywcza Nr III/17/2018 w dniu 07 grudnia
2018 r.
Strategicznym celem Programu jest wspieranie rodzin o niskich dochodach lub
znajdujących się w trudnej sytuacji w ich staraniach o zabezpieczenie posiłków
pochodzącym z tych rodzin dzieciom i młodzieży.
Głównym założeniem Programu jest udzielenie wsparcia w postaci gorącego posiłku
dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu
ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej znajdujących
się w szczególnie uzasadnionych przypadkach , gdy uczeń albo dziecko nie spełnia
wymagań wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” a wyraża
chęć zjedzenia posiłku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Innych Uzależnień
Program jest uchwalany przez radę gminy co roku. Głównym celem Programu
jest ograniczenie na terenie Gminy Krzywcza występowania negatywnych zjawisk
będących konsekwencją nadużywania alkoholu.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy
do zadań własnych gmin.
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Program Współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwalany przez radę co rok)
Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki
realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.
Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest,
zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzywcza na lata 2019-2023
Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania
finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie
sporządzenia projektu uchwały w sprawie WFP i jej zmiany należy wyłącznie
do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. WPF jest załącznikiem do uchwały
budżetowej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:
 dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki, w tym obsługę długu,
gwarancje i poręczenia,
 dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki
majątkowe budżetu,
 wynik budżetu,
 przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz
planowanego do zaciągnięcia,
 kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krzywcza (z 2017 r.)
Jest dokument o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne
i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.
Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007
roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi
celami są: podniesienie efektywności energetycznej o 20%, podniesienie udziału
OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem wymaganym przy składaniu
wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzywcza na 2020 rok
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (z 2019 r.).
Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa kanalizacyjnego
działającego na terenie Gminy Krzywcza oraz odbiorców korzystających na tym
terenie z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

79

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzywcza na lata 2019-2022
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025
Program jest podstawowym dokumentem określającym politykę środowiskową
gminy. Wyznacza najważniejsze cele i zadania, które odnoszą się do
najważniejszych obszarów aktywności środowiskowej. Efektem opracowanego
dokumentu powinna być istotna poprawa stanu środowiska naturalnego gminy.
Jednym z opracowanych elementów jest strategia energetycznego bezpieczeństwa
gminy.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Krzywcza
Gmina Krzywcza posiada opracowany "Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Krzywcza" i inwentaryzację wyrobów
azbestowych.
Nadrzędnymi dokumentami względem opracowywanego programu są:
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032,
 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego,
Celem programu jest:
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 minimalizacja
negatywnych
skutków
zdrowotnych
spowodowanych
obecnością azbestu;
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

„Plany odnowy” poszczególnych miejscowości
Plan Odnowy Miejscowości zawiera charakterystykę miejscowości oraz wizję
jej rozwoju jest to „mała strategia” wsi. Powstaje na bazie inicjatywy mieszkańców
(zebrania wiejskie i sołeckie), wspieranych przez administrację gminną. Plan Odnowy
Miejscowości jest jednym z elementów wpływających na rozwój, odnowę wsi oraz
poprawę warunków pracy i życia mieszkańców. Ponadto umożliwia planowe
realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych
warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków oczyszczonych
do rzeki San z 10.12.2020 r. obowiązujące przez 10 lat.
Gminny program opieki nad zabytkami
Gminny program opieki nad zabytkami odnosi się do działalności gminy jako
opiekuna tych zabytków, których jest prawnym właścicielem. Działania te, polegają
na tworzeniu warunków finansowych oraz organizacyjnych dla właściwej opieki nad
dziedzictwem kulturowym. Mają one charakter przede wszystkim pomocowy oraz
edukacyjny, związany z upowszechnianiem wiedzy o zabytkach oraz potrzebie ich
ochrony.
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Współpraca z związkami międzygminnymi i stowarzyszeniami
lokalnymi
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Uchwała Nr 285/XXVIII/2001 z 12.12.2001 roku
Gminę reprezentuje Wójt Gminy
ul. Rynek 5;
35-064 Rzeszów
tel +48 17 850 65 67
tel/fax +48 17 853 68 98

 Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Uchwała Nr 115/XIV/ 2004 z 03.03.2004 roku
Gminę reprezentują: Wójt Gminy i Maria Pawłowska
Adres:
ul. Rynek 13, skr. poczt. 3
36-065 Dynów
tel./ fax (16) 652 19 90

 Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
Uchwała Nr 11/II/2006 z 06.12.2006 roku
Gminę reprezentują : Wójt Gminy, i Marek Bosak
Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 7; 37-700 PRZEMYŚL
tel.: (016) 675 20 48, fax: (016) 678 64 49,

 Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko-Dynowskie
Uchwała Nr 104/XIII/2007 z 11.12.2007 roku
Gminę reprezentują : Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Adres:
Nienadowa 502A,
37-750 Dubiecko

 Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” z Siedzibą w Stubnie
Uchwała nr. 272/XXXVII?2009 z dnia 18.09.2009 roku
Gminę reprezentuje Wójt Gminy Krzywcza
Adres:
Stubno 69A,
37-723 Stubno
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Stowarzyszenia współpracujące z Gminą Krzywcza
 Stowarzyszenie „W Dolinie Sanu”
Prezes Małgorzata Dachnowicz
Babice 26, 37 – 755 Krzywcza
 Stowarzyszenie Otwarta Dłoń
Prezes Łach Agnieszka
Wiceprezes Mazur Henryk
Reczpol 106, 37 – 755 Krzywcza
www.otwarta-dłon.pl
 Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”
Prezes Jolanta Zawada
Ruszelczyce 14 b, 37-755 Krzywcza
 Stowarzyszenie dla Edukacji w Reczpolu”
Prezes Witold Szpytman
Reczpol, 37-755 Krzywcza
 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Krzywieckiej w Krzywczy
Prezes Kazimierz Trojan
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 Portal Internetowy Krzywcza – Trzy Kultury
Piotr Haszczyn – autor tekstów
Rafał Włodek – administrator strony
www.krzywcza.eu, http://krzywcza.blogspot.com/
 6. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Krzywcza
Prezes Zofia Lach
Babice 10, 37 – 755 Krzywcza
 Fundacja Dobro Społeczne i Chór GLORIA
Prezes i dyrygent – Alicja Król
Babice 193, 37 – 755 Krzywcza
 Parafialny Klub Sportowy UNUM Babice
Prezes klubu Zdzisław Urban
Babice 54, 37 – 755 Krzywcza
www.pksunum.futbolowo.pl
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Współpraca ze związkami międzygminnymi i stowarzyszeniami lokalnymi
a) W czerwcu 2020 r. zostały przygotowane i wysłane wnioski o dofinansowanie dla
6 jednostek OSP Gminy Krzywcza (OSP Bachów, OSP Babice, OSP Skopów,
OSP Ruszelczyce, OSP Krzywcza, OSP Reczpol) do Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Rolników w Warszawie w ramach otwartego konkursu
na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
z dofinansowaniem FSUSR. Łącznie w ramach konkursu do FSUSR wpłynęło ok.
1000 ofert. Wszystkie złożone wnioski z Gminy Krzywcza otrzymały
dofinansowanie, dzięki czemu będzie możliwość doposażenia remiz lub też ich
odremontowania. Jednostki OSP z Gminy Krzywcza otrzymały dofinansowanie
w następującej wysokości: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowie 8300,00 zł,
Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach 10 000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna
w Skopowie 8300,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszelczycach
10 000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywczy 8300,00 zł, Ochotnicza
Straż Pożarna w Reczpolu 10 000,00 zł. Łącznie 6 jednostek OSP uzyskało
wsparcie w kwocie 54 900 zł.
b) W 2020 r. przygotowano 2 wnioski o dofinansowanie dla PKS UNUM
w Babicach: „Sport w świecie ekonomii społecznej – warsztaty on line dla dzieci
młodzieży z Akademii Piłkarskiej UNUM” w ramach projektu Navigator
(otrzymane dofinansowanie 6000,00 zł) oraz „Po bezdrożach Gminy Krzywcza cykl pieszych wycieczek do charakterystycznych miejsc Gminy Krzywcza”
w ramach projektu Działaj Lokalnie (otrzymane dofinansowanie 3000 zł).
Pracownik UG Krzywcza współpracował przy realizacji działań w ramach tych
projektów.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Umowa o przygranicznej współpracy z miejscowością Mościska na Ukrainie:
Umowa zawarta w dniu 14.07.2011 roku.
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Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim
Gmina Krzywcza współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim
przy planowaniu i realizacji wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym
i gospodarczym gminy. Gmina współpracuje z samorządem powiatowym również
przy organizacji niektórych imprez kulturalnych.
Zadania wspólne podjęte uchwałami Rady Gminy Krzywcza w 2020 r.
1. Uchwała Rady Gminy Krzywcza nr XVII/84/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie
pn. ”Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi
powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywcza”. Udzielono pomocy finansowej
w kwocie 20 000 zł.
2. Uchwała Rady Gminy Krzywcza nr XVII/85/2020 z dnia 17.01.2020 oraz Uchwała
Rady Gminy Krzywcza nr XXI/125/2020 z dnia 28.08.2020 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie
pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez
budowę chodnika”. Udzielono pomocy finansowej w łącznej kwocie
159 945,63 zł.
3. Uchwała Rady Gminy Krzywcza nr XVII/86/2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Przemyskiego na zadanie
pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywcza
poprzez budowę chodnika”. Udzielono pomocy finansowej w kwocie
50 045,63 zł.

Wójt Gminy Krzywcza
Wacław PAWŁOWSKI

