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Gmina Jedlicze w liczbach 

 

Gmina Jedlicze jako miejsko-wiejska wspólnota samorządowa liczy ponad 15 tys. mieszkań-

ców.  

Na terenie Gminy obejmującym 58 km2 (w tym 81% stanowią tereny wiejskie) na dzień 

31 grudnia 2020 r. zameldowanych na pobyt stały było 15 259 osób.  

 
(opracowanie własne na podstawie Rejestru Mieszkańców Gminy Jedlicze) 

 

W mieście Jedlicze stanowiącym 11% obszaru Gminy zameldowanych jest 36,8% ogółu 

mieszkańców Gminy.  

Dokonując analizy danych demograficznych, obserwujemy spadek liczby mieszkańców. 

W stosunku do roku 2019 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 61 osób, co stanowi 0,4% (na 

dzień 31 grudnia 2019 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Jedlicze było 15 320 

mieszkańców). 

 
(opracowanie własne na podstawie Rejestru Mieszkańców Gminy Jedlicze) 

Istotnym czynnikiem demograficznym jest poziom przyrostu naturalnego. W roku 2020 odno-

towano saldo ujemne. Według danych Rejestru Mieszkańców Gminy Jedlicze urodziły się 134 

dzieci, odnotowano zaś 206 zgonów.  
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Urodzenia w Gminie Jedlicze 

rok chłopcy dziewczynki razem 

2016 72 61 133 

2017 93 82 175 

2018 74 84 158 

2019 65 65 130 

2020 65 69 134 

(opracowanie własne na podstawie Rejestru Mieszkańców Gminy Jedlicze) 

Zgony w Gminie Jedlicze 

rok mężczyźni kobiety razem 

2016 81 75 156 

2017 80 83 163 

2018 83 85 168 

2019 72 76 148 

2020 102 104 206 

(opracowanie własne na podstawie Rejestru Mieszkańców Gminy Jedlicze) 

W porównaniu do roku 2019 urodziło się o 4 dzieci więcej, natomiast zmarło o 58 więcej.  

 
 

Struktura ludności według kryterium wieku mieszkańców Gminy Jedlicze  na koniec 

2020 r. kształtuje się następująco:  

- liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej): mężczyźni – 1 468, kobiety – 1 408 - 

razem 2 876 osób,  

- liczba osób w wieku produkcyjnym: mężczyźni (18-65 lat) wynosiła 5 056, kobiety (18-60 lat) 

wynosiła 4 283 – razem 9 339 osób, 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym: mężczyźni (66 lat i więcej) wynosiła 943, kobiety (61 lat 

i więcej) wynosiła 2 101 - razem 3 044 osób.  

 

W porównaniu do roku poprzedniego, nieznacznie wzrosła liczba kobiet oraz mężczyzn 

w wieku przedprodukcyjnym. Spadła liczba kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym. Zaobser-

wować można wzrost zarówno liczby mężczyzn, jak i kobiet w wieku poprodukcyjnym w odnie-
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sieniu do roku 2019. Poniżej w formie graficznej przedstawiono porównanie grup wiekowych 

w latach 2019 - 2020. 

 

Przedsiębiorcy 

 

Według danych na dzień 31 grudnia 2020 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technoligii na terenie 

Gminy Jedlicze funkcjonowało 657 podmiotów (aktywni przedsiębiorcy według głównego miej-

sca wykonywania działalności gospodarczej w Gminie Jedlicze). Są to przede wszystkim mikro 

i małe przedsiębiorstwa. Wiodącymi gałęziami gospodarki w gminie są: handel, usługi budowla-

ne, przetwórstwo przemysłowe, usługi transportowe. Zdecydowana większość przedsiębiorców to 

osoby fizyczne. Podmioty większe, działające w formie osób prawnych, to zdecydowana mniej-

szość.  

W 2020 roku w Urzędzie Gminy Jedlicze  przetworzono 282 wniosków złożonych przez przed-

siębiorców (osoby prowadzące działalność gospodarczą) do ogólnopolskiego system informa-

tycznego CEIDG, z tego:  

35   wniosków dotyczyło założenia działalności gospodarczej,  

30   wniosków dotyczyło zakończenia działalności gospodarczej,  

140 wniosków dotyczyło zmian w działalności gospodarczej,  

42   wniosków dotyczyło zawieszenia działalności gospodarczej,  

35   wniosków dotyczyło wznowienia działalności gospodarczej 
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Sekcje PKD 2007:  

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  

B. Górnictwo i wydobywanie 

C. Przetwórstwo przemysłowe  

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powie-

trze do układów klimatyzacyjnych  

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywa-

cją 

F. Budownictwo 

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle  

H. Transport i gospodarka magazynowa  

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  

J. Informacja i komunikacja 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca  

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

P. Edukacja  

Q. Opieka zdrowotna i opieka społeczna 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  

S. Pozostała działalność usługowa  

 

Powyższe dane wskazują wyraźną dysproporcję między gęstością rozmieszczenia podmiotów 

gospodarczych w ośrodku miejskim w stosunku do obszaru wiejskiego gminy.  
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Liczba podmiotów gospodarki narodowej wg formy prawnej na terenie Gminy Jedlicze  

w 2020 roku 

 

Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy 

 

Zgodnie ze Statutem Gminy Jedlicze inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi, Ko-

misjom Rady Miejskiej, radnym w liczbie co najmniej 3 osób, Klubom Radnych, grupie miesz-

kańców co najmniej 200 osób. W 2020  roku podczas 18 sesji, w tym 9 zwyczajnych i 9 nadzwy-

czajnych Rada Miejska w Jedliczu podjęła 118 uchwał. 

Przygotowano:  

1) 110 uchwał z inicjatywy Burmistrza Gminy Jedlicze, w tym między innymi: 

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy oraz zmian w budżecie, 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 – 

2026 oraz zmian WPF, 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021 dla Gminy Jedlicze, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację za-

dania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o sale lekcyjne”, 

- w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację za-

dania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedli-

cze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz 

z rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu", 

- w sprawie przystąpienia do Projektu „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących 

świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na 

terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, 

- w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należą-

cych do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlicze a Skar-

bem Państwa Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie przygotowania 

i realizacji przedsięwzięcia polegającego na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na odcinku drogi krajowej nr 28 w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Moderówka, 
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- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlicze 

a Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w zakresie aktywnego wsparcia Mieszkańców 

w realizacji instalacji współfinansowanych w ramach Programu Priorytetowego „Mój 

Prąd”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej, 

- w sprawie przystąpienia do projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebie-

skiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, 

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania pn. „Budowa i przebudowa kanału opa-

dowego (deszczowego) „rowu Kurkowskiego”, 

- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlicze do Projektu „Poprawa efek-

tywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki”, 

- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania polegającego na wy-

znaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Krosno, 

- w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze” w ramach rządowego „Programu ogranicza-

nia przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpiecznej im. Władysława Sta-

siaka na lata 2018 – 2020” Cel szczegółowy bezpieczne przejścia dla pieszych, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację za-

dania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piotrówce filia Podniebyle” 

w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na te-

renie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach MF EOG 2014-

2021, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 i 2022 rok na realiza-

cję zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”, 

- w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-

2023, 

- w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlicze na lata 

2019 – 2023, 

- w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnio-

nych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Jedlicze, 

- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, 

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2021 r., 

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze, 

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

- w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednoro-

dzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, 
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- w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – ka-

nalizacyjnych, 

- w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jedlicze  w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za-

mieszkałych z terenu Gminy Jedlicze sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te 

usługi, 

 

2) 3 uchwały z inicjatywy Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu, których przedmiotem było: 

- obniżenie wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze, 

- nieudzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r., 

- wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na Uchwałę 

nr XXIII/1950/2020 z dnia 6.10.2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie stwierdzającej nieważność uchwały nr XXX/208/2020 Rady Miejskiej 

w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Je-

dlicze z tytułu wykonania budżetu za 2019 r., 

 

3) 3 uchwały przygotowane zostały w związku ze złożonymi petycjami, tj.: 

- w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro-

skażeniem, 

- w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany prze-

pisów prawa miejscowego w szczególności wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzyso-

wej”, 

- w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wybudowania odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Jaszczew do budynków o numerach: 222, 227, 324 oraz działki nr ewid. 

