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1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

1.1. Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Gać została utworzona 1 stycznia 1973 r. Uchwałą Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Rzeszowie Nr XVIII/56/72 z dnia 4 grudnia 1972 r.  

Położona jest na pogórzu rzeszowskim nad rzeką Markówką na południowy 

zachód od Przeworska. Zajmuje obszar 3 595 ha w środkowo - wschodniej części woj. 

Podkarpackiego w odległości 25 km od Rzeszowa.  

Graniczy z trzema jednostkami administracyjnymi: 

 od strony zachodniej z gminą Markowa 

 od strony północno - wschodniej z gminą Przeworsk 

 od strony południowej z gminą Kańczuga 

 

 

1.2. Struktura demograficzna mieszkańców 

 

Gminę Gać na koniec 2020 roku zamieszkiwało 4568 mieszkańców.  

 

Tabela 1. Zestawienie liczby ludności w latach 2010 - 2020 

Miejscowość  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BIAŁOBOKI 718 711 718 717 715 709 711 713 708 714 705 

DĘBÓW 1244 1240 1248 1247 1241 1234 1236 1236 1232 1240 1226 

GAĆ 1497 1494 1498 1495 1494 1487 1488 1488 1485 1491 1482 

MIKULICE 511 511 517 517 514 502 504 504 501 507 501 

OSTRÓW 399 396 399 399 398 392 391 391 382 391 375 

WOLICA 296 296 297 297 292 285 286 286 283 284 279 

RAZEM 4665 4948 4677 4672 4654 4609 4616 4618 4591 4627 4568 

 

 

 

 

 



  

4 
 

 

 

Wykres 1. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2010 – 2020 

 

 

Tabela 2. Przyrost naturalny  

 

Lata  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia 46 61 38 50 42 42 50 48 62 49 

Zgony 47 44 37 39 44 43 41 60 32 69 

Przyrost naturalny  -1 17 1 11 -2 -1 9 -12 30 -20 

 

 

Wykres 2. Przyrost naturalny  
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1.3. Struktura gospodarstw rolnych 
 

Gmina Gać jest typową gminą rolniczą gdzie użytki rolne stanowią ponad 90 %. 

Na terenie gminy funkcjonują 1327 gospodarstwa rolne.  

 

Tabela 3. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych  

 
Lp. Powierzchnia 

gospodarstw 
Ilość gospodarstw  

2019 2020 

1 poniżej 1 ha 397 655 

2 1 – 2 ha 506 311 

3 2,01 – 5 ha 237 247 

4 5,01 – 7 ha 40 42 

5 7,01 – 10 ha 26 23 

6 10,01 – 15 ha 21 21 

7 powyżej 15 ha  26 28 

 

 

 

1.4. Podmioty gospodarcze 

 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

ilość zarejestrowanych aktywnych podmiotów gospodarczych na terenie gminy wynosi 

151. W trakcie 2020 roku zarejestrowanych zostało 5 natomiast  3 zostało 

wyrejestrowanych.  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy  to przede wszystkim małe 

i średnie zakłady rodzinne.  

 

1.5. Gminne jednostki organizacyjne  

 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy, określa regulamin 

organizacyjny nadany przez Wójta Gminy Gać w drodze zarządzenia. Regulamin określa 

strukturę organizacyjną zgodnie z którą w 2020 roku w Urzędzie Gminy Gać 

funkcjonowały 24,13 etaty z czego 17,38 etatu to pracownicy administracji i 6,75 etatu 

stanowią pracownicy obsługi.  

 

W 2020 roku zorganizowane zostały: 

 prace społecznie użyteczne dla 4 osób skierowanych z PUP Przeworsk, 

 roboty publiczne dla 2 osób skierowanych z PUP Przeworsk,  

 prace interwencyjne dla 3 osoby skierowanej z PUP Przeworsk, 

 staże dla 3 osób skierowanych z PUP Przeworsk,  
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 prace społecznie użyteczne dla 1 osoby skierowanej z Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku.  

 

Gminne jednostki organizacyjne: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Gminne Centrum Usług Wspólnych 

 Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaci 

 Żłobek w Ostrowie 

 Szkoła Podstawowa w Dębowie  

 Szkoła Podstawowa w Gaci  

 Szkoła Podstawowa w Białobokach  

 Szkoła Podstawowa w Ostrowie  

Instytucje Kultury  

 Gminna Biblioteka Publiczna  

 Gminny Ośrodek Kultury  

 

 

2. Informacje finansowe  

 

2.1. Stan finansów gminy, wykonanie budżetu. 
 

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy Gać Uchwałą                       

Nr XV/113/2019  z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizacje dochodów                            

w kwocie 28 691 420,04  zł. Dochody wykonano w kwocie 26 832 114,66 zł., co 

stanowiło 99,25 % planu.  

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał 

kwotę 27 841 712,80 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 25 774 124,83 zł., co stanowi 

89,83 % ogółu planu.  Na realizację inwestycji wydatkowano  kwotę 3 527 607,98 zł. 

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 23 414 596,65 zł., zrealizowano 

wydatki w kwocie 22 246 516,85 zł., co stanowi 95,01 % planu.  

Budżet Gminy za 2020 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 057 989,83  zł. 

Ustalone przychody ogółem w wysokości 2 067 872,00  zł.  wykonano ogółem                              

w wysokości 1 656 867,75 zł., w tym z następujących źródeł: 

- kredyty i pożyczki na plan 1 130 872,00  zł. wykonano w kwocie 719 000,00 zł., 

- wole środki na plan 937 000,00  zł. wykonano w kwocie 937 867,75 zł. 
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Ze środków budżetu Gminy w 2020 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów                              

i pożyczek w kwocie 411 872,00 zł., na plan 411 872,00 zł.  

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

wyniosło kwotę 3 681 688,00 zł.  z terminem spłaty w 2021 roku i latach następnych. 

 
 
Wykres 3. Struktura dochodów Gminy w 2020 roku 

 

  

Największy udział w dochodach gminy w 2020 roku stanowią dotacje celowe                

tj. 43,00 %. Subwencje w strukturze dochodów zajmują drugie miejsce tj. 30,00 %. 

Dochody własne w 2020 roku stanowią 26,00  % , natomiast środki unijne 1,00 %.  

 

Wykres 4. Źródła dochodów własnych przedstawia  
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Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z  PIT tj. 31,00 %.  

Podatek od nieruchomości 19,00 % natomiast podatek rolny 13,00 %.  

 

Wykres 5. Struktura wydatków w 2020 roku 
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i wychowanie. Gospodarka komunalna  to znacząca cześć budżetu tj. 11,00 %. Na 

obsługę długu Gmina wydaje 0,35 % budżetu. 

 

 

2.2. Wieloletnia prognoza finansowa.  

 

Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego  stanowi 

instrument wieloletniego planowania finansowego. Została ona wprowadzona 

przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a po raz pierwszy 

uchwalona jako obligatoryjna przez JST w 2011 r. 

 Uchwałą Nr  XV/112/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku Rada Gminy Gać  

uchwaliła WPF na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu.  

 

Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243. 

Harmonogram spłaty długu po uwzględnieniu planowych do zaciągnięcia kredytów i 
pożyczek w latach 2020-2035 w kwocie 7 837 508,00 zł. przedstawia się następująco: 
 

Lata Kapitał  Odsetki 

2020 411872,00 63527,03 

2021 437076,00 130000,00 

2022 2068860,00 150000,00 

2023 525449,00 140000,00 

2024 525449,00 130000,00 

2025 525449,00 120000,00 

2026 525449,00 110000,00 

2027 422481,00 100000,00 

2028 377481,00 90000,00 

2029 377481,00 80000,00 

2030 377481,00 70000,00 

2031 377481,00 60000,00 

2032 369256,00 50000,00 

2033 275407,00 40000,00 

2034 120406,00 25000,00 

2035 120430,00 10000,00 

Razem  7837508,00 1368527,03 
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Sytuacja finansowa Gminy w latach spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 

kredytów i pożyczek kształtuje się następująco: 

 

