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Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) Wójt Gminy Przeworsk przedstawia raport 

o stanie Gminy Przeworsk w  2020 

 

I Informacje ogólne  

Gminę Przeworsk zamieszkuje 14 856 mieszkańców .Stan ludności                            

w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2020r.obrazuje poniższa tabela  

 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców 

1. Chałupki    518 

2. Gorliczyna 2 012  

3. Grzęska 1 995 

4. Gwizdaj 307 

5. Mirocin 1 333 

6. Nowosielce 1 498 

7. Rozbórz 2 155 

8. Studzian 1 640 

9. Świętoniowa 874 

10. Ujezna 758 

11. Urzejowice 1 766 
 

W 2020r : 

*liczba osób zameldowanych na pobyt stały i wymeldowanych 279 

*liczba wydanych decyzji o wymeldowaniu 7 

*liczba wydanych zaświadczeń o zameldowaniu 394 

*liczba wydanych dowodów osobistych 548 

*liczba udostępnionych danych podmiotom publicznym   98 

*liczba nadanych  Nr PESEL  17 

*liczba unieważnionych  dowodów osobistych  275 

*liczba przyjętych zgłoszeń utraty dowodów osobistych  47 
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II  Rada Gminy Przeworsk  

Skład Rady Gminy Przeworsk  

1. Bucia Genowefa 

2. Fąfara Leszek 

3. Gajewski Jan 

4. Jarosz Adam 

5. Jędrzejec Tomasz 

6. Kisiel Kazimierz 

7. Lasek Leszek 

8. Machniak Stanisław 

9. Maciałek Mirosław 

10. Pieniążek Grzegorz 

11. Ruchała Andrzej 

12. Śmiech Krzysztof 

13. Weselak Paweł 

14. Wojnar Marta 

15. Żyła Antoni  

W 2020r. Rada Gminy Przeworsk odbyła 8 sesji, na których podjęto 61 uchwał, 

z czego 7 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, 54 weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Podjęto 61 uchwał w zakresach: 
 

1) budżetowych – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Przeworsk na 

2020r. (8), wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu 

Euroregion Karpacki w 2020r., ustalenia regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 

wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw a także 

wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu na 

nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, , udzielenia Wójtowi 

Gminy wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Przeworsk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Przeworsk za 2019r., udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przeworsk 

z tytułu wykonania budżetu za 2019r., wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

kredytu długoterminowego, udzielenia pomocy finansowej samorządom 

województwa, powiatu i gminy, wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia 



4 
 

umowy z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Przeworsk pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych,  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Przeworsk w roku szkolnym 2020/2021, zaciągnięcia zobowiązania w 

zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalona 

przez Radę Gminy Przeworsk na rok 2020 (6), wprowadzenia zmian do 

uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XIV/115/2019 z dnia 20.12.2020r. 

dot. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworsk, 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała budżetowa Gminy 

Przeworsk na 2021 r., wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału 

rezerwowego przez Gminę Przeworsk w spółce Gospodarka Komunalna 

przy Gminie Przeworsk sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku    

2) społecznych – zmiany uchwały w Nr XXX/183/2014 z dnia 5 marca 

2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na 

terenie Gminy Przeworsk, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2020-2023, aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Rozbórz, określenia wzoru deklaracji  wysokości opłaty za 

gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeworsk, 

rozpatrzenia petycji wniesionych do Rady Gminy Przeworsk, 

przystąpienia Gminy Przeworsk do realizacji projektu  pt „Mały Miś” w 

ramach konkursu RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w 

Regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, ustalenia stawek dopłaty do 1m³ 

ścieków dla ZGK Sp .z o.o., uchwalenia rocznego programu Współpracy 

Gminy Przeworsk  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwalenia Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienie z odpłatności jak również trybu ich pobierania na terenie 

Gminy Przeworsk, zmiany terminu częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Przeworsk,  

3) gospodarczych – aktualności studium i planów miejscowych, aktualizacji 

Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rozbórz, współdziałania Gminy 

Przeworsk z Miastem Przeworsk przy przebudowie dróg nr 110827R               

w Rozborzu i ul. Pod Rozborzem w Przeworsku położonych na granicy 

gmin, zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin 
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wchodzących w skład aglomeracji Przeworsk przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Przeworsk, o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Gminy Przeworsk do budowy linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut-Husów, zmieniająca uchwałę 

Nr XI/89/2019 Rady Gminy Przeworsk z dnia 6 listopada 2019r. w 

sprawie zawarcia umowy partnerstwa dot. realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk 

Wąskotorowy –Dynów  współfinansowanego ze środków UE z EFRR w 

ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych na lata 2020-2022, przyjęcia „Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Przeworsk na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035 roku”,  wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego część działki 

nr 545/1 o pow. 19m2 Obręb Świętoniowa własność Gminy Przeworsk na 

podstawie KW PR1R/00034811/6 na okres 7 lat w trybie 

bezprzetargowym,  

4) organizacyjnych – wyłonienia przedstawiciela Gminy Przeworsk do 

składu Rady Społecznej SP ZOZ w Przeworsku, powołania stałych 

komisji Rady Gminy Przeworsk, utworzenia gminnej jednostki 

budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach i 

nadania jej statutu.  

 
 
 

Rada Gminy Przeworsk uchwałą Nr XIV/122/2019 z dnia 20.12.2019r. 

uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych na 2020r.  

W ramach Programu działała Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych składająca się z 7 członków.  

 Komisja w 2020 r odbyła 11 posiedzeń w czasie których przeprowadziła 

30 rozmów motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu oraz 13 z 

członkami ich rodzin.  

 W przypadku 11 osób Komisja wystąpiła z wnioskami do sądu o  

zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego a w przypadku  6 osób 

Komisja zwróciła się do biegłych sądowych z zakresu psychologii i 

psychiatrii o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

 Na podstawie porozumienia pomiędzy samorządami Miasta Przemyśl i 

Gminy Przeworsk w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców do 

Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu z terenu 

Gminy Przeworsk przyjęto 54 osoby. Koszt obsługi wyniósł 29 941 zł.   
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 W Gminie Przeworsk funkcjonował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny,  

w którym dyżury  1 godzinę w tygodniu pełnił prawnik i 4 godziny w 

tygodniu psycholog. 

 

  
III Jednostki Pomocnicze Gminy 

 

Lp. Sołectwo Sołtys 

1 Chałupki Płoskoń Danuta 

2 Gorliczyna Jędrzejec Tomasz 

3 Grzęska Kiszka Zbigniew 

4 Świętoniowa Czech Adam 

5 Gwizdaj Ochyra-Domino Katarzyna 

6 Studzian Żyła Antoni 

7 Nowosielce Wojnar Marta 

8 Urzejowice Nykiel Robert 

9 Mirocin Jedynak Mieczysław 

10 Rozbórz Chlebuś Mieczysław 

11 Ujezna Szczygieł Barbara 

 

IV Realizacja polityk , programów i strategii 

W 2020r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne i programy :    

1. Strategia Rozwoju Gminy Przeworsk na lata 2016-2020. 

2. Program Rewitalizacji  Gminy Przeworsk na lata 2017-2023.  

3. Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

4. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

5. Gminny program przeciwdziałania narkomani . 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeworsk w roku 2020r. 

7. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiarom przemocy w rodzinie na lata 2016-2020. 

8. Gminny program wsparcia rodziny na lata 2016-2020.   

 

V Bezpieczeństwo  

Na terenie Gminy Przeworsk zarejestrowanych jest 10 jednostek OSP, w tym                

1 jest w KSRG .W każdej z nich działają  wyszkoleni ,ubezpieczeni i 

umundurowani strażacy ratownicy. Wszystkie straże mają powołane JOTY             

( Jednostki operacyjno techniczne ) . W jednostkach OSP na terenie gminy 

działa ok. 600 druhen i druhów  oraz 10 młodzieżowych drużyn CTIF .Każda 
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jednostka prowadzi kronikę oraz posiada swój własny sztandar .Mamy również  

sztandar Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP. Bezinteresowna praca 

strażaków wynika z troski o dobro innych i poświęcenia dla społeczeństwa. 

Ciągłe szkolenia udział w zawodach oraz szkolenie na coraz to nowszym 

sprzęcie pożarniczym stawia naszych druhów na podobnym poziomie 

wyszkolenia jak Strażaków PSP.  W  ostatnim czasie z dotacji Państwa, 

Komendy Głównej PSP ,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                     

i Gospodarki wodnej ,funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu 

gminy został zakupiony sprzęt i umundurowanie niezbędne do prowadzenia 

działań ratowniczo gaśniczych, ćwiczeń oraz uroczystości strażackich. 

Zakupiony sprzęt to między innymi: 

- mundury specjalne typu Nomex , hełmy typ Calisia, rękawice, buty specjalne , 

aparaty oddechowe, motopompy , specjalistyczne kombinezony, gogle , 

rękawice, mundury koszarowe, mundury wyjściowe. Przy planowaniu 

wydatków  strażacy myśleli o swoich następcach i zostały zakupione mundury 

dla młodzieżowych drużyn sportowo pożarniczych CTIF oraz kobiecych 

drużyn. 

 

VI  Finanse gminy   

 Plan Wykonanie % 

Dochody ogółem  79 574 725,30 76 856 225,51 96,58 

Wydatki ogółem  88 678 987,79 72 595 596,60 81,86 

W tym wydatki majątkowe  19 513 530,57 8 971 756,74 45,98 

Przychody  10 354 262,49 2 004 262,49 19,36 

Rozchody  1 250 000,00 1 250 000,00 100,00 

 

Wynik budżetu  4 260 628,91 zł 

Zadłużenie 0,00zł  

dochody na jednego mieszkańca 5 173,41zł 

wydatki na jednego mieszkańca 4 886,62zł  

 

 

VII  Działalność inwestycyjna  

 

1. Uzyskano dotację na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Przeworsk w kwocie: 16 695,00 zł – WFOŚIGW i 23 850,00 zł – 

NFOŚIGW w wyniku czego zostało unieszkodliwione – 128,04 Mg. Całkowity 

koszt zrealizowanego zadania na dzień rozliczenia wyniósł 62 712,58  zł, 
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2. Modernizacja pomieszczeń WDK w m. Ujezna – 31 500,00 zł, 

3. Budowa linii kablowej nn 0,4kV – Oświetlenie boiska sportowego w m. 

Nowosielce dz. nr ewid. 4192/2, 4193/2, 4194/2, 4195/2, 4196/2 (ST 

„Nowosielce SKR”) – 99 873,20 zł, 

4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gwizdaj – II etap – 55 000,00 zł, 

5. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 110822R w miejscowości Studzian – 

68 449,50 zł, 

6. Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia drogi gminnej prowadzącej do 

szkoły podstawowej w miejscowości Rozbórz – 3 500,00 zł, 

7. Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia dróg gminnych w miejscowości 

Rozbórz („droga Hołysz”) – 6 500,00 zł, 

8. Projekt budowlano-wykonawczy - Przebudowa budynku mieszkalnego z 

dostosowaniem na mieszkanie chronione z urządzeniami budowlanymi w  

Rozborzu, dz. 1442 – 10 000,00 zł, 

9. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy Przeworsk na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035 roku – 

5 000,00 zł, 

10. Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Krótkiej w m. Gwizdaj – 

6 150,00 zł, 

11. Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Pańskiej w m. Gwizdaj – 

6 150,00 zł, 

12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 

gminnej nr 110827R w Rozborzu – ul. Pod Rozborzem w Przeworsku działki nr 

1198,1542 i 1540/5.  Droga zlokalizowana na granicy Gminy Przeworsk i 

Gminy Miejskiej Przeworsk. Wartość zadania to 14 760,00 zł. W ramach 

podpisanego porozumienia zadanie wspófinansowane będzie z budżetu Gminy 

Przeworsk w 65% i Gminy Miejskiej Przeworsk w wysokości 35%, 

proporcjonalnie do długości odcinków drogi położnych na terenie gmin, 

13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika i 

kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej nr 110820R w Studzianie działka nr 

1181 (tzw. Kozaki).  Wartość zadania to  29 520,00 zł, 

14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 

gminnej działka nr 248/2 i szlaku pieszo-jezdnego działka nr 240 w Mirocinie 

(droga na cmentarz).  Wartość usługi 18 000,00 zł, 

15. Utworzono miejsca do organizacji wydarzeń integracyjnych społeczności 

wiejskiej przy WDK w Rozborzu. Całkowity koszt zadania na dzień rozliczenia 

wyniósł 107846,34 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego 

– 10 000,00 zł, 

16. Roboty budowlane związane z dostawą i montażem piłko chwytów na stadionie 

piłkarskim w Rozborzu i Nowosielcach – 24 415,50 zł, 

17. Roboty remontowe i konserwacyjne placów zabaw na terenie Gminy Przeworsk 

– 16 974,00zł, 

18. Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Mirocin – 72 151,80 zł, 
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19. Remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Mirocinie – 19 600,96 zł, 

20. Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogi gminnej nr 110822R w 

miejscowości Studzian – 21 389,00 zł, 

21. Modernizacja pomieszczeń WDK w m. Nowosielce – 51 000,00 zł, 

22. Remont ogrodzenia placu zabaw w m. Urzejowice – 10 000,00 zł, 

23. Dostawy Ujezna „stara szkoła” – 17 288,88 zł, 

24. Dostawy CIS Chałupki warsztat gospodarczo-rekreacyjno-animacyjny i  

warsztat krawiecki – 77 484,65 zł, 

25. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk” -  CIS 

Chałupki oraz „stara szkoła” Ujezna – 2 473 599,38zł w tym środki z UE 

1 055 689,34 zł, 

26. Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Mirocin  – wymiana 

projektorów oświetleniowych – 65 385,00 zł, 

27. Umowa eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych – 165 902,40 zł, 

28. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Studzianie – 2 063 795,17 zł w 

tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 1 000 000,00 zł, 

29. Budowa zaplecza szatniowego w Urzejowicach – 520 664, 31 zł w tym 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 200 000,00 zł, 

30. Budowa oświetlenia stadionu piłkarskiego w Gorliczynie – 33 901,38 zł, 

31. Utwardzenie teren działki płytami wielootworowymi  prefabrykowanymi 

betonowymi wraz z ogrodzeniem terenu przy stadionie piłkarskim w 

Urzejowicach – 60 000,00 zł, 

32. W budynku WDK w Urzejowicach wykonano komorę chłodniczą do 

przechowywania produktów spożywczych - 24 600,00 zł, 

33. Wykonano modernizację pomieszczenia kuchennego oraz klatki schodowej w 

budynku WDK w Chałupkach. Zmodernizowana została także kotłownia 

gazowa oraz część instalacji c.w.u. - 30 000,00 zł, 

34. Modernizacja budynku WDK w Świętoniowej, wykonano nowe posadzki z 

parkietu oraz sufit podwieszany. W pomieszczeniach piwnic położono nowe 

posadzki z płytek a całość pomieszczeń została pomalowana - 102 017,73 zł, 

35. Przebudowa  dróg gminnych na terenie Gminy Przeworsk. W ramach tego 

kontraktu wykonano następujące zdania: 

 Przebudowa drogi gminnej działka nr 4622 w Chałupkach,  

 Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Grabownica 

Starzeńska na działkę nr 1079/3, 1078/5 w miejscowości Gorliczyna,  

 Przebudowa drogi gminnej działka nr 1079/3, 1078/5 w Gorliczynie, 

 Wykonanie utwardzenia terenu na działce nr 1078/5 w Gorliczynie, 

 Przebudowa drogi gminnej działka nr 141/4, 140/5, 140/3, 1730 w Gwizdaju, 

 Przebudowa drogi gminnej działka nr 2255/2 w Grzęsce, 

 Przebudowa drogi gminnej działka nr 1398/3, 1395 w Rozborzu, 
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 Przebudowa drogi gminnej działki nr 564, 587 w Urzejowicach,   

 Przebudowa drogi gminnej działka nr 1065, 1050 w Mirocinie, 

 Przebudowa drogi gminnej działka nr 49/2, 49/4 w Mirocinie,   

  

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ujezna działka nr 

625, 

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świętoniowa 

działka nr 53,  

 Przebudowa drogi gminnej  działka nr 791 w Ujeznej wraz z utwardzeniem 

terenu przy drodze.   

Wartość robót to ponad 615 000,00 zł. Przebudowano łącznie ponad 1,6 km 

dróg gminnych, 

 

36. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano zadanie pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 110809R na działce nr ewid. 1669/3 od km 

0+000 do km 0+615  w miejscowości Gorliczyna. Przebudowanych zostało 

ponad 600 mb w/w drogi gminnej. Wartość robót to  

238 290,29 zł. W ramach podpisanej umowy z Wojewodą Podkarpackim na 

realizację w/w zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 70% wartości 

inwestycji, 

37. Wykonano remont drogi dojazdowej w Nowosielcach działka nr 2750. Wartość 

robót to 55 655,04 zł Długość drogi 160 mb. Droga o nawierzchni z płyt 

ażurowych układanych na betonie zasypanych mieszanką kamienną. Wykonano 

także zabezpieczenie osuwających brzegów i zamontowano 40 mb krawężnika 

drogowego ograniczającego spływ wód powierzchniowych, 

38. Wykonano modernizację 320 mb drogi gminnej dojazdowej w Rozborzu działka 

nr 109. Droga o nawierzchni tłuczniowej. Wartość robót: 23 694,72 zł,  

39. Wykonano montaż krawężników drogowych i poszerzenie jezdni na odcinku 

158 mb drogi gminnej nr 110828R w m. Rozbórz w celu zabezpieczenia spływu 

wód powierzchniowych.  Wartość robót: 17 823,41 zł,  

40. W ramach bieżących remontów dróg gminnych  wykonano remonty cząstkowe 

dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Usuwanie ubytków na drogach 

bitumicznych na terenie całej Gminy odbywało się grysem i emulsją asfaltową 

tzw. remonterem za kwotę 22 066,20zł, 

41. Wykonano remont dróg gminnych w Ujeznej stanowiących dojazd do pól 

uprawnych za kwotę 16 986,30 zł, wykonano profilowanie 7 km nawierzchni 

dróg równiarką, dogęszczono nawierzchnię walcem, wbudowano w miejsca 

szczególnie uszkodzone zgromadzony gruz i zaklinowano mieszanką kamienną,  

42. Zakupiono i wbudowano na drogach gminnych i dojazdowych ponad 700 ton 

mieszanki kamiennej, 

43. Przebudowa dróg powiatowych Nr P 1592R Przeworsk – Ujezna – Pełkinie, Nr 

P 1593R Rozbórz – Mirocin – Ożańsk - Zadania zrealizowano w ramach  
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Funduszu Dróg Samorządowych. Ogólna wartość robót to prawie 10 900 000,00 

zł. Dofinasowanie z FDS wynosi niespełna  7 000 000,00 zł.  Wkład Gminy 

Przeworsk w realizacji inwestycji to 1 780 000 zł.  W ramach przebudowy dróg 

w Rozborzu i Mirocinie wykonany został chodnik z kostki betonowej przez całą 

miejscowość Rozbórz i Mirocin oraz poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m, 

wzmocniona konstrukcja nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych 

lewostronnych wraz z peronem, przykrycie istniejącego rowu otwartego, remont 

i odmulenie rowów przydrożnych otwartych, remont istniejących i budowa 

nowych przepustów, 

44. Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Przeworsk. 

Zrealizowano zadania pn.: Budowa chodnika droga powiatowa P 1579R 

Grzęska - Świętoniowa w km 3+653 - 3+916;4+320-4+533 str. prawa m. 

Grzęska i Świętoniowa oraz P1518R Gniewczyna Łańcucka - Świętoniowa w 

km 4+959-5+108– długość chodnika 629 mb. Roboty wykonano za kwotę 425 

706,55 zł. Gmina Przeworsk sfinansowała przedmiotową inwestycję w kwocie 

320 000,00 zł. Udział Starostwa Powiatowego: 105 706,55 zł. 

 

VIII  Wydane decyzje  z zakresu ochrony środowiska, nieruchomości                               

       i zagospodarowania przestrzennego.  

 
 

1. Postanowienia opiniujące wstępne  projekty podziału nieruchomości - 40 szt., 

2. Decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości -51 szt., 

3. Postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego -7 szt., 

4. Decyzje zatwierdzające rozgraniczenie nieruchomości – 5 szt., 

5. Decyzje  na zajęcie pasa drogowego – 142 szt., 

6. Decyzje o warunkach zabudowy - 92 szt., 

7. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 42 szt., 

8. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - 2 

szt., 

9. Opracowano aktualizację „Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”. 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 16 000,00 zł, w tym 

dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju 12 300,00 zł, 

10. Sprzedano 5 działek za cenę 109 161,00 zł, 

11. Nabyto w drodze darowizny zabudowaną działkę budynkiem mieszkalnym o 

wartości 58.894,00 zł, 

12. Nabyto działkę na poszerzenie drogi za kwotę 1.974,00 zł, 
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IX   Oświata    

 

1. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „MALI ODKRYWCY” W 

GORLICZYNIE 

1. Liczba oddziałów: 2 

2. Liczba dzieci: 50 

Osiągnięcia przedszkolaków w konkursach rangi: gminnej, powiatowej i 

wojewódzkiej:  

- Udział 1 dziecka w Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek „Kolęda płynie 

z wysokości” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Mirocinie. 

- III miejsce 1 dziecka w Gminnym Konkursie „Wiersze i Rysunki pod 

Choinkę”. 

- Wyróżnienie 1 dziecka (Hanna Owsiak) w powiatowym  konkursie 

plastycznym „Bezpieczne wakacje 2020” organizowanym przez KPP w 

Przeworsku.  

Udział przedszkolaków w projektach, programach, akcjach: 

- Udział przedszkolaków w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna 

Nasza Polska Cała”, którego głównym celem jest kształtowanie postaw 

patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.  

- Udział przedszkolaków w Projekcie edukacyjnym ,,Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury”, który promuje czytelnictwo wśród dzieci.  

- Udział przedszkolaków w Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą 

rodziców”. Tematyka zajęć dotyczy bezpieczeństwa, ekologii i kultury oraz 

podnosi świadomość  o otaczającym nas świecie.  

- Udział przedszkolaków w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym 

„Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej 

wyobraźni . Cele projektu to m. in.: upowszechnianie czytelnictwa,  

wychowanie do wartości, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka i 

uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.  

- Udział przedszkolaków w programie ,,Czyściochowe Przedszkole”, którego 

celem jest edukacja i motywowanie dzieci do codziennego dbania o higienę.      

- Udział przedszkolaków w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej 

„Czyste powietrze wokół nas”. Głównym celem programu jest zwiększanie 

wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie 

dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród 

dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia. 

- Udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 

- Udział w akcji charytatywnej „Razem na Święta”.  
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Organizowane ważniejsze inicjatywy, uroczystości i imprezy: 

- Bal karnawałowy; 

- II Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek; 

- Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka z udziałem zaproszonych babć i 

dziadków; 

- Spotkania z Policjantami, 

- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

- Dzień Głośnego Czytania z udziałem bibliotekarki, 

- Spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Sieniawa, 

- Wizyta Akademii Programistów. Nauka Programowania, 

- CodeWeek - Tydzień kodowania, 

- Pasowanie na Przedszkolaka, 

- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, 

- Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości/Odśpiewanie hymnu 

- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, 

- Dzień Pluszowego Misia, 

- Spotkanie z Mikołajem, 

- Jasełka i Wigilia przedszkolna, 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach 

1. Liczba oddziałów: 7 

2. Liczba uczniów:  74 

 

Wyniki egzaminu: 

Język polski – 61%, 6 stanin  

Matematyka –  41 %, 4 stanin 

Język angielski –  37%, 3 stanin 

Osiągnięcia uczniów w konkursach rangi: gminnej, powiatowej                                   

i wojewódzkiej: 

- IX Gminny Konkurs Matematyczny Czar Par  dla uczniów  klas IV- V  - dwie 

uczennice– III miejsce 

- Gminne Zawody Szachowe (SP Chałupki – organizator) Kategoria klas 1-3 dla 

dziewczyn: 2 miejsce, Kategoria klas 1-3 dla chłopców: 3 miejsce; Kategoria 

klas 4-6 dla dziewczyn: 1, 2 i 3 miejsce; Kategoria klas 4-6 dla chłopców: 3 

miejsce. 

Organizowane ważniejsze inicjatywy szkolne: 

- Projekt „Deutsch Plus” (pod patronatem Goethe Institut w Warszawie) 

- „Nachhaltig durch den Tag” czyli „Eko przez cały dzień” 
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- Konkurs „herbst – challenge” / "Język Twojej pasji” (Instagram challenge, 

Facebook challenge, TikTok challenge 

- Science show – lekcja o charakterze naukowego pokazu online.  

- Wir singen die Weihnachtslieder – konkurs „Śpiewamy niemieckie kolędy” 

- Szkolny Klub Wolontariatu „Jestem, chcę, pomagam” 

- Góra Grosza 

- Zbiórka makulatury na budowę studni w Afryce 

- Znicz na Orlęta 

- Słodki poczęstunek dla Pracowników i Podopiecznych Domu Pomocy 

Społecznej w Przeworsku 

- #sadziMY – ogólnopolska akcja sadzenia drzew 

- Dzień Bezpiecznego Internetu: „Działajmy razem”!  