2144, 

 

4) 1 uchwałę przygotowano w związku ze złożoną skargą, tj: 

- w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie nieprawidłowości polegających na bezzasadnym 

dokonaniu podziału działki nr 466 położonej w miejscowości Długie, 

 

5) 1 uchwałę przygotowano w przedmiocie: 

- rozpatrzenia wniosku właściciela lokalu znajdującego się w miejscowości Jaszczew od-

nośnie roszczenia odszkodowawczego od Gminy Jedlicze za niedostarczenie lokalu so-

cjalnego na podstawie orzeczenia sądowego. 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 
1.  XXII/157/2020  29 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

za udział w działaniach ratowniczych lub szkole-

niach pożarniczych 

2.  XXII/158/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy na okres 1 roku 

3.  XXII/159/2020 29 stycznia 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy na okres 1 roku 

4.  XXII/160/2020 29 stycznia 2020 r.  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze 

na rok 2020 

5.  XXII/161/2020 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 – 2026 

6.  XXII/162/2020 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

7.  XXIII/163/2020 19 lutego 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu 

do porozumienia międzygminnego 

8.  XXIII/164/2020 19 lutego 2020 r.  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

9.  XXIII/165/2020 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej  w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-

2026 

10.  XXIII/166/2020 19 lutego 2020 r.  w sprawie powołania zespołu opiniującego kan-

dydatów na ławników 

11.  XXIII/167/2020 19 lutego 2020 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021 

dla Gminy Jedlicze 

12.  XXIV/168/2020 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości 

13.  XXIV/169/2020 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie 

o sale lekcyjne” 

14.  XXIV/170/2020 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

15.  XXIV/171/2020 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-

2026 

16.  XXIV/172/2020 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 

w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r. Nr 

LIV/409/2018 w sprawie utworzenia Samorzą-

dowego Żłobka w Jedliczu, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Jedlicze 

17.  XXIV/173/2020 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 

w Jedliczu z dnia 29 listopada 2019 r. Nr 

XIX/131/2019 w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za świadczenie udzielane przez Samorzą-

dowy Żłobek w Jedliczu, dla którego organem 

prowadzącym  jest Gmina Jedlicze 

18.  XXIV/174/2020 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Woje-

wódzkiego Policji w Rzeszowie informacji 

o kandydatach  na ławników 



 

 

14 

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 
19.  XXIV/175/2020 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy na okres 1 roku 

20.  XXIV/176/2020 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy na okres 1 roku 

21.  XXV/177/2020 14 maja 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmi-

strza Gminy Jedlicze 

22.  XXV/178/2020 14 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-

chomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze 

w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifi-

katy 

23.  XXV/179/2020 14 maja 2020  r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego tryb zawarcia kolejnej 

umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżaw-

cą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

na okres 5 lat 

24.  XXV/180/2020 14 maja 2020  r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżaw-

cą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

na okres 3 lat 

25.  XXVI/181/2020 2 czerwca 2020  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieru-

chomości na terenie Gminy Jedlicze 

26.  XXVI/182/2020 2 czerwca 2020  r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. 

„Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze 

(osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brze-

zówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mo-

stu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki li-

nowej dla pieszych w Jedliczu" 

27.  XXVI/183/2020 2 czerwca 2020  r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

28.  XXVI/184/2020 2 czerwca 2020  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

29.  XXVI/185/2020 2 czerwca 2020  r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej  w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-

2026 

30.  XXVII/186/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązania na 2021 rok na realizację Projektu pn. 

„Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej 

Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka 

i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF 

Krosno” 

31.  XXVII/187/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

32.  XXVII/188/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 – 

2026 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 
33.  XXVII/189/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspie-

rania Rodziny dla Gminy Jedlicze na lata 2020-

2022 

34.  XXVII/190/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-

mienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno 

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno 

wybranego zadania zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

35.  XXVII/191/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych wyborów ławników na 

kadencję 2020 – 2023 

36.  XXVII/192/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier-

żawcą, której przedmiotem jest ta sama nieru-

chomość, na okres 5 lat 

37.  XXVII/193/2020 29 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr LII/399/2018 Rady 

Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 stycznia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewi-

talizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023 

38.  XXVII/194/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

39.  XXVII/195/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochro-

ny zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

40.  XXVII/196/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w intere-

sie publicznym w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego w szczególności wprowa-

dzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” 

41.  XXVII/197/2020 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku właściciela loka-

lu znajdującego się w miejscowości Jaszczew 

odnośnie roszczenia odszkodowawczego od 

Gminy Jedlicze za niedostarczenie lokalu socjal-

nego na podstawie orzeczenia sądowego 

42.  XXVIII/198/2020 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

43.  XXVIII/199/2020 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

44.  XXIX/200/2020 3 sierpnia 2020 r.  w sprawie  zmiany uchwały Nr LXXXI/522/2014 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 października 

2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 

Gminy Jedlicze do roku 2020 

45.  XXIX/201/2020 3 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do Projektu „Prowadze-

nie przez szkoły działań podnoszących świado-

mość na temat łagodzenia zmian klimatu i przy-

stosowania się do ich skutków na terenie gmin 

należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 

46.  XXIX/202/2020 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania pomocy de minimis 

uczestnikom projektu pn. „Poprawa jakości po-

wietrza poprzez wyminę źródeł ciepła w domach 

prywatnych na terenie gmin należących do 

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” 

47.  XXIX/203/2020 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-

mienia pomiędzy Gminą Jedlicze a Skarbem 

Państwa Głównym Inspektorem Transportu Dro-

gowego w zakresie przygotowania i realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na poprawie bez-
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

pieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi 

krajowej nr 28 w rejonie Szkoły Podstawowej w 

m. Moderówka 

48.  XXIX/204/2020 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-

mienia pomiędzy Gminą Jedlicze a Związkiem 

Gmin Dorzecza Wisłoki w zakresie aktywnego 

wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji 

współfinansowanych w ramach Programu Priory-

tetowego „Mój Prąd”, prowadzonego przez Na-

rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej 

49.  XXIX/205/2020 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały LXXXI/522/2014 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 października 

2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 

Gminy Jedlicze do roku 2020    

50.  XXIX/206/2020 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Realizacja 

inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infra-

struktury na terenie gmin należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki” 

51.  XXIX/207/2020 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

52.  XXX/208/2020 28 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy 

Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 

53.  XXX/209/2020 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódz-

kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie na zadania pn. „Budowa i 

przebudowa kanału opadowego (deszczowego) 

„rowu Kurkowskiego” 

54.  XXX/210/2020 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

55.  XXX/211/2020 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-

2026 

56.  XXX/212/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredy-

tu bankowego 

57.  XXX/213/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Gmin-

nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu na 

rok 2019 

58.  XXX/214/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie  określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Jedlicze w roku szkolnym 

2020/2021 

59.  XXX/215/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-

chomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze 

w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifi-

katy 

60.  XXX/216/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier-

żawcą, której przedmiotem jest ta sama nieru-

chomość na okres 5 lat 

61.  XXX/217/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier-

żawcą, której przedmiotem jest ta sama nieru-
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

chomość na okres 5 lat 

62.  XXX/218/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 5 lat 

63.  XXX/219/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy  z dotychczasowym dzierżaw-

cą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

na okres 6 miesięcy 

64.  XXX/220/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Jedlicze do Projektu „Poprawa efektyw-

ności energetycznej w budynkach szkolnych na 

terenie gmin należących do Związku Gmin Do-

rzecza Wisłoki” 

65.  XXX/221/2020 29 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygmin-

nego dotyczącego współdziałania Gmin wcho-

dzących w skład Aglomeracji Krosno przy reali-

zacji zadania polegającego na wyznaczeniu ob-

szaru i granic Aglomeracji Krosno 

66.  XXXI/222/2020 10 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pu-

blicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przej-

ściach dla pieszych w mieście Jedlicze” w ramach 

rządowego „Programu ograniczania przestępczo-

ści i aspołecznych zachowań – Razem Bezpiecz-

nej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 

2020” Cel szczegółowy bezpieczne przejścia dla 

pieszych 

67.  XXXI/223/2020 10 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań wła-

snych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności 

publicznej 

68.  XXXI/224/2020 10 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. 

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 

Piotrówce filia Podniebyle” w ramach Projektu 

„Poprawa efektywności energetycznej 

w budynkach szkolnych na terenie gmin należą-

cych do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 

w ramach MF EOG 2014-2021 

69.  XXXI/225/2020 10 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej  w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 - 

2026 

70.  XXXI/226/2020 10 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

71.  XXXII/227/2020 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązania na 2021 i 2022 rok na realizację za-

dania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podsta-

wowej w Długiem” 

72.  XXXII/228/2020 22 października 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Jedlicze na 2020 rok 

73.  XXXII/229/2020 22 października 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/161/2020 Rady Miejskiej  w Jedliczu z dnia 

30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

letniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na 

lata 2020 – 2027. 