Rok 

dochody wydatki 

deficyt-
/nadwyżka+ 

przychody rozchody 

relacja 
faktyczna 
z art. 243 

wskaźnik 
z art. 243 w tym 

bieżące 
w tym 
bieżące 

w tym 
kredyty i 
pożyczki, 
obligacje 

koszty 
obsługi 
długu 

2020 

25057456,00 26713456,00 

-1656000,00 

2067872,00 411872,00 

2,52% 16,76% 23447268,20 22313218,20 1130872,00 100000,00 

2021 

24323670,92 27218670,92 

-2895000,00 

3332076,00 437076,00 

2,94% 13,57% 23144999,00 21468946,00 3332076,00 160000,00 

2022 

24988771,00 22919911,00 

2068860,00 

0,00 2068860,00 

3,49% 12,37% 23300349,00 21790980,00 0,00 150000,00 

2023 

23917989,00 23392540,00 

525449,00 

0,00 525449,00 

4,20% 10,89% 23917989,00 22117845,00 0,00 140000,00 

2024 

24635529,00 24110080,00 

525449,00 

0,00 525449,00 

4,00% 11,87% 24635529,00 22449613,00 0,00 130000,00 

2025 

25374595,00 24849146,00 

525449,00 

0,00 525449,00 

3,80% 12,39% 25374595,00 22786357,00 0,00 120000,00 

2026 

25374595,00 24849146,00 

525449,00 

0,00 525449,00 

3,75% 12,70% 25374595,00 22786357,00 0,00 110000,00 

2027 

25374595,00 24952114,00 

422481,00 

0,00 422481,00 

3,08% 12,80% 25374595,00 22786357,00 0,00 100000,00 

2028 

25374595,00 24997114,00 

377481,00 

0,00 377481,00 

2,76% 13,83% 25374595,00 22786357,00 0,00 90000,00 

2029 

25374595,00 24997114,00 

377481,00 

0,00 377481,00 

2,70% 14,38% 25374595,00 22786357,00 0,00 80000,00 

2030 

25374595,00 24997114,00 

377481,00 

0,00 377481,00 

2,64% 15,09% 25374595,00 22786357,00 0,00 70000,00 

2031 

25374595,00 24997114,00 

377481,00 

0,00 377481,00 

2,58% 15,58% 25374595,00 22786357,00 0,00 60000,00 

2032 

25374595,00 25003339,00 

371256,00 

0,00 369256,00 

2,47% 15,79% 25374595,00 22786357,00 0,00 50000,00 

2033 

25374595,00 25099188,00 

275407,00 

0,00 275407,00 

1,86% 15,73% 25374595,00 22786357,00 0,00 40000,00 

2034 

25374595,00 25254189,00 

120406,00 

0,00 120406,00 

0,86% 15,67% 25374595,00 22786357,00 0,00 25000,00 

2035 

25374595,00 25254165,00 

120430,00 

0,00 120430,00 

0,77% 15,61% 25374595,00 22786357,00 0,00 10000,00 

 

Spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów ( w latach 

2020-2035)  odpowiada wymogom art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku                           

o finansach publicznych (Wykres 4) , zgodnie z którym w roku budżetowym oraz                         
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w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty 

przypadających w danym roku budżetowym: spłat  rat kredytów i pożyczek, o których 

mowa  w art.89 ust. 1 i art. 90;wykupów papierów wartościowych emitowanych na 

cele określone w art. 89 ust. 1 i art.90; potencjalnych spłat kwot wynikających                               

z udzielonych poręczeń oraz gwarancji; do planowanych dochodów ogółem budżetu 

nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat 

relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ograniczeń tych nie 

stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

zaciąganych w związku                z zawartą umową na realizację zadania finansowanego 

z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.  
 

2.3. Realizacja przedsięwzięć  

 

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawierał  dwa działania tj.: 

I. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ”  

  który ma na celu poprawę warunków społeczno – gospodarczo-przyrodniczych.  

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany był na lata 2018-2020zł.  

Planowane łączne  nakłady finansowe to kwota 4 000 000,00 zł.  

Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2020- 3 930 179,44 

-  2018 rok 290 895,00, 

-  2019 rok 2 741 163,08 

-  2020 rok 898 121,36 

 

II.  „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”   

  który ma na celu poprawę warunków społeczno – gospodarczo-przyrodniczych.  

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2019-2021zł.  

Planowane łączne  nakłady finansowe to kwota 3 760 000,00 zł.  

Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2020- 2 000,00 

-  2019 rok 2 000,00. 



Wykres 6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Gminy Gać                              

w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy 

 

 

 

 

3. Infrastruktura techniczna   

Komunikacja drogowa oparta jest na: 

 droga wojewódzka nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska o długości 

1,905 km, 

 4 dróg powiatowych o łącznej długości 16,066 km, 

 30 publicznych dróg gminnych o łącznej długości 48,6 km z czego 26 km                                      

o nawierzchni asfaltowej, 8,2 km o nawierzchni tłuczniowej i 14,4 km o nawierzchni 

gruntowej.  

 

Gmina jest w 100 % zwodociągowana i skanalizowana. Długość sieci 

wodociągowej to 46,9 km. Długość sieci kanalizacyjnej to 73,4 km. Ścieki z terenu gminy 

transportowane są do Gminnej oczyszczalni ścieków w Mikulicach poprzez 17 

przepompowni. Istniejąca oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna typu Hydrovit                         

o konstrukcji stalowej emaliowanej użytkowana od 2000 roku jest już w dużym stopniu 

wyeksploatowana.  
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Najważniejsze inwestycje w 2020 r.: 

 Budowa kortu tenisowego z zadaszeniem halą łukową przy Szkole Podstawowej                   

w Gaci 

 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dębów działka 

nr ewid. 791, 1873, 1968 i 1435, w miejscowości Gać działki nr ewid. 1023, 1344                     

i 1747 

 Przebudowa drogi gminnej nr 110557R Gać – Ostrów w km 1+850 do 2+685 

 Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Mikulice 

 Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w Mikulicach 

 Zmiana sposobu użytkowania budynku Spółdzielczego Uniwersytetu Ludowego                    

w Gaci na Środowiskowy Dom Samopomocy 

 Zakup samochodu osobowego 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób na 

wózkach inwalidzkich  

 Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1607R Białoboki – Ostrów – Mikulice 

 

4. Zagospodarowanie przestrzenne  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego przyjęte 

zostało uchwałą Rady Gminy Gać nr 88/XVII/2000 z dnia 25 września 2000 r. W 2008 r. 

podjęta został uchwała nr 70/XIV/2008 z dnia 08.02.2008 r. w sprawie  uchwalenia                     

I zmiany studium. W 2011 r. uchwałą nr X/56/2011 z dnia 27 maja 2011 r przystąpiono 

do sporządzenia II zmiany jednak ze względu na zmiany ustawy o elektrowniach 

wiatrowych i wprowadzony zakaz zabudowy mieszkaniowej w określonej odległości od 

planowanych elektrowni prace te zostały zaniechane. Obecnie prowadzone są prace 

przy III zmianie studium w miejscowości Białoboki o pow. około 3,3 ha z kierunkiem 

rozwoju produkcyjno – usługowego  i w miejscowości Mikulice celem rozwoju  

zabudowy mieszkaniowej.  

Gmina Gać nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Funkcjonują 

jedynie 4 plany miejscowe: 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kamieniarstwo                                  

i budownictwo” w Białobokach  uchwalony Uchwałą nr 129/XX/2005  Rady Gminy 

Gać z dnia 30 czerwca 2005 r. 

 Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego na pograniczu Sołectw Gać                         

i Białoboki uchwalony  Uchwałą nr 164/XXVII/2009 Rady Gminy Gać  z dnia 22 

czerwca  2009 r., który przeznacza teren  o pow. 2,11 ha  pod funkcję  usługową, 

komercyjną   nieuciążliwą  z dopuszczeniem  produkcji. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Farmy Wiatrowej w Gminie 

Gać – Obszar Południowy, uchwalony  Uchwałą nr  229/XL /2010 Rady Gminy Gać  

z dnia 20 maja 2010 r. 
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 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Farmy Wiatrowej w Gminie 

Gać – Obszar Północny uchwalony Uchwałą nr 228/XL/2010 Rady Gminy Gać                     

z dnia 20 maja 2010 r.  

 

Wszystkie sprawy poza obszarem planów miejscowych rozpatrywane są 

indywidualnie w ramach postępowania administracyjnego.  

 

5. Oświata  

 

Gmina Gać posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek oświaty dostosowaną do 

lokalnych potrzeb. Wszystkie szkoły posiadają wystarczającą liczbę klas lekcyjnych 

odpowiednio wyposażonych. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez 

dyrektorów jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa 

oraz higieny nauki i pracy. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się 

sprzęt elektroniczny   w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Uwzględniając 

ten fakt placówki na bieżąco doposażone  są w nowoczesny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne. Każda placówka dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową 

biblioteką świetlicą dostępem do internetu. Baza lokalowa jest zróżnicowana,                         

z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest ulepszana                       

w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. Dodatkowo podejmowane są 

działania    w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł  dzięki czemu następuje  ciągłe 

doposażanie placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. 

 

 

Zrealizowane projekty i zakupione wyposażenie w 2020 r.  

