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Raport o stanie Gminy Chłopice w roku 2020
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wójt Gminy Chłopice przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Chłopice w roku 2020.
Wraz z pojawieniem się z Polsce koronawirusa (COVID-19) i wprowadzeniem od dnia
20 marca 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, jednostki samorządu
terytorialnego stanęły przed ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi. Po raz
pierwszy zagrożenie wirusem miało tak istotny wpływ zarówno na społeczeństwo i
gospodarkę, jak i na administrację publiczną wszystkich szczebli.
Rozległość obowiązków, nowych zadań i zmian legislacyjnych, które objęły samorządy z
pewnością zmusiła je do wzmożonej pracy.
Samorządy podjęły działania koncentrujące się między innymi na takich kwestiach jak:












ograniczenie pracy w urzędach, jednostkach podległych oraz spółkach prawa
handlowego (możliwe jest zlecenie pracownikom wykonywania pracy poza miejscem
jej stałego wykonywania w postaci pracy zdalnej);
ograniczenie dostępu do urzędów dla mieszkańców (załatwianie spraw za pomocą
usług internetowych, poczty elektronicznej, korespondencji tradycyjnej, telefonicznie
– ewentualna obsługa petentów w biurach podawczych);
odwołanie i nieorganizowanie imprez masowych i dodatkowych zajęć kulturalnych,
sportowych i innych;
zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół;
nałożenie obowiązków na podmioty lecznicze w zakresie wykonywania określonych
zadań (chodzi przede wszystkim o zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu
leczniczego lub przekazanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu
medycznego w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w
innym podmiocie leczniczym);
problemy ze zwoływaniem i prowadzeniem obrad organów stanowiących – rad gmin,
miast, powiatów i sejmików województw (odbywanie posiedzeń za pomocą środków
komunikacji elektronicznej);
zapewnienie ochrony społeczności lokalnej (zarządzanie kryzysowe).

Niepewność dotycząca kondycji finansowej.
Tym wszystkim działaniom podjętym przez samorządy towarzyszyło z jednej strony
wzmocnienie przez ustawodawcę uprawnień nadanych organom stanowiącym oraz
dotyczących nadzoru wojewodów nad działalnością samorządów, a z drugiej niepewność co
do ich kondycji finansowej. Do ekonomicznych skutków pandemii zaliczyć trzeba spodziewany
spadek dochodów z tytułu: udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i
prawnych) – szacowany nawet na poziomie 40%, podatku od nieruchomości (możliwość
zwolnienie z podatku lub odroczenie terminów płatności w ramach pomocy dla
przedsiębiorców wprowadzonych Tarczą antykryzysową ), innych podatków (podatek od
środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych), opłat lokalnych i innych
dochodów.
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I. Ogólna charakterystyka Gminy.
1. Położenie i powierzchnia
Gmina Chłopice jest gminą wiejską, położoną w południowo - wschodniej Polsce,
w województwie podkarpackim, w południowym paśmie Pogórza Dynowskiego. Zajmuje
powierzchnię 4911 ha.
Teren gminy usytuowany jest we wschodniej części województwa podkarpackiego i stanowi
0,25% jego powierzchni.
W skład gminy Chłopice wchodzi 7 sołectw: Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Lutków,
Łowce i Zamiechów.
Siedziba władz gminy mieści się w Chłopicach. Do największych sołectw gminy należą Łowce,
Chłopice i Boratyn.
Gminami sąsiadującymi z gminą Chłopice są: gmina Radymno od wschodu, od południa gmina
Rokietnica oraz gmina Orły, od północnej strony gmina Pawłosiów i gmina Jarosław, natomiast
od zachodu gmina Roźwienica.
Gmina Chłopice posiada korzystny układ komunikacyjny. Położona jest w odległości 8 km na
południe od Jarosławia i rozciąga się wzdłuż szlaków komunikacyjnych łączących Jarosław
z Pruchnikiem, Kidałowice – Żurawica, Chłopice – Radymno. Przez teren gminy przebiega
odcinek autostrady A – 4.
Gmina Chłopice ma bogatą przeszłość historyczną. Pierwsze unormowane prawa powołujące
gminę Chłopice pochodzą z roku 1933, jednakże w dokumentach Chłopice pojawiają się po raz
pierwszy już w 1435 i 1444 roku. W owych zapiskach wymieniony zostaje właściciel wsi „Nobil
Stanislaus (Stanko) Chłopski de Chłopice”. Przez wieki wieś przechodziła pod opiekę różnych
rodów, aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to cały majątek przejęty został przez państwo.

Mapa Gminy Chłopice z uwzględnienim sołectw oraz ważniejszych obiektów
(źródło: http://chlopice.pl)
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2. Władze Gminy, gminne jednostki organizacyjne.
2.1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt. Obecnie w kadencji 2018 – 2023, od listopada
2018 roku funkcję tę pełni Andrzej Homa.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje
uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w
szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; opracowywanie programów
rozwoju, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania
urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Wójt jest kierownikiem urzędu. Wójt, jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych.
Urząd realizuje zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone do
realizacji gminie oraz zadania realizowane na zasadzie porozumień zawartych z organami
administracji rządowej. Na dzień 31.12.2020 przeciętna liczba pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Gminy wynosiła 22,4 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na stałe 22 etaty.
W okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r zostało podjętych 120 Zarządzeń Wójta Gminy,
regulujących różne obszary działalności, w tym między innymi Zarządzenia dotyczące zmian w
budżecie, przedstawieniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy,
powołaniem komisji przetargowych ds. obejmujących zakres ustawy Gospodarka
nieruchomościami oraz powołaniem komisji ds. przeprowadzania postępowania
przetargowych z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja Rady Gminy trwa
5 lat licząc od dnia wyboru. W gminach do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w
liczbie 15.

Kadr z nagrania XIII Sesji Rady Gminy Chłopice (źródło: http://www.youtube.com)
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Obecny skład Rady Gminy Chłopice VIII kadencji w latach 2018 – 2023 przedstawia się
następująco:
1. Bogusław Dańczuk – Boratyn,
2. Wiesław Homa – Boratyn,
3. Beata Baran – Chłopice,
4. Henryk Kościuk – Chłopice,
5. Andrzej Warański – Chłopice,
6. Piotr Klepak – Dobkowice,
7. Stanisław Niećko – Dobkowice,
8. Henryk Cukier – Jankowice,
9. Franciszek Kiszka – Jankowice,
10. Józef Tarnawski – Lutków,
11. Kazimierz Gral – Łowce,
12. Marek Kwaśny – Łowce,
13. Ryszard Lis – Łowce,
14. Marek Bilinkiewicz – Zamiechów,
15. Zdzisław Sidorczyk – Zamiechów
Funkcję Przewodniczącego Rady sprawuje radny Franciszek Kiszka, funkcję zastępcy
Przewodniczącego radny Piotr Klepak.

Przewodniczący Rady Gminy Chłopice Franciszek Kiszka oraz Zastępca Przewodniczącego Piotr Klepak podczas
Sesji Rady Gminy (źródło: materiały własne)

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o
ile ustawy nie stanowią inaczej.
Do wyłącznej właściwości Rady należy, między innymi: uchwalanie statutu, uchwalanie
budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie
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uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, rozpatrywanie
raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
wotum zaufania z tego tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, przyjmowanie programów rozwoju,
ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań
przez te jednostki, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady gminy.
Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego.
W 2020 r. Rada Gminy przyjęła 50 uchwał. W związku z panującą epidemią Covid 19 Rada
Gminy Chłopice przyjęła uchwały wspierające lokalnych przedsiębiorców, których sytuacja
finansowa uległa pogorszeniu w wyniku Covid .
Lp.

Data Sesji

Nr uchwały

Treść uchwały

Wykonanie

1.

28.02.2020

XIII/107/20

W spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz
komisji stałych

Wójt Gminy
zrealizowana

2.

28.02.2020

XIII/108/20

W spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi

Wójt Gminy
zrealizowana

3.

28.02.2020

XIII/109/20

W spr. zgody na sprzedaż nieruch. położonej w
obrębie ewid. Łowce

Wójt Gminy
zrealizowana

4.

28.02.2020

XIII/110/20

W spr. zgody na sprzedaż nieruch. położonej w
obrębie ewid. Łowce

Wójt Gminy
zrealizowana

5.

28.02.2020

XIII/111/20

W spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości w m. Jankowice

Wójt Gminy
zrealizowana

6.

28.02.2020

XIII/112/20

W spr. wyrażenia zgody na nieodpłat. nabycie
nieruchom.Położonej w m. Jankowice

Wójt Gminy
zrealizowana

7.

28.02.2020

XIII/113/20

W spr. określenia zasad działania i rozmiaru zniżek
obow. godzin zajęć dydakt, wychow. I opiekun
nauczycielom zajmującym stanowiska kierow.

Wójt Gminy
zrealizowana

8.

28.02.2020

XIII/114/20

W spr. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Chłopice na 2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

9.

27.05.2020

XIV/115/20

W spr. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana
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10.

27.05.2020

XIV/116/20

W spr. wysokości ekwiwalentu dla członków OSP za
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach

Wójt Gminy
zrealizowana

11.

27.05.2020

XIV/117/20

W spr. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Chłopice na 2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

12.

27.05.2020

XIV/119/20

W spr. uchylenia uchwały własnej nr XXI/113/97 w
spr. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Wójt Gminy
zrealizowana

13.

27.05.2020

XIV/120/20

W spr. zwolnienia z podatku od nieruchom przedsięb
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
wyniku COVID

Wójt Gminy
zrealizowana

14.

30.07.2020

XV/121/20

W spr. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

15.

31.07.2020

XV/122/20

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

Wójt Gminy
zrealizowana

16.

30.07.2020

XV/123/20

W spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gm Chłopice
z tyt. wykonania budżetu za 2019 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

17.

30.07.2020

XV/124/20

W spr. określania średnich cen jednostek paliwa w
Gm.Chłopice na rok szk. 2020/21

Wójt Gminy
zrealizowana

18.

30.07.2020

XV/125/20

W spr. zwolnienia w podatku od środków
transportowych za część roku 2020

Wójt Gminy
zrealizowana

19.

30.07.2020

XV/126/20

W spr. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Chłopice na 2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

20.

30.07.2020

XV/127/20

W spr. wprowadz. zmian w Wieloletn. Prognozie
Finans. Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

21.

30.07.2020

XV/128/20

W spr. wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody
Podk. wnioskiem o przek. Na rzecz Gminy
nieruchomości Skarbu Państwa

Wójt Gminy
zrealizowana

22.

30.07.2020

XV/129/20

W spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruch. stanowiących Własność Gminy

Wójt Gminy
zrealizowana

23.

08.09.2020

XVI/130/20

W spr. zmiany uchwały własnej nr XV/125/20 w spr.
zwolnienia z podatku od środków transport. Za cześć
2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowan

24.

08.09.2020

XVI/131/20

W spr. zmiany uchwały własnej nr XV/127/20 w spr.
wprowadzenia zmian w WPF Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

25.

08.09.2020

XVI/132/20

W spr. zmiany uchwały własnej nr XII/106/19 w spr.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Jarosławskiego.

Wójt Gminy
zrealizowana
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26.

02.10.2020

XVII/133/20

W spr. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Chłopice

Wójt Gminy
uchylona

27.

02.10.2020

XVII/134/20

W spr. określenia sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wójt Gminy
uchylona

28.

02.10.2020

XVII/135/20

W spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchom
gruntowej

Wójt Gminy
zrealizowana

29.

02.10.2020

XVII/136/20

W spr. upoważnienia WG Cłopice dow wystąpienia z
wnioskiem do Wojewody o przekazanie na rzecz
Gminy nieruchomości SP

Wójt Gminy
zrealizowana

30.

02.10.2020

XVII/137/20

W spr. wyrażenia zgody na dzierżawę cz.
nieruchomości położonej w Dobkowicach

Wójt Gminy w
trakcie realizacji

31.

02.10.2020

XVII/138/20

W spr. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
na czas dłuższy niż 3 lata

Wójt Gminy
zrealizowana

32.

02.10.2021

XVII/139/20

W spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Jarosławskiego

Wójt Gminy
zrealizowana

33.

02.10.2020

XVII/140/20

W spr. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Chłopice na 2020

Wójt Gminy
zrealizowana

34.

02.10.2020

XVII/141/20

W spr. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Chłopice na 2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

35.

02.10.2020

XVII/142/20

W spr. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Chłopice na 2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

36.

02.10.2020

XVII/143/20

W spr. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Chłopice na 2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

37.

02.10.2020

XVII/144/20

W spr. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

38.

02.10.2020

XVII/145/20

W spr. zaciągnięcia zobowiązania wobec budżetu
Gminy Chłopice na 2021 r.

Wójt Gminy w trakcie
raelizacji

39.

27.11.2020

XVIII/146/20

W spr przyjęcia rocznego programu współpracy
Gminy Chłopice z organizacj pozarząd.

Wójt Gminy w trakcie
realizacji

40.

27.11.2020

XVIII/147/20

W spr. wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres
30 lat nieruchom w m. Dobkowice

Wójt Gminy Chłopice
w trakcie realizacji

41.

27.11.2020

XVIII/148/20

W spr. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Chłopice

Wójt Gminy w trakcie
realizacji
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42.

27.11.2020

XVIII/149/20

W spr. określenia sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wójt Gminy w trakcie
realizacji

43.

27.11.2020

XVIII/150/20

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w obr ewid.Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

44.

29.12.2020

XIX/151/20

W spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązyw Problemów Alkoholowych

Wójt Gminy w trakcie
realizacji

45.

29.12.2020

XIX/152/20

W spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Narkomanii

Wójt Gminy w trakcie
realizacji

46.

29.12.2020

XIX/153/20

W spr. wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komun oraz ustalenia
wysokości tej stawki

Wójt Gminy w trakcie
realizacji

47.

29.12.2020

XIX/154/20

W spr. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Chłopice na 2020 r.

Wójt Gminy
zrealizowana

48.

29.12.2020

XIX/155/20

W spr. wyznaczenia aglomeracji Chłopice

Wójt Gminy
zrealizowana

49.

29.12.2020

XIX/156/20

W spr. wyznaczenia aglomeracji Zamiechów

Wójt Gminy
zrealizowana

XIX/157/20

W spr. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Chłopice umowy z operatorem o świadczenie usług w
zakresie transportu zbiorowego

Wójt Gminy w trakcie
realizacji

50.

II.