74.  XXXII/230/2020 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze 

75.  XXXII/231/2020 22 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-

nia odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-

chomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

76.  XXXIII/232/2020 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gmi-

ny: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Kor-

czyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne 

77.  XXXIII/233/2020 28 października 2020 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Re-

witalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023 

78.  XXXIII/234/2020 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

79.  XXXIII/235/2020 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej  w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 – 

2027 

80.  XXXIII/236/2020 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier-

żawcą, której przedmiotem jest ta sama nieru-

chomość na okres 5 lat 

81.  XXXIII/237/2020 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier-

żawcą, której przedmiotem jest ta sama nieru-

chomość na okres 5 lat 

82.  XXXIII/238/2020 28 października 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier-

żawcą, której przedmiotem są te same nierucho-

mości na okres 5 lat 

83.  XXXIII/239/2020 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier-

żawcą, której przedmiotem są te same nierucho-

mości na okres 5 lat 

84.  XXXIII/240/2020 28 października 2020 r.   w sprawie Programu Gospodarowania Mieszka-

niowym Zasobem Gminy Jedlicze na lata 2019 – 

2023 

85.  XXXIII/241/2020 28 października 2020 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Jedlicze 

86.  XXXIII/242/2020 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne prze-

kazanie i nabycie nieruchomości położonych w 

miejscowości Piotrówka 

87.  XXXIII/243/2020 28 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie niepra-

widłowości polegających na bezzasadnym doko-

naniu podziału działki nr 466 położonej 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

w miejscowości Długie 

88.  XXXIII/244/2020 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Pro-

gramu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze 

89.  XXXIV/245/2020 4 listopada 2020 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na Uchwa-

łę nr XXIII/1950/2020 z dnia 6.10.2020r. Kole-

gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rze-

szowie stwierdzającej nieważność uchwały Nr 

XXX/208/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 

28 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 r. 

90.  XXXVI/246/2020 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/209/2020 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 

2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wo-

jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie 

pn. „Budowa i przebudowa kanału opadowego 

(deszczowego) „rowu Kurkowskiego” 

91.  XXXVI/247/2020 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn.: 

Budowa i przebudowa kanału opadowego (desz-

czowego) „rowu Kurkowskiego" 

92.  XXXVI/248/2020 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

93.  XXXVI/249/2020 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej  w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 – 

2027 

94.  XXXVI/250/2020 23 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wybu-

dowania odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Jaszczew do budynków 

o numerach: 222, 227, 324 oraz działki nr ewid. 

2144 

95.  XXXVII/251/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

96.  XXXVII/252/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi składanej przez właścicieli nieruchomo-

ści, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

określenia warunków i trybu składania tych de-

klaracji za pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej 

97.  XXXVII/253/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady 

Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jedliczu 

98.  XXXVII/254/2020 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współ-

pracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2021 rok 

99.  XXXVIII/255/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jedlicze 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 
100.  XXXVIII/256/2020 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/227/2020 Rady 

Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 października 2020 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania na 2021 i 2022 rok na realizację 

zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Pod-

stawowej w Długiem” 

101.  XXXVIII/257/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalania wykazu wydatków zamiesz-

czonych w budżecie Gminy Jedlicze, które w 

2020 roku nie wygasają z upływem roku budże-

towego oraz określenia ostatecznego terminu ich 

dokonania 

102.  XXXVIII/258/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty 

103.  XXXVIII/259/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

104.  XXXVIII/260/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świad-

czonych przez Gminę Jedlicze  w zakresie odbie-

rania i zagospodarowania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

z terenu Gminy Jedlicze sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi 

105.  XXXVIII/261/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowej, dobrowolnej 

składki członkowskiej w roku 2020 dla Stowa-

rzyszenia „Euroregion Karpacki” Polska 

106.  XXXVIII/262/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/2019 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 października 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnie-

cie zobowiązania na 2020  i 2021 rok w celu 

realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza 

poprzez wymianę źródeł ciepła w domach pry-

watnych na terenie gmin należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” 

107.  XXXVIII/263/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązania na realizację zadania pn. ”Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie – 

etap I” 

108.  XXXVIII/264/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

109.  XXXVIII/265/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-

2027 

110.  XXXVIII/266/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/2020 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieru-

chomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz określenia warunków i trybu składania tych 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elek-

tronicznej 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Jedliczu w 2020 r. 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 
111.  XXXVIII/267/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Jedlicze na 2021 r. 

112.  XXXVIII/268/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwią-

zywania Problemów Społecznych w Gminie 

Jedlicze na lata 2021-2025” 

113.  XXXIX/269/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych 

grup odbiorców usług wodociągowo – kanaliza-

cyjnych 

114.  XXXIX/270/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 

2020 rok 

115.  XXXIX/271/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-

2027 

116.  XXXIX/272/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy najmu 

117.  XXXIX/273/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolej-

nej umowy najmu 

118.  XXXIX/274/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/2019 

Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 października 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnię-

cie zobowiązania na 2020 i 2021 rok w celu reali-

zacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza 

poprzez wymianę źródeł ciepła w domach pry-

watnych na terenie gmin należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” 
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Opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

 

W 2020 roku obowiązywała Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze, przyjęta Uchwałą Nr 

LXXXI/522/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 października 2014 r.  

W II kwartale 2020 r. podjęte zostały działania mające na celu opracowanie nowej Strategii Roz-

woju Gminy Jedlicze na lata 2021-2030. W dniu 15 czerwca 2020 r. wyłoniony został wykonaw-

ca – firma EKO GEO GLOB Rafał Modrzejewski, którego zadaniem było opracowanie dokumen-

tu. Burmistrz Gminy Jedlicze zaprosił mieszkańców do współtworzenia polityki zrównoważonego 

rozwoju gminy w celu poznania zdania mieszkańców i określenia oczekiwań co do kierunków 

rozwoju gminy. W okresie od 23 września do 7 października 2020 r. mieszkańcy Gminy Jedlicze 

mieli możliwość wypełnienia ankiety mającej na celu opracowanie kierunku działań rozwoju 

gminy na najbliższe lata. Następnie przygotowano diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej, aktywności społecznej. Opracowany przez Wykonawcę projekt Strategii Rozwoju 

Gminy Jedlicze został przekazany dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierow-

nikom referatów, koordynatorom biur w Urzędzie Gminy Jedlicze celem zapoznania się, weryfi-

kacji danych, naniesienia poprawek i uwag oraz wprowadzenia zapisów, które powinien zawierać 

strategiczny dokument.  

W dniu 26 listopada 2020 r. przeprowadzono spotkanie robocze dotyczące projektu Strategii 

z dyrektorami, kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze, kierownikami refera-

tów, koordynatorami biur w Urzędzie Gminy Jedlicze.  

W dniu 27 listopada 2020 r. przesłano projekt Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze radnym Rady 

Miejskiej w Jedliczu.  