W ramach rządowego programu „ Zdalna  Szkoła” oraz  „Zdalna Szkoła +”  szkoły 

otrzymały łącznie 40 komputerów: 

Szkoła Podstawowa w Białobokach - 4 

Szkoła Podstawowa w  Dębowie – 24  

Szkoła Podstawowa w Gaci - 8 

Szkoła Podstawowa w Ostrowie  - 4 

Ogólnopolska Siec Edukacyjna to projekt Ministerstwa Cyfryzacji  w ramach którego  

wszystkie szkoły zapewniony mają dostęp do bezpłatnego  internetu  (100 Mbps). 

Szkoła Podstawowa w Ostrowie w ramach tego programu otrzymała 16 laptopów. 
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Kontrole zewnętrzne 

W roku szkolnym 2019/2020 w jednostkach oświatowych na ternie Gminy Gać zostały 

przeprowadzone kontrole przez organy administracji publicznej w : 

1. Szkole Podstawowej im Ignacego Solarza w Gaci - Kontrola doraźna    w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole,  w tym dbałość                             

o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów oraz nadzór pedagogiczny 

dyrektora w tym zakresie. 

2. W Szkole Podstawowej im. Stanisława Janka Bytnarów w Ostrowie- Ewaluacja 

problemowa w zakresie wymagań: 

 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 

 Uczniowie aktywni 

 

 

Tabela 4. Zestawienie liczbowe szkół  

 

 SP Gać SP Dębów SP 
Białoboki 

SP Ostrów 

Liczba uczniów (wraz z zerówką) 190 129 76 78 

Liczba nauczycieli  24 19 9 13 

Liczba uczeń/nauczyciel  7,92 6,79 8,45 6 

Wydatki całkowite  2 203 196 1 645 489 965 196 1 052 576 

Wydatki na jednego ucznia  11 596 12 756 12 700 13 495 

 

Tabela 5. Nauczyciele według awansu zawodowego  

 Stażysta  Kontraktowy Mianowany  Dyplomowany Razem  

SP Gać 1 1 4 18 24 

SP Dębów 1 1 2 15 19 

SP Białoboki 1 0 0 8 9 

SP Ostrów 2 0 0 11 13 

 5 2 6 52 65 

 

Tabela 6. Liczebność dzieci w poszczególnych szkołach  

Klasa SP Gać SP Dębów SP Białoboki SP Ostrów 

I  
11 

10 4 9 

II 15 17 15 6 
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III 17 11 7 8 

IV 15 18 14 12 

V - 11 8 8 

VI 31 13 8 9 

VII 43 14 0 0 

VIII 24 11 0 0 

RAZEM 156 105 56 52 

 

5.1. Poziom nauczania  

 

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności 

uczniów na zakończenie etapu nauczania.  Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne 

dają informacje mierzalne, ale same wyniki niepełnie przedstawiają pracę szkoły. 

Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc traktować jako surowego 

wskaźnika, znaczący wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące 

czynniki:  

• czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji 

edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, wielość rodzin 

patologicznych;  

• czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, 

indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach 

badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne 

przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości 

intelektualne;  

• czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania    i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii;  

• nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy                      

i umiejętności, otwarcie na własny rozwój. 

 

Nie mniej jednak wynik egzaminu daje określoną wiedzę co do dalszych kierunków 

pracy szkoły. 

 

Tabela 7. Procentowe wyniki egzaminów gimnazjalnych 

 
 

j. polski Matematyka j. angielski  

% 
punktów 

Stani
n  

% punktów stanin % punktów stanin 

Szkoła 
Podstawowa 
w Dębowie  

63 5 39 4 45 4 
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5.2. Stypendia 

W 2020r. zostało przyznane stypendium Wójta Gminy Gać dla 18 uczniów                         

w kwocie 6 800 zł. Wypłacona została również pomoc materialna dla 43 uczniów                     

w kwocie 39 950zł. 

 

6. Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,  pomoc społeczna   

 

W Listopadzie 2019 r. podjęto współpracę z Studenckim Kołem Naukowym 

Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie przy ogólnopolskim programie profilaktyki 

czerniaka. Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej nt. 

czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Program był 

realizowany w 2020 r. w  Szkole Podstawowej w Gaci oraz w Szkole Podstawowej                     

w Dębowie wśród uczniów klasy 7 – uczestniczyło w zajęciach 63 uczniów. 

Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Gać w 2020 r. odpowiadały zadaniom nałożonym na gminy przepisami ustawy                           

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania 

narkomanii. 

W ramach programów profilaktycznych rekomendowanych przez System 

Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego 

prowadzonego m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych realizowane były w 2020 r. programy z obszaru uniwersalnej skierowane 

do dzieci i młodzieży w których udział wzięło 11 uczniów, 2 nauczycieli oraz 11 rodziców. 

W jednej szkole podstawowej realizowany był program rekomendowany przez Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, 

Centrum Edukacji Pozytywnej, w którym uczestniczyło 11 uczniów.  

Szkoła 
Podstawowa 
w Gaci  

60 5 45 5 46 4 

Powiat 
Przeworsk  

61 6 45 5 47 5 

Województwo 
Podkarpackie 

61 6 68 6 53 5 
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Problemy wynikające z picia alkoholu, używania narkotyków , przemocy  oraz 

cyberprzemocy w rodzinie są obecnie najpoważniejszymi kwestiami społecznymi. 

Zjawiska te mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo społeczne, stan zdrowia ludzi jak 

też ich relacje z najbliższymi. 

Jednym z realizatorów programu jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki                                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaci 

W 2020 r. odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji. 

Do Komisji wpłynęło 14 wniosków o skierowanie na badanie przez biegłego celem 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz o ewentualne wskazanie sposobu 

leczenia. 

Na rozmowy motywacyjne zgłosiło się 14 osób: osiem osób w stosunku do których 

wpłyną wniosek o skierowanie na badanie przez biegłego oraz sześciu członków rodziny 

osoby zgłoszonej. 

Komisja skierowała:  

 3 wnioski do Poradni Leczenia Uzależnień w SP ZOZ Przeworsk o zastosowanie 

otwartego/dobrowolnego leczenia odwykowego – dwie osoby skorzystały                        

z pomocy Poradni, 

 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Przeworsku o skierowanie na zamknięte 

leczenie odwykowe. 

 

Do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać zostało przewiezionych                 

5 osób – koszt pobytu praktycznie w całości został pokryty z budżetu przeznaczonego 

na profilaktykę. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie 12 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

Komisja przeprowadziła kontrolę w trzech punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

W szkołach na terenie Gminy pełnione były dyżury pedagogów: Pani Anna 

Rabuszko pełniła dyżury w: Szkole Podstawowej w Dębowie i w Szkole Podstawowej                

w Białobokach oraz Pani Justyna Lonc w Szkole Podstawowej w Ostrowie i w Szkole 

Podstawowej w Gaci. Obydwie Panie koordynowały Ogólnopolską Kampanię 
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Profilaktyczną Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uczniowie szkół aktywnie brali udział                             

w zajęciach oraz konkursach kampanii. Ośmiu uczniów Gminy otrzymało nagrody 

rzeczowe. Gmina Gać realizuje zadania Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy 

Umysł od 2011 roku. W 2020 roku przeznaczono na ten cel 1 476 zł.   

11 października 2020 r. Pani Justyna Lonc Pedagog Szkolny wraz z Gminną Komisją  

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod honorowym 

patronatem Pani Grażyny Pieniążek – Wójta Gminy Gać ogłosiła konkurs profilaktyczny 

nt. „ Papierosów nie palę czuję się wspaniale” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. 

Udział wzięło w konkursie 35 uczniów. Jury przyznało cztery pierwsze miejsca, wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. 

Realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie                         

w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami  Rady Gminy. 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci, realizowane w oparciu o ustawę                    

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) 

obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem 

pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna 

powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej 

czyni ten proces bardziej efektywnym. 

W Gminie Gać na dzień 31.12.2020 r. wsparciem systemu pomocy społecznej 

objęto 106 rodzin, w tym 220 osób.  Najczęstszymi  powodami  pozostawania                           

w  trudnej  sytuacji  rodzin  korzystających z pomocy społecznej było: 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych, ubóstwo i bezrobocie. 

Kryteria  dochodowe  w  pomocy  społecznej:                    

- dla osoby samotnie gospodarującej –  701,00 zł 

- dla osoby w rodzinie – 528,00 zł na osobę w rodzinie 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł. 

 

W 2020 roku wydano 350 decyzji. 
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Sporządzono 419 wywiadów środowiskowych w tym na wniosek świadczeń rodzinnych 

58. 