29.12.2020

Dokumenty strategiczne

W roku 2020 w gminie Chłopice funkcjonowały następujące dokumenty strategiczne:
1. Strategia Rozwoju Gminy Chłopice na lata 2016 – 2022. Obszary strategiczne gminy
Chłopice – infrastruktura techniczna, rolnictwo, przedsiębiorczość, kultura i oświata.
2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chłopice.
3. Gminny Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2016 – 2020.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 2020 rok.
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chłopice na lata 2016 –
2022.
7. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Chłopice na lata 2018-2020.
8. Program współpracy Gminy Chłopice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9. Program usuwania azbestu na lata 2012-2032.
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2.3 Jednostki organizacyjne
W 2020 r. w Gminie funkcjonowały następujące jednostki budżetowe i samorządowe
instytucje kultury:
1. Gminny Ośrodek Kultury

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Chłopicach oraz wejście do instytucji
(źródło: zbiory własne)

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Logo Biblioteki Samorządowej w Chłopicach oraz wnętrze instytucji podczas zajęć
(źródło: zbiory własne)

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Szkoła Podstawowa w Chłopicach ze Szkołą Filialną w Boratynie
5. Szkoła Podstawowa w Łowcach
6. Szkoła Podstawowa w Jankowicach
7. Szkoła Podstawowa w Dobkowicach
8. Szkoła Podstawowa w Zamiechowie
9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zamiechowie
10. Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach
10

2.4. Udział w stowarzyszeniach
Od 2008 r. Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w
Nowoczesność”.
Celem LGD jest kształtowanie długofalowej współpracy pomiędzy jednostkami samorządów
terytorialnych, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności. Zbudowane wspólnie
partnerstwo trójsektorowe ukierunkowano na rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów
i doświadczeń oraz lepszą koordynację podejmowanych działań. Podjęta aktywność wpływa
korzystnie na stopień społecznego zaangażowania w rozwój, promocję obszarów wiejskich
oraz poprawę jakości życia. Organizacje uczestniczące w partnerstwie wypracowują nowe
cele, wspólne zadania czy działania. Obszar Lokalnej Grupy Działania obejmuje łącznie 684 km²
zamieszkiwany przez 66 569 osób.
Obecnie Lokalna Grupa Działania stanowiona jest przez partnerów z gmin – Chłopice,
Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymno.

Logo Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą
w Pawłosiowie, której członkiem jest Gmina Chłopice oraz zasięg jej działania
(źródło: http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/)

Ponadto Gmina jest członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
W skład Stowarzyszenia wchodzi 47 gmin, w tym Gmina Chłopice. „Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych" jest regionalnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów i województwa podkarpackiego zawartym dla
wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego członków oraz
budowania integralności tego regionu Polski.

W podziale na miejscowości liczba ludności przedstawia się następująco:

3. Demografia
Liczba mieszkańców gminy
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Według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku liczba mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały i czasowy w gminie Chłopice wynosiła 5 640 osób, w tym 2 845 mężczyzn i 2 795
kobiet.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały i czasowy w gminie Chłopice wynosiła 5 616 osób, w tym 2 828 mężczyzn i 2 788
kobiet. W tym w wieku 14 lat i mniej jest 878 osób, kobiet w wieku od 15 do 59 lat jest 1 650,
mężczyzn w wieku od 15 do 64 lat jest 2 002, osób w wieku powyżej 64 lat jest 1 086.
W podziale na miejscowości liczba ludności przedstawia się następująco:
Miejscowość Mieszkańcy w 2020 r.
Boratyn
890
Chłopice
1 003
Dobkowice
868
Jankowice
804
Lutków
267
Łowce
1 234
Zamiechów
550
Ogółem

5 616 mieszkańców

Migracje – krajowe i zagraniczne
W 2020 roku z gminy Chłopice wymeldowało się 47 osób a z innych gmin zameldowało się
26 osób. Brak zgłoszeń o wyjeździe za granicę.
Przyrost naturalny
W 2020 roku w gminie Chłopice urodziło się 60 dzieci, w tym 31 chłopców i 29 dziewczynek.
Zmarło 63 osób, w tym 38 mężczyzn i 25 kobiety.
Dowody osobiste i małżeństwa
W 2020 roku wydanych zostało 261 dowodów osobistych. Przeciętny czas
oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w naszej gminie to około 3 tygodnie. W 2020 na
terenie Gminy Chłopice zawarto 18 małżeństw, natomiast rozwodów było 8.

Dane z ewidencji ludności w zestawieniu miesięcznym:
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2020 stycz
eń
rejestracja stanu cywilnego
sporządzanie aktów
wydawanie decyzji
czynnosci materialno techniczne
wydawanie odpisów
wydawanie zaświadczeń, zezwoleń
oraz przyjmowanie oświadczeń
sporządzanie wzmianek
sporządzanie przypisków
migracja aktów do RSC
wydawanie decyzji w sprawie imion
i nazwisk
razem
ewidencja ludności
zameldowania, wymeldowania,
zgłoszenia wyjazdu zgłoszenia
powrotu
usuwanie niezgodności
decyzje w sprawach meldunkowych
nadanie nr PESEL i zmiana nr PESEL
razem
Udostępnianie danych
Udostępnianie danych z rejestru
mieszkańców, rejestru pESEL,
rejestru Dowodów osobistych oraz
dokumentacji z wiązanej z
dowodami osobistymi
wydawanie zaświadczeń
zawierających pełny wykaz danych
osoby
wydawanie decyzji o odmowie
udostępniania danych
razem
dowody osobiste
wydawanie dowodów osobistych
przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub
uszkodzeniu do
decyzje w sprawach dowodów
osobistych
unieważnianie dowodu osobistego
w rejestrze do
razem

luty

marz kwiec
ec
ień

maj

czerw lipiec sierpi wrzes paźdz listop Gru
iec
eń
ień iernik ad dzień

razem
rok

1
0
1
68
2

2
0
1
19
2

1
0
1
15
0

1
0
0
7
1

3
0
1
22
6

4
0
1
17
10

8
0
0
35
2

10
0
1
57
1

8
0
3
58
1

6
0
0
56
0

1
0
0
43
0

5
0
2
32
0

50
0
11
429
25

5
3
30
0

0
0
13
0

2
6
8
0

0
2
13
0

2
2
12
0

5
6
14
0

4
13
12
0

6
24
24
0

3
10
13
0

1
3
19
0

11
6
26
0

6
8
13
0

45
83
197
0

110

37

33

24

48

57

74

123

96

85

87

66

8

8

10

10

4

7

9

19

16

11

0

15

840
0
0
117

21
0
0
29

9
0
1
18

6
0
1
17

3
0
0
13

11
0
0
15

7
0
2
16

6
0
2
17

19
0
1
39

8
0
3
27

12
0
0
23

21
0
0
21

9
0
1
25

6

4

4

2

2

0

5

3

1

1

2

3

132
0
11
260
0
0
33

8

7

4

6

6

5

9

7

13

14

7

8

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

11

8

8

8

5

14

10

14

15

9

11

54
1

26
3

13
2

8
1

16
4

25
2

35
4

35
3

31
1

15
2

7
1

23
1

127
0
0
288
25

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

4

4

2

5

6

7

9

11

11

4

4

72

62

33

19

11

25

33

46

47

43

28

12

28

387
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III.

Finanse Gminy

Informacje finansowe
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej
jednostki, jest uchwalany na rok budżetowy, który jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.
Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała
budżetowa.
Budżet Gminy Chłopice na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/98/2019 Rady Gminy
Chłopice z dnia 30 grudnia 2019r.
Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 27 229 066,06 zł, po zmianach w
trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 366 000,90 zł i na dzień 31 grudnia
2020r. plan dochodów wynosił 30 595 066,96 zł, wykonanie 31 555 665,61 zł, co stanowi
103,14 %,
w tym:
- planowane dochody bieżące wg planu z uchwały budżetowej 24 730 360,00 zł w trakcie roku
uległy zwiększeniu o kwotę 1 899 593,14 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. planowane dochody
bieżące wynosiły 26 629 953,14 zł, wykonanie 26 265 780,64 zł, co stanowi 98,63 %
- planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej 2 498 706,06 zł, w trakcie roku
uległy zwiększeniu o kwotę 1 466 407,76 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. planowane dochody
majątkowe wynosiły 3 965 113,82 zł, wykonanie 5 289 884,97 zł, co stanowi 133,41 %.
Po stronie wydatków budżet uchwalony uchwałą budżetową wynosił 29 084 156,14 zł, po
zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę
3 366 000,90 zł, i na dzień 31 grudnia 2020r. plan wydatków wynosił 32 450 157,04 zł,
wykonanie 29 240 281,71 zł, co stanowi 90,11 %,
w tym:
- planowane wydatki bieżące wg uchwały budżetowej w kwocie 23 437 999,63 zł, w trakcie
roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 916 200,22 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły
25 354 199,85 zł, wykonanie 22 880 012,65 zł, tj. 90,24 %
- planowane wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej w kwocie 5 646 156,51 zł, w trakcie
roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 449 800,68 zł i na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły
7 095 957,19 zł, wykonanie 6 360 269,06 zł, tj. 89,63 %.
Źródła dochodów gminy oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady
ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa
szczegółowo określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodami
jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z
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budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu
terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami jednostek samorządu
terytorialnego mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych
przepisach.
Kierunki wydatków budżetu gminy determinuje zakres wykonywanych przez Gminę zadań. W
zakresie wydatków bieżących największą część stanowią wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu oświaty oraz rodziny i pomocy społecznej. Szczegółowo realizacja budżetu została
przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za 2020 rok.

Analiza dochodów
Porównanie realizacji dochodów budżetu Gminy Chłopice w latach 2018 – 2020

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHŁOPICE
W LATACH 2018 - 2020

zł35 000 000,00

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

zł30 000 000,00

zł5 289 884,97

zł25 000 000,00
zł20 000 000,00

zł754 737,14
zł386 225,92

zł15 000 000,00
zł10 000 000,00

zł24 158 307,24

zł21 276 741,80

zł26 265 780,64

zł5 000 000,00
zł0,00
Dochody majątkowe
Dochody bieżące

Razem dochody
budżetu w latach

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

zł386 225,92

zł754 737,14

zł5 289 884,97

zł21 276 741,80

zł24 158 307,24

zł26 265 780,64

2018
21 662 967,72 zł

2019
24 913 044,38 zł

2020
31 555 665,61 zł

Główne źródła dochodów bieżących w roku 2020.
Nazwa

Kwota

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
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2 294 921,00

Nazwa

Kwota

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 356 596,32

Wpływy z podatku rolnego

888 009,01

Wpływy z pozostałych podatków i opłat

297 461,95

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 004 879,24

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

67 024,80

Wpływy z usług, w tym za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków

1 056 863,87

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

9 310 010,71

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin

9 234 659,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich

483 965,97

Pozostałe dochody

271 388,77
Razem

26 265 780,64

Główne źródła dochodów majątkowych w 2020 roku.
Nazwa

Kwota

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

53 630,00
5 476,47

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
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1 657 867,94

215 200,00

2 726 694,00

39 286,26

Nazwa

Kwota

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

519 730,30

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

72 000,00

Razem

5 289 994,97

Pozyskane środki
W roku 2020 Gmina Chłopice pozyskała następujące środki zewnętrzne na realizację zadań:
1. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie 72 000 zł otrzymana z samorządu województwa w
ramach programu ochrony gruntów rolnych na realizację zadań inwestycyjnych, z
przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w
miejscowościach: Zamiechów nr ew. działki 1119/1, Jankowice na działkach o nr
ewidencyjnym 512/1, 228/3 i 588.
2. dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych w wysokości 215 200 zł z Ministerstwa Sportu - Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji
Budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla boisk przy szkole
podstawowej w Łowcach.
3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych w wysokości 261 220,30 zł z Funduszu Sprawiedliwości
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego wraz
z wyposażeniem dla jednostki OSP Zamiechów.
4. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych w wysokości 258 510,00 zł z Funduszu Dróg
Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr
111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika.
5. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
w wysokości 1 657 867,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice.
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w
wysokości 2 726 694,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – funduszu
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przeciwdziałania Covid-19 na realizacje zadań inwestycyjnych, w tym 2 000 000,00 zł
na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Dobkowicach.
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w wysokości 114 210,97 zł w ramach programów Zdalna szkoła i Zdalna
szkoła plus z przeznaczeniem na zakup laptopów wspomagających zdalne nauczanie.
8. dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w
wysokości 14 956,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Oczyszczenie i
umocnienie brzegów stawu w Lutkowie.
9. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w wysokości 369 755 zł z przeznaczeniem na realizację projektu
Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin wymagających wsparcia i opieki.
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących w wysokości 39 695 zł – środki z
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na
realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
w kwocie 14 988 zł – środki otrzymane z Fundacji BGK na realizacje projektu Generacja
60.
Realizacja wydatków.
Porównanie realizacji wydatków budżetu Gminy Chłopice w latach 2018 – 2020

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHŁOPICE
W LATACH 2018 - 2020

zł35 000 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

zł30 000 000,00
zł6 360 269,06

zł25 000 000,00
zł20 000 000,00

zł1 277 596,20

zł2 082 669,94

zł15 000 000,00
zł10 000 000,00

zł19 847 168,46

zł21 524 901,15

zł22 880 003,65

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

zł5 000 000,00
zł0,00
Wydatki majątkowe

zł2 082 669,94

zł1 277 596,20

zł6 360 269,06

Wydatki bieżące

zł19 847 168,46

zł21 524 901,15

zł22 880 003,65
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Razem wydatki
budżetu w latach

2018
21 929 838,10 zł

2019
22 802 497,35 zł

2020
29 240 272,71 zł

Główne kierunki wydatków w roku 2020 wg działów klasyfikacji budżetowej.
Nazwa

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

317 289,35

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

707 305,71

Transport i łączność

1 147 392,82

Gospodarka mieszkaniowa

799 088,90

Działalność usługowa

18 738,85

Administracja publiczna

1 891 860,08

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

57 095,00
372 245,49

Obsługa długu publicznego

53 612,60

Oświata i wychowanie

7 396 750,44

Ochrona zdrowia

14 820,99

Pomoc społeczna

1 062 621,55

Edukacyjna opieka wychowawcza

89 173,41

Rodzina

8 387 343,40

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 158 737,78

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

195 131,04

Kultura fizyczna

571 074,30
Razem

29 240 272,71

W 2020r. Gmina Chłopice realizowała pięć programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, były to:
1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice” – projekt realizowany w
ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –
2020 – na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr
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RPPK.04.03.01-18-0001/17-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a
Gminą Chłopice.

Wójt Gminy Andrzej Homa, Skarbnik Gminy Agnieszka Koralewicz i przedstawiciel Zarządu
Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska podczas podpisywania umowy na rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Chłopicach (źródło: https://www.kierunekwodkan.pl)

2. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru
nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 numer RPPK.08.04.00-18-0001/18-00
zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Chłopice.