W dniu 3 grudnia 2020 r. z inicjatywy Burmistrza zostało zorganizowane i przeprowadzone spo-

tkanie robocze dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze na które zaproszeni zostali 

radni Rady Miejskiej w Jedliczu oraz firma EKO GEO GLOB Rafał Modrzejewski.  

Następnie kontynuowano prace nad projektem Strategii. 

 

Burmistrz jako kierownik urzędu gminy oraz zwierzchnik pracowników 

gminnych   

 

Burmistrz jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W 2020 r. w Urzędzie Gminy Jedlicze, według stanu na początek i koniec roku zatrudnionych 

było: 

 na dzień 1 stycznia 2020 r. 63 osoby 

 na dzień 31 grudnia 2020 r. 69 osób 

 

Zatrudnienie według rodzajów stanowisk w Urzędzie Gminy Jedlicze – stan na 1 stycznia 2020 r. 

Rodzaj stanowiska Liczba osób  Liczba etatów 

Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie  

wyboru (burmistrz) 

1 1 

Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie  

powołania (zastępca burmistrza, skarbnik)  

2 2 

Stanowiska urzędnicze kierownicze  9 9 

Stanowiska urzędnicze   38 37,4 
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Stanowiska pomocnicze i obsługi  13 11,25 

Razem 63 60,65 

 

Zatrudnienie według rodzajów stanowisk w Urzędzie Gminy Jedlicze – stan na 31 grudnia 2020 r. 

Rodzaj stanowiska Liczba osób  Liczba etatów 

Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie  

wyboru (burmistrz) 

1 1 

Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie  

powołania (zastępca burmistrza, skarbnik)  

2 2 

Stanowiska urzędnicze kierownicze  9 9 

Stanowiska urzędnicze   43 41,65 

Stanowiska pomocnicze i obsługi  14 12,88 

Razem 69 66,53 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zawarto 14 umów o pracę, w następującym trybie: 

 w oparciu o przeprowadzone konkursy 4 umowy 

 na zastępstwo 2 umowy 

 zatrudnienie na stanowiska pomocnicze administracyjne 5 umów 

 prace sezonowe 3 umowy 

 

W 2020 r. rozwiązaniu uległo 8 stosunków pracy: 

 z tytułu przejścia na emeryturę 1 stosunek pracy 

 na mocy porozumienia stron 2 stosunki pracy 

 z upływem czasu, na który były zawarte 4 stosunki pracy (prace sezonowe) 

 przeniesienie na mocy porozumienia 1 porozumienie 

 

Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

 

W 2020 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne Gminy Jedlicze: Gminny Ośrodek 

Kultury w Jedliczu, Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Jedliczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, Samorządowy Żłobek w Jedliczu, 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, Szkoła Podstawowa 

w Długiem, Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manier-

skiego w Jedliczu, Szkoła Podstawowa w Moderówce, Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łoziń-

skiego w Potoku, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce wraz z Szkołą 

Filialną w Podniebylu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Żarnowcu, Samorządowe Przedszkole w Jedliczu wraz z Filią w Potoku. 

W roku 2020 zmiana w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi dotyczyła wyłącznie 

Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu. Z dniem 10 listopada 2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze 

Jolanta Urbanik powołała Pana Zygmunta Jerzyka na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jedliczu. Powołanie zostało dokonane w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 paź-

dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 

194). Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem dyrektora instytucji kultury powołuje organizator 

na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji 

kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalno-

ści prowadzonej przez instytucję. Realizując dyspozycję zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2020, 
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poz. 194), Burmistrz zwróciła się do 18 organizacji z terenu gminy, celem zasięgnięcia opinii 

o kandydacie na Dyrektora GOK-u w Jedliczu. Odpowiedziało 13 organizacji, w tym 8 wyraziło 

bezpośrednio opinię pozytywnie, rekomendując Pana Zygmunta Jerzyka na stanowisko Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury.    

Pan Zygmunt Jerzyk posiada wykształcenie wyższe w kierunku Zarządzanie, w specjalizacji Za-

rządzanie Instytucjami Publicznymi. Pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu rozpoczął 

w 2015 r., a od 2016 r. z uwagi na obiektywne okoliczności samodzielnie kierował tą placówką, 

pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora. Pod jego kierownictwem do kalendarza wydarzeń kultural-

nych Gminy Jedlicze wprowadzono nowe cykliczne imprezy, takie jak Potyczki Kulinarne Kół 

Gospodyń i Podsumowanie Roku Artystycznego. Ponadto rozszerzono zakres zajęć dedykowa-

nych dzieciom i młodzieży, mających na celu rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań oraz ua-

trakcyjnienie im czasu wolnego. W tym czasie powołano również liryczno-folkową kapelę „Tanie 

Dranie”, aktywnie wpisującą się w przedsięwzięcia kulturalne. Należną rangę przywrócono takim 

wydarzeniom, jak Dni Jedlicza czy Wspólne Kolędowanie, w których uczestniczą przedstawiciele 

wszystkich środowisk pracujących społecznie na terenie gminy. 

W pozostałych jednostkach Burmistrz Gminy Jedlicze w 2020 roku nie zatrudniała i nie zwalniała 

kierowników.  

Zakres i sposób wykonywania podlegających wykonaniu przez burmistrza 

uchwał rady gminy  

 

Wszystkie uchwały podjęte w 2020 r. przez Radę Miejską w Jedliczu zostały przekazane w usta-

wowym terminie do organów nadzoru tj. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regional-

nej Izby Obrachunkowej. W zakresie wykonywania uchwał zostały podjęte następujące działania: 

 Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku.  

Dnia 8 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa dzierżawy. 

 Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku.  

Dnia 16 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa dzierżawy. 

 Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 2020 r. w spra-

wie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego. 

W dniu 28 lutego 2020 r. został podpisany Aneks Nr 4 do Porozumienia Międzygminnego Nr 

GK.033.1.19.2017.L w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania 

utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 Uchwała Nr XXIII/164/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia19 lutego 2020 r. w spra-

wie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok.  

Uchwała została przekazana przez Referat Księgowości Budżetowej do jednostek budżetowych 

i Referatów Urzędu Gminy w Jedliczu, których planów finansowych dochodów i wydatków doty-

czyły wprowadzone w/w uchwałą zmiany. Referat Inwestycji i Rozwoju realizował wykonanie 

uchwały w zakresie: 

1. Dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni 

ścieków w Jedliczu” została zwiększona kwota na realizację zadania o 431 850,00 zł. Umoż-

liwiło to zawarcie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta 

w dniu 07.04.2020 r.  
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2. Utworzone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszy-

nie o sale lekcyjne”. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 560 000,00 zł. Umożliwiło to  

przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy zadania.  

3. Dla zadania „ Dotacja dla Gminy Krosno w zakresie organizacji publicznego transportu zbio-

rowego na terenie Gminy Jedlicze”  zwiększona została kwota na realizację zadania 

o 22 675,20 zł. Umożliwiło to w dniu 19.02.2020 r. zawarcie Aneksu nr 7 do Porozumienia 

Międzygminnego z dnia 25 maja 2016 r. w zakresie organizacji publicznego transportu zbio-

rowego na terenie Gminy Jedlicze, a tym samym realizację zadania. 

 Realizując Uchwałę nr XXIII/166/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 

2020 r., w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w dniu 10 mar-

ca 2020 r., odbyło się posiedzenie powołanego zespołu, którego celem było wypracowanie 

i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności 

w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

W wyniku prac zespołu rekomendowano zasięgnięcie przez Radę Miejską informacji o kandyda-

tach na ławników od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, co zo-

stało zrealizowane Uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 

2020 r. 

 W ramach Uchwały Nr XXIII/167/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 

2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2021 dla Gminy Jedlicze realizowano 

procedurę „Niebieska Karta” poprzez współpracę z podmiotami realizującymi zadania w ra-

mach procedury „Niebieska Karta - organizowanie spotkań grup roboczych, na które zapra-

szano/wzywano osoby uwikłane w problem przemocy w rodzinie. Spotkania odbywały się 

w siedzibie klubu Abstynenta „Szansa” w Jedliczu, ul. Rynek 3. Ponadto pracownicy socjalni 

prowadzili monitoring w rodzinie, wizyty w środowiskach, udzieli porad, pomocy finansowej 

rodzinom objętym procedurą „Niebieska Karta” a także rodzinom zagrożonym zjawiskiem 

przemocy domowej.   