- Dzień Krajobrazu 2020 „Drzewo w krajobrazie” 

- Dzień Pustej Klasy – międzynarodowa inicjatywa promująca inicjatywę na 

świeżym powietrzu 

- Narodowe Czytanie – Balladyna Juliusza Słowackiego – akcja organizowana 

przez Prezydenta RP 

- #SzkołaDoHymnu – akcja MEN 

- XX Dzień Papieski Totus Tuus; utworzenie Kącika Papieskiego 

- Innowacja pedagogiczna „Pomysł na uśmiech”  

- wyzwanie na codzienne bieganie 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w  MIROCINIE 

1. Liczba oddziałów: 10  

2. Liczba uczniów: 155  

WYNIKI Z EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 

Język polski – 7 stanin (wysoki) 

Matematyka – 7 stanin (wysoki) 

Język angielski – 6 stanin (średni) 

KONKURSY I SUKCESY  

- Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej - II 

nagroda dla zespołu wokalnego „Szafirowe nutki” 

- Ogólnopolski Konkurs „Hej, kolęda, kolęda” - I miejsce i Nagroda 

Publiczności dla chóru szkolnego 

- XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznych - tytuł laureata dla zespołu 

wokalnego FORTE 

- Wojewódzki Konkurs Młodzieży Szkolnej na "Najlepszy produkt turystyczny 

mojej Małej Ojczyzny - jakiej nie znacie" - laureaci I, II i III miejsca 
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- udział solistów oraz chóru szkolnego w Powiatowym Koncercie Kolęd i 

Pastorałek „Kolęda Płynie z Wysokości”  

- udział solistów, zespołu wokalnego oraz chóru w Jubileuszowym V Gminnym 

Przeglądzie „Pieśni Patriotyczne” online. Nagroda Publiczności dla zespołu 

wokalnego FORTE 

- Gminny Konkurs „Wiersze i Rysunki pod Choinkę” – Aleksandra Kołcz III 

miejsce 

INICJATYWY SZKOLNE 

- NOC BIBLIOTEK – „Klimat na czytanie” 

- Dzień Bezpiecznego Internetu – „Działajmy razem” 

- Zbiórka baterii w ramach projektu – „BIOSYSTEM ZBIERAMY BATERIE 

SA” 

- innowacja pedagogiczna "Teatr - fabryka pozytywnych emocji" 

 

 

4. Szkoła Podstawowa w Grzęsce  

1. Liczba oddziałów: 12  

 2. Liczba uczniów: 198 

Wyniki egzaminu:  

j. polski – 67% - stanin 7  

matematyka – 52% - stanin 7  

j. angielski – 64 %  - stanin 7  

j .rosyjski  - 37% 

 

Osiągnięcia uczniów  

1. Gminny Konkurs recytatorski o tematyce Bożonarodzeniowej - I i II 

miejsce.  

2. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy – II miejsce.  

3. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt – II 

miejsce. 

4. Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki  pt. ,, Co wiemy o polskich 

noblistach”  –II miejsce.  

5. Dekanalny konkurs biblijny -  I, II, III miejsce.  

6. Konkurs z języka polskiego – laureatka etapu wojewódzkiego  

7. Gminny konkurs ,,Wiersze i Rysunki pod choinkę ‘’– I, II, III  

8. Ogólnopolski konkurs ,,herbst – challenge -I miejsce.  
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Ważniejsze inicjatywy szkolne:  

- Organizacja obchodów świąt państwowych i szkolnych (Dzień Patrona Szkoły, 

Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Dzień KEN). 

- Realizacja innowacji pedagogicznych. 

- Spotkania uczniów z policjantem, farmaceutą, leśnikiem, podróżnikiem i 

trenerem piłki nożnej).  

- Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, zabawy 

karnawałowe dla dzieci, konkursy rodzinne, wycieczki, spotkania wigilijne, 

odwiedziny Św. Mikołaja).  

- Działania proekologiczne (zbiórka baterii, telefonów, plastikowych nakrętek, 

elektrośmieci).  

- Działania charytatywne. 

- Organizacja wyjazdu na narty w ramach programu ,,Narty dzieciom” . 

- Współpraca w realizacji programu ,,Wakacyjny zawrót głowy” . 

- Zbiórka zniczy na cmentarze na Ukrainie. 

- Udział dzieci w Święcie Wojsk Rakietowych i Artylerii w Jarosławiu.   

 

5. Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego w Urzejowicach 

1 Liczba uczniów: 212 

2. Liczba oddziałów: 12 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

• Część humanistyczna : 

o Język polski : 58% – 5 stanin 

• Część matematyczna: 

o Matematyka : 38%) – 4 stanin 

• Język angielski: 

o Język angielski : 31% – 2 stanin 

Organizowane ważniejsze inicjatywy szkolne: 

• Europejski Dzień Języków”, konkurs „Mam Talent”, konkurs „Christmas 

Dictonary” 

• konkurs „ Easter Card”-wysyłane do University College Hospital w 

Londynie. 

• konkurs czytania „Minutka”, 

• przyrodniczy konkurs fotograficzny,  

• konkursy układania wyrazów z liter . 

• zbiórka maskotek w ramach akcji ,, Misie Ratownisie’’, 

• Dzień Ziemi- online,  

• Dzień wody – online 
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• udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zdrowo jem-więcej 

wiem”, 

• Udział w Ogólnopolskim projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej 

Literatury” 

• SPEKTAKL: „Kaznodzieja z drzewa orzechowego” – etiuda teatralna o 

św. Antonim z Padwy 

• zorganizowanie zbiórki wiosennych cebulek kwiatów i posadzenie ich 

przed budynkiem szkoły,  

• zbiórka telefonów komórkowych 

• zorganizowanie Szkolenego Konkursu na Najpiękniejsza Ozdobe 

Bożonardodzeniową (współpraca ze Sto-warzyszeniem „Urzejowice” – 

sponsorem nagród w konkursie),  

• Udział w Programie Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste 

powietrze wokół nas”.  

• Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zdrowo jem-więcej wiem” 

• Udział w akcji „Zdrowo i Sportowo,  

• Udział w Ogólnopolskim projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej 

Literatury” 

• spotkanie ,,Misja robotyka"- programowanie z robotami Lego, 

• Spotkania z Mobilną Filharmonią Rzeszowską, 

• Wieczór Kolęd i Pastorałek dla uczniów i mieszkańców Urzejowic 

• XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

• spotkanie z podróżnikiem – Japonia,  

• zbiórka zniczy na cmentarz Orląt Lwowskich i groby w Urzejowicach, 

• zbiórka żywności dla Schroniska św. Brata Alberta w Przemyślu.  

• akcja Sprzątanie Świata 

•  sprzątanie z  uczniami grobów dawnych nauczycieli oraz  dawnych 

właścicieli tutejszych ziem  przed dniem   „ Wszystkich Świętych” 

• akcja ,, Góra Grosza’’,  

• „KLUB SKS” z  piłki siatkowej 

• Współpraca  z organizacją odzysku REBA (zbiórki zużytych baterii)   

• EKOLOGICZNA AKCJA dla całej naszej miejscowości: „KOCHASZ 

DZIECI, NIE PAL ŚMIECI”  

• AKCJA PATRIOTYCZNA – etiuda teatralna: „WOLNOŚĆ KOCHAM I 

ROZUMIEM”  

• SPEKTAKL „SPOTKAJMY SIĘ W BETHLEHEM.” na Szkolnym 

Wieczorze kolęd i na Spotkaniu Opłatkowym z okazji 110 rocznicy powstania 

Koła Gospodyń w Urzejowicach. 

• SPEKTAKL „Dziady cz. II” w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu 

Parafialnym w Urzejowicach. 
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• Halloween czy Uroczystość Wszystkich Świętych? – spotkanie 

poświęcone wspomnieniom o naszych najbliższych, tych, którzy odeszli. 

• Charytatywny  Walentynkowy Kiermasz Ciasteczkowy  

Osiągnięcia uczniów w konkursach rangi: gminnej, powiatowej i 

wojewódzkiej: 

Konkursy ogólnopolskie:   

• Ogólnopolski Konkurs plastyczno-literacki „Co wiemy o polskich 

Noblistach?” II miejsce  

• Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy ,,Poznajemy 

Ojcowiznę’’ -  najwyższa nagroda Grand Prix  

Konkursy wojewódzkie:  

• Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy ,,Poznajemy 

Ojcowiznę’’ - I miejsce  

• Konkurs Krasomówczy ”Poznajemy Ojcowiznę’’ - VII miejsce 

• „Na szlakach turystycznych małych ojczyzn” - I miejsce  

• ,,Na najlepszy produkt turystyczny’’ - I miejsce  

• Konkurs biblijny – I miejsce  

Konkursy Powiatowe: 

• XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „I Ty możesz zostać Mistrzem 

polskiej ortografii” - II miejsce 

• Powiatowe zawody w piłkę siatkową - I miejsce 

• Mickiewiczowski Konkurs Plstyczny w ZS w Kańczudze - wyróżnienie 

• Konkurs Biblijny "Eucharystia daje życie" – I miejsce 

Konkursy gminne: 

• Gminny konkurs wiedzy historycznej „II woj-na Światowa w 80. 

Rocznicę wybuchu” - II miejsce 

• Wiersze pod choinkę –konkurs recytatorski - II miejsce 

• konkurs plastyczny „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki, krzyże 

i figury świętych w Gminie Przeworsk" - III miejsce 

• Konkurs plastyczny „Dzień zmartwychwstania” - II miejsce  

• Gminne zawody w piłkę siatkową - I miejsce 
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6. Szkoła Podstawowa w Świętoniowej  

1. liczba oddziałów:  10 

2. liczba uczniów:  162 

Wyniki egzaminu :  

 j. polski 59%,  

 matematyka 43%,  

 j. angielski- 45%  

Osiągnięcia uczniów w konkursach rangi: gminnej, powiatowej                                

i wojewódzkiej: 

- Mistrzostwo gminy Przeworsk w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce 

siatkowej dziewcząt  

- II miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 

dziewcząt  

- wyróżnienie w Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek w Mirocinie.  

- wyróżnienie w Internetowym Konkursie Pieśni Patriotycznej  

- wyróżnienie w Gminnym Konkursie Wiersze i rysunki pod choinkę 

- udział w międzynarodowym konkursie matematycznym „ Kangur” 

Organizowane ważniejsze inicjatywy szkolne: 

 Szkoła Podstawowa w Świętoniowej jest Szkoła Promującą Zdrowie – 

posiada krajowy certyfikat.  

 W szkole działa Koło Caritas, które zrzesza młodzież klas starszych  

pragnącą działać na rzecz innych. Wśród zadań realizowanych przez uczniów 

znajdują się przedsięwzięcia stałe, realizowane w każdym roku szkolnym 

oraz zadania wynikające z zauważanych potrzeb. 

 Prowadzimy od kilku lat projekt „ Adopcja na odległość”. W związku z tym 

obejmujemy opieką placówkami znajdującymi się na Ukrainie w 

miejscowościach Lwów i Odessa. Pomocą jest objęta uboga młodzież z 

domu dla dziewcząt prowadzonego przez siostry salezjanki. 

 Co roku ( w tym roku w sposób wirtualny) w kwietnia obchodzimy Dzień 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wśród 14,5 tys. jeńców wojennych – 

oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie 

oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS 

był również pułkownik Henryk Dawidowski, któremu poświęcony jest Dąb 

Pamięci rosnący w naszym ogrodzie.  

 Dbamy też, żeby uczniowie poznawali świat przyrody i o niego dali, razem z 

Nadleśnictwem Kańczuga wyznaczyliśmy już kilka lat temu przebieg ścieżki 

ekologicznej w pobliskim lesie, rozlokowano i zamontowano  15 tablic 

edukacyjnych na 800 metrowej pętli, co umożliwia niewielkim nakładem sił 
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edukować się i  spacerować nawet przedszkolakom. Co roku każda klasa, 

spacerując, poznaje ekologie lasu i uczy się szacunku do przyrody. Ekologię 

promuje też coroczny Powiatowy Konkurs Ekologiczny organizowany przez 

nasza szkołę i stowarzyszenie działające przy naszej szkole.  

 Co roku na  feriach Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej , 

Szkoła Podstawowa w Świętoniowej i Ruch Światło Życie  organizują  dla 

najmłodszych dzieci z pobliskich miejscowości  kilkudniowe zajęcia w 

miejscowym domu kultury.  Najmłodsi mogą w miłej atmosferze spędzić 

przedpołudnie uczestnicząc w konkursach, zabawach i grach ruchowych.  W 

tym roku Rada Rodziców przygotowała i rozdała, wspólnie ze 

Stowarzyszeniem, paczki mikołajkowe, które uczniowie mogli osobiście 

odebrać, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Był to piękny i 

niespodziewany gest w kierunku wszystkich dzieci, na co dzień 

pozbawionych kontaktów z rówieśnikami.  