Uczestnicy świetlicy środowiskowej w Łowcach podczas czasu wolnego z opiekunami
(źródło: https://www.facebook.com)
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3. „Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice” – projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, realizacja operacji w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – na
podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01013-6935-UM0911653/19 zawartej
pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Chłopice.
4. „Zdalna szkoła” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – realizacja projektu
grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 2137 zawartej
pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z/s w Warszawie a Gminą Chłopice.
5. „Zdalna szkoła plus” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – realizacja projektu
grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 792-20-32-035
zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z/s w Warszawie a Gminą
Chłopice.

Przekazanie komputerów otrzymanych z projektu „Zdalna Szkoła PLUS”
(źródło: zbiory własne)
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Realizacja zadań inwestycyjnych.
W roku 2020 z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych zostały wydatkowane środki
w wysokości 6 360 269,06 zł.
Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku:
- budowa zbiornika magazynowego wody czystej na stacji uzdatniania wody w Chłopicach
- pomoc finansowa dla powiatu Jarosław na przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice
- Łowce - Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej
w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa.
- przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice – Kaszyce
- przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowicach, na działce o nr ewidencyjnym 588
- przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowicach, na działkach o nr ewidencyjnym 512/1 i
228/3
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamiechów nr ew. działki 1119/1
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 8 w Lutkowie
- budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice
- FS 2020 Boratyn - wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
- FS 2020 Jankowice - dobudowa sceny do wiaty tanecznej
- FS 2020 Dobkowice - docieplenie dachu wiaty tanecznej wraz z montażem boazerii oraz
zamontowanie dwóch reflektorów
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zamiechów
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Boratynie
- zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminnego Zarządu Gospodarka Komunalną
- rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Chłopicach – opracowanie projektu
- budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla boisk i rozbudowa boiska
sportowego przy szkole podstawowej w Łowcach
Poziom zadłużenia
Zadłużenie gminy.
Na dzień 31.12.2020 zadłużenie gminy zmalało w stosunku do dnia 31.12.2019r. o kwotę 940 000 zł
i wynosiło 2 960 000,00 zł.
Dla celów porównawczych przedstawiono poniżej stan zadłużenia na dzień 31 grudnia dla kilku
poprzednich lat.
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Stan na dzień:

Kwota zadłużenia

31.12.2014

6 160 000,00

31.12.2015

6 245 000,00

31.12.2016

5 410 000,00

31.12.2017

4 575 000,00

31.12.2018

4 840 000,00

31.12.2019

3 900 000,00

31.12.2020

2 960 000,00

stan zadłużenia gminy
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

stan zadlużenia gminy

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

Wyszczególnienie

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

Stan
pożyczek
i kredytów
na dzień
31.12.2020r

Spłaty w latach
2021

2022

2023

1 000 000

500 000

500 000

400 000

200 000

200 000

700 000

100 000

100 000

500 000

860 000

120 000

120 000

120 000
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2024

500 000

Wyszczególnienie

Stan
pożyczek
i kredytów
na dzień
31.12.2020r

Spłaty w latach
2021

2022

2023

2024

Kredyt z 2018r
Razem

2 960 000

920 000

920 000

620 000

500 000

Szczegółowo sytuacja finansowa Gminy została przedstawiona w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

Fundusz sołecki
Wysokość środków przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego w gminie Chłopice w 2020 roku
wyniosła: 231 518,27 zł
W rozbiciu na poszczególne sołectwa kwoty przedstawiają się następująco:

Boratyn

Plan pierwotny
wg pozycji
38 412,60

Plan wg pozycji
na 2020-12-31
38 412,60

Chłopice

38 412,60

38 412,60

38 412,60

100%

Dobkowice

38 412,60

38 412,60

38 089,24

99,16%

Jankowice

38 412,60

38 412,60

36 275,37

94,44%

Lutków

18 015,51

18 015,51

18 007,51

99,96%

Łowce

38 412,60

38 412,60

38 029,59

99,00%

Zamiechów

29 039,93

29 039,93

25 356,80

87,32%

239 118,44

239 118,44

231 518,27

96,82%

Sołectwo

Razem

% wyk.
p.p.
37 347,16 97,23%

Wykonanie

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

Sołectwo

BORATYN

Kwota
przypadająca na
zadanie
z funduszu
sołeckiego

Zadanie

wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
zakup krzeseł do świetlicy

22 000,03
1 649,98
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Ogólna kwota
funduszu
sołeckiego

37 347,16

Sołectwo

Kwota
przypadająca na
zadanie
z funduszu
sołeckiego

Zadanie

remont budynku obok świetlicy

CHŁOPICE

DOBKOWICE

JANKOWICE

LUTKÓW

13 219,15

budowa wiaty tanecznej

38 412,60

dobudowa sceny do wiaty tanecznej
remont świetlicy wiejskiej i wiaty tanecznej.
przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na
działce. nr 8 w Lutkowie
zakup lamp solarnych

ŁOWCE

478,00

wstawienie okien w "grzybku"

docieplenie dachu wiaty tanecznej wraz z
montażem boazerii oraz zamontowanie dwóch
reflektorów
wykonanie regałów i półek oraz zamontowanie
moskitier w świetlicy wiejskiej

Ogólna kwota
funduszu
sołeckiego

38 412,60

35 830,25
38 089,24
2 258,99
33 612,60
2 662,77
17 015,51

36 275,37

18 007,51

992,00

remont drogi gminnej nr 335/4 Łowce Dobkowice, zamknięcie rowu
zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej
(Bojanówka)
zakup pomocy naukowych do szkoły
podstawowej w Łowcach
wymiana płytek na korytarzu w szkole
podstawowej w Zamiechowie
remont świetlicy i zakup wyposażenia

21 687,50
10 692,00

38 029,59

5 650,09
2 649,55
3 376,12

ZAMIECHÓW

25 356,80
remont, przebudowa drogi gminnej
zakup kamienia na drogi

12 711,93
6 619,20

Realizacja zamówień publicznych w 2020 roku w Gminie Chłopice.
I. Zamówienia powyżej 30 000 EURO.
1. Przetarg na usługi społeczne pn.: Realizacja usługi przeprowadzenia zajęć z zakresu
rozwijania kompetencji kluczowych dla dzieci (35 osób) – trening: rozwijanie
kompetencji uczenia się oraz inicjatywność i przedsiębiorczość wraz z opracowaniem
programów z w/w tematyki, uczestniczących w projekcie pn.: Prowadzenie na terenie
gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających
wsparcia i opieki
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Przetarg ogłoszono w bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na stronie internetowej BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.01.2020r. Wpłynęło 7 ofert. Komisja dokonała oceny ofert
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem
ceny.
Postępowanie unieważnione w dniu 04.02.2020 z powodu obiektywnej niemożności
realizacji zamówienia.
2. Przetarg na usługi społeczne pn.: Realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla
rodziców/opiekunów (30 osób), tj. Trening Integracji Emocjonalnej (120 godzin) oraz
Trening Kompetencji Rodzicielskich (120 godzin), uczestniczących w projekcie pn.:
Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin wymagających wsparcia i opieki.
Przetarg ogłoszono w bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na stronie internetowej BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.01.2020r. Wpłynęło 6 ofert. W postępowaniu odrzucono
2 oferty. Komisja dokonała oceny ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i porównaniem ceny. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu
14.02.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik
37-550 Radymno, ul. Budowlanych 3
Wartość zamówienia brutto: 32 400,00 zł
3. Przetarg nieograniczony (roboty budowlane): „Budowa wiaty tanecznej w miejscowości
Chłopice.”
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 31.01.2020r. Wpłynęły 3 oferty. W postępowaniu odrzucono 1
ofertę. Komisja dokonała oceny oferty pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
Postępowanie unieważnione w dniu 14.02.2020 – cena najkorzystniejszej oferty spośród
ważnych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia.
4. Przetarg nieograniczony (roboty budowlane): „Budowa wiaty tanecznej w miejscowości
Chłopice.” - powtórzony
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Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 10.03.2020r. Wpłynęły 2 oferty. W postępowaniu odrzucono 1
ofertę. Komisja dokonała oceny oferty pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
Postępowanie unieważnione w dniu 06.04.2020 – cena najkorzystniejszej oferty spośród
ważnych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia.
5. Przetarg nieograniczony (roboty budowlane): „Budowa zbiornika wody uzdatnionej na
Stacji Uzdatniania Wody w Chłopicach”.
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 27.04.2020r. Wpłynęły 2 oferty. Komisja dokonała oceny oferty
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Podpisanie umowy
nastąpiło w dniu 19.05.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich PRIMBUD Sp. z o.o.
37-400 Nisko, ul. Nowa 30J
Wartość zamówienia brutto: 239 822,41 zł

Kadry z emisji materiału dotyczącego budowy nowego zbiornika wodnego w Chłopicach
(źródło: https://rzeszow.tvp.pl/)

6. Przetarg nieograniczony (roboty budowlane): „Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R
poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice od km 0+008 do km 0+776”.
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 25.05.2020r. Wpłynęły 4 oferty. Komisja dokonała oceny oferty
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Podpisanie umowy
nastąpiło w dniu 23.06.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
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Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna BRUK – MAR Łukasz Marut
37-433 Bojanów, Cisów Las 5a
Wartość zamówienia brutto: 423 471,07 zł

Dokumentacja fotograficzna etapów budowy chodnika w miejscowości Jankowice
(źródło: zbiory własne)

7. Przetarg nieograniczony (roboty budowlane): „Przebudowa
wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice”.

i

remont

dróg

Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 15.06.2020r. Wpłynęło 6 ofert. Komisja dokonała oceny oferty
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Podpisanie umowy
nastąpiło w dniu 07.07.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak
37-755 Krzywcza, Ruszelczyce 107a
Wartość zamówienia brutto: 129 213,87 zł
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8. Przetarg nieograniczony (roboty budowlane): „Budowa wiaty tanecznej w miejscowości
Chłopice” - powtórzony.
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 18.06.2020 r. Wpłynęły 3 ofert. W postępowaniu odrzucono 1
ofertę. Komisja dokonała oceny oferty pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14.07.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Budowlane „ENERGO – BUD” Bogdan Świder
37-555 Sośnica, ul. Józefa Piłsudskiego 35
Wartość zamówienia brutto: 313 753,37 zł

Wiata taneczna w miejscowości Chłopice. Fotografia wykonana tuż po realizacji zamówienia
(źródło: zbiory własne)

9. Przetarg na usługi społeczne pn.: „Realizacja usługi przeprowadzenia zajęć z zakresu
rozwijania kompetencji kluczowych dla dzieci (35 osób) – trening: rozwijanie
kompetencji uczenia się oraz inicjatywność i przedsiębiorczość wraz z opracowaniem
programów z w/w tematyki, uczestniczących w projekcie pn.: Prowadzenie na terenie
gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających
wsparcia i opieki” - powtórzony
Przetarg ogłoszono w bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na stronie internetowej BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.08.2020r. Wpłynęło 5 ofert. W postępowaniu odrzucono
3 oferty. Komisja dokonała oceny ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych
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warunków zamówienia i porównaniem ceny. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu
31.08.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
BPR Consulting Paulina Rydz
90-540 Łódź, ul. Radwańska 27/2u
Wartość zamówienia brutto: 39 372,00 zł
10. Przetarg nieograniczony (usługi): „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.”
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 31.07.2020 r. Wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała oceny ofert
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem
ceny. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 13.08.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15 37-500 Jarosław
Wartość zamówienia brutto: 356 754,24 zł
11. Przetarg nieograniczony (dostawy): „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu
ratowniczo – gaśniczego wraz z doposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zamiechowie”.
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 12.10.2020 r. Wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała oceny ofert
pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem
ceny. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19.10.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
DRAGON s.c. S. Kucharz, B. Dudek
42-530 Dabrowa Górnicza, ul. Kazdębie 121
Wartość zamówienia brutto: 291 220,30 zł
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Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z doposażeniem otrzymany przez OSP Zamiechów
(źródło: zbiory własne)

12. Przetarg nieograniczony (dostawy): „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z
kosiarką wysięgnikową do prac komunalnych na potrzeby Gminnego Zarządu
Gospodarką Komunalną w Chłopicach”
Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 12.10.2020 r. Wpłynęły 2 oferty. W postępowaniu odrzucono
1 ofertę. Komisja dokonała oceny ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i porównaniem ceny. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu
30.10.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna
33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 9
Wartość zamówienia brutto: 287 820,00 zł
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Nowy ciągnik rolniczy z kosiarką wysięgnikową zakupiony na potrzeby GZGK w Chłopicach
(źródło: zbiory własne)

13. Przetarg nieograniczony (dostawy): „Zakup energii elektrycznej w ramach Grupy
Zakupowej Energii Elektrycznej na potrzeby Gminy Chłopice”
Przetarg ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej BIP i
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego prowadzącego postępowanie, Lider Grupy
Zakupowej - Gmina Narol.
Otwarcie ofert odbyło się dniu 23.10.2020 r. Wpłynęło 5 ofert. Komisja prowadzącego
postępowanie dokonała oceny ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i porównaniem ceny. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu
10.11.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
Wartość zamówienia brutto: 289 306,31 zł
14. Przetarg nieograniczony (usługi): „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”
Przetarg ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej BIP i
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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Otwarcie ofert odbyło się dniu 11.12.2020 r. Wpłynęła 1 oferta. Komisja oceny ofert pod
względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i porównaniem ceny.
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30.12.2020r.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15 37-500 Jarosław
Wartość zamówienia brutto: 1 246 378,07 zł
Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku:
Boratyn
- Montaż czterech sztuk klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Boratynie – wartość
22 000,03 zł.
- wstawianie okien na grzybku (wiata taneczna) fundusz soł., wartość – 12 039,80 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego Boratyn – zagumnie, wartość – 44.985,15 zł.
Chłopice
- Budowa wiaty tanecznej na mieniu komunalnym w miejscowości Chłopice wartość
zadania 341 905,48 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice, wartość zadania 3 676 023,17 zł.

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Chłopice w trakcie rozbudowy
(źródło: zbiory własne)
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Łowce
- budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla boisk przy szkole podstawowej w
Łowcach, wartość zadania 908 338,32 zł.
- przebudowa drogi gminnej Łowce – Dobkowie (fundusz sołecki) – wartość projektu plus
materiały 22 271,30 zł. ( fundusz sołecki )

Boisko wielofunkcyjne w Łowcach (źródło: zbiory własne)

Jankowice
- przebudowa 227 mb odcinka drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 512/1,229/2
wartość - 30 552,83 zł.
- przebudowa 74 mb odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 589. wartość 11 762,15
- przebudowa 691 mb odcinka drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowę chodnika w
miejscowości Jankowice wartość 430 851,07 zł.
- budowy sceny przy wiacie tanecznej wartość 20.528,35 zł. (fundusz sołecki )

34

Budowa sceny przy wiacie tanecznej w Jankowicach (źródło: zbiory własne)

Zamiechów
- przebudowa 156 mb odcinka drogi gminnej 111460R Zamiechów – Wola, wartość 3 838,71
- przebudowa 400mb odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1119/1 Zamiechów- Lutków,
wartość 52 504,76 zł.
Lutków
- przebudowa 155 mb odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 8, wartość 17 843,49 zł.
Dobkowice
- Przebudowa 828 mb odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice – Kaszyce
wartość zadania 253 394,32 zł.
- docieplenie dachu wiaty tanecznej grzybka ( fundusz sołecki), wartość prac 35 830,25 zł.