 W związku z podjętą przez Radę Miejską w Jedliczu Uchwałą nr XXIV/168/2020 Rady 

Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności 

rat podatku od nieruchomości w ciągu 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek o zastosowanie 

w/w ulgi. 

 W związku z podjęciem Uchwały nr XXIV/169/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 

kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na 

realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o sale lekcyjne” zo-

stała zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych oraz umowa na pełnienie nadzoru in-

westorskiego w ramach realizacji w/w zadania.  

 Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30  kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok została przekazana przez Referat 

Księgowości Budżetowej do jednostek budżetowych i Referatów Urzędu Gminy w Jedliczu, 

których plany finansowe dochodów i wydatków zostały w/w uchwałą zmienione. 

Referat Inwestycji i Rozwoju realizował wykonanie uchwały w zakresie: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długie (przeniesienie środków niewygasających 

z 2019 r.) – opracowano dokumentację oraz uzyskano wszystkie zgody konieczne do realiza-

cji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Długie” łącznie z pozwoleniem na bu-

dowę dla  drugiego zakresu zadania,  wydzielonego ze względu na nieuregulowany stan 

prawny działek gruntowych  umożliwiających optymalny przebieg kanalizacji.  
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2. Budowa wiaty przestankowej Żarnowiec Stanowisko – Zręcin – Zadanie wykonano w roku 

2020 w pełnym  zaplanowanym zakresie  w ramach  Funduszu Sołeckiego miejscowości Żar-

nowiec. 

3. Zagospodarowanie działek o nr ewid. 632/1 i 632/2 w m. Piotrówka - II Etap – w dniu 

02.07.2020 r. zawarta została umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia 

placu rekreacyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 632/1 i 632/2 w m. Piotrówka. 

Termin realizacji umowy został określony na 08.06.2021 r. Zadanie  pn. „Zagospodarowanie 

działek o nr ewid. 632/1 i 632/2 w m. Piotrówka - II Etap” w zakresie wykonania robót bu-

dowlanych zostało zakończone i odebrane w dniu 12.10.2020 r. 

 W związku z Uchwałą nr XXIV/172/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r. Nr 

LIV/409/2018 w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Jedliczu, dla którego orga-

nem prowadzącym jest Gmina  Jedlicze, dodano §18 ust. 3, który otrzymał brzmienie: 

,,Opłata za pobyt dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi, jednakże w przypadku czasowego 

zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych, które zagrażają życiu i zdro-

wiu dzieci, opłata podlega odpisowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym żło-

bek nie mógł świadczyć swoich usług”, a zatem za okres, w którym żłobek nie przyjmował 

dzieci, rodzice/opiekunowie prawni nie ponosili opłaty stałej. Opłata stała uiszczona przez 

rodziców/opiekunów prawnych z góry do 10 dnia miesiąca zostanie im odliczona od opłaty za 

pierwszy miesiąc, w którym placówka będzie otwarta. 

 W związku z Uchwałą Nr XXIV/173/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2019 r. Nr 

XIX/131/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Samo-

rządowy Żłobek w Jedliczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze w §5 do-

dano ust.3, który otrzymał brzmienie: ,,W przypadku czasowego ograniczenia lub zawiesze-

nia działalności żłobka (zamknięcie) uzasadnionego nadzwyczajnymi, niezależnymi od żłob-

ka okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni 

zostają zwolnieni od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku za okres zamknięcia żłobka, 

zaś w przypadku dokonania już zapłaty przysługuje im zwrot opłaty miesięcznej, w części 

proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył swoich usług, tutaj re-

alizacja uchwały wyglądała analogicznie jak w przypadku poprzedniej. 

 Uchwała Nr XXIV/175/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku. 

Wydano zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie ustalenia wysokości czyn-

szu dzierżawnego; dnia 15 maja 2020 r. sporządzono wykaz nieruchomości stanowiących wła-

sność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym; sporządzono 

informację Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie 

internetowej do dziennika Super Nowości). 

 Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku.  

Dnia 12 maja 2020 r. rozpoczęto procedurę poprzedzającą zawarcie umowy dzierżawy. Wydano 

zarządzenie nr 74/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżaw-

nego; wydano zarządzenie nr 75/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

czynszu dzierżawnego sieci kanalizacyjnych, sporządzono wykaz nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym; sporządzono 
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informację Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie 

internetowej do gazety Supernowości). 

 Uchwała Nr XXV/178/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze 

bezprzetargowej.  

Procedura sprzedaży ww. mieszkania została zawieszona do maja 2021 r. na wniosek osoby zain-

teresowanej z dnia 15 października 2020 r. 

 Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 

okres 5 lat. 

Wydano zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie przeznaczenia nierucho-

mości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz ustale-

nia wysokości czynszu dzierżawnego; dnia 22 maja 2020 r. sporządzono wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym; 

sporządzono informację Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP 

i na stronie internetowej do dziennika Super Nowości). 

 Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą któ-

rej przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

Wydano zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie przeznaczenia nierucho-

mości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz ustale-

nia wysokości czynszu dzierżawnego; dnia 22 maja 2020 r. sporządzono wykaz nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym; 

sporządzono informację Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP 

i na stronie internetowej do dziennika Super Nowości). 

 Uchwałą nr XXIV/181/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2020 r. w spra-

wie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze. 

Podjęto działania polegające na dostosowaniu systemu informatycznego GOK+ do realizacji zapi-

sów w/w uchwały.   

 W związku z podjęciem uchwały nr XXVI/182/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 

2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na 

realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gmi-

nie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka 

oraz z rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu" została zawarta umowa na wykona-

nie robót budowlanych oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji 

w/w zadania. 

 Uchwała Nr XXVI/184/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2020 r. w spra-

wie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok została przekazana przez Referat Księgo-

wości Budżetowej do jednostek budżetowych i Referatów Urzędu Gminy w Jedliczu, których 

plany finansowe dochodów i wydatków zostały w/w uchwałą zmienione. 

 Uchwała nr XXVII/186/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację Projektu 

pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chor-

kówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”.  
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Pismem z dnia 24 lipca 2020 r. znak PI-VII.433.6.4..2019.AR Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Podkarpackiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia zadań realizowanych 

przez Gminę Jedlicze - Lidera projektu. W dniu 10.08.2020 r. Gmina Jedlicze  zawarła Aneks nr 2 

z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie przesunięcia terminu realizacji prac do dnia 

28.02.2021 r.              

 Uchwały XXVII/187/2020  z dnia 29 czerwca 2020 r.,  XXVIII/199/2020 z dnia 1 lipca 

2020 r. i XXIX/207/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok zostały przekazane do jednostek budżetowych 

i referatów Urzędu Gminy w Jedliczu, których planów finansowych dochodów i wydatków 

dotyczyły wprowadzone w/w uchwałami zmiany.  

 Odnośnie Uchwały nr XXVII/189/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 

2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlicze na 

lata 2020-2022, zrealizowano następujące działania: 

Rodziny z dziećmi z terenu Gminy Jedlicze przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

adaptacyjne, zdrowotne wspierane są przez dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w GOPS 

Jedlicze. Praca asystentów rodziny w środowiskach w szczególnych sytuacjach, w związku 

z panującą epidemią COVID- 19 przebiegała ze ścisłym zachowaniem wytycznych przeciwepi-

demicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Asystenci rodziny w sytuacjach nie wymagają-

cych wizyty w środowisku domowym pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z rodzina-

mi, z którymi współpracują. Na bieżąco monitorowano sytuację opiekuńczo-wychowawczą 

i świadczenie szczególnej pomocy w miejscu zamieszkania samotnej matce, której przywrócono 

opiekę nad dziećmi. Udzielono pomocy asystenta w sprawach formalnych dotyczących urodzenia 

dziecka, przy przyznaniu należnych świadczeń. W rodzinie przeżywającej trudności w funkcjo-

nowaniu w związku z problemami na tle zdrowotnym, udzielono pomoc w przyjęciu dziecka 

z zaburzeniami psychicznymi do Szpitala Psychiatrycznego, zorganizowano i dofinansowano 

transport do w/w Szpitala. Dla dzieci skierowanych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych we 

Frysztaku i Krośnie, udzielono pomocy formalnej w zorganizowaniu dojazdów. Prowadzono in-

tensywną współpracę z Kuratorami Rodzin oraz PCPR w Krośnie. Asystenci uczestniczyli w po-

siedzeniach oceny okresowej dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej oraz w placówkach 

opiekuńczo wychowawczych. Pośredniczono w udzielaniu pomocy materialnej dla potrzebującej 

rodziny - zorganizowano zbiórkę odzieży. Na wnioski Sądu sporządzano opinie o sytuacjach 

w rodzinach, objętych pomocą asystenta rodziny. 