 Szkoła Podstawowa w Świętoniowej wspólnie ze Stowarzyszeniem  oraz  

Komendą Powiatowej Policji w Przeworsku we  wrześniu 2020 roku 

realizowała program „Bezpieczna droga do szkoły” . Policjanci spotykali się 

z przedszkolakami oraz uczniami klas I – III szkoły, aby porozmawiać o 

bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 

 W Szkole Podstawowej w Świętoniowej już od kilku lat organizowane są 

zajęcia pozalekcyjne z budowy i programowania robotów. Uczniowie szkoły 

biorą udział w tematycznych konkursach takich  jak  Wojewódzki Konkurs 

Budowy i Programowania Robotów GG Robot oraz Jarosławski Konkurs 

Budowy i Programowania Robotów. W rok szkolnym 2019/2020 i 

2020/2021 prowadzone były cotygodniowe zajęcia dla klas 1-4 z 

programowania przy użyciu robotów Lego i Ozobotów. W zajęciach 

uczestniczy zdalnie i stacjonarnie  ponad 60 dzieci.  Dzięki  promocji 

nowych technologii nasza szkoła bez większych problemów  w czasie 

trwania pandemii wdrożyła  nauczanie zdalne na platformie Microsoft Teams 

już od klasy 1. Dzięki temu wszyscy uczniowie mieli możliwość 

bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i wychowawcami. Z takiej formy 

pracy byli również zadowoleni rodzice.  Rodzinom wielodzietnym z naszej 

szkoły pożyczyliśmy 15 laptopów i 7 tabletów. 

 W 2020 roku w  szkole realizowane były też projekty sportowe.  Pierwszy 

"Narty dzieciom"  w jego ramach zorganizowano dwa wyjazdy na narty 

uczniów do Puław Górnych, drugi to program „Szkolny Klub Sportowy”. 

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, 

realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w tutejszej 

szkole. 
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7. Szkoła Podstawowa w Nowosielcach 

1. Liczba oddziałów – 9 

2. Liczba uczniów –– 129 uczniów  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

Przedmiot  Szkoła 

j. polski 62% 

j. angielski 42% 

matematyka 52% 

 

Osiągnięcia uczniów w konkursach rangi: gminnej, powiatowej, 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej 

 Powiatowym konkursie fotograficznym „Powiat przeworski jakiego nie 

znacie”, uczennice klasy VII a, Julia Głąb zajęła miejsce I, Julia Kubas 

III. 

 IX Gminny Konkurs Matematyczny  „Czar Par”  dla uczniów  klas IV -

  V. Julia Curzytek i  Hanna Wilk, II miejsce. 

 Konkurs kuratoryjny z biologii -  udział. 

 Konkurs wojewódzki promujący zdrowy styl życia - plakat. Wyróżnienie 

Julia Kubas, 

 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik, Julka Kubas tytuł 

laureata II miejsca, Radek Truszkiewicz - wyróżnienie.  

 Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” 

organizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora 

Generalnej Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku 

Pracodawców.  

 Konkurs plastyczny ,,Bezpiecznie na wsi” poziom regionalny - Miłosz 

Krajnik kl. II –laureat, poziom  wojewódzki – Miłosz Krajnik kl. II – 

wyróżnienie.  

 Powiatowy konkurs ortograficzny klas drugich 2020-,,Mistrz ortografii” 

Kinga Skawina miejsce III 

 Konkurs KRUS ”Bezpiecznie na wsi mamy wypadkom zapobiegamy” 

laureaci: M. Wilk kl. V, G. Czyrek kl. V, R. Truszkiewicz kl. VIII. 
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 Gminne zawody w mini piłce siatkowej drużyna chłopców wywalczyła I 

miejsce i awansowała do zawodów powiatowych, drużyna dziewcząt 

zajęła II miejsce.  

Organizowane ważniejsze inicjatywy szkolne.  

 „Bieg po zdrowie” kl. IV 

 „Nie taka zima straszna” – zdjęcia bałwanków  

 „Kościół w Nowosielcach” – fotograficzne ujęcia piękna świątyni zimą 

 „Czy wiesz,  co jesz?” - udział uczniów w konferencja nt. zdrowego 

odżywiania w II LO w Łańcucie. 

 Współpraca z firmą REBA w zbiórce baterii. 

 Zbiórka zużytych telefonów komórkowych. 

 Bijemy Rekord w RKO wspólnie z WOŚP . 

  Warsztaty on-line  Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu. Topczat z 

ministrem Michałem Kurtyką- 22.kwietnia 2020. 

 Realizacja programu „Trzymaj formę” z zakresu zdrowego odżywiania w 

kl. VII 7 i 8  

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Zbiórka zabawek odzieży i art. szkolnych na Hospicjum w Rzeszowie 

 

8. Szkoła Podstawowa  w Studzianie 

1. Liczba oddziałów: 10 

2. Liczba uczniów: 130 

3. Wyniki egzaminów ósmoklasisty: 

a) Język polski – stanin 6 

Szkoła – 62%,  

b) Matematyka  – stanin 4 

Szkoła – 37%,  

c) Język angielski – stanin 5 

Szkoła – 47%, 

Osiągnięcia Uczniów  

Konkursy o zasięgu międzynarodowym: 

– wyróżnienie w kategorii wykonawcy amatorzy w V Międzynarodowym 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej, 25-26 stycznia 2020 roku. 

– wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. 

Konkursy o zasięgu ogólnopolskim  

– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Jak wygląda muzyka?”.  

– I miejsce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Jan Paweł II przyjaciel 

dzieci”. 
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– jedna z głównych nagród w Ogólnopolskim Konkursie „Komiks z żubrem” 

(Tydzień Czytania o Zwierzętach). 

– jedna głównych nagród w Ogólnopolskim Konkursie „Dziadek i 

Niedźwiadek” (Tydzień Czytania o Zwierzętach). 

– dwie główne nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „35 maja”(Tydzień 

Czytania o Zwierzętach). 

– wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „ Moje Ulubione Pierogi”. 

– tytuł I Wicemistrza Powiatu, Szymon Pieniążek (kl. III) – tytuł II Wicemistrza 

Powiatu; Julia Jarosz (kl. VII), Julia Sykała (kl. VI) i Weronika Pieniążek (kl. 

VI) – tytuł Mistrza Powiatu w V Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym 

„Wielka Liga Czytelników”. 

– II miejsce i wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla 

Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. 

Konkursy o zasięgu wojewódzkim 

– I miejsce i wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie „A to Polska 

właśnie...” w kategorii piosenka patriotyczna szkoły podstawowe klasy IV-VI 

pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Sióstr Niepokalanek im. bł. M. 

Marceliny Darowskiej w Jarosławiu (18 listopada 2019 roku). 

Konkursy o zasięgu powiatowym/regionalnym 

– II miejsce w biegu na 60 m w Indywidualnych Mistrzostwach SZS w lekkiej 

atletyce (etap – zawody powiatowe), co dało kwalifikację do zawodów 

wojewódzkich. 

– wyróżnienie w Regionalnym Przeglądzie Pieśni Maryjnej „Stań się muzyką i 

nie mijaj, Ave Maria” w kategorii soliści kl. IV-VIII zorganizowanym przez 

Szkołę Podstawową Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w 

Jarosławiu (25 października 2019 roku). 

– I miejsce w kategorii II – soliści,– II miejsce w kategorii II – soliści, szkolny 

zespół wokalny „Bella Voce” – I miejsce w kategorii III – zespoły w XIV 

Regionalnym Przeglądzie Pieśni Patriotyczno-Religijnej „Sławię Cię Ziemio 

Ojczysta Pieśnią i Piosenką” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Gaci, Wójta Gminy Gać i Szkołę Podstawową w Dębowie (10 listopada 2019 

roku). 

– I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas II „Mistrz 

Ortografii”. 

– wyróżnienie w V Powiatowym Konkursie „Eko Szopka”. 

– I miejsce i II miejsce w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania. 

Konkursy o zasięgu gminnym 

– I miejsce w biegu na 60 m,– II miejsce w biegu na 600 m,– III miejsce w 

rzucie piłeczką palantową,– III miejsce w skoku w dal chłopców, – III miejsce 
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w skoku w dal dziewcząt, w Indywidualnych Mistrzostwach SZS w lekkiej 

atletyce (etap – zawody gminne). 

– II miejsce w kategorii klas I-III SP w Konkursie Recytatorskim „Wiersze pod 

choinkę” (Przeworsk, 18.12.2019). 

– II miejsce w kategorii klas czwartych w IX Gminnym Konkursie 

„Matematyczny Czar Par” dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych pod 

Honorowym Patronatem Wójta Gminy Przeworsk – Studzian, dnia 3 lutego 

2020 roku. 

– II miejsce w kategorii chłopców klas I-III SP (kwalifikacja do zawodów 

powiatowych) w Gminnych Zawodach w Szachach Indywidualnych w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Chałupkach, 26 lutego 2020 roku. 

- wyróżnienia w Gminnym Konkursie „Dzień Zmartwychwstania”. 

- wyróżnienia w Gminnym Konkursie „Jan Paweł II – przyjaciel ludzi”. 

– I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorkom „Wiersze pod choinkę”. 

Najważniejsze inicjatywy szkolne 

• Otrzymanie  Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 

• Realizacja szkolnej innowacji „ Zadbajmy o siebie – pokochajmy ciszę” . 

• Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, organizacja 

przedsięwzięcia na terenie szkoły. 

• Propagowanie czytelnictwa poprzez organizację akcji „ Pokaż, co 

czytasz” i konkursu poetyckiego ,,Słowa wierszem malowane”. Realizacja 

innowacji „Czytam więc rozkwitam”. 

• Organizacja spotkań profilaktycznych z udziałem  wojska i policji. 

• Organizacja Dnia Niebieskiego w ramach akcji UNICEF -  

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

• Organizacja uroczystości dla środowiska Koncert Kolęd i Pastorałek 

• Udział  w akcji zbierania zniczy na polskie cmentarze na Kresach. 

Wyjazd do Lwowa zorganizowany przez Gminę Przeworsk. 

• Propagowanie  idei wolontariatu wśród uczniów i ich rodziców: zbiórka 

żywności dla podopiecznych Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Przemyślu, 

zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego dziecka. 

•  Udział w ogólnopolskich akcjach Ministra Edukacji Narodowej  ,,Razem  

na Święta". „Światełko pamięci ”. 

• Udział w ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Medyka”. 

• Wirtualne  Obchody Święta  Patrona szkoły. 
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9. Szkoła Podstawowa w Ujeznej  

1. Liczba oddziałów: 9 

2. Liczba uczniów: 61 

Wyniki egzaminu: 

j. polski – 60%, mediana 63 % 

matematyka -36%, mediana 30% 

j. angielski – 35%,  mediana 23% 

Osiągnięcia uczniów w konkursach rangi: 

Gminnej: 

- udział w gminnych zawodach szachowych i awans na zawody powiatowe, 

- nagroda i wyróżnienie dla uczennicy klasy VIII w gminnym konkursie 

plastycznym ”Wiersze i rysunki pod choinkę” 

Powiatowej: 

- wyróżnienie dla uczennicy klasy VII w III Konkursie Pieśni Religijnej i 

Oazowej pod hasłem: „Bądźmy światłem dla innych”  organizowany przez 

Szkołę Podstawową  w Wólce Pełkińskiej, 

Wojewódzkiej:  

- udział w konkursie Bezpieczne Wakacje”. Konkurs organizowany był przez 

Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w 

Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. W 

grupie II/10 -12/ lat III miejsce zdobyła  uczennica klasy 4, w grupie III/13 – 

15/lat III miejsce zdobyła uczennica klasy VIII, 

- Uczeń klasy obecnie VI, Konstanty Węgrzyn, otrzymał wyróżnienie w 

międzynarodowym konkursie matematycznym „Matematyczny Kangur”. 

Organizowane ważniejsze inicjatywy:  

a)  I semestr  - 2020r.  

- zbiórka zakrętek „Serce w zakrętce” dla Jakuba Kuźniara 

- zbiórka zużytych baterii i akumulatorów „Obrońca przyrody” (odbiorcą jest 

REBA) 

- zbiórka zużytych telefonów komórkowych „Telefon na misje” 

- uroczystość patriotyczno-religijna „Apel Poległych” oraz  zasadzenia dębu dla 

uczczenia 100-nej rocznicy „Cudu nad Wisłą.”. 

-Szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez REBA 

Organizacje Odzysku S.A. Jako jedyni w gminie zostaliśmy Laureatami V 

Edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy – Pomagamy” w kategorii Szkoły 

Podstawowe. Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i nagrody książkowe. (listopad 

2020r.) Konkurs oparty był na zbiórce zużytych baterii i akumulatorów co 

przeliczano na liczbę uczniów w szkole. 
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- udział kasy VI w ogólnopolski projekcie Uniwersytetu dzieci, pt.” Ja w 

społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat” 

- udział w projekcie profilaktycznym sanepidu: „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

- w ramach Akcji Sprzątania świata, w klasach 1-3, przeprowadzono ćwiczenia 

w segregowaniu śmieci (wrzucaniu śmieci do odpowiednich pojemników) 

- udział w projekcie uczniów klasy I „Mali matematycy. Gdzie kryje się 

matematyka” 

- zajęcia muzyczne i kulinarne w klasie I w ramach innowacji pedagogicznej 

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” 

-udział uczniów klasy I w ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie” 

- zorganizowano dzień  „Skarpetki nie do pary”.  Celem tej akcji  było  okazanie 

wsparcia, zrozumienia i akceptacji dla drugiego człowieka. 

b) II semestr – 2020r.  