Drogi
1. Ilość dróg gminnych w km na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2020
roku – 41 km.
b) długość w km dróg asfaltowych (gminnych) wg stanu na dzień 1 stycznia
2021 roku 23 km, długość dróg asfaltowych wewnętrznych 4 km.
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e) stan dróg wg. systemu oceny stanu nawierzchni w podziale na poszczególne kategorie
dróg.
Stan dróg gminnych można określić jako dobry ze względu na to, że na 41
km dróg, 23 km. dróg ma nawierzchnię asfaltową, 5 km nawierzchnię
kamienną, pozostała część dróg gminnych gruntowych przebiega w polach
uprawnych bez zabudowy mieszkalnej.

IV.

Informacja o mieniu Gminy.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiły następujące zmiany w zasobie
nieruchomości:
I) Do gminnego zasobu nieruchomości należą działki, które są własnością Gminy Chłopice,
a nie zostały oddane innym podmiotom w użytkowanie wieczyste oraz działki, których
użytkownikiem wieczystym jest Gmina Chłopice. Gospodarowanie tym zasobem polega w
szczególności m.in. na:
1) Nabywaniu nieruchomości do zasobu w wyniku:
- komunalizacji gruntów Skarbu Państwa,
- przyjęcia darowizny od osób fizycznych i prawnych,
- przyjęcia spadku,
- zakupu lub zamiany,
- przejęcia nieruchomości za zobowiązania dłużników wobec Gminy, w szczególności
za zobowiązania podatkowe,
- innych czynności prawnych, np. umowy użytkowania wieczystego.
2) Zbywaniu nieruchomości w wyniku:
- umowy sprzedaży bądź zamiany,
3) Wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości,
4) Przekazywaniu nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy
Chłopice.
II) Według stanu na dzień 31.12.2020 r. stan ewidencji gruntów przedstawia się następująco:
- ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności wynosi
144,4934 ha, w tym:
- grunty o powierzchni 0,4818 ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,
- grunty zajęte pod drogi gminne 25,8458 ha.
III) W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. nastąpiły następujące zmiany w zasobie
nieruchomości:
1) Majątek nabyty:
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W wyniku nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, Gmina
Chłopice nabyła własność 24 działek o łącznej powierzchni 6,2115 ha, położonych w
miejscowościach: Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowice i Łowce – w tym:
- 2 działki w miejscowości Jankowice, które dotychczas stanowiły własność Skarbu
Państwa i były przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Chłopice,
zabudowane m.in. kompleksem boiska sportowego wraz z szatnią sportową oraz studnią
głębinową nr „S2a”.
- 16 działek stanowiących drogi w miejscowościach: Chłopice - 11 działek, Dobkowice - 1
działka, Łowce - 2 działki i Zamiechów - 2 działki.
- 2 działki stanowiące grunty pod rowami (w): Boratyn - 1 działka i Łowce – 1 działka.
- 4 działki położone w Dobkowicach stanowiące pastwiska trwałe (Ps).
- Na podstawie decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 23.12.2014 r. znak: GKIII.6822.15.2013 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w części wsi
Chłopice i Jankowice, decyzji Starosty z dnia 23.12.2014 r. znak: GK-III.6822.17.2013 w
sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w części wsi Zamiechów, decyzji
Wojewody Przemyskiego z dnia 11.05.1992r. znak: G.III-7250-44-3/92 (dot. Łowce) oraz
treści ksiąg wieczystych nr: PR1J/000108822/9, PR1J/000109011/8 i PR1J/000109225/1
- w operacie ewidencji gruntów i budynków uwidoczniono własność 11 działek (dr) o
łącznej pow. 1,6685 ha.
- Wartość ww. działek wg. cen ewidencyjnych wynosi: 298 090,60 zł.
2) Majątek zbyty:
W 2020 r. z zasobu Gminy Chłopice sprzedano:
- 3 niezabudowane nieruchomości położone w miejscowości Łowce,
- 2 działki położone w miejscowości Boratyn, zabudowane m.in. budynkami
mieszkalnymi stanowiącymi własność os. trzecich.
3) Darowizny:
- w 2020 r. Gmina Chłopice nie otrzymała własności nieruchomości w drodze darowizny.
4) Kupno:
- w 2020 r. aktem notarialnym z dnia 05.11.2020 r. nr Rep. A 10529/2020 do zasobu
Gminy Chłopice zakupiono działkę nr 169 o pow. 0,0160 ha położoną w Dobkowicach.
Wartość działki 2 tys. zł.
5) Zamiana:
- w 2020 r. nie dokonywano zamiany nieruchomości.
6) Łączna wartość nieruchomości zbytych z zasobu gminy wynosi: 25 992,00 zł.
7) W 2020 r. wydzierżawiono grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni – 1,2698 ha.
8) Łącznie na 31.12.2020 r. wydzierżawionych było 43,9549 ha gruntów mienia
komunalnego.
IV) Nieruchomości stanowiące własność Gminy Chłopice, na których znajdują się budowle i
urządzenia wodociągowe oraz związane z oczyszczaniem ścieków (m.in. stacja uzdatniania
wody, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, studnie głębinowe) o łącznej powierzchni
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1,5029 ha oddane są w użyczenie jednostce budżetowej Gminy Chłopice, jaką jest Gminny
Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach.
V) Nieruchomości stanowiące własność Gminy Chłopice, zabudowane budynkami Szkół, salą
gimnastyczną w Chłopicach, kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” (w Boratynie i
Zamiechowie) oraz towarzyszącą im infrastrukturą - oddane są w trwały zarząd jednostkom
organizacyjnym Gminy Chłopice (szkoły) na cele związane z oświatą oraz z
upowszechnianiem sportu.
VI) Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami to:
- nabywanie nieruchomości do zasobu gminy poprzez bieżącą komunalizację gruntów mienia
Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez zakładanie dla nich ksiąg wieczystych,
- dzierżawa i wynajem nierucho

V.

Edukacja

Na terenie gminy w 2020 r. funkcjonowało pięć szkół podstawowych w
miejscowościach; Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Łowce i Zamiechów, jedna szkoła filialna
szkoły podstawowej w Chłopicach w miejscowości Boratyn, przedszkole samorządowe z
dwoma oddziałami - „zerówka” i oddział dla dzieci młodszych w Łowcach. W szkołach
podstawowych ( oprócz szkoły w Łowcach ) prowadzone były oddziały przedszkolne, w tym w
szkołach w Chłopicach i w Dobkowicach z dwoma oddziałami- „zerówka” i oddział dla dzieci
młodszych. Do 31.08.2020r. w Szkole Filialnej w Boratynie funkcjonowały trzy klasy – I, II i III,
a od 01.09.2020r. jedna klasa, jest to klasa III. W szkołach podstawowych ( oprócz szkoły w
Dobkowicach ) funkcjonowały świetlice szkolne w następujących liczbach godzin w tygodniu:
w szkole w Chłopicach 12 godzin, w szkole w Łowcach 10 godzin, w szkole w Jankowicach
5 godzin, oraz w szkole w Zamiechowie 2,5 godziny. Stołówka działająca w strukturze
Przedszkola Samorządowego w Łowcach od 01.09.2020 r. została przeniesiona do Szkoły
Podstawowej w Łowcach. Funkcjonowanie szkól w 2020 r. odbywało się na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wydatki na prowadzenie zadań oświatowych wyniosły 7 341 637,47 zł, z tej kwoty 7 127
970,15 zł wydatkowano w budżetach szkół. Pozostała kwota 213 667,32 zł zrealizowana
została w budżecie Urzędu Gminy z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach
publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
116 003,06 zł,
- dowożenie uczniów, w tym niepełnosprawnych do szkół 77 361,47 zł,
- zakup ruterów celem modernizacji sieci bezprzewodowych w szkołach 1 293,15 zł,
- zakup oprogramowania dla szkól „Uczniowie Optivum NET + ( UONET + )- dziennik
elektroniczny 9 710 zł,
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- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na ocieplenie ściany północnej SP w Jankowicach
200 zł,
-opłacenie komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminu na
nauczyciela mianowanego – stopień awansu nauczyciela mianowanego uzyskało dwóch
nauczycieli 800 zł,
- wydatki w ramach Funduszy Sołeckich 8 299,64 zł, które zostały przeznaczone na:
zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łowcach 5 650,09 zł,
zakup materiałów zużytych do remontu korytarza na parterze budynku Szkoły Podstawowej
w Zamiechowie 2 649,55 zł.
Wydatki zrealizowane w budżetach szkół na poszczególne jednostki przedstawiają się
następująco;
- Szkoła Podstawowa w Chłopicach (łącznie ze Szkołą Filialną w Boratynie) 1 974 170 zł,
w tym na:
realizację zadań wymagających
2 896,06 zł,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

6 600,00 zł,

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
15 199,98 zł,
stołówkę szkolną, w której sporządzane są posiłki dla uczniów szkoły w Chłopicach i szkoły w
Jankowicach
179 454,49 zł,
oddział przedszkolny 212 656,35 zł,
świetlicę szkolną 13 710,69 zł,
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 19 429,67 zł,
pozostałe wydatki w wysokości 1 524 222,76 zł, w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią
kwotę 11 431,96 zł.
- Szkoła Podstawowa w Dobkowicach 1 166 131,13 zł, w tym na:
realizację zadań wymagających
14 431,92 zł,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 200,00 zł,
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
7 243,44 zł,
oddział przedszkolny 231 081 74 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych 2 461 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 14 135,67 zł,
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odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 200 zł,
zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, chemii, geografii, biologii, wychowania fizycznego
22 873 zł,
zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 3 100 zł,
przeprowadzenie adaptacji pomieszczenia biblioteki szkolnej na salę lekcyjną oraz zwiększono
pomieszczenie zajmowane przez oddział przedszkolny w wyniku wyburzenia jednej ściany
(prace zostały wykonane przez pracowników Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w
Chłopicach), wartość zużytych materiałów i zakupionego wyposażenia 5 993 zł.
pozostałe wydatki
16 016,15 zł.

864 872,36 zł,

w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

- Szkoła Podstawowa w Jankowicach 1 342 251,89 zł, w tym na:
realizację zadań wymagających
105 128,91 zł,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

4 600,00 zł,

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
6 637,05 zł,
oddział przedszkolny 99 762,53 zł, w tym odrestaurowanie parkietu w sali wraz z przyległą
szatnią 3990 zł,
świetlicę szkolna 7 604,18 zł,
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 7 659,84 zł,
wykonano naprawę 15 kominów ponad dachem budynku szkoły 12 116 zł,
odrestaurowano powierzchnię parkietu w dwóch salach lekcyjnych 3 876 zł,
prace remontowe wykonane przez pracowników Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną
w Chłopicach ( m.in. pomalowano niektóre pomieszczenia, przeprowadzono remont schodów
z kostki brukowej ), wartość zużytych materiałów 1 107 zł,
pozostałe wydatki 1 093 760,38 zł,
19 417,01 zł,

w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

- Szkoła Podstawowa w Łowcach 1 493 158,63 zł, w tym na:
realizację zadań wymagających
77 218,94 zł,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2 200,00 zł,

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
10 979,46 zł,
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stołówkę szkolną, w której sporządzane są posiłki dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w
Łowcach oraz uczniów szkół w Łowcach, Zamiechowie i w Dobkowicach ( za okres 01.0931.12.2020r. ) 54 911,03 zł,
świetlicę szkolną 13 699,74 zł,
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 22 382,78 zł,
prace wykonane przez pracowników Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach
polegające na adaptacji dwóch pomieszczeń szkolnych na dwie siłowni, ponadto w pokoju
nauczycielskim położono panele podłogowe, uzupełniono ubytki w elewacji, dokonano
wymiany rur tranzytowych wody zimnej w kanałach technologicznych, wartość zużytych
materiałów 5 490 zł,
pozostałe wydatki
13 238,84 zł

1 306 276,68 zł, w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

- Szkoła Podstawowa w Zamiechowie 785 859,19 zł, w tym na:
realizację zadań wymagających
984,99 zł,

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2 600,00 zł,

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
4 355,40 zł,
oddział przedszkolny 79 171,95 zł,
świetlicę szkolną 1 502,39 zł,
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 6 371,36 zł,
pozostałe wydatki
23 823,21 zł,

690 873,10 zł, w przeliczeniu na jednego ucznia stanowią kwotę

Dochody wykonane z tytułu otrzymania:
-z budżetu państwa subwencji oświatowej 4 530 505 zł,
-z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
147 287,87 zł, - z budżetu państwa dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
44 415,33 zł,
- z budżetu państwa dotacji na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2 480 zł,
- z Gminy Rokietnica za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie tej gminy, a uczęszczającego
do oddziału przedszkolnego w SP w Dobkowicach 10 614,24 zł,
- dochody wykonane przez szkoły z tytułu m.in. odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej
i przedszkolnej, wynajmu sali gimnastycznej 89 086,11 zł,
41

Wymienione wyżej dochody stanowią kwotę 4 824 388,55 zł i pokryły 65,71 % wszystkich
wydatków na oświatę. Pozostała kwota wydatków w wysokości 2 517 248,92 zł pokryta
została z innych dochodów gminy.
We wrześniu 2020r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 374 uczniów. Do
Przedszkola Samorządowego w Łowcach zapisanych zostało 39 dzieci, a do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych 107, ogółem 520 uczniów.
Do jednej klasy w szkołach podstawowych uczęszczało w 2020 r. średnio
Odpowiednio w;

9,26 uczniów.

Chłopicach - 14,42
Łowcach - 12,33,
Dobkowicach - 7,72,
Jankowicach - 8,05,
Zamiechowie – 4,84,
Boratynie – 8,22.
Przeciętne w 2020 r. zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło 69,33
etatów, tym 1,25 etatów nauczycieli stażystów, 8,52 etatów nauczycieli kontraktowych, 12,58
etatów nauczycieli mianowanych i 46,98 etatów nauczycieli dyplomowanych.
Zatrudnienie nauczycieli według stanu na 31.12.2020r. to 66,26 etatów, w osobach - 70.
Przeciętne w 2020 r. zatrudnienie pracowników administracji i obsługi ( w przeliczeniu na
pełne etaty ) wyniosło 24,40 etatów. Zatrudnienie w tej grupie według stanu na 31.12.2020
r. to 22,75 etatów, w osobach - 24.
W ciągu 2020 r. nie zwolniono żadnej osoby. Na emeryturę odeszły dwie osoby z pracowników
obsługi i jeden nauczyciel. Na jeden etat nauczyciela w szkołach podstawowych przypadało
średnio 5,78 uczniów.

Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marzenie
Gołębiowskiej pracującej w Szkole Podstawowej w Chłopicach (źródło: zbiory własne)
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Egzamin kończący naukę w szkołach podstawowych został przeprowadzony od 16 do 18
czerwca 2020 r. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Uczniowie
przystępują do trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.
1) języka polskiego,
2) matematyki,
3) języka angielskiego lub języka niemieckiego.
Wynik egzaminu określany jest w staninach. Skala staninowa stosowana w pomiarze
dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę
na tle wyników osiągniętych przez wszystkie badane w kraju szkoły. Skala staninowa
wprowadza 9 przedziałów wyników: 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4- niżej średni, 5 –
średni, 6- wyżej średni, 7 – wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy. Wynik w staninach
określany jest w szkole, w której do egzaminu przystąpi co najmniej pięcioro uczniów.
Jeżeli do egzaminu przystąpiła mniejsza liczba uczniów - sytuacja taka miała miejsce w Szkole
Podstawowej w Dobkowicach oraz w Szkole Podstawowej w Zamiechowie - wynik w staninach
nie został wyliczony.
Tabela obrazuje wyniki ósmoklasistów, wyrażone w procentach oraz staninach:

Jednostka

liczba piszących

Język angielski
j. polski

Matematyka
liczba piszących

wynik

SP Łowce

8

72 %

stanin 8

50 %

stanin 6

8

61 %

stanin 7

SP Jankowice

7

66%

stanin 7

40 %

stanin 4

7

41 %

stanin 4

SP Chłopice

19

53%

stanin 4

48%

stanin 6

19

47%

SP
Dobkowice

1

80%

-

93% -

1

93%

-

SP
Zamiechów

4

78%

-

52% -

4

63%

-

stanin 5

Informacja opracowana na podstawie danych ogłoszonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Nauka języka angielskiego odbywała się we wszystkich klasach, także w oddziałach
przedszkolnych i przedszkolu samorządowym. Drugim nauczanym językiem obcym był język
niemiecki, którego uczyli się uczniowie w klasach VII i VIII szkół podstawowych.
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Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w m-cu lutym, po zakończeniu
semestru zimowego dla 26 uczniów oraz w m-cu lipcu, po zakończeniu roku szkolnego dla
65 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 18 200 zł, w tym w;
SP w Chłopicach 6 600 zł, przyznano 33 stypendia,
SP w Dobkowicach 2 200 zł, przyznano 11 stypendiów,
SP w Jankowicach 4 600 zł, przyznano 23 stypendia,
SP w Łowcach 2 200 zł , przyznano 11 stypendiów,
SP w Zamiechowie 2 600 zł, przyznano 13 stypendiów.
Ogółem przyznano 91 stypendiów, wysokość jednego stypendium wyniosła 200 zł na ucznia
w jednym semestrze.
Dowożenie uczniów do szkół odbywało się publicznym środkiem transportu w formie zakupu
biletów miesięcznych dla uczniów. Bilety zakupiono dla uczniów dojeżdżających do Szkoły
Podstawowej w Chłopicach w miesiącach styczeń – marzec, oraz wrzesień – październik. Na
ten cel wydatkowano 9 529,42 zł. Ponadto dwójce rodziców zwrócono koszty dowozu swoich
dzieci do przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej w Jarosławiu,
ogółem kwotę 3 929,05 zł.
Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 63 903 zł na dowóz 6 – rga dzieci niepełnosprawnych z
terenu Gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w
Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu.
Na prowadzenie
Przedszkola Samorządowego w Łowcach
366 399,31 zł, w tym na:

wydatkowano kwotę

przedszkole 263 121,31 zł, w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę 6 417,59 zł,
stołówkę przedszkolną, w której sporządzane były posiłki dla dzieci w przedszkolu oraz
uczniów szkół w Łowcach, Zamiechowie i w Dobkowicach ( za okres 01.01-31.08.2020r.) 101
685,16,
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Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Łowcach podczas zajęć (źródło: https://www.facebook.com)

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli 1 592,84 zł
Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ujęte zostały w budżetach tych
szkół i jest to kwota 622 672,57 zł, w tym w:
Chłopicach
kwotę 4 253,13 zł,

212 656,35 zł, w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to

Dobkowicach
231 081,74 zł, kwota pomniejszone o wydatki na zakup pomocy
dydaktycznych w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę 6 659,50 zł,
Jankowicach
99 762,53 zł, kwota pomniejszona o wydatki na odrestaurowanie
parkietu w sali wraz z przyległa szatnią w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę
8 706,59 zł,
Zamiechowie
6 090,15 zł,

79 171,95 zł w przeliczeniu na jedno dziecko stanowi to kwotę

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oprócz wydatków wyżej opisanych
przeznaczono kwotę 116 003,06 zł, w tym;
- za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach niepublicznych
na terenie;
Gminy Jarosław 8 935,50 zł za 3 –je dzieci przez okres 12 m-cy,
Miasto Radymno 6 111 zł za 1-no dziecko przez okres 12 m-cy,
Gminy Rokietnica 7 303,14 zł za 1-no dziecko przez okres 12 m-cy,
Miasta Jarosław 56 210 zł, w tym za;
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3-je dzieci przez okres 12 m-cy ,
1 dziecko przez okres 10 m-cy,
4-ro dzieci przez okres 8 m-cy,
1 dziecko przez okres 6 m-cy
1-no dziecko przez 4 m-ce.
- za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Miasta Jarosław 37 443,42 zł, w tym za;
1-no dziecko przez okres 12 m-cy,
2-je dzieci przez okres 8 m-cy,
1 dziecko przez okres 6 m-cy,
2-je dzieci przez 4 m-ce.

ZDALNA SZKOŁA
W ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła” Gmina Chłopice pozyskała grant
w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli.
Otrzymane środki pieniężne pozwoliły na zakup 23 szt. laptopów wraz
z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi. Sprzęt komputerowy został przekazany
pięciu szkołom z terenu Gminy Chłopice w celu udostępnienia go najbardziej potrzebującym
uczniom nie posiadającym dotychczas możliwości uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
prowadzonych w sposób zdalny.
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1
„Wyeliminowanie
terytorialnych
różnic
w
możliwości
dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu
grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie było
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Przekazanie sprzętu komputerowego do szkół w ramach programu „Zdalna Szkoła”
(źródło: zbiory własne)

ZDALNA SZKOŁA +
Druga edycja projektu zakładała wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
i umożliwiła przekazanie sprzętu uczniom z rodzin, w których kilkoro dzieci jednocześnie uczy
się w sposób zdalny.
Wartość otrzymanego grantu: 55 000,00 zł Dzięki środkom pieniężnym
z otrzymanego grantu w II turze Projektu Zdalna Szkoła + 21 nowych komputerów wraz z
oprogramowaniem
i
akcesoriami
oraz
routerami
internetowymi
trafiło
do pięciu szkół z terenu Gminy Chłopice, w celu przekazania ich najbardziej potrzebującym
uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
Projekt Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” były odpowiedzią na sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do pięciu
szkół podstawowych w Gminie Chłopice trafił wysokiej jakości sprzęt komputerowy wraz z
oprogramowaniem, umożliwiający dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości,
kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
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VI. Pomoc społeczna i pomoc rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach działa od 1990 roku. Wszystkie działania
realizowane przez GOPS zawarte są w Statucie.
OPS działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
9. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
10. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
12. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
13. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
14. Uchwały Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
15. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
16. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
17. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
W 2020 roku w GOPS było zatrudnionych 11 osób: kierownik, 3 pracowników socjalnych,1
asystent rodziny 2 osoby do realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i
świadczeń wychowawczych, 1 księgowa na 0,2 etatu,3 osoby na 0,5 etatu do prowadzenia
świetlic środowiskowych w Chłopicach i Łowcach. Pracownicy zatrudnieni
w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania kwalifikacji. Wykonują
swoje obowiązki stosownie do potrzeb mieszkańców gminy zarówno indywidualnych jak
i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej - w oparciu o obowiązujące w Ośrodku procedury
a także przepisy prawa.
W 2020 roku 163 osobom przyznano decyzją świadczenie w 108 rodzinach - łączna liczba
osób w tych rodzinach 262.
Rodziny te oprócz wsparcia finansowego lub rzeczowego otrzymały również wsparcie w
postaci pracy socjalnej. Wyłącznie w postaci pracy socjalnej wsparcie otrzymało 10 rodzin –
23 osoby w tych rodzinach.
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Liczba osób , którym przyznano świadczenie w poddziale na wiek i płeć
Ogółem
wiek 0-17
wiek produkcyjny
Wiek poprodukcyjny

163
56
89
18

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, którym dochód nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego w 2020 roku wynosi 68. Rodzin z przekroczoną kwotą kryterium
dochodowego było 40.
Świadczenia rodzinne
W 2020 roku wydatkowano następujące środki na wypłaty świadczeń rodzinnych:
1. Wydatki na świadczenia rodzinne– OGÓŁEM 2.627.522
2. Zasiłki rodzinne 490.546
3 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 22.100
4. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 13.000
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 38.000
6. Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 26.095
7. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 4.632
8. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 49.115
9. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 41.710
10. Dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole po za miejscem
zamieszkania 41.513
11. Zasiłki pielęgnacyjne 418.567
12. Świadczenia pielęgnacyjne 911.531
14. Specjalny zasiłek opiekuńczy 173.591
15. Zasiłek dla opiekuna 43.400
16. Składki emerytalno-rentowe 228.799
17. Świadczenie rodzicielskie 120.923
18, Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 4.000
W związku z realizacją świadczeń rodzinnych poniesiono koszty na obsługę (wynagrodzenie
pracownika, szkolenia, materiały biurowe itp. 80.782 zł
Fundusz alimentacyjny
W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku świadczeniami z Funduszu
Alimentacyjnego objęto 15 rodzin, wydając 24 decyzji.
W 2020 r. wypłacono świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na ogólną kwotę 99.776 zł.
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Ponadto w 2020 r.
- wezwano 10 dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadów
alimentacyjnych wraz z odebraniem od nich oświadczeń majątkowych,
- przekazano 14 dłużnikom informację o przyznaniu świadczeń wierzycielom,
- skierowano 9 wniosków do organów właściwych dłużnika,
- złożono 11 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa za
uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,
- złożono 2 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużnika alimentacyjnego,
- do 5 dłużników alimentacyjnych wysłano zobowiązanie do zarejestrowania się w urzędzie
pracy jako osoba bezrobotna, poszukująca pracy
- zadłużenie 27 dłużników jest zgłoszone do 5 biur informacji gospodarczej i na bieżąco
aktualizowane
Świadczenia wychowawcze
W okresie od 01-01-2020 do 31.12.2020 - 570 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze.
Przekazano 7 wniosków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w związku z
przebywaniem członka rodziny poza granicami kraju.
Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego w 2020 roku wyniosła 5.198.790zł.
Wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego wyniosły 44.583 zł.
Dobry start
Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku. Świadczenie
przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku
życia. Rodzina otrzymuje wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Od 1.07.2020 roku
do 30.11.2020 roku przyjęto 442 wniosków na 610 dzieci. Łączna kwota wypłaconego
świadczenia „Dobry start” w 2020 roku wyniosła 189.110 zł

Łączna kwota wypłaconego świadczenia „Dobry start” w 2020 roku w Gminie Chłopice
wyniosła 189.110 zł (źródło: https://www.gov.pl)
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Zasiłki okresowe:
W roku 2020 r. przyznano w/w świadczenie 22 rodzinom na łączną kwotę 63.064 zł, w tym:
- 15 rodzinom z tytułu bezrobocia na łączną kwotę 49.060 zł,
- 3 rodzinie z powodu długotrwałej choroby na łączną kwotę 2.804 zł.
- 1 rodzinie z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego na łączną kwotę 3.505 zł.
- 3 rodzinom z innych powodów na łączną kwotę 7.695 zł.
Zasiłki stałe:
W roku 2020 zasiłki stałe wypłacono 24 uprawnionym osobom na łączną kwotę 121.327 zł.
Dla osób pobierających zasiłek stały, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu
z innego tytułu, opłacone są składki na w/w ubezpieczenie.
W roku 2020 na realizacje w/w zadania wydatkowano kwotę 10.091zł. dla 22 osób.
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 34 rodzin na kwotę 21.701 zł.
Świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie
decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni, w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w przypadku,
których nie zachodzi okoliczność o której mowa w art. 12 tej ustawy.
W 2020 r. Wójt Gminy Chłopice wydał 5 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Usługi opiekuńcze
Istotnym zadaniem Gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone w
miejscu zamieszkania osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Z tej formy pomocy
w roku 2020 skorzystała 1 osoba wymagająca wsparcia na łączną kwotę 5.879 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2020 roku nie realizowano tej formy pomocy.
Posiłek:
Beneficjentami programu są osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Na realizację powyższego programu w roku 2020 przeznaczano kwotę 142.000 zł, z czego
środki własne 28,400 zł, dotacja z budżetu państwa 113.600 zł, przy czym:
51

na dożywianie dzieci w szkole przeznaczono kwotę 8.580 zł – pomoc przyznano decyzją 32
rodzinom, liczba dzieci objętych pomocą to 56.
dowóz posiłków do punktów wydawania – 9.817 zł.
pozostałe koszty – 195 zł
świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla 82 rodzin w tym 452 świadczenia
na łączną kwotę 123.408 zł. zł

Program pomoc żywnościowa
Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym PEAD na lata 2014 - 2020.
W 2020 roku pomocą objęto 501 osób z 165 rodzin.

Centrum Integracji Społecznej
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.11.2017 roku z Centrum Integracji
Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie GOPS w Chłopicach kieruje osoby uprawnione,
zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym do uczestnictwa w zajęciach w CIS.
W 2020 roku nie kierowano osób celem uczestnictwa w zajęciach w CIS.
Na terenie gminy Chłopice nie przebywają osoby bezdomne. Są natomiast osoby z ostatnim
meldunkiem z terenu naszej gminy.
W listopadzie 2017 roku Rada Gminy Chłopice podjęła Uchwałę Nr XXX/190/17 w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
W styczniu 2020 roku podpisano umowę z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
„Wzrastanie” oddział w Jarosławiu na cały 2020 rok, która dawał naszej gminie prawo
skierowania dwóch osób bezdomnych do schroniska.