 

Tabela nr 1. Struktura wydatków GOPS w 2020 roku z podziałem na zadania 

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych            

świadczeń w złotych 

Zadania własne 

1. Zasiłki stałe (dotacja) 139 81 086,76 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające zasiłek 

stały 

127 6 934,60 

3. Zasiłki okresowe (dotacja) 129 48 696,00 

4. Dożywianie ogółem 

-dotacja 

-własne 

- zasiłki celowe na dożywianie oraz 

świadczenia rzeczowe w ramach 

rządowego programu 

„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

-dożywianie dzieci w szkołach 

3170 

 

 

227 

 

 

 

 

2943 

152 122,20 

120 000,00 

32 122,20 

                     131 584,00 

 

 

 

 

                       20 538,20 

5. Zasiłki celowe i specjalne celowe 

(własne), tj. zakup odzieży, obuwia, 

opału, żywności artykułów szkolnych, 

drobne remonty, leki, świadczenia 

medyczne itp 

20 8 100,00 

6. Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia 

losowego 

1 1 500,00 

7. Domy Pomocy Społecznej (5 osób, w tym            

1 dziecko) (środki własne) 

--- 134 237,30 

8. Piecza zastępcza- 3 dzieci (rodzina 

zastępcza spokrewniona) (środki własne) 

--- 12 492,00 

9. Asystent rodziny – 7 rodzin (dotacja) --- 8 808,00 

10. Schronisko im. św. Brata Alberta w 

Przemyślu - 1 osoba 

366 10 980,00 

Zadania zlecone 
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11. Wynagrodzenie dla opiekuna za 

sprawowanie kurateli (środki własne) 

--- 3 850,00 

12. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

300 7 502,00 

 

Ponadto w ramach swojej działalności GOPS realizuje zadania z zakresu: 

Świadczeń rodzinnych które dzielą się na cztery grypy: 

- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

- świadczenia opiekuńcze : zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

- świadczenie rodzicielskie 

 

Tabela nr  2. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2020 

 

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych            
świadczeń w złotych 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny 3949 467 698,00 

2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 18 18 000,00 

3. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem   
w okresie korzystania z urlopu            
wychowawczego 

53 20 309,00 

4. Dodatek z tytułu samotnego           
wychowywania dziecka 

102 20 486,00 

5. Dodatek z tytułu kształcenia 
i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

304 32 380,00 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 

243 24 300,00 

7. Dodatek z tytułu wychowania dziecka     
w rodzinie wielodzietnej 

776 73 720,00 

8. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

649 47 245,00 
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Świadczenia opiekuńcze 

9. Zasiłek pielęgnacyjny 1 409 304 118,00 

10. Świadczenie pielęgnacyjne 350 638 718,00 

11. Specjalny zasiłek opiekuńczy 228 140 860,00 

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

12. Jednorazowa zapomoga z tytułu            
urodzenia się dziecka 

34 34 000,00 

 Świadczenie rodzicielskie 

13. Świadczenie rodzicielskie 150 125 397,00 

Zasiłek dla opiekuna 

14. Zasiłek dla opiekuna 93 57 102,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe 

15. Składki na ubezpieczenie             
emerytalno-rentowe opłacane za 
osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne 

319 135 994,00 

16. Składki na ubezpieczenie             
emerytalno-rentowe opłacane za 
osoby pobierające specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

186 31 427,00 

17. Składki na ubezpieczenie             
emerytalno-rentowe opłacane za 
osoby pobierające zasiłek dla 
opiekuna 

44 7 522,00 

18. Składki na ubezpieczenie             
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne 

249 40 850,00 

19. Składki na ubezpieczenie             
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

216 12 007,00 

20. Składki na ubezpieczenie             
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające zasiłek dla 
opiekunów 

68 3 800,00 

21. Składki na ubezpieczenie społeczne 61 5 866,00 



Raport o stanie Gminy Gać za 2020 rok 

23 
 

rolników 

 

 

Fundusz Alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie 

przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, 

gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo                  

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł. 

 

Tabela nr 3.Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2020 

L.p. Świadczenie Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wypłaconych            

świadczeń w złotych 

Fundusz alimentacyjny 

1. Świadczenia z funduszu             

alimentacyjnego 

224 89 800,00 

 

 

Łączna kwota wydatków poniesionych na świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny  w 2020 r. wyniosła 2 366 188,42 zł 

 

Dłużnicy alimentacyjni 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 

należności  w  wysokości  świadczeń  wypłaconych  z  funduszu  alimentacyjnego  osobie 

uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. 

W 2020 r. wydano 13 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego.  

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego wyniosły 53 501,60 zł z tego: 

- przekazane na dochody budżetu państwa 41 637,48 zł,  

- odsetki ustawowe za opóźniania 23 841,28 zł, 

- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela 11 864,12 zł. 
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Ogólna kwota zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń                       

z funduszu alimentacyjnego wynosi 1 253 722,34 zł.  

Wystąpiono z 10 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. 

Przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od 

dłużników alimentacyjnych. Przekazano 8 informacji dotyczących podjęcia działań 

wobec dłużników alimentacyjnych. Przekazano 165 informacji do pięciu biur informacji 

gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych z tytułu należności 

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz należności powstałych z tytułu zaliczek 

alimentacyjnych. Wystąpiono z 3 wnioskami o ustalenie miejsca pobytu dłużników 

alimentacyjnych. Przekazano 10 informacji komornikom sądowym oraz dłużnikom 

alimentacyjnym o przyznanych świadczeniach oraz o stanie zadłużenia. Wystąpiono z 9 

wnioskami do organów właściwych o podjęcie działań wobec dłużników 

alimentacyjnych. Zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako 

bezrobotny lub poszukujący pracy. Zwrócono się z 1 wnioskiem do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Przeworsku o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. 

Wysłano 10 zawiadomień do prokuratury odnośnie podejrzenia popełnienia 

przestępstwa.  

 

Karta Dużej Rodziny 

W 2020 r. przyjęto 36 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny, wydano 72 karty 

w wersji tradycyjnej i 4 w wersji elektronicznej.  

 

Zespół Interdyscyplinarny 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                   

w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych wobec osób i rodzin uwikłanych                       

w problem przemocy w rodzinie w 2020 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu 

Interdyscyplinarnego (co kwartał), w trakcie których monitorowane były wszystkie 

przypadki występowania przemocy w rodzinie w Gminie. W roku 2020 wszczęto 10 

spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”,  w tym 8 zamknięto. Liczba osób 

poszkodowanych w wyniku przemocy wyniosła 47, w tym 9 dzieci. 

Przewodniczący powołał 10 grup roboczych, które w trakcie 115 spotkań 

zajmowały się indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej. 

Praktyka działalności grup roboczych na terenie gminy Gać wskazuje, iż 

najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie do pracy w grupach roboczych pracownika 
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socjalnego oraz dzielnicowego, jako że są to najczęściej osoby znające sytuację rodziny, 

w której występuje przemoc. W dalszej kolejności do pracy w grupach roboczych 

kierowani są pracownicy pozostałych podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu, 

ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, gdyż potrzebni są do wypracowania i następnie 

zrealizowania planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc domową. 

 

 

7. Gospodarka komunalna  

Na terenie Gminy Gać znajduje się jedno ujęcie wody w miejscowości Dębów na 

działce nr ewid. 544/1 składające się z dwóch studni głębinowych S-1 o głębokości 28 

m i S-1A o głębokości 24,4m. Wydajność ujęcia wynosi 363 m2 /dobę.  

W 2020 roku wykonany został remont hydroforni w miejscowości Dębów. 

Remont polegał na wymianie zużytego hydroforu na pompę ciśnieniową. Koszt 

remontu wyniósł 17 835,00 zł brutto.  

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do wodociągu wynosi 1362                                                          

W 2020r. wymienionych zostało 20 wodomierzy  o klasie metrologicznej B. 

Wykonanych zostało 10 nowych przyłączy wodociągowych. 

Łącznie wystąpiło 9 awarii sieci. Według szacunków starty wodociągowe                              

w miejscowości Dębów wyniosły około 20 % natomiast na wodociągu zasilającym 

pozostałe miejscowości około 23%. 

W zakresie sieci kanalizacyjnej 1215 gospodarstw jest wpiętych bezpośrednio do 

sieci natomiast 16 gospodarstw posiada zbiorniki bezodpływowe oraz 5 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  W  2020 roku wykonanych zostało 13 nowych 

przyłączy kanalizacyjnych. 

 

Tabela 11. Zestawienie cen wody i ścieków brutto, porównanie w skali powiatu.  