- zbiórka zakrętek „Serce w zakrętce” dla Jakuba Kuźniara 

- zbiórka zużytych baterii i akumulatorów „Obrońca przyrody” (odbiorcą jest 

REBA) 

- zbiórka zużytych telefonów komórkowych „Telefon na misje” 

- organizacja akcji „Pomoc bezdomnym zwierzętom w schronisku” – zbieranie 

karmy 

- organizacja kiermaszu  wypieków „Tłusty Czwartek” – pomoc dla dzieciom w 

Hospicjum – Szkolne Koło  Wolontariatu. 

- zbiórka pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza 

-udział  szkoły w akcji Rekord dla Niepodległej- „Do hymnu” 

 

              10. Szkoła Podstawowa w Rozborzu   

1.Liczba oddziałów -  11 

2. liczba uczniów  178 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty  w roku szkolnym 2019/2020 

- j. polski   62% -    stanin 6  

- matematyka 51% -   stanin  6 

- j. angielski 50% -  stanin  5   

Osiągnięcia uczniów: 

• Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej - II 

nagroda dla zespołu wokalnego „Szafirowe nutki” 

• Ogólnopolski Konkurs „Hej, kolęda, kolęda” - I miejsce i Nagroda 

Publiczności dla chóru szkolnego 
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• Wojewódzki Konkurs Młodzieży Szkolnej na "Najlepszy produkt 

turystyczny mojej Małej Ojczyzny - jakiej nie znacie" - laureaci I, II i III 

miejsca 

• Udział solistów, zespołu wokalno-instrumentalnego oraz chóru szkolnego 

      w Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek „Kolęda Płynie z Wysokości”  

• Udział solistów w Jubileuszowym V Gminnym Przeglądzie „Pieśni 

Patriotyczne” online. 

• Szkolny Koncert Kolęd i Pastorałek  

• Udział uczniów w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci 

pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom 

zapobiegamy 

• Udział w konkursie „ Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w 

gospodarstwie rolnym”-organizowanym przez KRUS w Przeworsku 

• Udział w powiatowym konkursie „ Bezpieczne wakacje 2020”- 

organizowanym przez Powiatową Komendę Policji w Przeworsku 

• Udział w projekcie „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” 

• Udział w IV Wojewódzkim Konkursie Logopedycznym „Trzeszczące 

wierszyki w Hiszpani” 

• Udział w gminnym konkursie „ Jan Paweł II- Święty, który kochał ludzi” 

• Udział w Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach 

 Praca wolontariatu 

   Uczniowie  aktywnie działają w szkolnym kole wolontariatu poprzez: 

• Udział w akcji charytatywnej „Światełko Pamięci” (zbiórka zniczy), 

• Udział w akcji charytatywnej ,,Podaruj znicz na Kresy",  

• Udział w akcji charytatywnej „Szkoła pamięta”  

• Udział w akcji charytatywnej „Razem na Święta”, 

• Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”,  

• Zbiórka karmy dla zwierząt (na rzecz Schroniska w Orzechowcach),  

• Zbiórka nakrętek i baterii,  

Organizowane ważniejsze inicjatywy 

• Innowacja pedagogiczna „Muzyka jest w nas” (wdrażana na lekcjach 

muzyki w klasach IV-VII i zajęciach pozalekcyjnych)  

• "Międzynarodowy Dzień Muzyki" - w szkole zorganizowany został 

konkurs "Fryderyk Chopin - twórca nam najbliższy" oraz Szkolna Lista 

Przebojów Muzyki Filmowej Online 

• Szkolny Koncert Kolęd i Pastorałek  

• Innowacja pedagogiczna „Muzyka jest w nas” (wdrażana na lekcjach 

muzyki w klasach IV-VII i zajęciach pozalekcyjnych)  
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• "Międzynarodowy Dzień Muzyki" - w szkole zorganizowany został 

konkurs "Fryderyk Chopin - twórca nam najbliższy" oraz Szkolna Lista 

Przebojów Muzyki Filmowej Online 

• Szkolny Koncert Kolęd i Pastorałek  

• Udział uczniów w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” 

 

V Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

Przedmiot  Gmina  Powiat  Województwo  Kraj  

j. polski 62% 61% 61% 59% 

j. angielski 44% 47% 53% 54% 

matematyka 45% 45% 48% 46% 

 

 

X   Pomoc społeczna    

GOPS w  Przeworsku  jest jednostką organizacyjną Gminy Przeworsk, 

finansowaną w formie jednostki budżetowej. Celem działalności ośrodka jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby   

i możliwości. Zadania pomocy społecznej realizowane są na wielu obszarach                                                

i płaszczyznach życia człowieka. Przydzielany  rodzaj, forma i rozmiar 

świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie 

pomocy, a potrzeby osób   i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane     

na miarę celów i możliwości ośrodka. Działania ośrodka nakierowane na 

wspieranie mieszkańców Gminy Przeworsk, wiążą się ze szczególną dbałością        

o jakość świadczonych usług, profesjonalizm pracowników oraz stałe 

dopasowywanie form wsparcia do zmieniających się (ale na bieżąco 

aktualizowanych) potrzeb mieszkańców gminy.Liczba pracowników 

zatrudnionych na koniec 2020 roku przez GOPS w Przeworsku, to 20 osób 

zatrudnionych na umowę o pracę. Dodatkowo 25 osób zatrudnionych jest  na 

podstawie umowy zlecenia (są to głównie specjaliści realizujący usługi 

specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby świadczące 

pomoc sąsiedzką oraz domową  dla osób starszych). 

Świadczenia pomocy społecznej w roku 2020 udzielane były na wniosek 

osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby oraz z 

urzędu. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następowało w formie 

decyzji administracyjnej. Wyjątek stanowiły m.in. świadczenia w postaci 

interwencji kryzysowej, pracy socjalnej oraz poradnictwa.Głównymi 

przesłankami udzielanej pomocy społecznej w roku 2020 było bezrobocie (189 
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rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (151 rodzin), ubóstwo (100 rodzin), 

niepełnosprawność (78 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych (20 rodzin), uzależnienie od alkoholu (26 rodzin), potrzeba 

ochrony macierzyństwa – w tym wielodzietność (20 rodzin),  przemoc w 

rodzinie (15 rodzin), bezdomność (7 osób). Przy jednoczesnym spełnieniu 

kryterium ustawowego w  pomocy społecznej potencjalny klient musiał spełniać 

kryterium ustawowe oraz przesłanki do pomocy społecznej, aby otrzymać 

świadczenie pieniężne. Osoby, które były objęte pomocą niepieniężną nie 

musiały spełniać kryterium ustawowego ( praca socjalna, poradnictwo, pomoc 

psychologiczna, asystentura rodziny, interwencja kryzysowa). 

 

Zadania zrealizowane przez GOPS : 

 

 Praca socjalna: 

- pomocą w formie pracy socjalnej  objęto – 558 rodzin (1635 osób w 

rodzinach),   w tym wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) – 212 

rodzin (669 osób w rodzinach) 

  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

 Piecza zastępcza - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach 

utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.   

- partycypowano w kosztach pobytu  15 dzieci z Gminy Przeworsk,  

skierowanych do domu dziecka, rodziny zastępczej  lub pogotowia rodzinnego.  

Wydatkowana kwota: 167 907,96 zł  

 

Świetlica opiekuńcza – mieści się przy Szkole Podstawowej w Rozborzu.  

Do świetlicy uczęszczało  15 dzieci. 

Wydatkowana kwota: 9.276,00 zł 

 

-Domy Pomocy Społecznej 

 

- w 2020 roku do domu pomocy społecznej skierowano 1 osobę, łącznie 

opłacano pobyt 17 osobom.  

Wydatkowana kwota to : 463 849,00 zł 

 

-Schronienie 

 

 Zgodnie z  art.17 ust.1 pkt 3, art.48 i art.48a ustawy o pomocy społecznej  do 

zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy; udzielenie  
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schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym.  

Gmina Przeworsk nie posiada  placówek udzielających schronienia, w 

związku      z tym zawarto umowy na realizację w/w zadań  z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi  w/w placówki na  udzielenie schronienia dla 

osób z terenu Gminy Przeworsk tj.: 

1. Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II — 

„WZRASTANIE” Oddział w Jarosławiu ul. Sanowa  11, 37-500 

Jarosław — w formie schroniska dla bezdomnych mężczyzn - realizacja 

do 31.12.2022 roku – rezerwacja dla 6 osób  (w 2020 roku przebywało   

6 osób)  

2. Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jarosławskie ul. 

Jasna 4, 37-500 Jarosław - w formie schroniska oraz ogrzewalni  dla 

bezdomnych kobiet  realizacja do 31.12.2022 roku – rezerwacja dla 4 

osób ( w 2020 roku nie było skierowań) 

3. Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk ul. Jarosławska 4, 37-

300 Leżajsk    w formie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - 

realizacja do 31.12.2022 roku – rezerwacja  dla 6 osób ( w 2020 roku nie 

było skierowań)  

4.Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych Bieganów 72, 96-316 

Międzyborów oddział w Gwizdaju - w formie schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi – realizacja  do 31.12.2022 roku -  

rezerwacja dla 10 osób ( w 2020 roku przebywało  3 osoby) 

Do Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Jarosławiu w roku 2020 

skierowano 3 osoby, a opłacano pobyt łącznie 6 osobom ( miesięczny koszt 

pobytu 1 os. w 2020 roku - 950,00 zł).  Do Schroniska dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi w Gwizdaju skierowano   2 osoby,  a opłacono pobyt 

za 3 osoby ( koszt dzienny pobytu w 2020 roku - 65,00 zł).                                         

 Wydatkowana kwota: 76.827,00 zł 
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 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  

Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.  

- odbyło się 2 posiedzenia Gminnego  Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  84 

spotkania grup roboczych 

- skierowano 20 osób na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych         w Przeworsku przy Gminie Przeworsk  celem zobowiązania 

do podjęcia leczenia odwykowego.  

- 24 osoby   objęto  pomocą psychologiczno-prawą w punkcie 

konsultacyjno- informatycznym działającym w Urzędzie Gminy Przeworsk 

- rodziny dotknięte przemocą otrzymały pomoc z tutejszego ośrodka m.in. 

w postaci pracy socjalnej   

 

 Wspieranie rodziny 

 

        Idea tego zadania to praca  z rodziną w celu zapobiegania umieszczenia 

dzieci w pieczy zastępczej. Praca w zakresie poprawy funkcji opiekuńczo 

wychowawczych  w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym, 

stygmatyzacją, dysfunkcją  i patologią społeczną.  

Umożliwienie powrotu do rodziny biologicznej dzieciom, które przebywają                               

w domach dziecka, rodzinach zastępczych.  

-  zatrudniono 2 asystentów  rodzin, których   wsparciem objęto 7 rodzin.  

Wydatkowana kwota: 25 608,00 zł  

 

  Składki zdrowotne 

 

- opłacono składki zdrowotne 51 osobom pobierającym zasiłek stały, 

które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. 

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy finansowane w całości z budżetu 

państwa. 

Wydatkowana kwota: 24 900,00 zł 

 

 Zasiłki i pomoc w naturze: 

Zasiłek stały 

- wypłacono  zasiłki stałe  59  osobom.  

Wydatkowana kwota: 297 796,00 zł 

 

 Zasiłek okresowy  
- wypłacono zasiłki okresowe  45 rodzinom.  

Wydatkowana kwota: 93 600,00 zł  
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 Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne celowe  

- zasiłki celowe, specjalne celowe  i w naturze przyznano 311 rodzinom. 

  Wydatkowana kwota: 719 680,00 zł  

Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

- wypłacono  wynagrodzenie dla 13 opiekunów osób całkowicie 

ubezwłasnowolnionych (zgodnie z postanowieniem sądu).  

Wydatkowana kwota: 82 306,00 zł  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

 - usługami opiekuńczymi   w formie pomocy domowej oraz pomocy 

sąsiedzkiej objęto 18 osób, w tym w ramach programu „ Usługi opiekuńcze dla 

osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 – 5 osób  

Wydatkowana kwota: 83 394,00 zł, w tym z programu 15 516,00 zł 

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

 - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi objęto 15 dzieci i 1 osobę powyżej 18 roku życia 

 

Wydatkowana kwota:  82 306,00 zł  

 

 Dożywianie 

 

 - w ramach programu  ,,Posiłek w szkole i w domu  na lata 2019-2023” 

sfinansowano 192  osobom jeden gorący posiłek dziennie, w tym 190  uczniom 

oraz 667 osobom  udzielono  zasiłku celowego na zakup żywności. Wysokość 

zasiłku celowego na zakup żywności na osobę  wynosił – 120,00 zł. Średni 

koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 6,00 zł.  