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem
Wskaźnik deprywacji lokalnej w gminie z roku na rok maleje :
2016 rok - 4,02 %
2017 rok - 3,42 %
2018 rok - 3,14 %
2019 rok – 2,89 %
2020 rok- 2,95 %
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Chłopice wynosiła 257 osób w tym
47,8 % stanowiły kobiety natomiast 52,2% mężczyźni.
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Domy Pomocy Społecznej
W okresie od 1.01.2020r. Do 31.12.2020 wydatki Gminy związane z pokryciem kosztów
pobytu 4 osób z terenu gminy w DPS wyniosły 130.798 zł.
Asystent rodziny
W 2020 roku zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach asystent
rodziny opracował i realizował plan pracy z 19 rodzinami, z tego
do 3 miesięcy-1
powyżej 3 do 12 miesięcy-2
powyżej roku -11
Z 5 rodzinami asystent zakończył współpracę ze względu na osiągnięcie celów, zaprzestanie
współpracy przez rodzinę ,brak efektów współpracy.
Na zatrudnienie asystenta rodziny w 2020 roku wydatkowano kwotę 44.920 zł, w tym
1 700 zł. - to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa.
Praca asystenta z rodzinami przebiegała we współpracy z członkami rodzin, a także w
konsultacji z pracownikami socjalnymi. Opracowany przez asystenta plan pracy z rodziną
określał zakres działań, które miały na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Ponadto asystent rodziny dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół
roku.
W roku 2020 system pracy asystenta rodziny podobnie jak pracowników socjalnych w
związku z pandemią musiał ulec pewnym zmianom. Z rodzinami utrzymywał cały czas kontakt
telefoniczny. Jednak praca asystenta wymaga bardziej osobistego kontaktu.
Asystent rodziny udzielił pomocy rodzinom w zakresie:
- poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego,
- rozwiązywania problemów dnia codziennego
- rozwiązywania problemów psychologicznych
- rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi
- rozwiązywania problemów zadłużeń komorniczych
- poszukiwania i podejmowania pracy zarobkowej
Ponadto asystent rodziny podejmował następujące działania:
- wspierał i monitorował działania rodziny w pokonywaniu trudności życiowych, doceniał jej
efektywną pracę, ukazywał rodzinie pozytywne skutki podjętych działań, koncentrując uwagę
na problemie a następnie oczekiwanym efekcie,
- motywował rodziców do spędzania wolnego czasu z dziećmi,
- motywował dzieci do systematycznego udziału w zajęciach szkolnych i systematycznej
nauki,
- prowadził rozmowy na temat podniesienia zaradności życiowej rodziców,
- motywował do zmiany warunków mieszkaniowych, poprzez monitorowanie prac
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remontowych w domu zmierzających do zmiany wystroju i poprawy funkcjonowania w
domu,
- uczył podstawowych reguł i zasad oraz konsekwentnego ich przestrzegania,
- udzielał poradnictwa na temat przyswajania prawidłowych wzorców opiekuńczo –
wychowawczych,
- motywował do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki medycznej i wizyt u lekarzy
specjalistów,
- poradnictwo dotyczyło racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
- asystował przy wspólnych zakupach dla dzieci, oraz zakupach materiałów budowlanych
potrzebnych do wykonania remontu w domu,
- pomagał w pisaniu i rozumieniu pism urzędowych (pisanie wniosków do Sądu oraz
wypełnianie dokumentów urzędowych,
- asystował przy przejściu dwójki dzieci z rodziny zastępczej do Domu Dziecka
Dodatki mieszkaniowe
W 2020 roku pomocą objęto 1 rodzinę – wypłacono dodatek mieszkaniowy/ryczał
energetyczny/ w wysokości 1.140 zł.
Karta Dużej Rodziny
W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający
specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w
rodzinie. Od początku programu wydano karty dla 342 rodzin. W okresie styczeń-grudzień
2020 roku wydano kart ogólnopolskich dla 115 rodzin.

W okresie styczeń-grudzień 2020 w Gminie Chłopice wydano karty ogólnopolskie dla 115 rodzin.
Powyżej wzór Karty Dużej Rodziny (źródło: https://pl.wikipedia.org)

Liczba przyznanych stypendiów socjalnych i zasiłków socjalnych, wysokość środków
wykorzystanych na ten cel
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Od 2017 roku OPS realizuje zadanie – pomoc materialna o charakterze socjalnym w
formie stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chłopice.
Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 51 dzieci z 31 rodzin, stypendia wypłacono w
łącznej kwocie 34.456 zł.
Strategia, zasoby, program wspierania rodziny
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chłopice na lata 2016 – 2022
została przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XXIV/79/2015 Rady Gminy Chłopice z dnia 29
grudnia 2015 roku .
Głównymi celami strategicznym są :
- przeciwdziałanie bezrobociu oraz wsparcie środowisk nim dotkniętych
- pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych i funkcjonowaniu w
środowisku
- wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym
- przeciwdziałanie patologiom społecznym
Celami operacyjnymi są:
- aktywizacja osób bezrobotnych
- poprawa sytuacji socjalnej rodzin
- poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych
- przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie
Powyższe cele są realizowane na bieżąco między innymi poprzez
- zawieranie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi,
- współpraca z instytucjami rynku pracy,
- praca socjalna,
- kierowanie osób bezrobotnych do pracy w CIS,
- przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych ,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- kierowanie osób i rodzin potrzebujących wsparcia do istniejących punktów
poradnictwa prawnego, psychologicznego
- organizowanie wsparcia i poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie
Ocena zasobów pomocy społecznej
sporządzana jest corocznie i przedkładana Radzie Gminy do dnia 30 kwietnia.
Według danych zawartych w ocenie zasobów w 2020 roku z pomocy społecznej skorzystało
285 osób w 118 rodzinach co stanowi 5,4% wszystkich mieszkańców gminy.
262osób w 108 rodzinach – pomoc finansowa i rzeczowa , wydanych 163 decyzji
23 osób w 10 rodzinach – wyłącznie praca socjalna
Świadczeniobiorców z roku na rok maleje.
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W 2016 roku wydano decyzji przyznających świadczenia 225 osobom
W 2017 roku
190 osobom
W 2018 roku
174 osobom
w 2019 roku
160 osobom
w 2020 roku
163 osobom
Wśród osób korzystających z pomocy społecznej przeważa liczba osób w wieku
produkcyjnym.
Głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia są:
• bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
• ubóstwo
• długotrwała lub ciężka choroba
• bezrobocie
• niepełnosprawność
Gminny Program Wspierania Rodziny
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Chłopice na lata 2018-2020 został przyjęty
uchwałą Nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Chłopice z dnia 23 marca 2018 roku.
Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu
funkcjonowaniu rodziny poprzez rozwijanie systemu profilaktyki, wsparcia dzieci oraz rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie
rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną pracowników socjalnych przy współpracy
wyspecjalizowanych instytucji.
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt
Gminy Chłopice zarządzeniem Nr 40/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku powołał Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społeczne,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych, a także kurator sądowy. Jest to skład stały. Obecnie w skład
Zespołu wchodzi 15 osób. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące, skład grup roboczych jest uzależniony od problemu i jest
zmienny. Dla wszystkich Niebieskich Kart są powoływane Grupy Robocze, tylko w przypadku
gdy przychodzi kolejna Niebieska Karta dla danej rodziny gdzie jest już powołana Grupa
Robocza, która pracuje już na rzecz danej rodziny w Niebieskiej Karcie C odnotowuje się w
punkcie X opis kolejnego zdarzenia przemocy w trakcie trwania Procedury. Problemy nie
spełniające definicji.
Pracownicy Ośrodka przekazują informację o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów.
Praca socjalna codziennie od 7.00 do 15.00. W szkołach na terenie Gminy jest zatrudniony
pedagog szkolny, który udziela wsparcia uczniom oraz ich rodzicom w godzinach swojej pracy.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu działa Punkt interwencji Kryzysowej,
który udziela porad prawnych i psychologicznych dla osób potrzebujących z terenu powiatu.
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Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dwa razy w tygodniu udziela telefonicznych porad.
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu podczas dyżurów codziennie udziela porad dla osób
doznających i uwikłanych w przemoc. Osoby nadużywające alkoholu są kierowane do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Lokalny model działania ZI jest
oparty na przepisach Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz na, Gminny
Zespół Interdyscyplinarny w Chłopicach posiada Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego.
Ewaluacja rezultatów działania odbywa się poprzez sporządzanie sprawozdawczości z
wykonywanych zadań.
Gmina Chłopice realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom
pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy
zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191
przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej wspólnie z Powiatem
ponosi koszty jego pobytu m. in. w placówkach opiekuńczo– wychowawczych, rodzinnych
domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Finansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej wynosi:
- w pierwszym roku 10% kosztów
- w drugim roku 30% kosztów
- w trzecim i następnych latach 50% kosztów
W 2020 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 5 dzieci za które gmina pokryła koszty
pobytu w kwocie 41.075 zł.
Od czerwca 2019 roku w Chłopicach i Łowcach zaczęły funkcjonować świetlice środowiskowe
dla 35 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic
środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki”. Zatrudniono
kierownika świetlic oraz dwóch wychowawców.
W świetlicach w 2020 roku realizowane były następujące działania specjalistyczne:
- wsparcie specjalistyczne dzieci w zakresie zdiagnozowanych trudności/deficytów:
psycholog, pedagog, logopeda;
- trening integracji emocjonalnej dla rodziców;
- trening kompetencji rodzicielskich;
- zajęcia z języka angielskiego;
- zajęcia muzyczne, taneczne, graficzne, artystyczne i z biblioterapii;
- rozwijanie kompetencji kluczowych dla dzieci – umiejętność uczenia się, inicjatywność i
przedsiębiorczość.
Na realizację projektu w 2020 roku wydatkowano kwotę 284.195 zł.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
a) Na terenie Gminy Chłopice w zasobie gminnym posiadamy dwa lokale mieszkalne z czego
jeden jest jako socjalny. Lokale znajdują się w miejscowości Łowce w byłym budynku
domu nauczyciela. Lokale były zamieszkałe do 2015/ 2016 roku. W latach 2010/2012 w
na budynku naprawiany był dach. Po wyprowadzeniu się lokatorów w lokalach nie były
przeprowadzane żadne remonty. Obecnie lokale nie są zajęte.
b) zasady polityki czynszowej – zgodnie z gminnym programem gospodarowania zasobem
mieszkaniowym na lata 2016 – 2020 stawki czynszu za 1m kw. lokalu ustala zarządzeniem
– Wójt Gminy. W ostatnim Zarządzeniu Nr 5/2014 z dnia 05.2014 roku Wójta Gminy
Chłopice stawka czynszu wynosiła 2,50 za 1m² mieszkania. Stawka nie była nowelizowana
ze względu na pustostany mieszkań.
Infrastruktura gospodarki komunalnej za 2020 rok
Na terenie Gminy zlokalizowane są następujące obiekty związane z gospodarką wodno–
ściekową:
1. Stacja uzdatniania wody w Chłopicach;
2. Przepompownia wody w Boratynie
3. Oczyszczalnia ścieków w Chłopicach – w realizacji rozbudowa i modernizacja
4. Oczyszczalnia ścieków w Zamiechowie – po modernizacji w latach 2014-2015
5. 21 czynnych przepompowni ścieków.
W celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy eksploatowanych jest 5 studni (ujęć wody).
Długość czynnej sieci wodociągowej wg stanu na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2020 r.:
 długość sieci wodociągowej – 60,35 km,
 długość przyłączy na 01.01.2020 r. – 40,923 km
 długość przyłączy na 31.12.2020 r. – 41,100 km
 w 2020 r. przybyło 6 przyłączy wodociągowych
Procentowy poziom zwodociągowania gminy wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2020
r.:
 procentowy poziom podłączenia do kanalizacji na 1 stycznia 2020 roku to 98,1 %
 procentowy poziom podłączenia kanalizacji na 31 grudnia 2020 r. to 98,2 %

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wg stanu na dzień od1 stycznia oraz 31 grudnia 2020 r.:
 długość sieci kanalizacyjnej - 80,35 km
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 długość przyłączy wg stanu na 1 stycznia 2020 r. – 23,328 km
 długość przyłączy wg stanu na 31 grudnia 2020 r. - 23,650 km
 w 2020 roku przybyło 6 przyłączy kanalizacyjnych
Procentowy poziom podłączenia do kanalizacji nieruchomości na terenie gminy wg. stanu na
1 stycznia i 31 grudnia 2020 r:.
 procentowy poziom podłączenia do kanalizacji na 1 stycznia 2020 roku to 98,6 %
 procentowy poziom podłączenia kanalizacji na 31 grudnia 2020 r. to 98,7 %
Długość czynnej sieci gazowej wg stanu na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2020r. Ilość
czynnych przyłączy do sieci gazowej wg stanu na 1 stycznia i 31 grudnia 2020r. Ile %
gospodarstw domowych korzysta z sieci gazowej.
Sieć gazowa na terenie Gminy Chłopice obsługiwana jest przez Karpacką Spółkę Gazownictwa
sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Gazowniczy w Rzeszowie.
 długość gazociągów średniego ciśnienia - 69 059,6 m
 długość przyłączy domowych - 16 572 m
 liczba przyłączy wg stanu na 1 stycznia 2018 roku - 928 szt.
 liczba przyłączy wg stanu na 31 grudnia 2018 roku - 932 szt.
 ilość gospodarstw domowych korzystających z sieci gazowej na koniec 2018 roku –
1 313 szt.
 procentowy poziom podłączenia gospodarstw domowych do sieci gazowej 83,4 %.
Oświetlenie uliczne
Na koniec 2020 roku na terenie gminy Chłopice usytuowanych było 471 punktów świetlnych,
z czego Gmina jest właścicielem 161 punktów, pozostałe 310 punktów jest własnością PGE
Jarosław. Gmina ponosi opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego, nie
będących jej własnością. Wszystkie punkty świetlne wykorzystują oprawy sodowe.

VII.