 Uchwała nr XXVII/190/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto 

Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zadania zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Porozumienie zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Krosna. 

 W oparciu o uchwałę nr  XXVII/192/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 

2020 r.  w dniu 17 lipca 2020r. zawarto umowę dzierżawy części działki nr ewid. 2347 poło-

żonej w Jedliczu, na cele rolnicze.  

 Uchwała nr XXVII/193/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2020 r. zmie-

niająca uchwałę Nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 stycznia 2018r. w spra-

wie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023.  

W dniu 3 lipca 2020 r. aktualizacja LPR została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Podkarpackiego z  prośbą o wpisanie zaktualizowanego Lokalnego Program Rewitaliza-

cji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023, do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 

podkarpackiego, celem realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego o charakterze społecznym 
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pn.: ”Czas na przedsiębiorczość - działaj na własny rachunek” zaplanowanego w Lokalnym Pro-

gramie Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023.  

 Uchwała nr XXVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty. 

Uchwała obowiązywała od dnia 1 sierpnia 2020 r. Do właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Jedlicze w miesiącu lipcu 2020 r. zostały wysłane drogą pocztową zawiadomie-

nia o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami oraz o terminach płatności.  

 Uchwała nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 sierpnia 2020 r. w spra-

wie zmiany uchwały Nr LXXXI/522/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 października 

2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020, Uchwała Nr 

XXIX/201/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie przystą-

pienie do Projektu „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat 

łagodzenia skutków klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących 

do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Uchwała Nr XXIX/205/2020 Rady Miejskiej w Je-

dliczu z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/522/2014 Rady 

Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 października  2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 

Gminy Jedlicze do roku 2020 oraz Uchwała Nr XXIX/206/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu 

z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do Projektu „ Realizacja inwestycji w za-

kresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Do-

rzecza Wisłoki”. 

Powyższe Uchwały zostały podjęte celem uzyskania środków z Funduszy Norweskich na realiza-

cję następujących zadań: 

- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących 

do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – projekt obejmował inwestycje z zakresu zielono-

niebieskiej infrastruktury z uwzględnieniem działań podnoszących świadomość na temat łagodze-

nia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez realizację zadań edukacyjno-

informacyjnych.  

- „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia skutków 

klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Do-

rzecza Wisłoki” – projekt obejmował m. in.: utworzenie tablic edukacyjnych, przyrodniczych 

ścieżek edukacyjnych, terenów zielonych, założenie pojemników do recyklingu, nasadzanie od-

powiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań wodnych i miejsc nasadzeń, utwo-

rzenie ogródków szkolnych do uprawy przez dzieci, wspieranie bioróżnorodności na przykład 

tworzenie eko-ogrodów, budowanie domów dla owadów  w ramach dodatkowych zajęć eduka-

cyjnych. 

W dniu 14 sierpnia 2020 r. został złożony wniosek aplikacyjny do Programu Norweskiego. Po-

wyższe Uchwały są elementami dokumentacji aplikacyjnej. 

 Uchwała Nr XXIX/202/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2020 r. w spra-

wie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „ Poprawa jakości powietrza 

poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związ-

ku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”  

Uchwała swym zakresem obejmuje mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 

będących podmiotami  prowadzącymi działalność gospodarczą w budynku, w którym montowane 

będzie nowe źródło ciepła. Zgodnie z  art. 2 pkt 17 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczą-

cych pomocy publicznej osoby prowadzące działalność gospodarczą uznane zostały za przedsię-
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biorców, a udzielone im dofinansowanie przybiera postać pomocy de minimis. Z założenia jest to 

wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad trakta-

towych określonych w Rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352 z dnia 

24.12.2013, str. 1). W dniu 22 listopada 2020 r. została zawarta Umowa nr 6.080.2019 uczestnic-

twa w projekcie pomiędzy Gminą Jedlicze a Mieszkańcem, to jest osobą fizyczną - przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu powyższych zapisów.   

 Uchwała Nr XXIX/204/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2020 r. w spra-

wie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlicze a Związkiem Gmin Dorzecza  

Wisłoki w zakresie aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji współfinanso-

wanych w ramach Programu Priorytetowego „ Mój Prąd”, prowadzonego przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.  

Gmina Jedlicze wyraziła wolę współdziałania ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki we wdraża-

niu Programu rządowego „Mój Prąd”. Jest to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energe-

tyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Skierowa-

ny jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, mających 

zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii 

elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów 

kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 tys. zł na 

jedno przedsięwzięcie. Porozumienie  zawarte w dniu 15 lipca 2020 r. pomiędzy Związkiem 

Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, a siedemnastoma gminami, w tym z Gminą Jedlicze, określa 

zasady współpracy celem aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji współfinan-

sowanych w ramach Programu Priorytetowego „Mój Prąd”. Zadaniem gminy było głównie roz-

powszechnianie materiałów informacyjnych o programie, możliwościach i warunkach uzyskania 

dofinansowania, oraz przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do wniosku o dofinansowanie  od 

Mieszkańców i przekazywanie złożonej dokumentacji do Związku. Formularze zgłoszeniowe 

deklarujące chęć przystąpienia przez mieszkańców do udziału w w/w Projekcie były składane do 

dnia 5 sierpnia 2020 r. Zebrano 48 deklaracji i przekazano do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

W sierpniu 2020 r. Związek, po przeprowadzonym postępowaniu opierającym się o przepisy 

ustawy o zamówieniach publicznych, wybrał najkorzystniejszą ofertę na montaż instalacji foto-

woltaicznych, a we wrześniu zaprosił Mieszkańców do podpisywania umów dostawy i montażu 

instalacji fotowoltaicznej. W dniu 6 grudnia 2020 r. został zamknięty nabór wniosków. Z uzyska-

nych informacji wynika, że ostatecznie w programie z terenu naszej gminy wzięło udział 23 z 48 

wnioskodawców. Procedura oceny złożonych wniosków odbywa się na bieżąco przez NFOŚiGW. 

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, ocena poprawności i prawidłowości złożonego 

wniosku wynosi około 4 - 5 miesięcy. Okres realizacji programu, w tym wydatkowania środków 

został określony do dnia 31 grudnia 2025 r.  

 Uchwała nr XXX/209/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w spra-

wie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowe-

go) „rowu Kurkowskiego”. 

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udzielił pożycz-

ki na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) „rowu 

Kurkowskiego”. Stosowna umowa została podpisana w dniu 16.12.2020 r. Realizacja zadania jest 

kontynuowana w roku 2021. Planowany termin zakończenia – maj 2021 r. 

 Uchwała Nr XXX/210/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w spra-

wie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok oraz Uchwała Nr XXXI/226/2020 Rady 
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Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedli-

cze na 2020 rok zostały przekazane przez Referat Księgowości Budżetowej do jednostek bu-

dżetowych i Referatów Urzędu Gminy w Jedliczu, których plany finansowe dochodów i wy-

datków zostały w/w uchwałami zmienione. 

 Uchwała nr XXX/210/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w spra-

wie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok – zabezpieczono  środki na realizację za-

dnia pn. „Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) „rowu Kurkowskiego” na 

2020 rok -  ogłoszono postepowanie przetargowe. 