Lp. Jednostka Cena 1 m3 
wody 

Cena 1 m3 
ścieków 

RAZEM 
Woda + 

ścieki 

Opłata 
abonamentowa 

1 Gmina Gać 3,65 zł. 3,28 zł. 6,93 zł.  3,24 zł/miesiąc  

2 Gmina Przeworsk 4,00 zł. 5,63 zł. 9,63 zł. 0,10 zł/doba  

3 Gmina Zarzecze 3,46 zł. 4,15 zł. 7,61 zł. 7,21 zł/miesiąc 

4 Gmina Adamówka  2,38 zł. 3,89 zł. 6,27 zł. 7,13 zł/miesiąc  

5 Gmina Jawornik 
Polski 

2,73 zł. 2,95 zł. 5,68 zł. - 
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6 Gmina Tryńcza  2,88 zł. 6,79 zł. 9,67 zł. 2,50 zł/miesiąc 

7 Miasto Przeworsk 4,19 zł. 4,96 zł. 9,15 zł. 7,62 zł/miesiąc 

8 Miasto i Gmina 
Kańczuga  

3,52 zł. 5,86 zł. 9,38 zł. 3,67 zł/miesiąc 

9 Miasto i Gmina 
Sieniawa 

5,29 zł. 8,45 zł. 13,74 zł. 3,67 zł/miesiąc 

 

Łączny wymiar zobowiązań za wodę i ścieki wyniósł 806 659,81 zł. Wpłaty 

wyniosły  765 838,40  zł. co stanowi 95%. 

Odbiór odpadów komunalnych odbywał się na podstawie zawartej umowy z firmą 

EKO-LINE Usługi Komunalne Sp. z o.o wybranej w oparciu o przepisy zamówień 

publicznych. Liczba nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi wynosiła 1216.  W trakcie roku zebranych zostało 947,90 Mg odpadów 

komunalnych z czego zdecydowana większość tj.595,26 Mg stanowiły odpady 

zmieszane.  

 

Wykres 7.  Zestawienie ilości odebranych odpadów w poszczególnych latach.  
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Tabela 12. Zestawienie cen odbioru odpadów, porównanie w skali powiatu. 

Lp.  Jednostka Odpady 
segregowane            
od osoby 

Odpady 
niesegregowane 
od osoby  

Inne 

1 Gmina Gać 10,00 zł. 20,00 zł.  

2 Gmina Przeworsk 11,00 zł. 22,00 zł. Gospodarstwa 5 osobowe                    
i więcej-  40,00zł. 
segregowane i 80,00 zł. 
niesegregowane  

3 Gmina Zarzecze 6,00 zł. 12,00 zł.  

4 Gmina 
Adamówka  

7,70 zł. 15,40 zł.   

5 Gmina Jawornik 
Polski 

  Odpady segregowane:  
1 osoba- 17,00 zł. 
2 osoby - 32,00 zł. 
3 osoby - 48,00 zł. 
4 osoby – 62,00 zł 
5 osób -    75,00 zł. 
6 osób -    87,00 zł.  
Kolejne osoby -10,00 zł. 
 
Odpady niesegregowane:  
1 osoba- 20,00 zł. 
2 osoby - 40,00 zł. 
3 osoby - 58,00 zł. 
4 osoby – 72,00 zł 
5 osób -    85,00 zł. 
6 osób -    95,00 zł.  
Kolejne osoby -10,00 zł. 

6 Gmina Tryńcza  7,50 zł. 15,00 zł.  

7 Miasto Przeworsk 13,50 zł. 22,00 zł.  

8 Miasto i Gmina 
Kańczuga  

7,00 zł. 15,00 zł. Budynki wielorodzinne 13,00 
zł. Segregowane i 15,00 zł. 
Niesegregowane  

9 Miasto i Gmina 
Sieniawa 

8,00 zł. Wieś 

10,00 zł. 
Miasto  

16,00 zł. Wieś 

20,00 zł. Miasto  

Rodziny dwupokoleniowe-
wieś: 

Segregowane -40,00 zł. 
Niesegregowane -80,00 zł 
 
Rodziny dwupokoleniowe-
miasto: 
Segregowane -50,00 zł. 
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Niesegregowane -100,00 

 

Łączny wymiar zobowiązań za odbiór odpadów w 2020r. wyniósł 999 596,93 zł. 

Wpłaty wyniosły 945 057,20 zł. co stanowi 94 %.    

 

8. Działalność kulturalna i promocyjna  

 

Na terenie Gminy Gać funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Biblioteka 

Publiczna Gminy Gać oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gaci.  

Biblioteka Publiczna Gminy Gać w roku 2020 w swoich strukturach posiadała:  

 bibliotekę główną w miejscowości Gać 

 filię mieszczącą się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym                                

w Białobokach.  

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku wynosił 11 058 woluminów, w tym 5 915 

woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 3 420 woluminów literatury pięknej dla 

młodzieży i dzieci oraz 1 723 woluminów literatury niebeletrystycznej.  Zakupionych 

zostało 244 nowych książek – 123 ze środków samorządowych i 121 ze środków 

MKiDzN – kwota dofinansowania w ramach  programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych to 

3 000 zł.  

Liczba czytelników wynosiła 246 osoby.  

Stan komputerów na koniec roku wynosił 5 szt. – 2 stanowiska dostępne dla 

czytelników oraz 3 stanowiska wykorzystywane do prac bibliotecznych. Wszystkie 

stanowiska komputerowe posiadają dostęp do internetu. Biblioteka posiada w swoich 

zasobach biblioteczny program komputerowy MAK +, w którym trwa wprowadzanie 

księgozbioru. Na koniec roku wprowadzono 100 % egzemplarzy do wypożyczenia. Od 

dnia 1 stycznia 2020 r. biblioteka udostępnia swoje zbiory wyłącznie metodą 

elektroniczną, każdemu użytkownikowi zakładana jest nowa karta czytelnika dająca 

możliwość śledzenia wypożyczeń i zwrotów książek, rezerwacji oraz prolongat na 

swoim indywidualnym koncie w portalu www.szukamksiążki.pl  

Do najciekawszych form promocji biblioteki minionego roku należy zaliczyć: 

 lekcje biblioteczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Gaci o zasłużonych 

Gacanach – „Ignacy Solarz – Patron SP w Gaci” oraz „Przez tą naszą gacką wieś 

– malarstwo Józefa Puchały”; 

 gromadzenie i opracowanie materiałów do publikacji albumowej „Czas 

zatrzymany  

w obrazach – Puchała gacki artysta”; 
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  warsztaty z: wykonywania naturalnych kosmetyków, szycia z filcu (torebki, 

portfele, etui), zielarskie z tworzenia wianków, biżuterii z lnu, malowanie 

szklanych bombek: 

 „Wakacje w Szynku” oraz „Ferie z biblioteką” – zajęcia edukacyjne, ruchowe  

i sportowe dla dzieci i młodzieży; 

 udział w ogólnopolskich kampaniach: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Czytanie 

Narodowe”, które miało miejsce w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym                   

w Białobokach; 

 przygotowanie i opracowanie wystaw tematycznych: „Jubileusz 100. rocznicy 

urodzin Jana Pawła II ”, „Józef Puchała – malarz amator”, „Życie zamknięte                    

w starej fotografii”, „W co ubierali się nasi pradziadkowie”; 

 współorganizacja ważniejszych imprez i rocznic o randze gminnej: Jubileusz 50 

– lecia pożycia małżeńskiego, Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

„Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w 77. rocznicę Pacyfikacji wsi Gać”, 

Najzdolniejszy Uczeń Gminy Gać, Uroczyste oddanie krytego kortu tenisowego 

przy Szkole Podstawowej w Gaci; 

 wspieranie i upowszechnianie twórczości refleksyjnej oraz literackiej lokalnych 

artystów; 

 oferta cyklicznych zajęć z techniką 3D (okulary VR) skierowana do uczniów                       

w różnym przekroju wiekowym uczniów z terenu gminy i powiatu;  

 lekcje muzealne na terenie „Szynku” w Białobokach, 

 współpraca w zakresie zajęć rękodzielniczych i promujących czytelnictwo wśród 

uczestników Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Białobokach. 

 

Najważniejsze działania promocyjne gminy:  

 udział w programie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”, 

 wydanie gazety gminnej „Z życia Gminy Gać – 2019 – Nowa kadencja – 

Nowy etap rozwoju”, 

 artykuły w lokalnej prasie,  

 facebook Gminy Gać, GBP Gać,  

 strona internetowa Gminy Gać,  GBP Gać,  

 aplikacja BLISKO. 

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa, działalność                                        

i funkcjonowanie biblioteki uległy zmianie i ograniczeniu. Według wytycznych                               

i rekomendacji Biblioteki Narodowej  od 12 marca 2020 nasza Biblioteka została 

zamknięta dla czytelników w celu ograniczenia rozpowszechniania się pandemii. 