Wydatkowana kwota: 633 076,00 zł  

 

 Dożywianie dzieci  w  Świetlicy Opiekuńczej 

 - pomocą w formie posiłku objęto 4 uczniów uczęszczających do świetlicy 

opiekuńczej         

Wydatkowana kwota: 480,59 zł  

 

Pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) 

 

- z tej formy pomocy skorzystało 116 uczniów. 

Wydatkowana kwota -  100 707,20 zł  
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Świadczenia rodzinne: 

- w ramach programu „Dobry Start”  wypłacono pomoc jednorazową w 

wysokości 300 zł na dziecko dla 2027 uczniów. 

Wydatkowana kwota:  608 100,00 zł 

- świadczenie wychowawcze „500+”  otrzymało  4741 dzieci. 

Wydatkowana kwota: 16.812 290,94 zł  

- fundusz alimentacyjny  - 

Wydatkowana kwota : 386.712,00 zł  

- świadczenia rodzinne, w tym:  

 zasiłek rodzinny wraz z  dodatkami otrzymało 1138 dzieci - w kwocie:  

1.170 061,00 zł 

 zasiłek pielęgnacyjny – otrzymało 405 osób – w kwocie: 972 432,96 zł 

 świadczenie pielęgnacyjne – otrzymało 86 osób – w kwocie:                                     

1 716 062,32 zł 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – otrzymało 94 

wnioskodawców (98 dzieci) – w kwocie; 98 000,00 zł 

 specjalny zasiłek opiekuńczy- otrzymało 47 osób – w kwocie                                    

292 970,10 zł 

 zasiłek dla opiekuna – wypłacono 16 osobom – w kwocie: 100 140,70 zł 

 świadczenie rodzicielskie – otrzymało 69 osób – w kwocie 343 038, 20 zł 

 projekt „Za życiem” – otrzymało 2 osoby – w kwocie: 8.000,00 zł 

Wydatkowana kwota łącznie: - 4.700 705,28 zł 

 

Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających              

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzeni  i realizacja programów 

osłonowych: 

I. W dniu 31.08.2020 roku  zakończono   realizację projektu „Z pomocą 

rodzinie”w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej. Projekt realizowany jest we współpracy z 

Liderem; Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL.Celem 

głównym projektu było objęcie wsparciem 40 rodzin w tym minimum 120 

uczestników dorosłych i dzieci - osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług 

społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług 

wsparcia mieszkających  na terenie Gminy Przeworsk w okresie od 03.09.2018 

roku do 31.08.2020 roku.Projekt realizowany był w okresie 24 miesięcy             

w systemie 12 miesięcznym dla 2 grup tzn. po 20 rodzin w tym 60 osób                   
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w każdych 12-stu miesiącach. W sierpniu 2020 roku zakończyła się druga                

a zarazem ostatnia edycja tj. wsparcie dla 2 grupy. Były  to rodziny borykające 

się z różnymi problemami takimi jak: długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia, niskie dochody i inne.W ramach 

projektu rodziny otrzymały wsparcie specjalistyczne ze strony: psychologa, 

mediatora, prawnika i innych specjalistów w celu stworzenia systemu 

profilaktyki i opieki nad rodziną, a zwłaszcza nad dziećmi. Projekt zakładał 

zwalczanie negatywnych skutków problemów występujących w rodzinach 

m.in. poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego z którego korzystali 

uczestnicy potrzebujący konsultacji, poradnictwa specjalistycznego, terapii              

i mediacji.W ramach projektu odbyły się również trening kompetencji                            

i umiejętności społecznych, trening kompetencji podstawowych, trening 

kompetencji rodzicielskich, warsztaty, które obejmowały naukę umiejętności 

komunikacji interpersonalnej, trening asertywności  i umiejętności 

społecznych, socjoterapię, profilaktykę.Ponadto rodziny biorące udział                     

w projekcie otrzymały pomoc finansową w formie zasiłków celowych                       

i specjalnych celowych –  gdzie na rodzinę przypada  kwota 600,00 zł.                

Koszt realizacji projektu w 2020 roku stanowi kwota: 196.297,86 zł, w tym 

wkład własny: 27.263,30 zł.Całkowita wartość  projektu to kwota: 

49.100,00 zł, w tym wkład własny: 45.063,30 zł 

II. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny- rodziny z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, dotknięte przemocą korzystały bezpłatnie z pomocy 

psychologa i radcy prawnego ( łącznie  z pomocy w ciągu roku skorzystało                    

24 rodziny). 

III. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tu 

kierowane osoby nadużywające alkoholu –  dla 13 osób uzależnionych 

wnioskowano  o objęcie leczeniem odwykowym. 
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IV. Współpraca z firmą EUROPA – w ramach współpracy otrzymano  środki 

czystości, przybory szkolne, pościel i inne produkty, które rozdawane są 

osobom potrzebującym –  w 2020 roku  w/w produkty otrzymało 11 rodzin. 

V. Paczki świąteczne dla dzieci - corocznie organizowane było  Spotkanie 

Mikołajkowe dla dzieci  z rodzin problemami wychowawczymi.  Podczas 

spotkania dzieci otrzymywały prezenty, poczęstunek    w formie słodyczy, 

owoców i napoi oraz ciepły posiłek. W roku 2020 ze względu na panującą 

pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania takiego spotkania.            

W zamian  zorganizowano   prezenty -  „Paczki od Mikołaja” dla 200 dzieci. 

Działanie  w większości finansowane było z środków pozyskanych  z 

Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania 

publicznego „Mam tę moc” – edycja III w ramach programu osłonowego 

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemów 

przeciwdziałania przemocy   w rodzinie”       

VI. Paczki żywnościowe - w miesiącu grudniu 2020 zorganizowano paczki 

żywnościowe  zawierające potrawy wigilijne  dla 75 osób samotnych. Potrawy  

zostały dostarczone do miejsca zamieszkania tych osób przez pracowników 

socjalnych GOPS (dla 44 osób)  oraz wolontariuszy    w ramach Programu 

„Wspieraj Seniora” – edycja 2020 (dla 31 osób) . 

VII. Prace społecznie-użyteczne - zorganizowano dla 12 osób bezrobotnych       

z terenu Gminy Przeworsk, korzystających z pomocy tutejszego ośrodka. 

VIII. Rajd Małych Rowerków - to udział  w spotkaniu plenerowym                          

tj. organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci                              

z rodzicami. Spotkanie odbyło się   w sołectwie Świętoniowa, wzięło w nim 

udział  około 160 dzieci z terenu Gminy Przeworsk wraz z opiekunami. 

 

IX. PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 

  Program „Wspieraj Seniora” Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej  -  jest odpowiedzią na potrzeby osób starszych -  seniorów, w 
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zakresie ochrony przed Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem 

epidemiologicznym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 W 2020 roku Gmina Przeworsk przystąpiła do realizacji  Programu  

„Wspieraj Seniora”. Celem programu było  zapewnienie usługi wsparcia 

Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku 

z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.  W szczególnych przypadkach pomoc  

mogła być udzielana również seniorom poniżej 70 roku życia. 

Usługa  polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, 

a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, 

zakup lekarstw, opłacenie rachunków.Gmina Przeworsk zawarła porozumienia o 

wykonywaniu świadczeń wolontariackich z 3  osobami,  które wyraziły chęć 

pomocy mieszkańcom gminy w ramach programu. Wolontariusze oraz 

pracownicy GOPS w ramach programu dostarczyli paczki żywnościowe    

zawierające potrawy wigilijne dla osób starszych,  samotnych, chorych  i 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Przeworsk. 

 W ramach Programu wsparcia udzielono – 31 osobom, które zgłosiły 

taką potrzebę wsparcia  bezpośrednio do GOPS w Przeworsku, w tym dla 19 

osób w wiek 70 lat i więcej oraz      12 osób w wieku poniżej 70 roku życia.  

Koszt poniesiony na realizację programu  to kwota: 17 415,94 zł, w tym z 

dotacji:  9 674,88 zł    i z środków własnych: 7.741,06 zł.   

IX. Realizowano  Programy związane z profilaktyką rodziny:  

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiarom Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2020. 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok  2020. 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022 

- Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2016-2020. 
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Współpraca: 

- Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania 

ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania 

informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji 

Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa     w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:Zgodnie z porozumieniem pomiędzy 

Urzędem Gminy a PUP tut. Ośrodek typuje  osoby długotrwale bezrobotne 

korzystające z pomocy społecznej, które kwalifikują się do podjęcia prac 

społecznie użytecznych. W 2020 roku do prac społecznie użytecznych zostało 

wytypowanych 12 osób.  

- Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 

2020: 

 W 2020 roku w ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Przeworsku wydał 370 skierowań. Pomocą żywnościową zostało objęte 978 

osób z terenu Gminy Przeworsk.Dystrybucja żywności odbywa się dzięki 

współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami realizującym Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 — 2020 takimi jak: Polski 

Czerwony Krzyż, Caritas Archidiecezji Przemyskiej  oraz organizacjami 

działającymi na terenie Gminy Przeworsk.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

kwalifikował osoby z terenu Gminy Przeworsk do otrzymania paczki 

żywnościowej i wydał skierowania. Pracownicy GOPS pomagali                       

w dystrybucji żywności oraz przygotowali dokumenty niezbędne do rozliczenia 

wydanej żywności. Wydawanie żywności w roku 2020 r. odbyło się                          

w miejscowościach: 

- Rozbórz — organizator: Parafia Rozbórz przy współpracy z Kołem 

CARITAS, Akcją Katolicką, Ochotniczą Strażą Pożarną (OSP) oraz GOPS 

Przeworsk — 61 skierowań 
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- Mirocin — organizator: Sołtys, Parafia Mirocin przy współpracy z Kołem 

Gospodyń Wiejskich, Akcji Katolickiej, OSP  oraz GOPS Przeworsk – 49 

skierowań 

- Ujezna – organizator: Sołtys, Parafia Mirocin przy współpracy z Kołem 

Gospodyń Wiejskich, Akcji Katolickiej, OSP oraz pracownikami GOPS 

Przeworsk-  30 skierowań  

-  Żywność dla pozostałych miejscowości: Grzęska, Świętoniowa, 

Gorliczyna, Gorliczyna Szewnia,  Chałupki, Urzejowice, Nowosielce -  była 

wydawana w Przeworsku  przez Polski Czerwony Krzyż ( na podstawie 

porozumienia z Gminą Przeworsk) przy pomocy wolontariuszy oraz przy 

współpracy z pracownikami GOPS w Przeworsku  i OSP – 238 skierowań.  

 Wszystkie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Przeworsku realizowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

  

 

XI Kultura     

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr 

XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12.2016 r. Rozpoczęcie 

działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.W 2020 r. Gminny Ośrodek 

Kultury w Przeworsku realizował swoje cele statutowe poprzez organizację 

szeregu imprez i wydarzeń. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w  

Przeworsku w 2020 roku różniła się od dotychczasowej ze względu na 

pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa 

nabrała większego znaczenia. Cześć wydarzeń odbyła się w tradycyjnej formie, 

cześć miała  symboliczny charakter, a część została przeniesiona do przestrzeni 

wirtualnej. GOK zorganizował i przeprowadził  łącznie 30 imprez/inicjatyw                      

o charakterze kulturalnym, sportowo-turystycznym, edukacyjno-patriotycznym, 

które miały zasięg gminny. Ponadto GOK zorganizował Bieg „Tropem 
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Wilczym”, w którym wzięli udział uczestnicy z poza powiatu przeworskiego 

oraz IV Euroregionalne Dni Jakubowe, który miały charakter ponadlokalny. 

Wśród imprez które miały największą rangę i zostały zainicjowane przez GOK 

po raz pierwszy w 2018 r. i kontynuowane w 2019 i 2020 r. należy wymienić: 

Orszak Trzech Króli, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych Pamięci Tadeusza  

i Edwarda Cieślów oraz Dni Jakubowe. Należy wspomnieć również                         

o  rekonstrukcji historycznej ,,Zaślubiny Polski z morzem i Bitwy 

Warszawskiej’’. 

 

1. BAZA 

 

Baza lokalowa do działalności kulturalnej GOK to: 

● siedziba GOK - pomieszczenia biurowe oraz pracownia artystyczna: 

Przeworsk,  

ul. Bernardyńska 1a, 

● 10 filii – Wiejskich Domów Kultury (Chałupki, Gorliczyna, Grzęska, 

Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Ujezna, 

Urzejowice).W 2020 r. administrowane przez GOK były 4 Wiejskie Domu 

Kultury w Grzęsce  Ujeznej, Świętoniowej i Mirocinie (umowa użyczenia z 

Gminą Przeworsk). 

 

2. KADRY 

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 2 etaty: 

● p.o. dyrektora – 1 etat, 

● animator rekreacji i organizacji czasu wolnego – 1 etat, 

● umowy cywilno-prawne – 4 instruktorów artystycznych, 

Stan zatrudnienia do 10 września: 

 dyrektor – 1 etat, 

 specjalista ds. kultury i promocji– 1 etat 

 

3. FINANSE I ADMINISTRACJA 

 

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem 

wydatków.  
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Na prowadzenie statutowej działalności w 2020 roku uzyskaliśmy dotację 

podmiotową z budżetu gminy w wysokości: 340 886,10 zł.  