 Uchwała nr XXX/214/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 sierpnia 2020 r. w spra-

wie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedlicze w roku szkolnym 2020/2021 

Podpisano 7 umów z rodzicami o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i jego 

opiekuna prywatnym samochodem, stanowiącym własność opiekuna do szkoły/przedszkola lub 

ośrodka.  

 Uchwała Nr XXX/215/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 sierpnia 2020 r. w spra-

wie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze 

w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty. 

Wydano Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 2 września 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy 

Jedlicze w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty. Sporządzono wykaz lokali miesz-

kalnych będących własnością Gminy Jedlicze przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetar-

gowym na rzecz najemcy. Sporządzono informację Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja 

o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie internetowej do dziennika Super Nowości). Ustalono 

stawkę podatku VAT jaką należy stosować przy sprzedaży nieruchomości wymienionych w w/w 

uchwale. Przygotowano protokół z uzgodnień. Dnia 15 października 2020 r. zainteresowana za-

kupem w/w nieruchomości złożyła pismo z prośbą o odłożenie terminu zawarcia aktu notarialne-

go na maj 2021 r.  

 Uchwała Nr XXX/216/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 sierpnia 2020 r. w spra-

wie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej 

umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotowej jest ta sama nieru-

chomości na okres 5 lat.  

Wydano Zarządzenie Nr 185/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Sporządzono wykaz 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 

lat w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informację Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja 

o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie internetowej do dziennika Super Nowości). Sporzą-

dzono umowę dzierżawy.  

 Uchwała Nr XXX/217/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 sierpnia 2020 r. w spra-

wie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej 

umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotowej jest ta sama nieru-

chomości na okres 5 lat.  

Wydano Zarządzenie Nr 184/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Sporządzono wykaz 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 

lat w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informację Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja 
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o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie internetowej do dziennika Super Nowości). Sporzą-

dzono umowę dzierżawy.  

 Uchwała Nr XXX/218/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 sierpnia 2020 r. w spra-

wie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 5 lat. 

Wydano Zarządzenie Nr 176/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 5 lat. Sporządzono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Je-

dlicze przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. Sporządzono in-

formację Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie 

internetowej do dziennika Super Nowości). Sporządzono umowę dzierżawy.  

 Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 sierpnia 2020 r. w spra-

wie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 6 miesięcy.  

Wydano Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 2 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżaw-

cą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 6 miesięcy. Sporządzono wykaz nie-

ruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 

miesięcy w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informację Burmistrza Gminy Jedlicze (infor-

macja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie internetowej do dziennika Super Nowości). 

Sporządzono umowę dzierżawy.  

 Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 sierpnia 2020 r w spra-

wie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlicze do Projektu „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorze-

cza Wisłoki”. 

W kwietniu 2020 r. Gmina Jedliczu wyraziła chęć udziału we wspólnych projektach partnerskich 

ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, w ramach obszaru programowego „Energia od-

nawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” finansowanego z Mechani-

zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W dniu 11 września 

2020 r. zawarto umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji projektu „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Partnerem Norweskim to jest Partnerem 

z Państw Darczyńców (Norwegia), Gmin, Stowarzyszenia, oraz Związku, odpowiedzialnego za 

działania edukacyjno-świadomościowe, zarządzanie i rozliczenie projektu. Liderem projektu jest 

Gmina Tarnowiec, a koordynatorem Związek. Umowa reguluje współpracę w okresie przygoto-

wania, realizacji i trwałości projektu. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności ener-

getycznej, redukcja emisji CO2, oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez 

kompleksową termomodernizację budynków szkolnych, jak również podniesienie wiedzy i świa-

domości społecznej w zakresie efektywności energetycznej. Do dofinansowania zgłoszono zada-

nie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piotrówce filia Podniebyle”. 10 września 

2020 r. Rada Miejska w Jedliczu uchwałą nr XXXI/224/2020 wyraziła zgodę na zaciągnięcie 

zobowiązania na realizację w/w zadania na kwotę 651 767,26 zł. Szacowana całkowita wartość 

zadania tym samym wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 651 767,26 zł, kwota dofinan-

sowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru to 70% kosztów kwalifi-

kowanych co daje kwotę 456 237,08 zł, wkład własny Gminy Jedlicze 195 530,18 zł. Zakładany 

termin zakończenia realizacji projektu to kwiecień 2024 r., przy założeniu, że początek okresu 

kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przy-
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znaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu), a kończy 

się 30 kwietnia 2024 r. Zadanie obejmuje prace związane z wykonaniem termomodernizacji bu-

dynku szkoły oraz działania edukacyjne. Zakres prac termomodernizacyjnych będzie obejmował 

m.in. izolację cieplną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych, docieplanie ścian zewnętrz-

nych, podłóg, stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemu grzewczego, 

wymianę systemów wentylacji, remont pokrycia dachu, a także wymianę oświetlenia wewnętrz-

nego na energooszczędne, budowę instalacji fotowoltaicznej. Złożony we wrześniu 2020 r. wio-

sek o dofinansowanie zadania już w grudniu 2020 r. w I etapie oceny formalnej uzyskał pozytyw-

ną opinię i został przekazany do dwustopniowej oceny merytorycznej, która nadal trwa.  

 Uchwała nr XXX/221/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 sierpnia 2020 r. w spra-

wie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzą-

cych w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu ob-

szaru i granic Aglomeracji Krosno . 

Opracowano materiały na potrzeby dokonania przeglądu obszaru Gminy Jedlicze (m. Potok) bę-

dącej w aglomeracji Krosno. 

 Uchwała Nr XXXI/222/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przej-

ściach dla pieszych w mieście Jedlicze” w ramach rządowego „Programu ograniczania prze-

stępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 

2018-2020” Cel szczegółowy Bezpieczne przejścia dla pieszych. 

Gmina Jedlicze przystąpiła do realizacji powyższego projektu uzyskując na ten cel dotację celową 

stanowiącą 100% dofinansowania całkowitego kosztu projektu – nie więcej niż 66 980,00 zł. Pro-

jekt finansowany jest ze środków budżetu państwa, okres realizacji projektu przewidziany został 

na miesiące wrzesień – grudzień 2020 r. Refundacja poniesionych w ramach projektu kosztów 

nastąpi po jego rozliczeniu przewidzianym na grudzień 2020 roku.  W ramach zadania planowana 

jest zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych w pobliżu kościoła wraz z jego modernizacją. Zmo-

dernizowane zostanie przejście dla pieszych w pobliżu siedziby Gminnego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Jedliczu. Poprawa bezpieczeństwa na powyższych przejściach będzie wzmocniona po-

przez montaż oznakowania aktywnego, odpowiednie przystosowanie chodników, montaż elemen-

tów poprawiających bezpieczeństwo osób niewidomych, wykonanie oznakowania poziomego 

grubowarstwowego. Ponadto w ramach projektu przewidziano działania edukacyjno – profilak-

tyczne dedykowane uczniom szkół  zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze, szkolenie z za-

kresu obsługi i wykorzystania defibrylatora, a także pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Komisariatu Policji w Jedliczu, 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedlicze, SPGZOZ w Jedliczu, GOSiR w Jedli-

czu oraz szkół. Opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawców na: montaż ak-

tywnych znaków drogowych, dostosowanie chodnika dla nowych przejść dla pieszych, oraz wy-

konania oznakowania poziomego. 

 Uchwała nr XXXI/223/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 września 2020 r. zmie-

niająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicz-

nej. 

W dniu 2 października 2020 r. uchwała została przekazana do Jedlickiego Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu. 

 Uchwała Nr XXXI/224/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację zadania 
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pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piotrówce Filia Podniebyle” w ramach Pro-

jektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należą-

cych do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach MF EOG 2014 – 2021. 

Całkowita wartość wydatków w ramach zadania na rok 2021 wynosi 651 767,26 zł, w tym: 

 wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 651 767,26 zł, 

 kwota dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych, co daje kwotę 456 237,08 zł, 

 wkład własny Gminy w tym przedsięwzięciu wynosi 195 530,18 zł. 