Udostępnianie zbiorów tak na zewnątrz, jak i na miejscu nie było możliwe, za ten okres 

nie były naliczane opłaty za przetrzymanie książek, wszystkie wypożyczenia zostały 
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automatycznie przedłużone do ponownego otwarcia biblioteki. Mimo zamkniętych 

drzwi pracowaliśmy i byliśmy w pełnej gotowości. Przeszliśmy na zdalny tryb pracy. Ten 

trudny czas aktywnie wykorzystano na remont, malowanie i gruntowną selekcję 

księgozbioru nieczytanego od 20 lat i zniszczonego. Wymienione zostały stare 50 –

letnie regały, wymieniono również wykładzinę i stworzono kącik dla czytelnika.  

Po ponownym otwarciu biblioteki w maju stosując się do zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotece wprowadzona została 3 dniową 

kwarantannę dla książek zwracanych przez czytelników. Zbiory bez wolnego dostępu 

do półek wypożyczane były w specjalnym okienku w drzwiach bibliotecznych. 

Następnie wypożyczanie odbywało się w pomieszczeniu bibliotecznym, wyłącznie przy 

ladzie bibliotecznej wyposażonej w szybę ochronną. Na zasadach ogólnego 

przestrzegania obostrzeń i reżimu sanitarnego udostępnialiśmy księgozbiór na 

zewnątrz. W celu otwarcia wypożyczalni (bez wolnego dostępu do regałów) 

pracownicy zostali wyposażeni w rękawiczki, maseczki lub przyłbice, zakupione zostały 

płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. W celu bezpieczeństwa wizyt w naszej placówce 

wprowadzono rezerwację wizyty poprzez telefon lub e-maila. Została również 

wprowadzona nowa forma obsługi czytelników „Książka na telefon” poprzez 

dowożenie zbiorów pod wskazany adres po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym 

bądź mailowym. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w 2020 r. prowadził działalność w ograniczonym zakresie 

z powodu ogłoszonej 12 marca pandemii CORONAWIRUSA. 

Udało się zorganizować około trzydziestu przedsięwzięć zróżnicowanych, głównie 

lokalnych. Ponadlokalnym wydarzeniem był XIV Rejonowy Przegląd Kolę  i Pastorałek 

„Z kolędą przez wieki”. Zorganizowany został 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Odbyła się trzecia część koncertu jubileuszowego Orkiestry Dętej z okazji 

jubileuszu 30 – lecia jej działalności. Zespół Ludowy „Białoboczoki” wziął udział w XVIII 

Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych „WĄTKI FOLKLORU LUDOWEGO” 

w Starym Dzikowie. Kapela Ludowa „Gacoki” wraz z Regionalnym Zespołem Pieśni                      

i Tańca „Markowianie” wzięła udział w warsztatach tanecznych w Powsinie. Kapela 

Ludowa „Gacoki” wzięła też udział w wyjeździe szkoleniowym wspólnie z RZPiT 

„Markowianie” do Tokarni koło Kielc, gdzie nagrała audycję do radia. Kapela Ludowa 

„Gacoki” wzięła udział w otwarciu krytego kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej 

w Gaci. Kapela Ludowa „Gacoki” nagrała pastorałkę „Jedziemy  z kapelą” która została 

umieszczona na komunikatorach GOK. 

Prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej to kontynuacja istniejących 

form, a także otwartość na nowe inicjatywy takie jak zajęcia ZUMBY Fitness dla kobiet 

oraz zajęcia z robotyki i programowania „MISJA ROBOTYKA” dla dzieci z klas I – V.  

Stałym przedsięwzięciem realizowanym przez GOK są zajęcia folklorystyczne z zakresu 

śpiewu w Dziennym Domu „SENIOR WIGOR” w Białobokach.                    
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Od czerwca 2019 r. trwały prace związane z projektem dotyczącym wydania 

książki pt. ”Tańce przeworskie” autorstwa pani Alicji Haszczak. Prace polegały m.in. na 

spotkaniach i konsultacjach z animatorami kultury ludowej regionu przeworskiego, 

sesjach zdjęciowych w których uczestniczyli członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni                  

i Tańca  oraz Kapeli Ludowej „GACOKI”. W tym czasie zgromadzono i opisano 

autentyczne tańce, przyśpiewki, stroje, gwarę, obrzędy oraz zwyczaje regionu 

przeworskiego. Celem pokrycia kosztów publikacji napisany został projekt, który przez  

LGD „Dorzecze Mleczki” złożony został do Urzędu Marszałkowskiego. Projekt został 

przyjęty i opiewa na kwotę 50.000,00 zł. W ramach tego projektu oprócz książki „Tańce 

przeworskie” wydany zostanie również album przygotowany przez Bibliotekę Publiczna 

Gminy Gać pt. „Czas zatrzymany w obrazach – PUCHAŁA GACKI ARTYSTA”. Cały rok 2020 

odbywały się intensywne prace związane z realizacją tego projektu. Książki zostaną 

wydane w pierwszym półroczu 2021 r. 

Okres zawieszenia działalności merytorycznej wykorzystany został do 

przeprowadzenia remontów w GOK. Wycyklinowano  i pomalowano parkiet na sali 

widowiskowej, scenie, balkonie, sali konferencyjnej i pomieszczeniu biurowym. 

Pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia GOK. Zakupiono i wymieniono kasetony 

na suficie sali widowiskowej i sceny. Wykonano dodatkowe oświetlenie  sceny. 

Wykonano i zamontowano nagłośnienie stacjonarne sali widowiskowej. Zakupiono                    

i wykonano zabudowę garderobianą na potrzeby orkiestry dętej. Wszystkie te prace 

wykonane zostały dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Grażyny Pieniążek.  

Oprócz remontu parkietów wszystkie prace remontowe wykonali pracownicy Urzędu 

Gminy w ramach godzin pracy. 

Działalność stała polega na organizacji i prowadzeniu prób z amatorskimi 

zespołami takimi jak: 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki” grupa młodzieżowa 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki” grupa dziecięca 

Kapela Ludowa „Gacoki”  

Zespół Śpiewaczy „Dębowianie”  

Zespół Śpiewaczy „Gacanki”  

Zespół Śpiewaczy „Woliczanki”  

Orkiestra Dęta  

 Grupa mażoretek  

Zespół Ludowy „Białoboczoki” 

Dzienny Dom SENIOR WIGOR  w Białobokach  

Podsumowując w/w zajęcia stałe w amatorskich zespołach ruchu artystycznego łącznie 

w 2020 roku odbyły się 124 próby, co stanowi 231 przepracowanych godzin,    w których 

uczestniczyło 1.706 osób.  

 

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci  w roku 2020 wynosił 240 442,17 zł,  na który 



Raport o stanie Gminy Gać za 2020 rok 

32 
 

składały się fundusze z:  

 221 400,00 zł - dotacji organizatora tj. Gminy Gać, dotacja  

      5 615,00 zł – darowizny, sponsoring 

      2 120,00 zł  – zwrot za usługi transportowe 

    11 268,59 zł – pozostałe usługi 

            38,58 zł – inne przychody 

            Szczegółowa informacja o działalności GOK i zespołów zawarta jest w rocznym 

sprawozdaniu z działalności statutowej, w kronikach GOK oraz na komunikatorach: 

https://www.gokgac.naszgok.pl   

https://www.facebook.com/gokgac/ 

https://www.facebook.com/KapelaLudowaGacoki/ 

https://www.facebook.com/orkiestradetaospgac/ 

https://youtube.com/channel/UCk0VoS1Qg9iPCZt8Xd8Bs6Q 

 

 

 

9. Informacja o stanie mienia komunalnego  

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 48 547 558,57 

zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wskazana kwota obejmuje również 

majątek administrowany przez jednostki organizacyjne w skład którego wchodzą 

budynki będące własnością Gminy o łącznej wartości 6 164 876,33 zł. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Gać była właścicielem gruntów  

o powierzchni 100,4910 ha, których wartość wynosi 957 856,02 zł. Powierzchnia 

gruntów będących w samoistnym posiadaniu Gminy to ogółem 65,1781 ha o 

szacunkowej wartości 751 284, 00 zł. Poza terenem gminy znajdują się lasy stanowiące 

mienie komunalne, zajmujące powierzchnię 2,44 ha o wartości 120 000,00 zł.  