Przychody własne wyniosły: 55 860,39 zł: w tym przychody GOK i darowizny: 

21 755,74 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

projekt „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii”  w wysokości: 

34 104,65 zł. 

Ogółem przychody: 396 746,49 zł. Natomiast koszty w 2020 roku wyniosły: 

581 941,31 zł. 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

 

4.1. Imprezy kulturalne 

● Orszak Trzech Króli pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”, Studzian, 6 

stycznia 2020 r., 

● Gminny Wieczór Kolęd połączony z Jubileuszem 110-lecia działalności Koła 

Gospodyń w Urzejowicach, 18 stycznia 2020 r., 

● Wieczór Kolęd w Wiejskim Domu Kultury, Grzęska, 19 stycznia 2020 r.,  

● Ferie z GOK i Biblioteką – cykl spotkań artystycznych i animacji czasu 

wolnego, 13-26 stycznia 2020 r., 

● Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Przeworsk - 

Grzęska, 23 luty 2020 r., 

 Spotkanie z podróżnikiem- Łukaszem Łagożnym, WDK Grzęska, 5 marca 

2020 r., 

 Gminny Dzień Kobiet- Kabaret ,,A JAK’’,  WDK Grzęska, 7 marca 2020 r., 

 Akcja #BIAŁO-CZERWONA – internetowa akcja, której celem było 

uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 

 Akcji „Moja mama jest …. kochana” -internetowa, której celem  było 

uczczenie Dnia Matki, 

 76. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego’’,  Msza św. w intencji 

Ojczyznyw kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu,  Apel 

Poległych z udziałem  przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Mirocinie, Rozborzu oraz harcerzy Przeworskiego Szczepu Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej 1 sierpnia 2020 r.,  

 Msza św. w intencji zamordowanych w latach 1945-1946 oraz ich 

oprawców,  w Dębrzynie  połączona z projekcją filmu reż. Pawliny Carlucci 

Sforzy ,,Wielki Strach’’, Grzęska, 6 września 2020 r., 
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 Apel Poległych w 81. Rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem 

Wojskowej Asysty Honorowej, Ujezna, 13 września 2020 r.  

 Rekonstrukcja historyczna ,,Zaślubiny Polski z morzem i Bitwy 

Warszawskiej’’, Urzejowice, 10 października 2020r., 

 Gminne Obchody 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach oraz 

złożenie kwiatów przy pomniku Hallerczyka, Urzejowice, 10 listopada 2020 

r. 

 Gminne Obchody 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

Msza św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Nowosielcach  oraz 

złożenie kwiaty pod Dębem Pamięci mjr. Karola Opitza zamordowanego w 

Katyniu. 

 

4.2.  Imprezy sportowo-turystyczne 

● VI Bieg „Tropem Wilczym” pamięci Braci Cieślów i Braci Olejarków, 

Grzęska – Studzian– Przeworsk, 1 marca 2020 r., 

● ,,IV Bieg po Muszlę św. Jakuba’’ oraz  ,,IV Jakubowy Rajd Rowerowy’’, 

Nowosielce, 18 lipca 2020 r., 

● VI Rajd Małych Rowerków, Świętoniowa, 2 sierpnia  2020 r., 

● Rajd „Szlakiem Twierdzy Przemyśl i Operacji Gorlickiej”, Przemyśl, 1-4 

października 2020 r., 

● Gra terenowa „Błękitna Armia” , Urzejowice, 10 października 2020 r.  

 

4.3. Organizacja konkursów i przeglądów 

● Konkurs plastyczny ,,Jan Paweł II- Święty, który kochał ludzi’’, 

 Konkurs „Szlakiem znaków wiary i pamięci -kapliczki, krzyże i figury 

świętych w Gminie Przeworsk”, 

 V Przegląd ,,Pieśni Patriotycznych’’ ONLINE,  

 Gminnym Konkursie „Wiersze i rysunki pod choinkę” ONLINE. 

 

4.4. Wystawy i ekspozycje 

 Ekspozycja „Ojczyzna Najdroższą Matką pamięci Antoniego i Stanisława 

Olejarków” WDK w Grzęsce, 

 Wystawa plenerowa ,,Karol Wojtyła. Narodziny’’ Chałupki,  

 Wirtualna wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach konkursu „Jan 

Paweł   II – Święty, który kochał ludzi” - strona GOK w Przeworsku, 
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 Wirtualna wystawa prac wykonanych w ramach konkursu „Szlakiem 

znaków wiary i pamięci -kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie 

Przeworsk” - fanpage ZaGOKuj do Kultury, 

 Wirtualna wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach konkursu 

„Wiersze i rysunki pod choinkę” - fanpage ZaGOKuj do Kultury. 

 

4.5. Prowadzenie grup artystycznych  

● prowadzenie 2 grup wiekowych Zespołu Tańca Ludowego w Urzejowicach 

przez instruktora tanecznego; zajęcia odbywały się raz w tygodniu w sobotę 

w wymiarze 90 minut dla każdej grupy wiekowej, 

● prowadzenie 2 grup wiekowych Zespołu Mażoretek w Grzęsce przez 

instruktora tanecznego; zajęcia odbywały się raz w tygodniu w środy w 

wymiarze 90 minut dla każdej grupy wiekowej, 

● prowadzenie Chóru „Veritas” w Nowosielcach przez instruktora muzycznego 

– dyrygenta; zajęcia odbywały się raz w tygodniu w piątki,  w wymiarze 120 

minut, 

● prowadzenie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk przez instruktora muzycznego 

– kapelmistrza; zajęcia odbywały się raz w tygodniu w soboty lub niedziele w 

wymiarze 120 minut, 

● prowadzenie Zespołu Instrumentalno-Muzycznego „Bella Voce” w 

Studzianie  przez instruktora muzycznego; zajęcia odbywały się raz w 

tygodniu we wtorek w wymiarze 120 minut, 

●  koordynacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 

Przeworsk, 

● nadzór i koordynacja działalności Zespołów Śpiewaczych: „Grzęszczanie” z 

Grzęski,„Studzienczanki” ze Studziana i „Cantus” z Gorliczyny oraz 

„Ujeźniacy” z Ujeznej. 

 

4.6. Udział grup artystycznych GOK w wydarzeniach kulturalnych, 

konkursach i przeglądach 

● udział Chóru „Veritas” w V  Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

w Kalwarii Pacławskiej, gdzie otrzymał II nagrodę. 

● XXI Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych Kolędy i Pastorałki – 

Pawłosiów, 12 stycznia 2020 r.  udział 4 Zespołów Śpiewaczych: „Cantus” z 

Gorliczyny, „Grzęszczanie” z Grzęski, „Studzienczanki ze Studzian” oraz 

„Ujeźniacy” z Ujeznej.Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy” z Ujeznej zajął I 

miejsce, natomiast Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski w składzie 

łączącym trzy pokolenia wyśpiewał miejsce II. Komisja przyznała również 
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wyróżnienie I stopnia Zespołowi Śpiewaczemu „Studziencznki” ze Studziana 

oraz wyróżnienie II stopnia dla Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny. 

 podczas XXV Przeglądu „Godnie Święta” – Przeworsk 2020, w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Przeworsku doceniono przedstawicieli z naszej gminy. 

Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski otrzymał wyróżnienie. 

 

4.7. Działania projektowe  

 

4.7.1. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał trzeci rok z rzędu dotację od 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 r. GOK w Przeworsku 

realizował projekt pn. „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii” 

dofinansowany w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”, 

ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 

2017-2022. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

W ramach zadania: 

 Zorganizowany został Rajd „Szlakiem Twierdzy Przemyśl i Operacji 

Gorlickiej” w dniach od 1 do 4 października 2021r w którym, 

uczestniczyła 50-osobowa grupa dzieci i młodzieży szkolnej  

z terenu Gminy Przeworsk oraz harcerzy Przeworskiego Szczepu ZHR, 

który odbył się., 

 Odbyła się  Gra terenowa „Błękitna Armia” w Urzejowicach, w dniu                

10 października 2020r. 

 Odbyła się rekonstrukcja historyczna „Zaślubiny Polski z morzem           

i Bitwy Warszawskiej” w dniu 10 października 2020r. 

 

4.7.2  W grudniu 2020 r. GOK przystąpił również do projektu „Cyfrowe GOK-i 

w podregionie przemyskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. 

Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W ramach projektu Ośrodek otrzymał nieodpłatnie od Fundacji VCC z Lublina 

sprzęt komputerowy:  

5 laptopów z oprogramowaniem o łącznej wartość 16 731,41 zł. 

 

 

4.8. Inna działalność promocyjna i popularyzatorska  

 

● promocja działań kulturalnych poprzez prowadzenie strony internetowej 

www.gok.przeworsk.pl (26 749 odsłon), 

http://www.gok.przeworsk.pl/
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● utworzenie fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku ZaGOKuj do 

Kultury na którym prezentowano szeroko pojętą działalność kulturalną  (414 

zamieszczonych postów), 

● współpraca z mediami: Gazeta Jarosławska, Gazeta Codzienna Nowiny, 

Życie Podkarpackie, 

● współpraca z telewizjami internetowymi i serwisami: POD24 info, TwojaTV, 

PulsPodkarpacia, 

● nagranie relacji z rekonstrukcji historycznej „Zaślubiny Polski z morzem i 

Bitwy Warszawskiej w Urzejowicach, 

● nagranie filmu świąteczne życzenia wraz z kolędą „Jest taki dzień” 

prezentującego działalność artystyczną  Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk, 

● nagranie filmu  „Witaj Zbawicielu” prezentującego działalność artystyczną 

Chóru „Veritas” z Nowosielec, 

● nagranie filmu „Przybieżeli do Betlejem”  prezentującego działalność 

artystyczną  Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk, 

● audycja radiowe na antenie Radio Rzeszów dot. Działalności GOK podczas 

pandemii, 

 audycja radiowe „W rytmie wydarzeń” na antenie Radia Fara dot. Konkursu 

„Szlakiem znaków wiary i pamięci -kapliczki, krzyże i figury świętych w 

Gminie Przeworsk” 

 audycja radiowe „W rytmie wydarzeń” na antenie Radia Fara dot. Konkursu 

„Wiersze i rysunki pod choinkę”, wywiad z Wójtem Gminy Przeworsk 

Danielem Krawcem (emitowana 14 grudnia 2020 r.), 

● współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi: współpraca z 

m.in z Centrum Kulturalnym w Przemyślu, Muzeum Historii Miasta 

Krakowa, 

● współpraca z Biblioteką Publiczną Gminy Przeworsk z siedzibą w 

Urzejowicach – organizacja wspólnych przedsięwzięć i konkursów, 

● współpraca z 14. Dywizjonem Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława 

Wieczorkiewicza w Jarosławiu, 

● współpraca z harcerzami Przeworskiego Szczepu ZHR, 

● uszycie strojów dla Zespołu Instrumentalno-Muzycznego „Bella Voce” w 

Studzianie – 10 szt.,  

● zakup butów dla Zespołu Mażoretek w Grzęsce – 31 par.  

 

 

XII  Czytelnictwo     

https://gok.przeworsk.pl/2020/12/w-ten-swiateczny-czas-prezentujemy-panstwu-kolede-przybiezeli-do-betlejem-w-wykonaniu-orkiestry-detej-gminy-przeworsk/
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Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach jest 

samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Gmina Przeworsk. 

Biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

organizatora pod nr 1. Biblioteka działa na podstawie 

- Ustawy o bibliotekach, 

- Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

- Ustawy o samorządzie gminnym, 

- Statutu nadanego przez Radę Gminy Przeworsk . 

Głównym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb 

czytelniczych mieszkańców Gminy Przeworsk, a do jej szczególnego zakresy 

działań należy: 

 gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu 

oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem 

szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 

 popularyzacja książki i czytelnictwa, 

 współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania 

kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w celu rozwijaniu 

i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

Każdy mieszkaniec gminy ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów 

biblioteki zgodnie z Regulaminem Korzystania z Biblioteki Publicznej Gminy 

Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach .W 2020 roku na terenie gminy działało 7 

bibliotek publicznych: Biblioteka Gminna  

z siedzibą w Urzejowicach oraz jej filie w miejscowościach: Gorliczyna , 

Grzęska, Mirocin, Studzian, Świętoniowa, Ujezna. 

Czytelnicy do swojej dyspozycji mieli 41.533 woluminy (stan na 31.12.2020 

r.) o wartości 434.849,89 zł. Księgozbiory w poszczególnych miejscowościach: 
 

 

BIBLIOTEKA Urzejowice Gorliczyna Grzęska Mirocin Studzian Świętoniowa Ujezna RAZEM 

ILOŚĆ 6.920 5.776 6.014 5.613 6.825 4.762 4.906 40.816 

WARTOŚĆ 85.661,19 52.843,95 67.129,07 54.373,99 72.708,18 50.680,58 54.425,93 434.849,89 
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W minionym roku do bibliotek zakupiono, wpisano do inwentarza, opracowano  

w komputerowym systemie MAK oraz oklejono kodami 923 nowości 

wydawniczych za kwotę 22.350,00. 660 książek za kwotę 17.000,00 zostało 

zakupionych ze środków budżetowych, a 193 pozycji za kwotę 5.000,00 z 

dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskano także 70 

pozycje z darów od czytelników na kwotę 350,00 złotych.  