Sprawy obywatelskie i społeczne.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej:
W 2020 r. do Urzędu Gminy Chłopice wpłynęło 25 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej. Na wszystkie wnioski została udzielona odpowiedź w terminie przewidzianym
przepisami prawa.
Dane dot. wydawania ilości decyzji o warunkach zabudowy przedstawia poniższa tabela
Decyzje o warunkach zabudowy
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59

Łączna
powierzchnia
terenów

Decyzje
odmowne

ustalen
iu
Lokaliz
acji
inwest
ycji
celu
publicz
nego

ogół
em

16

26

dla których
wydano decyzje
o warunkach
zabudowy
i
zagospodarowa
nia terenu
w tym dotyczące zabudowy
Decyzj
eo
ustalen Decyzj
iu
e
lokaliza
o
mieszkan mieszkan
cji
warun
iowej
iowej
usług inn
kach
wielorod jednorod owej ej inwest
ycji
zabud
zinnej
zinnej
celu
owy
publicz
nego
liczba
ha
0

24

0

2

7,3

Decyzj
eo
Decyzj
Ustalen
eo
iu
Warun
lokaliza
kach
cji celu
zabud
publicz
owy
nego

liczba

6,2

0

1

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy to okres do1,5
miesiąca, dla decyzji celu publicznego – do 2 miesięcy.
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 2020
1. Liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Chłopice: 22
2. Liczba wniosków o dokonanie zmian wpisów w CEIDG (przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie gminy Chłopice) - 40
3. Liczba wniosków o wznowienie działalności gospodarczej - 5
4. Liczba wniosków o wykreślenie z CEIDG (w zw. z zakończeniem prowadzenia działalności
gospodarczej) - 6
5. Liczba wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej - 15
Suma złożonych wniosków do CEIDG - 89
Skargi i petycje.
W sprawozdawanym roku wpłynęły 1 skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. W sprawozdawanym nie wpłynęły petycje.
Dane

dotyczące funkcjonujących

na terenie

gminy

organizacji

pozarządowych,

w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich.
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Na terenie Gminy Chłopice działa sześć Kół Gospodyń Wiejskich:
 Koło Gospodyń Wiejskich w Boratynie,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Chłopicach,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Łowcach,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Lutkowie,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Dobkowicach,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Zamiechowie,
oraz trzy Stowarzyszenia:
 Stowarzyszenie "Jankowiczanie" w Jankowicach,
 Stowarzyszenie Miłośników Lutkowa w Lutkowie.
 Stowarzyszenie Miłośników Chłopic w Chłopicach,

Reprezentantki Stowarzyszenia Miłośników Chłopic podczas odbioru nagród za wyróżnienie
w konkursie Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich lotow"
(źródło: http://chlopice.pl)
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W 2020 roku w ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji
pozarządowych powierzono do wykonania zadanie:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej
do Pracy w Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu w
2021 roku”
Zawarto umowę na realizację zadania publicznego z „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu” z siedzibą w Jarosławiu, ul. Wilsona
60, 37-500 Jarosław. Kwota środków przeznaczonych na przedmiotowe zadanie wyniosła
63.905,00 zł.

Podmioty opieki zdrowotnej funkcjonujące w 2020 roku na terenie gminy.
Na terenie Gminy Chłopice funkcjonują dwa ośrodki zdrowia:
- Ośrodek zdrowia w Łowcach, czynny 3 dni w tygodniu, gdzie przyjmuje lekarz med.
rodzinnej. Z opieki zdrowotnej korzysta 972 mieszkańców.
- Ośrodek Zdrowia w Chłopicach, czynny od poniedziałku do piątku. Przyjmują lekarze:
 lekarz medycyny rodzinnej,
 lekarz stomatolog,
 jest punkt przyjęć próbek na podstawowe badania laboratoryjne,
 można wykonać badanie usg i ekg.
Z opieki zdrowotnej korzysta tu ok. 4.000 mieszkańców.
Z opieki zdrowotnej na terenie całej Gminy Chłopice korzysta łącznie 4.972 osoby, co stanowi
prawie 88% mieszkańców.

Apteki
Na terenie gminy w 2020r. funkcjonowały dwie apteki;
- apteka w Chłopicach,
- punkt apteczny w Łowcach.
Opieka nad bezpańskimi zwierzętami.
W 2020 roku Gmina Chłopice miała zawartą umowę na pomoc bezdomnym zwierzętom z
firmą ,,Arka Vet”, ul. Sybiraków - 34/1, 37-700 Przemyśl.
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W 2020 roku Gmina Chłopice poniosła koszty w łącznej kwocie 2.473,00 zł z tyt. opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Chłopice.

Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- wg. stanu na dzień 01.01.2020 r. – 12 podmiotów
- wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. – 10 podmiotów

W roku 2020 wystąpiły trzy przypadki wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych:
I.
- decyzją z dnia 11.01.2020r. o znaku: RG.7340.5.A.2020 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 11.01.2020r. zezwolenia Nr 11/A/2018 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, wydanego w dniu 24.12.2018r. przedsiębiorcy w związku z likwidacją
punktu sprzedaży;
- decyzją z dnia 11.01.2020r. o znaku: RG.7340.5.B.2020 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 11.01.2020r. zezwolenia Nr 12/B/2018 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydanego w dniu 24.12.2018r.
przedsiębiorcy w związku z likwidacją punktu sprzedaży;
- decyzją z dnia 11.01.2020r. o znaku: RG.7340.5.C.2020 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 11.01.2020r. zezwolenia Nr 13/C/2018 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, wydanego w dniu 24.12.2018r. przedsiębiorcy w związku z likwidacją
punktu sprzedaży;

II.
- decyzją z dnia 22.09.2020r. o znaku: RG.7340.17.A.2020 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 27.09.2020r. zezwolenia Nr 20/A/2019 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza
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miejscem sprzedaży, wydanego w dniu 23.12.2019r. przedsiębiorcy w związku z likwidacją
punktu sprzedaży;
- decyzją z dnia 22.09.2020r. o znaku: RG.7340.17.B.2020 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 27.09.2020r. zezwolenia Nr 21/B/2019 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, wydanego w dniu 23.12.2019r. przedsiębiorcy w związku
z likwidacją punktu sprzedaży;
- decyzją z dnia 22.09.2020r. o znaku: RG.7340.17.C.2020 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 27.09.2020r. zezwolenia Nr 22/AC/2019 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, wydanego w dniu 23.12.2019r. przedsiębiorcy w związku z likwidacją
punktu sprzedaży;

III.
- decyzją z dnia 31.12.2020r. o znaku: RG.7340.21.A.2020 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 31.12.2020r. zezwolenia Nr 7/A/2017 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, wydanego w dniu 23.12.2019r. przedsiębiorcy w związku z likwidacją
punktu sprzedaży;
- decyzją z dnia 31.12.2020r. o znaku: RG.7340.21.B.2020 Wójt Gminy Chłopice stwierdził
wygaśnięcie z dniem 31.12.2020r. zezwolenia Nr 8/B/2017 na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), alkoholu przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, wydanego w dniu 23.12.2019r. przedsiębiorcy
w związku z likwidacją punktu sprzedaży.

VIII.

INFORMACJE o jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Chłopice .

Na terenie Gminy Chłopice Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują we wszystkich
miejscowościach gminy tj. w Boratynie, Chłopicach, Dobkowicach, Jankowicach, Lutkowie,
Łowcach i Zamiechowie. Dwie spośród nich tj. OSP Chłopice i OSP Jankowice należą do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na terenie gminy funkcjonuje również Oddział
Gminny Związku OSP RP w Chłopicach, do którego należą wszystkie jednostki OSP.
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Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają łącznie 304 członków, w tym 287 członków zwyczajnych i
17 honorowych:
1) OSP Boratyn - 35 zwyczajnych i 5 honorowych, co daje łącznie 40 członków,
2) OSP Chłopice - 48 członków zwyczajnych i 11 honorowych, co daje łącznie 59 członków,
3) OSP Dobkowice - 65 członków zwyczajnych,
4) OSP Jankowice - 38 członków zwyczajnych,
5) OSP Lutków - 26 zwyczajnych i 1 honorowy, co daje 27 członków,
6) OSP Łowce - 31 członków zwyczajnych,
7) OSP Zamiechów - 44 członków zwyczajnych.

W maju 2020 r. jednostka OSP Jankowice została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(źródło: https://ekspresjaroslawski.pl)

Łączna liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Chłopice do zdarzeń w rejonie działania
wynosi 53 (pożary, miejscowe zagrożenia, wyjazdy gospodarcze, wyjazdy poza rejon
działania):
1) OSP Boratyn - 1
2) OSP Chłopice - 26
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 18
5) OSP Lutków - 3
6) OSP Łowce - 4
7) OSP Zamiechów - 1
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Liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy do pożarów:
1) OSP Boratyn - 1
2) OSP Chłopice - 9
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 3
5) OSP Lutków - 0
6) OSP Łowce - 3
7) OSP Zamiechów - 0
Liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy w celu likwidacji miejscowych zagrożeń:
1) OSP Boratyn - 0
2) OSP Chłopice - 14
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 11
5) OSP Lutków - 2
6) OSP Łowce - 1
7) OSP Zamiechów - 1
Liczba wyjazdów gospodarczych jednostek OSP z terenu gminy:
1) OSP Boratyn - 0
2) OSP Chłopice - 2
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 2
5) OSP Lutków - 1
6) OSP Łowce - 0
7) OSP Zamiechów - 0
Łączna liczba wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Chłopice do zdarzeń poza rejonem
działania:
1) OSP Boratyn - 0
2) OSP Chłopice - 1
3) OSP Dobkowice - 0
4) OSP Jankowice - 2
5) OSP Lutków - 0
6) OSP Łowce - 0
7) OSP Zamiechów - 0
Za udział w wyżej wymienionych działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Gminę Chłopice lub Państwową Straż Pożarną wypłacono członkom
Ochotniczych Straży Pożarnych diety na łączna kwotę 8.564,00 zł.
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Członkowie OSP biorą udział nie tylko w działaniach ratowniczych czy szkoleniach
pożarniczych, ale również w manewrach i różnego rodzaju pokazach. Niestety ze względu na
wprowadzone ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w roku sprawozdawczym
2020 nie zorganizowano manewrów oraz pokazów.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutkowie udzielający wsparcia w realizacji Programu
Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”
(źródło: zbiory własne)

W 2020 r. strażacy ochotnicy z terenu gminy ukończyli niżej wymienione szkolenia
strażackie:
1) szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży
pożarnych (dowódców OSP) - 3 osoby.
W roku sprawozdawczym 2020 jednostki OSP pozyskały między innymi następujące pojazdy,
sprzęt i wyposażenie strażackie:
1) lekki samochód pożarniczy wraz z doposażeniem - 1 szt.,
2) system selektywnego alarmowania - 1 kpl.,
3) aparat oddechowy z maską i butlą kompozytową - 3 kpl.,
4) motopompa pływająca - 2 szt.,
5) przecinarka spalinowa do stali i betonu - 4 szt.,
6) opryskiwacz spalinowy - 1 szt.,
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7) drabina ratownicza nasadkowa trzyprzęsłowa - 4 szt.,
8) miernik wielogazowy z ładowarką - 2 kpl.,
9) narzędzie ratownicze wielofunkcyjne - 3 szt.,
10) radiotelefon przenośny - 1 kpl.,
11) mundur specjalny strażacki - 9 kpl.,
12) buty specjalne strażackie - 9 par,
13) mundur koszarowy - 6 kpl.,
14) hełm strażacki - 8 szt.,
15) rękawice specjalne strażackie - 19 par,
16) kominiarka niepalna - 7 szt.,
17) wąż tłoczny W 52/20 - 5 szt.,
18) pas z zatrzaśnikiem - 3 szt,
19) tłumica - 9 szt.
Dotacje pozyskane w 2020 r. z funduszy zewnętrznych na zakup sprzętu i wyposażenia
strażackiego, otrzymano łącznie 361.505,59 zł dofinansowania:
1) dotacja z KSRG - 9.778,00 zł,
2) dotacja z MSWiA - 1.895,00 zł,
3) dotacja z WFOŚiGW - 88.612,29 zł
4) dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości - 261.220,30 zł.

IX Zadania z zakresu sportu
Na terenie Gminy Chłopice działają cztery kluby sportowe w
miejscowościach Chłopice, Dobkowice, Jankowice i Łowce, oraz jedna
drużyna juniorów w miejscowości Łowce.
Kluby sportowe na terenie Gminy Chłopice:
 Ludowy Klub Sportowy LKS "Dąb" Dobkowice,
 Ludowy Klub Sportowy LKS "Wiraż" Chłopice,
 Ludowy Klub Sportowy LKS "Tęcza" Jankowice,
 Ludowy Klub Sportowy LKS "Łęg" Łowce.
Kluby te korzystają z dotacji
pochodzących z budżetu gminy, Łączna kwota dotacji w 2020 r. wyniosła 80.000 zł. Dotacje
przeznaczone są na bieżącą działalność klubów (zakup sprzętu sportowego, opłaty związkowe,
przejazdy na mecze, utrzymanie obiektów sportowych). Sprzyja to rozwojowi sportu na
terenie Gminy Chłopice jak również na utrzymanie w bardzo dobrym stanie obiektów
sportowych na terenie naszej gminy.
- Gmina Chłopice bierze również udział w dofinansowaniu programu „Szkolny
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Klub Sportowy". W roku 2020 wsparła dotacją osiem grup młodzieżowych ze
wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszej gminy.

Ludowy Klub Sportowy LKS "Wiraż" Chłopice podczas meczu z LKS „Manasterz”
(4.10.2020 r.) (źródło: www.facebook.com)

Na terenie Gminy zlokalizowane są następujące obiekty sportowe:
1. boisko sportowe wraz z trybunami w Chłopicach;
2. średniowymiarowa hala sportowa wraz z boiskiem do piłki siatkowej
oraz pomieszczeniami, w których znajduje się siłownia, sale do ćwiczeń i
fitness w Chłopicach;
3. boisko do piłki siatkowej i nożnej – orlik w Boratynie;
4. boisko sportowe z trybunami i zapleczem szatniowym w Jankowicach;
5. boisko z nawierzchnią poliuretanową do piłki siatkowej, koszykówki i
tenisa przy szkole podstawowej w Jankowicach
6. boisko sportowe do piłki nożnej w Łowcach wraz z szatnią oraz boisko z nawierzchnią
poliuretanową do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa przy szkole podstawowej w Łowcach
7. hala sportowa przy szkole podstawowej w Łowcach;
8. boisko do piłki siatkowej i nożnej – orlik w Zamiechowie
9. pełnowymiarowe boisko sportowe z trybunami i zapleczem szatniowym w
Dobkowicach.

Obiekty siłowni zewnętrznych i place zabaw:
1. plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Chłopicach;
2. plac zabaw w Boratynie
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3. plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Jankowicach
4. plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Łowcach
5. plac zabaw w Dobkowicach
6. plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Lutkowie
7. plac zabaw w Zamiechowie

Dzieci na placu zabaw w miejscowości Jankowice podczas realizacji jednego z projektów
(źródło: https://bmk-ck.pl)

X Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chłopicach zwana dalej
Komisją, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277) oraz realizuje
zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Chłopice na 2020 r. przyjętego uchwałą Nr XI/82/2019 Rady Gminy
Chłopice z dnia 29 listopada 2019r.
Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających
do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania
alkoholu. Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu
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nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności radzenia sobie z istniejącymi
problemami alkoholowymi.
Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem
zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu nadto pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach
życiowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje określone
ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
poprzez:
- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit
i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
- monitorowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych.
Ponadto do zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chłopicach należy:
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu;
- zlecanie pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego;
- w przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba nadużywająca
alkoholu nie wyrazi zgody na dobrowolne podjęcie leczenia, skierowanie jej na badanie przez
biegłych lekarzy psychiatrę i psychologa, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu ze wskazaniem rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego;
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym mającym na celu
poddanie osoby uzależnionej przymusowemu leczeniu odwykowemu;
- składanie wniosków o wszczęciu postępowania do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.
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Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2020r.