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie gruntów: 

 nie nabyto na podstawie aktów notarialnych prawa własności, 

 nie nabyto na podstawie aktu notarialnego prawa użytkowania wieczystego, 

 nie dokonano zbycia oraz nabycia w trybie decyzji administracyjnej prawa 

własności, 

 nie nabyto na podstawie innych czynności prawnych – pierwokup, zasiedzenie, 

 nie dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 

 dokonano sprzedaży w drodze przetargowej: nieruchomość oznaczona jako 

działka  

nr 142/2 położona w obrębie Ostrów gmina Gać – przetarg ustny 

nieograniczony, 

https://www.gokgac.naszgok.pl/
https://www.facebook.com/gokgac/
https://www.facebook.com/KapelaLudowaGacoki/
https://www.facebook.com/orkiestradetaospgac/
https://youtube.com/channel/UCk0VoS1Qg9iPCZt8Xd8Bs6Q
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 nie dokonano zamiany, 

 nie przekazano w użytkowanie wieczyste, 

 ustanowiono na nieruchomości obejmującej działki nr 1555/2, 1568/6, 1568/7, 

1568/8 położone w obrębie Gać służebność gruntową polegającą na prawie 

przejazdu i przechodu dla każdoczesnych właścicieli działki nr 1569. 

Grunty oddane w dzierżawę na dzień 31.12.2020 r. o łącznej powierzchni 36,1788 ha. 

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2020 r. zajmują 

powierzchnię 0,0900 ha. 

W 2020 roku sprzedano nieruchomości gminne o łącznej powierzchni 0,1205 ha za 

kwotę 23 567 zł.  

 

10. Sprawy administracyjne  

W 2020 roku w Urzędzie Gminy Gać w systemie elektronicznego obiegu 

dokumentów zarejestrowane zostało 2 316 korespondencji z czego 1 618 wpłynęło 

pocztą tradycyjną a pozostała część 698 elektronicznie poprzez EPUAP lub e-mail. 

Liczba korespondencji wytworzonej w urzędzie to 8 867 z czego 91 zostało wysłane 

elektronicznie poprzez EPUAP, 3 026 pocztą tradycyjną a 5 750 zostały rozprowadzone 

w własnym zakresie poprzez kuriera gminnego.  

Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, która wpłynęła do 

Urzędu Gminy wynosiła 23. Na wszystkie wnioski została udzielona odpowiedź                        

w ustawowym terminie.  

Liczba skarg, które wpłynęły do urzędu i jednostek organizacyjnych wyniosła 0.  

 

Wydane decyzje administracyjne:  

1. Decyzje o zakończeniu postępowania rozgraniczeniowego – 2 szt.  

2. Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości – 2 szt.  

3. Decyzje lokalizacyjne na umieszczenie urządzeń obcych w nieruchomościach 

gminnych 8 szt.  

4. Decyzje o naliczeniu opłaty za zajęcie nieruchomości gminnej pod urządzenia obce 

– 3 szt.  

5. Decyzje o warunkach zabudowy – 18 szt.  

6. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9 szt.  

7. Rozpatrzone wnioski o usunięcie drzew – 106 szt.  

8. Decyzje w sprawie wymiaru podatków – 2 419 szt.  

9. Decyzje w sprawie zmiany wymiaru zobowiązania pieniężnego – 305 szt.  
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10. Decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów – 17 szt.  

11. Decyzje w sprawie określenia nadpłaty podatku – 19 szt.  

 

11. Realizacja uchwał Rady Gminy Gać 

W 2020 roku Rada Gminy Gać odbyła 7 sesji, na których podjęto 60 uchwał z czego 

9 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 51 

weszło w życie z dniem podjęcia.  

W 2020 roku poszczególne Komisje Rady Gminy odbyły następującą ilość 

posiedzeń:  

1. Komisja Rewizyjna - 2 posiedzeń, 

2. Komisja Gospodarki i Budżetu - 7 posiedzeń, 

3. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych - 7 posiedzeń,  

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 2 Posiedzeń.  

  

 

Wójt Gminy Gać realizował w 2020 roku uchwały Rady Gminy Gać w zakresach: 

 

1) budżetowych, w tym: w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej na 2020 rok, w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać 

za 2019 rok, w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres 

przekraczający rok budżetowy,  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych,                 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać, w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego,                    

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,                     

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać, w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych.  

 

2) społecznych, w tym: w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gaci, w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Gać, w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać, w sprawie przystąpienia 

Gminy Gać do realizacji projektu pod nazwą „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na 

rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, w sprawie powołania Lokalnego 
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Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Gać, w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań                     

w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień.  

 

3) gospodarczych, w tym: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,                           

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze 

bezprzetargowej, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu                 

z dotychczasowym najemcą, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości, w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą, w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gać, w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  

 

4) organizacyjnych, w tym: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy rady oraz 

komisji stałych, w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac 

społecznie użytecznych, w sprawie wotum zaufania i absolutorium Wójta Gminy 

Gać, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu 

obywatelskiego, w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy                      

w Gaci oraz nadania statutu, w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących zmiany 

przepisów prawa.  

 

12. Realizacja polityk, programów i strategii  

W 2020 r. były realizowane następujące polityki, programy i strategie:  

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gać - UCHWAŁA Nr LI/315/2014 Rady 

Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gać na lata 2014 – 2020  

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gać została przyjęta Uchwałą Nr 

LI/315/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. Dokument ten, chociaż 

uchwalony i zatwierdzony, nie jest dokumentem zamkniętym. Dotyczy bowiem 

szeroko rozumianego rozwoju gminy, a więc procesu dynamicznego. Poniżej 

przedstawiony został stopień realizacji strategii zgodnie z celami strategicznymi 

oraz planem działania zawartym w strategii.  

Obszar gospodarczy: Pobudzenie lokalnego potencjału gospodarczego 
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Cel 3. Dywersyfikacja struktury gospodarki lokalnej: Cel realizowany był poprzez 

udostępnianie na stronie gminy i facebooku wszelkich informacji na temat 

szkoleń, spotkań i możliwości pozyskiwania środków na rozwój pozarolniczych 

form zatrudnienia 

Cel 7. Modernizacja i rozwój lokalnego układu komunikacyjnego: Cel realizowany 

był poprzez następujące zadania:  

 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

 Przebudowa drogi gminnej Białoboki nr 110557R Gać – Ostrów w km 1+850 do 

2+685 

Obszar społeczny: Prężnie funkcjonująca społeczność lokalna  

Cel 2. Podejmowanie działań pomocnych w znalezieniu pracy przez osoby 

bezrobotne: Cel był realizowany poprzez współprace gminy z PUP , organizację                

i prowadzenie staży  i prac interwencyjnych oraz innych form wspomagających 

zatrudnienie 

Cel 4. Zdrowe społeczeństwo i bezpieczeństwo socjalne: Cel realizowany był 

poprzez następujące zadania: 

 Zmiana sposobu użytkowania budynku Spółdzielczego Uniwersytetu Ludowego 

w Gaci na Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

Obszar kultury, sportu, rekreacji i turystyki 

Cel 1. Rozwijanie różnych form aktywności społecznej: Cel realizowany był poprzez 

następujące zadania: 

 Budowa kortu tenisowego z zadaszeniem halą łukową przy Szkole 

Podstawowej w Gaci 

 

Obszar środowiskowy: Rozwijanie zakresu i jakości świadczonych usług                                 

z poszanowaniem wymogów środowiska  

Cel 1. Usprawnienie warunków dbałości o środowisko naturalne: Cel realizowany 

był poprzez następujące zadania: 

 Kontynuacja przebudowy i remont istniejącej oczyszczalni ścieków                                   

w miejscowości Mikulice gmina Gać 

 Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w Mikulicach  

 

Cel 2. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa uwzględniająca ochronę 

środowiska naturalnego: cel realizowany był poprzez kontynuację wraz ze 

Starostwem Powiatowym w Przeworsku procesu scalania gruntów na terenie wsi 

Wolica i Mikulice 
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 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - Uchwała Nr XIV/97/2019 

Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

Program Współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie został w całości zrealizowany w 2020 r.  

Sprawozdanie z jego realizacji zostało przedstawione na Sesji Rady Gminy Gać. 

 

 Program opieki nad zabytkami - Uchwała Nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Gać              

z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Gać na lata 2018 - 2021  

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Gać na lata 2018 – 2021 jest                

w trakcie realizacji. Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku                 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.2082 t.j. z późn. zm.)                    

z realizacji programów wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza, co 2 lata, 

sprawozdanie, które przedstawia radzie gminy.  

Gmina Gać prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków wprowadzoną Zarządzeniem 

nr  1/76/2013 Wójta Gminy Gać  z dnia 21 października 2013 r. Na bieżąco 

włączenie lub wyłączanie obiektów do gminnej ewidencji zabytków prowadzi 

Wójt Gminy Gać w porozumieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. W 2020 roku nie dokonana została żadna zmiana.  