W 2020 roku w bibliotekach  w tworzonej komputerowej bazie książek zostało 

wpisane ogółem 21.907 książek co stanowi 54 % całości księgozbioru. Pozycje 

te zostały oklejone kodami kreskowymi, które zabezpieczono specjalną taśmą. 

Wpisanie do bazy wszystkich zbiegów biblioteki umożliwi w przyszłości 

komputerowe udostępnianie, zdalne zamawianie i prolongowanie wypożyczeni. 

Skatalogowane zbiory można przeglądać pod adresem: https://gbp-

przeworsk.bibliotekaonline.pl lub wchodząc w zakładkę „Katalog on-line” na 

naszej stronie internetowej http://www.urzejowice.naszabiblioteka.com  

 

 

 

Na 1.593 zniszczonych lub nieaktualnych książek sporządzono komisyjnie            

5 protokołów ubytków na kwotę 2.272,99 zł., następnie pozycje wykreślono            

z inwentarzy, a karty wycofano z katalogów. Książki wycofane to egzemplarze 

zniszczone, stare i nieczytane, które zostały odłożone w trakcie komputerowego 

opracowywania zbiorów. Pozycji tych nie wpisujemy do katalogu 

https://gbp-przeworsk.bibliotekaonline.pl/
https://gbp-przeworsk.bibliotekaonline.pl/
http://www.urzejowice.naszabiblioteka.com/
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komputerowego, aby za kilka lat nie wycofywać ich. Ubytki przekazywane są 

na makulaturę podczas zbiórki materiałów wtórnych.  

W 2020 roku do bibliotek zapisanych było 779 czytelników (przez czytelnika 

rozumiemy osobę, która w danym roku wypożyczyła przynajmniej 1 książkę). 

Spadek czytelników spowodowany jest ograniczeniami w dostępie do bibliotek 

w związku z pandemią Cowid-19 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Czytelnicy ci wypożyczyli: 
 

 

BIBLIOTEKA Urzejowice Gorliczyna Grzęska Mirocin Studzian Świętoniowa Ujezna RAZEM 

Czytelnicy 217 123 117 94 110 38 80 779 

BIBLIOTEKA Urzejowice Gorliczyna Grzęska Mirocin Studzian Świętoniowa Ujezna RAZEM 

Wypożyczenia 2.692 1.066 1.614 1.697 1.687 429 753 9.938 
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Na spadek liczby wypożyczeń i czytelników w stosunku do roku 2019 miała 

wpływ pandemia Covid-19. 
 

 
 

 

Rok 2020, ze względu na ograniczenia i zakaz organizowania imprez, był 

ciężkim dla biblioteki i jej czytelników.  Początek minionego roku to czas w 

którym zostały jeszcze zorganizowane „Ferie z biblioteką i GOKiem” (ponad 

100 uczestników) prowadzone przez animatora oraz kilka lekcji bibliotecznych, 

ale od 13 marca musieliśmy zamknąć nasze placówki i całą aktywność przenieść 

do Internetu. W sieci zostały zorganizowane: 

- Konkurs dla najmłodszych „Moja mama jest … kochana” (52 uczestników) 

- Konkurs na plakat upamiętniający 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II ( 74 

uczestników) 

- Akcja „Poleć książkę na wakacje” (28 uczestników) 

- Konkurs Mikołajkowy (12 uczestników) 

- Konkurs „Wiersze i rysunki pod choinkę”  (186 uczestników) 

Ponad to w Szkole Podstawowej w Nowosielcach zorganizowano Gminne 

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego w które włączył się Wójt 

Gminy Przeworsk Pan Daniel Krawiec, kierownicy jednostek organizacyjnych 

Gminny Przeworsk oraz Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Nowosielcach.Biblioteka przystąpiła także do projektu Cyfrowe GOKi w 

podregionie Przemyskim” w ramach którego pozyskała 5 laptopów i umożliwia 

w roku 2021uczestnictwo młodzieży w szkoleniach informatycznych oraz była 
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partnerem Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku w projekcie „Szlakiem 

Pamiątek I Wojny Światowej i Błękitnej Armii”Pracownicy Biblioteki 

uczestniczyli również w organizowanych przez Gminę Przeworsk  

i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku Dniach Jakubowych pomagając przy 

organizacji i zabezpieczeniu imprezy.  

W 2020 roku Biblioteka kontynuowała  akcję Instytutu Książki „Mała 

Książka-Wielki Człowiek” skierowanej do dzieci w wieku 3 -6 lat. W ramach 

projektu maluchy zapisane w tym roku do biblioteki otrzymywały wyprawki 

czytelnicze (książka, broszura informacyjna, zakładka, przypinka i karta 

czytelnicza) Po dziesięciokrotnym odwiedzeniu biblioteki, które kończyło się 

wypożyczeniem książki, mały czytelnik zostawał uhonorowany imiennym 

dyplomem.  

 Więcej o działalności Biblioteki można dowiedzieć się z naszej strony 

internetowej pod adresem http://www.urzejowice.naszabiblioteka.com, a 

bieżące wydarzenia odnotowywane są na profilu Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Gminy-Przeworsk-

105053044883774/ 

 

XIII  Promocja i współpraca z organizacjami pozarządowymi      

Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest 

budowanie marki Gminy Przeworsk. Ważnym elementem wszelkich działań jest 

właściwe oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć gminnych. System 

identyfikacji wizualnej opiera się na logo Gminy Przeworsk, które stosowane 

jest w oznakowaniu działań własnych gminy, współfinansowanych przez gminę 

lub realizowanych pod patronatem Wójta Gminy Przeworsk.  

1. Promocja gminy Przeworsk w roku 2020 realizowana była w 

następujących obszarach: 

http://www.urzejowice.naszabiblioteka.com/
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 prowadzenie strony internetowej www.przeworsk.net.pl, która jest 

nadrzędną platformą informacyjną o wydarzeniach i działaniach 

podejmowanych przez gminę. 

 prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook 

www.facebook.com/gminaprzeworsk, Instagram 

https://www.instagram.com/gminaprzeworsk/ oraz na kanale Youtube, 

(Facebook i Youtube, których głównym celem jest promocja gminy, 

informowanie o bieżących wydarzeniach. Urząd korzysta również z 

aplikacji Messenger, za pośrednictwem której kontakt z mieszkańcami 

jest bardziej usprawniony, szybciej docierają informacje i ważne 

komunikaty.) 

 zredagowanie i wydanie dwóch numerów „Biuletynu Gminy Przeworsk”; 

 publikacje informacji na internetowym portalu informacyjnym oraz w 

wydaniach drukowanych: zycie.pl, jarosławska.pl, nowiny24.pl; 

 współpraca z mediami: TVP 3 Rzeszów; Polskie Radio Rzeszów 

 wykonanie materiałów promocyjnych z logo i herbem Gminy Przeworsk 

w formie gadżetów m.in.: kalendarze ścienne 

 organizacja wydarzeń kulturalnych: „Finał Studziańskiej Ligii Piłki 

Nożnej, „Gala Liderzy Zmian Społecznych”; 

 współorganizacja imprez inicjowanych przez inne jednostki podległe; 

 współpraca z Lokalną Grupą Działania „Dorzecze Mleczki”;  

 przygotowano i opracowano insygnia Gminy Przeworsk oraz złożono 

wniosek o zaopiniowanie projektów symboli do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej , 

Komisja Heraldyczna; 

 rozpoczęto prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy 

Przeworsk na lata 2021 – 2030. 

 

http://www.przeworsk.net.pl/
http://www.facebook.com/gminaprzeworsk
https://www.instagram.com/gminaprzeworsk/
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2. Projekty unijne: 

1. „Pamięć przeszłości: doświadczenia najazdów tatarskich w świadomości 

zbiorowej mieszkańców Gminy Przeworsk” - przygotowano, złożono 

wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, objętego  Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dzięki dotacji zostanie wydana 

publikacja  „Pamięć przeszłości: doświadczenia najazdów tatarskich w 

świadomości zbiorowej mieszkańców Gminy Przeworsk” w nakładzie 

10 000 szt. Wartość całego projektu wynosi 50 000,00 zł. 

 

2. Rozpoczęto realizację projektu na utworzenie i prowadzenie Centrum 

Integracji Społecznej, które rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2021 

roku. Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie             

1 967 000,00 zł uruchomione zostały trzy warsztaty dla 30 uczestników. 

Zadaniem centrum jest świadczenie usług służących reintegracji 

społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, osobom 

niepełnosprawnym, uzależnionym lub w innej niekorzystnej sytuacji. 

Reintegracja społeczna realizowana w CIS obejmuje m.in. kształcenie 

umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę 

planowania i gospodarowania dochodami. Integracja zawodowa polega 

natomiast w szczególności na umożliwieniu uczestnikom centrum nabycia 

nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie 

lub podwyższenie kwalifikacji. Wartość całego projektu                                  

wynosi  2 071 541,00 zł. 
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3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 

Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Przeworsk z dnia 

15 grudnia 2020 r. Uchwalenie programu poprzedzone było konsultacjami z 

organizacjami pozarządowymi, które odbyły się w dniach od 61  do 27 listopada 

2020 roku.  Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2021. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu 

gminnego z organizacjami pozarządowymi w szczególności dla podnoszenia 

efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania realizacji zadań 

publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form 

wzajemnej współpracy.W oparciu o Program, z organizacjami pozarządowymi 

prowadzono również współpracę pozafinansową. Na stronie internetowej Gminy 

Przeworsk i w mediach społecznościowych zamieszczano informacje dla 

organizacji pozarządowych. Ponadto w Biuletynie Gminy Przeworsk 

publikowano informacje dotyczące współpracy Gminy Przeworsk z 

organizacjami pozarządowymi. Gmina Przeworsk także aktywnie i skutecznie 

poszukiwała partnerów zewnętrznych do współpracy w zakresie polityki 

społecznej. Zakres oraz efekty współpracy Gminy z organizacjami wielokrotnie 

przedstawiano na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Gminę lub 

z jej udziałem. 

4. Kultura fizyczna: 

Przygotowano i ogłoszono dwa nabory projektów na wsparcie realizacji zadań 

służących rozwojowi sportu organizowanego przez kluby sportowe i poprawie 
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wszelkich form aktywności fizycznej na terenie Gminy Przeworsk. W roku 2020 

na rzecz Ludowych Klubów Sportowych i stowarzyszeń przekazano dotację i 

rozliczono w wysokości 144 000, 00 zł: 

1. LKS „Piast” Nowosielce - 21 800,00 zł 

2. LKS „Błękitni” Grzęska - 23 800,00 zł 

3. LKS „Wisłok” Świętoniowa -  12 500,00 zł 

4. LKS „Gorliczanka” Gorliczyna - 23 800,00 zł 

5. LKS „Start” Mirocin - 17 500,00 zł 

6. RKS „1944 Błyskawica” Rozbórz - 21 800,00 zł 

7. LKS „Promyk” Urzejowice - 21 800,00 zł 

8. Dziecięca Akademia Futbolu w Gorliczynie - 1 000,00 zł 

 

XIV  Przedsiębiorcy     

W 2020r w Urzędzie Gminy Przeworsk złożono i prawidłowo przetworzono 

wnioski w systemie CEIDG  

Lp. Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

1 Założenie 68 

2 Zmiana 186 

3 Zmiana z zawieszeniem 48 

4 Zmiana ze wznowieniem 34 

5 Zakończenie 22 

6 Razem  358 
 

Tabela dotyczy wnioskodawców  z terenu Gminy Przeworsk . 

W 2020r  złożono  i przetworzono 158 wniosków  spoza terenu naszej gminy.  

 

XV  Pozostała działalność     

W roku 2020 zostały przygotowane pomieszczenia na kwarantannę                            

w poszczególnych miejscowościach : 

1. Mirocin szatnia LKS  

2. Rozbórz szatnia LKS  
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3. Nowosielce szatnia LKS  

4. Studzian szatnia ORLIK  

5. Gorliczyna Wiejski Dom Kultury  

6. Gorliczyna szatnia LKS  

Łącznie w tych pomieszczeniach odbyło kwarantannę siedem osób. 

Na terenie Gminy , przy współpracy z miejscowymi OSP ,w każdej 

miejscowości został rozpowszechniony apel do mieszkańców o pozostawanie                     

w domach i przestrzeganie reżimu sanitarnego .Również  w każdej 

miejscowości rozdawano maseczki , które szyły w większości Panie z KGW.  

Przekazano płyny oraz maseczki do szkół podstawowych oraz do przedszkoli 

 z terenu Gminy Przeworsk . 

 