W ramach swojej działalności w 2020r. Komisja odbyła dwa posiedzenia w dniach:
07 lipca i 10 listopada.
Komisja w ramach swoich prac podjęła szereg działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.
Podejmowane były w szczególności zadania związane z koniecznością podjęcia leczenia
odwykowo – terapeutycznego przez osoby uzależnione od alkoholu. Działania skierowane
do dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz działania
edukacyjno – informacyjne o zagrożeniach wynikających z nadużywania napojów
alkoholowych były w 2020r. ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 prowadzone jedynie w pierwszym kwartale roku.
Pomimo sytuacji epidemicznej w kraju Komisja stale współpracowała z takimi
organizacjami jak: Sąd Rejonowy w Jarosławiu, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach, Gminny Zespół Interdyscyplinarny
w Chłopicach a także z dyrektorami szkół, duchownymi i organizacjami społecznymi.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chłopicach wpłynęło
20 wniosków, o objęcie postępowaniem osób nadużywających alkoholu.
Wnioskodawcami byli:
- Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu – 8,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach – 2,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny – 1,
- Kurator Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu – 1,
- rodziny osób nadużywających alkoholu – 8
Komisja podjęła w 17 przypadkach działania polegające na skierowaniu osób
nadużywających alkoholu na badanie przez biegłych sądowych. W 17 sprawach biegli orzekli
konieczność leczenia odwykowo-terapeutycznego, wobec 17 osób złożono do Sądu
Rejonowego w Jarosławiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich wnioski o zastosowanie obowiązku
poddania

się

leczeniu

odwykowemu,

w

1

przypadku

wniosek

o

skierowanie

na leczenie odwykowe został cofnięty przez wnioskodawcę ze względu na podjęcie przez
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uczestnika postępowania dobrowolnego leczenia odwykowego, w 1 przypadku Komisja
umorzyła postępowanie ze względu na śmierć uczestnika postępowania oraz w 1 przypadku
Komisja zawiesiła postępowanie wobec uczestnika do czasu ustania poprzedniego leczenia
odwykowego.
Członkowie Komisji w ramach swojej działalności w 2020r. pozytywnie zaopiniowali 6
wniosków o wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2020 roku łączna wysokość środków zaplanowanych w budżecie gminy na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiła
35.000,00 zł.
Komisja wydatkowała w 2020 roku kwotę 14.820,99 zł, stanowiącą 42,35 %
zaplanowanych w budżecie środków na ten cel.
W ramach swojej działalności Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych poniosła koszty w kwocie:
- 3.352,84 zł – koszty działalności Komisji wraz z wynagrodzeniem członków Komisji;
- 2.752,87 zł – dofinansowanie zakupu artykułów żywnościowych w celu
przygotowania paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin z terenu gminy Chłopice
w których występuje problem alkoholowy;
- 1.000,00 zł – dofinansowanie pobytu 2 dzieci na zimowisku;
- 1.100,00 zł – dofinansowanie wynajęcia sprzętu rekreacyjnego na Bal Karnawałowy
dla dzieci z Gminy Chłopice;
- 2.475,84 zł – koszty sporządzenia opinii psychiatrycznych przez biegłych lekarzy
psychologa i psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez osoby wobec których
podjęto postępowanie;
- 3.039,44 zł – zaliczki za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych przez
biegłych sądowych, uiszczone na wezwanie Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział III
Rodzinny i Nieletnich wobec uczestników postępowania, którzy nie zgłosili się dobrowolnie na
badania przez biegłych,
- 1.100,00 – opłaty sądowe od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu.
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W 2020r. ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
nie zrealizowano zadań ujętych w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na terenie gminy Chłopice.

XI . Zadania z zakresu kultury.
W 2020 roku w Gminie Chłopice funkcjonowały samorządowe instytucje kultury - Biblioteka
Samorządowa w Chłopicach wraz z filia biblioteczna w Łowcach
Biblioteka Samorządowa zatrudniała 3 pracowników :
Kierownik biblioteki ¼ etatu
Młodszy bibliotekarz ½ etatu
Główny księgowy 1/5 etatu
Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy Chłopice na działalność Bibliotek
wyniosła: 71 882,56 zł.
Dodatkowo Biblioteka pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2500 zł .

1. Biblioteka Samorządowa w Chłopicach
Księgozbiór biblioteki na koniec 2020 r. wynosił 8848 woluminów.
W bibliotekach jest zarejestrowanych 330 aktywnych czytelników. W ciągu roku z usług
poszczególnych bibliotek skorzystało 1247 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 2864
woluminów. W 2020 roku wzbogacono zbiory bibliotek o 510 woluminów dla dzieci, dorosłych
oraz literaturę niebeletrystyczną.
Biblioteki są wyposażone w dodatkowe komputery oraz urządzenia peryferyjne z dostępem
do

szerokopasmowego

Internetu.

Biblioteki

obsługują

programy

komputerowe

do wypożyczania woluminów: Biblioteka Publiczna 6.3.
W obu placówkach bibliotecznych znajduje się kącik multimedialny z X-box oraz TV,
z którego korzystanie jest bezpłatne.
Z racji tego iż sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na statystyki wypożyczeń które z powodu
ograniczeń społecznych ewidentnie spadły. Ogólna liczba wypożyczeń jest niższa niż w latach
ubiegły, ponieważ na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
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sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii został wprowadzony
zakaz prowadzenia działalności bibliotecznej na określony czas.
W związku z sytuacją panującą w kraju w 2020 r działalność biblioteki została znacznie
ograniczona brak zajęć z czytelnikami, warsztatów, spotkań autorskich oraz imprez
bibliotecznych. Czytelnicy mają również ograniczony dostęp do półek oraz czytelni.
Stanowiska internetowe są w chwili obecnej niedostępne jak i kącik gier (konsola). Biblioteki
skupiły się na działalności On-line (konkursy na Facebook oraz inne zabawy Facebookowe
quziy itp.)
Konkursy i wydarzenia On-line organizowane przez biblioteki:
- Konkurs Mikołajkowy- opis prezentu mikołajkowego.
- Światowy Dzień Zwierząt-zdjęcie pupila.
- Konkurs fotograficzny „Schowaj się za książką”.

Zrzuty z ekranu wyników konkursu fotograficznego „Schowaj się za książką”
(źródło: zbiory własne)

-Dzień Pluszowego Misia – zdjęcie z misiem.
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-Światowy Dzień postaci z bajek- opis ulubionej bajkowej postaci.
- Konkurs czytelniczy na „Najlepszego Czytelnika Dziecięcego Roku 2020”

Odbiór nagród w konkursie „Najlepszy Czytelnik Roku 2020”
(źródło: zbiory własne)

- Ferie z Biblioteką (codzienna oferta w Bibliotece w Chłopicach i Łowcach w okresie feriizajęcia plastyczne, ruchowe)

Prezentacja prac dzieci wykonanych poczas zajęć Ferii w Bibliotece
(źródło: zbiory własne)
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- Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej - Współpraca z SP Dobkowice i GOK
- Projekt “Mała książka Wielki Człowiek”. (Dzięki tej akcji biblioteki otrzymały wyprawki
czytelnicze dla swoich najmłodszych użytkowników. Akcja ta polega na promowaniu
czytelnictwa już od najmłodszych lat.)

Uczestnicy projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”
(źródło: zbiory własne)

Inicjatywy te miały na celu promocję czytelnictwa oraz utrzymanie interakcji z czytelnikami
biblioteki w formie On-line.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach 2020 r.
W 2020 roku w Gminie Chłopice funkcjonowały 2 samorządowe instytucje
kultury: Biblioteka Samorządowa i Gminny Ośrodek Kultury.
GOK zatrudniał 3 pracowników:
1. Dyrektor GOK- 1/4 etatu
2. Animator kultury- 1 etat
3. Główna księgowa- 1/5 etatu
W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną instytucje kultury, w tym Gminny Ośrodek
Kultury w Chłopicach musiały zmienić formę funkcjonowania. Dotychczas ważnym aspektem
jego działalności była organizacja imprez dla lokalnej społeczności oraz zróżnicowanych
tematycznie zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Niestety, poprzez zaistniałą sytuację
pandemiczną wszystkie stałe zajęcia organizowane przez instytucję zostały zawieszone w
marcu i ponownie wznowione na kilka tygodni w październiku. Pozostałe aktywności były
realizowane zgodnie z obowiązującym w tym czasie reżimem sanitarnym.
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W wyniku zaistniałej sytuacji Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach bardziej niż dotychczas
skupił się na działalności w sieci organizując aktywności w formie on-line.
Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy Chłopice na działalność
GOK wyniosła 113 612,80 zł.
W 2020 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
1. „Karnawałowe Szaleństwo” Zabawa Karnawałowa dla dzieci (współpraca z biblioteką)
(zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami).

Zabawa Karnawałowa organizowana dla dzieci z terenu Gminy Chłopice
(źródło: zbiory własne)

2. Jasełka – spektakl słowno-muzyczny organizowany przez Koło Teatralne działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Chłopicach.

Jasełka w wykonaniu młodzieży z Koła Teatralnego
(źródło: zbiory własne)
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3. Zajęcia z kultury krajów azjatyckich dla dzieci - cotygodniowe zajęcia z języka
japońskiego odbywające się od stycznia do marca 2020 r.
4. FIT Dance - zajęcia taneczne przeznaczone dla osób dorosłych odbywające się dwa razy
w tygodniu od stycznia do marca 2020 (wznowienie w październiku).
5. Show Dance – cotygodniowe zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z zakresu
działalności Koła Tanecznego odbywające się dla 2 grup wiekowych od stycznia do
marca 2020 (wznowienie w październiku).

Zajęcia Koła Tanecznego GOK-u w Chłopicach
(źródło: zbiory własne)

6. Zajęcia Wokalne - cotygodniowe zajęcia nauki śpiewu dla dzieci i młodzieży z zakresu
działalności Koła Muzycznego odbywające się od stycznia do marca 2020 (wznowienie
w październiku).
7. Zajęcia Instrumentalne - cotygodniowe zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży z
podziałem na 3 grupy – skrzypce, gitara, keyboard; odbywające się od stycznia do marca
2020 (wznowienie w październiku).

Młode talenty Koła Muzycznego GOK podczas warsztatów muzycznych
(źródło: zbiory własne)
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8. Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży - cotygodniowe zajęcia organizowane przez
Koło Plastyczne od stycznia do marca 2020 (wznowienie w październiku)
9. Kurs rysunku i malarstwa dla osób dorosłych – cotygodniowe warsztaty artystyczne
organizowane przez Koło Plastyczne

Uczestnicy Kursu rysunku i malarstwa dla osób dorosłych podczas tworzenia prac
(źródło: zbiory własne)
10. „Z Internetem na Ty"- cotygodniowe zajęcia komputerowe dla osób dorosłych

odbywające się od stycznia do marca 2020
11. Zajęcia Koła Teatralnego – zajęcia odbywające się od stycznia do marca 2020
(wznowienie w październiku)

Aktorzy z Koła Teatralnego działającego przy GOK-u w Chłopicach (źródło: zbiory własne)
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Organizacja konkursów:
1. „Tu jest moja ojczyzna” - patriotyczny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
zorganizowany na przełomie lutego i marca 2020 r.
2. XI Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej - Współpraca z SP Dobkowice i Biblioteką
Samorządową w Chłopicach.
3. Quiz patriotyczny!!! – qiuz w formie online z pytaniami dot. Historii Polski.
4. Podziel się z nami świątecznymi tradycjami! Facebookowy konkurs fotograficzny.
Projekty i inicjatywy:
1. Realizacja projektu edukacyjno-kulturalnego „Wyjdź z kokonu” - zajęcia z rysunku, grafiki,
makramy, fotografii. Dofinansowanie otrzymane z Bardzo Młodej Kultury Podkarpackie
2019-2021. Czas realizacji: lipiec-sierpień 2020 r.

Prezentacja prac wykonanych przez uczestników projektu „Wyjdź z kokonu”
(źródło: zbiory własne)

2. Rozpoczęcie realizacji projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim"
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa : III.
"Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej realizowanym przez Fundacje VCC.
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Otrzymanie 5 laptopów do realizacji projektu oraz rozpoczęcie szkoleń informatycznych dla
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz młodzieżowej grupy uczestników.

Młodzież podczas realizacji projektu w ramach program “Cyfrowe GOKi w Podregionie Przemyskim”
(źródło: zbiory własne)

3. Akcje „Sercem za serce”- inicjatywa polegająca na znalezieniu sponsorów wśród lokalnych i
ponadlokalnych przedsiębiorców i stowarzyszeń, w celu zakupów 2 metalowych serc do zbiórki
nakrętek. Serca zakupiono i zamontowano w Chłopicach i Jankowicach.
4. Projekt kulinarny "Na talerzu...Gminy Chłopice". Kulinarne filmy instruktażowe przepisów
podesłanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Chłopice. Czas realizacji: lipiecsierpień 2020 r.

Kadry realizacji projektu „Na talerzu…Gminy Chłopice”
(źródło: https://pl.wikipedia.org)
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Podsumowanie
Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów
funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie
związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata.
Test samodzielności przeszli uczniowie i rodzice. Otrzymaliśmy rządowe wsparcie w postaci
laptopów z programu Zdalna szkoła oraz z programu Zdalna szkoła+. Trwający rok szkolny
będzie wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców. Musimy
zmierzyć się z tą nową sytuacją wspólnie, współpracując i wspierając się nawzajem, pamiętając
że priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci.
Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i
prowadzonych w gminie modernizacji. Realizowaliśmy ważne projekty społeczne i
gospodarcze. Kierowaliśmy je do wszystkich grup mieszkańców - od najmłodszych, po
najstarszych. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną
gminy i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na jutro”.
Kończą się inwestycje już rozpoczęte, startują nowe, przygotowywane są dokumentacje z
myślą o kolejnych latach. Przebudowa infrastruktury drogowej, rozwój bazy sportoworekreacyjnej, a także poprawa estetyki gminy, to tylko fragment większej całości.
Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają gminne drogi, więc i w tym kierunku będzie
płynął strumień gminnych pieniędzy i, jeżeli się uda również pieniędzy zewnętrznych - czy to z
budżetu państwa, czy ze środków unijnych. Drogi na terenie gminy w dalszym ciągu są
sukcesywnie modernizowane.
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