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Gminy 

Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 

Program został w całości zrealizowany w 2020 r. Sprawozdanie dotyczące rocznej 

działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz działań podjętych przez urząd w ramach przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii, zostało przedstawione przez Wójta Gminy Gać na 

sesji  Rady Gminy Gać. 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Gać                

z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy Gać               

z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Gać"  

Zadania i zakładany cel planu był realizowany m.in. poprzez porozumienie                        

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej                                 
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w Rzeszowie w zakresie doradztwa energetycznego w ramach programu „Czyste 

powietrze”.  

 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gać - Uchwała Nr XL/255/2018 Rady Gminy 

Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gać na lata 2017 – 2023, Uchwała Nr 

II/12/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie aktualizacji                      

i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gać na lata 2017 

– 2023 

Lokalny Program Rewitalizacji został zaktualizowany w listopadzie 2018 r. 

Zgodnie z celami rewitalizacji zawartymi w programie prowadzone są działania 

mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy w sferze bytowej, 

środowiskowej oraz społecznej.  Zrealizowano bądź są w trakcie realizacji zadania 

inwestycyjne oraz zadania społeczne wyszczególnione w programie.  

 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt - Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2019 r.                        

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2019 r.   

W 2020 r. usługi w zakresie wyłapywania i odławiania zwierząt oraz ich opieki 

świadczyła firma Usługi Techniczno-Weterynaryjne „Arka-vet” Agnieszka 

Narożnowska ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl. Koszt realizacji usługi to 1966 

zł.  

 

 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło - Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy 

Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r.  w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gać"  

Przeprowadzona analiza stanu aktualnego oraz weryfikacja planów 

przedsiębiorstw energetycznych w świetle prognozy rozwoju obszaru gminy                        

i zmian w popycie na nośniki energii wskazuje, iż w horyzoncie 15 lat wszystkie 

podmioty na obszarze gminy będą posiadać dostęp do energii w odpowiedniej 

ilości i o odpowiednich parametrach.  

Nie zidentyfikowano obszarów problemowych, ani wyraźnych dysproporcji                      

w dostępie do sieci. W trakcie analizy stanu obecnego wykazano, iż samorząd 

realizuje zapisy ustawy o Efektywności Energetycznej oraz prowadzi aktywne 

działania promujące przedsięwzięcia prowadzące do obniżenia zapotrzebowania 

na ciepło 

 

 Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest - Uchwała Nr 

XX/123/2012  Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
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Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Gać na lata 2012 – 2032  

W 2020 r. Gmina Gać realizowała zadania z zakresu usuwania wyrobów 

zawierających azbest w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartość 

zadania wyniosła 25 994,00 w tym dofinansowanie przez Fundusz w kwocie  

22 094,90 zł. Dzięki realizacji zadania unieszkodliwionych zostało 63,4 Mg 

odpadów zawierających azbest.  

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy - Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 

r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                              

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2018 - 2022  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci w ramach realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

prowadził działania informacyjno – edukacyjne (plakaty, ulotki, pogadanki                      

w szkołach), wszczął 10 spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 

zorganizował 4 spotkania zespołu interdyscyplinarnego, zorganizował 115 

spotkań grup roboczych, zapewniał osobom doznającym przemocy poradnictwo, 

pracownicy socjalni pomagali osobom doznającym przemocy w sporządzaniu 

pism procesowych (alimenty, prawo rodzinne, władza rodzicielka, rozwody itp.), 

pracownicy prowadzili indywidualne konsultacje i rozmowy wspierające                              

z osobami doznającymi przemocy, osoby stosujące przemoc kierowane były do 

uczestnictwa w programach korekcyjno - edukacyjnych. W ramach realizacji 

Programu pracownicy GOPS prowadzili wymianę doświadczeń pomiędzy 

przedstawicielami podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. 

 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 2019 – 2021 - Uchwała Nr 

VII/53/2019 Rady Gminy Gać z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Wspierania Rodziny w  Gminie Gać na lata 2019 – 2021  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Gać wspierał rodziny w przywracaniu im zdolności do pełnienia 

ich zadań poprzez: diagnozowanie i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin, 

integrowanie i doskonalenie lokalnego systemu wsparcia rodziny, w tym 

kompetencji kadr działających na rzecz dziecka i rodziny, poprawę 

funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku 

rodzinnym, przeciwdziałanie marginalizacji  społecznej rodziny dysfunkcyjnych, 

uwrażliwienie i aktywizowanie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci i rodzin 

dysfunkcyjnych, promowanie rodziny jako priorytetu w pracy instytucji i służb 

działających na jej rzecz. 



Raport o stanie Gminy Gać za 2020 rok 

40 
 

 

 Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego - Uchwała Nr IX/68/2019 Rady 

Gminy Gać z dnia 26 czerwca 2019 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Gminy Gać na lata 2019 - 2022  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci w ramach realizacji Gminnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego prowadził działania informacyjno – 

edukacyjne o dostępnych formach pomocy dla osób w stanach kryzysu 

psychicznego, współpracował z ośrodkami zdrowia z terenu gminy. 

 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych - Uchwała Nr XV/92/2015 Rady 

Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów  Społecznych na terenie Gminy Gać na lata 2016-2021 

W ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Gać pracownicy GOPS monitorują problemy społeczne, prowadzą pracę socjalną 

z bezrobotnymi beneficjentami ośrodka, współpracują z instytucjami                                       

i podmiotami działającymi w obszarze aktywizacji zawodowej, współpracują                       

z ośrodkami lecznictwa odwykowego, zapewniają specjalistyczne poradnictwo 

osobom doznającym przemocy, opracowują i wdrażają gminne programy                           

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i przemocy domowej, realizują działania profilaktyczne wśród dzieci               

i młodzieży z zakresu uzależnień od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, 

realizują działania profilaktyczne wśród dorosłych mieszkańców gminy z zakresu 

uzależnień od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, stale monitorują sytuację 

mieszkańców gminy  z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, prowadzą 

współpracę z domami pomocy społecznej, zapewniają dostęp do 

instytucjonalnego wsparcia na rzecz osób starszych, zapewniają dostępność dla 

rodzin niewydolnych opiekuńczo – wychowawczych do wsparcia w zakresie 

kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego wypełniania roli rodzica, 

realizuje dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich oraz niewydolnych 

opiekuńczo – wychowawczych, realizuje projekty ze środków zewnętrznych 

dostosowanych. 

 

 

 

13. Pozycja gminy w rankingach  

 

Ranking samorządów 2020 

Ranking samorządów jest organizowany przez Dziennik „Rzeczpospolita” od 14 

lat. Sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty 
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w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz 

w zakresie jakości zarządzania. „Odpowiednie zarządzanie zasobami w tych obszarach 

zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego 

rozwoju”. 

Nasza niewielka gmina uplasowała się na 449 miejscu w Polsce na 1537 gmin wiejskich. 

W 2019 roku Gmina Gać uplasowała się na 609 pozycji.  

Pozycje gmin wiejskich z powiatu:  

 Jawornik Polski – 264 

 Gmina Adamówka – 81 

 Gmina Gać – 449 

 Gmina Tryńcza – 772 

 Gmina Zarzecze – 138 

 Gmina Przeworsk – 923 

 

Ranking wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach  

Ranking przygotowywany przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 

2015-2017 2016-2018 2017-2019 Gmina 

297 68 50 Jawornik Polski 

232 220 69 Adamówka 

179 330 280 Gać 

927 1111 702 Zarzecze 

860 888 843 Tryńcza 

1387 1284 1271 Przeworsk 

 

 

14. Planowane inwestycje  

Priorytetowe inwestycje planowane do wykonania w najbliższych latach: 

 Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu                              

i kanalizacji 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (w ramach partnerstwa z WZD) 

 Bieżące remonty dróg gminnych i dojazdowych  

 Budowa instalacji fotowoltaicznych – Gminna Oczyszczalnia Ścieków wraz z 

przepompowniami, Żłobek w Ostrowie, Szkoła Podstawowa w Ostrowie, 

Dzienny Dom Senior-WIGOR  

 Remont drogi gminnej nr 110557 R Gać – Ostrów w km od 1+194 do 1+850 

 Remont drogi gminnej 110557 R i 110 569 R od Sklepu Puchały do Sióstr 
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 Rewitalizacja Parku w Mikulicach 

 Przebudowa starej Oczyszczalni Ścieków z przeznaczeniem na Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 110556R – Gać 

Zagumienna 

 Współfinansowanie remontu drogi powiatowej na Wojciechówce – 

poszerzenie i budowa chodnika.  
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