Źródłem pokrycia powyższych zobowiązań będą dochody własne gminy z tytułu podatku docho-

dowego od osób fizycznych oraz otrzymane dofinansowanie.  

 Uchwała nr XXXII/227/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 i 2022 rok na realizację 

zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”.  

W dniu 23.10.2020 r. została zawarta umowa z firmą Gor - Bud Mikołajczyk Daniel Osioł Zawa-

dowicz Jerzy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w Długiem”. Ponadto w dniu 23.10.2020 r. zawarto umowę z firmą Projektowanie 

Budowlane i Inżynierskie Rober Czech na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

w/w zadania. 

 Uchwała nr XXXII/228/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok. 

Utworzono i zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej 

zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 175 w m. Moderówka” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej 

zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1070 w m. Moderówka”. Zadania zostały zrealizowane w peł-

nym zakresie. 

 Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, 

Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne 

Przyjęta aktualizacja dotyczyła wpisania do Programu zrealizowanych już działań, takich jak 

montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła i pieców na biomasę 

w ramach projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze 

i Gminy Dukla”, a także budowy 10 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Budowa 

instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze”. Aktua-

lizacja zawierała także nowe zadania, planowane na lata następne, a dotyczące termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jedlicze, termomodernizację 

budynków mieszkalnych komunalnych, poprawy efektywności energetycznej budynków miesz-

kalnych, budowy oświetlenia energetycznego na terenie Gminy Jedlicze, zakupu pojazdów nisko-

emisyjnych oraz zadań pozainwestycyjnych, związanych m.in. z podniesieniem świadomości 

w zakresie działań pro-ekologicznych. Zaktualizowany dokument wraz z podjętą uchwałą został 

przesłany do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krośnie celem uwzględ-

nienia tej aktualizacji w dokumencie zbiorczym, obejmującym wszystkie gminy z Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Krosno. 

 Uchwała Nr  XXXIII/233/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017 -2023. 

Przyjęta aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczyła zmiany miejsca przeprowa-

dzenia działań o charakterze społecznym pn.: ”Czas na przedsiębiorczość - działaj na własny ra-

chunek”, które pierwotnie zaplanowane zostały w Domu Ludowym Jedlicze -Męcinka. Z uwagi 
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na to, że prace modernizacyjne tego obiektu nie zostały dotychczas przeprowadzone, zmieniono 

miejsce przeprowadzenia tych szkoleń na Oficynę w Jaszczwi, przebudowa której była także ujęta 

w LPR. Szkolenia dla osób bezrobotnych przeprowadzi firma STAWIL z Rzeszowa. Przyjęta 

aktualizacja Programu została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpac-

kiego celem wpisania zaktualizowanego LPR Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2023 do wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.  

 Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok została przekazana do jednostek 

budżetowych i referatów Urzędu Gminy w Jedliczu, których planów finansowych dochodów 

i wydatków dotyczyły wprowadzone w/w uchwałą zmiany.  

W ramach działalności Referatu Inwestycji i Rozwoju wykonano następujące działania: 

1. Utworzono i zabezpieczono środki na realizację  zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

gminnej G114651R w m. Moderówka w km od 0+161 do 0+948”. Na opracowanie stosownej  

dokumentacji technicznej podpisana została umowa z firmą Bartom Projektowanie, Nadzory, 

Kontrole Techniczne    w Zakresie Dróg i Mostów Rafał Leń. Opracowanie dokumentacji 

kontynuowane jest w roku 2021. Planowany termin zakończenia – czerwiec 2021 r. 

2. Utworzono i zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji c.o. 

w budynku socjalnym w m. Jedlicze na działce o nr ewid. 1652”. Zadanie wykonano w roku 

2020 w pełnym  zaplanowanym zakresie. 

3. Zwiększono środki na realizację zadania pn „Modernizacja Domu Ludowego w Jedliczu dz. 

Męcinka”. Po zabezpieczeniu wymaganej kwoty, zadanie zostało wykonane w roku 2020 

w pełnym  zaplanowanym zakresie tj.:  wymiany stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

 Uchwała Nr XXXIII/236/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nie-

ruchomość na okres 5 lat.  

Wydano Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Sporządzono wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informa-

cję Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie interne-

towej do dziennika Super Nowości).  

 Uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nie-

ruchomość na okres 5 lat.  

Wydano Zarządzenie Nr 242/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Sporządzono wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informa-

cję Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie interne-

towej do dziennika Super Nowości). 

 Uchwała Nr XXXIII/238/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nie-

ruchomości na okres 5 lat.  
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Wydano Zarządzenie Nr 241/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Sporządzono wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informa-

cję Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie interne-

towej do dziennika Super Nowości).  

 Uchwała Nr XXXIII/239/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nie-

ruchomości na okres 5 lat.  

Wydano Zarządzenie Nr 243/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Sporządzono wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informa-

cję Burmistrza Gminy Jedlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie interne-

towej do dziennika Super Nowości).  

 Uchwała Nr XXXIII/242/2020 z dnia 28 października 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przekazanie i nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Piotrówka. 

Wydano Zarządzenie Nr 247/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 12 listopada 2020 r. 

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w miejscowości Piotrówka 

w drodze darowizny. Sporządzono wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Piotrówka 

przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. Sporządzono informację Burmistrza Gminy Je-

dlicze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie internetowej do dziennika Super 

Nowości).  

 Uchwała nr XXXVI/247/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok  na realizację zadania 

pn. „Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) „rowu Kurkowskiego”  

W dniu 24.11.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą zadania firmą  Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. oraz inspektorem nadzoru firmą Usługi Pro-

jektowe i Nadzory „Wektor” Janusz Niezgoda. 

 Uchwały Nr XXXVI/248/2020 z dnia 23 listopada 2020 r, Nr XXXVII/251/2020 z dnia 30 

listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze 

na 2020 rok, zostały przekazane przez Referat Księgowości Budżetowej do jednostek budże-

towych i Referatów Urzędu Gminy w Jedliczu, których planów finansowych dochodów i wy-

datków dotyczyły wprowadzone w/w uchwałami zmiany.  

W ramach realizacji uchwały Nr XXXVI/248/2020 z dnia 23 listopada 2020 r przez Referat Inwe-

stycji i Rozwoju: 

1. Zostało utworzone zadanie pn. „Budowa hydroforni strefowej w ramach istniejącej sieci wo-

dociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Grabiny i Podlas na dz. nr 523/3, 2613 w Jedli-

czu”. W dniu 26.11.2020 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania  pn. „Budowa hy-

droforni strefowej w ramach istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. 

Grabiny i Podlas na dz. nr 523/3, 2613  w Jedliczu”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 

17.12.2020 r. Oferty cenowe na realizację zadania przekraczały znacznie zabezpieczone 

w budżecie środki. W związku z powyższym w dniu 15.01.2021 r. nastąpiło unieważnienie 

prowadzonego postępowania. 

2. Została zabezpieczona kwota na dostawę i montaż barier ochronnych w ramach zadania pn. 

„Umocnienie skarp i dna rowu przy drodze wewnętrznej na dz. o nr ewid.103/4 w m. Długie, 
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ułożenie korytek ściekowych na dnie rowu, ułożenie płyt ażurowych na skarpach rowu na 

długości 95 m”. Po zabezpieczeniu wymaganej kwoty, zadanie zostało wykonane w roku 

2020 w pełnym  zaplanowanym zakresie. 

W ramach realizacji uchwały Nr XXXVII/251/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. przez Referat 

Inwestycji i Rozwoju: 

1. Została zabezpieczona kwota na nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Modernizacja 

Domu Ludowego w Jedliczu dz. Męcinka” W dniu 30.11.2020 została podpisana umowa 

z inspektorem nadzoru. 

2. Została zabezpieczona kwota na zwiększenie dotacji w zakresie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na obszarze Gminy Jedlicze. Rozpoczęto procedowanie aneksu do po-

rozumienia międzygminnego z dnia 25.05.2016 zawartego z Gmina Miasto Krosno w zakre-

sie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Jedlicze. 

 Uchwała Nr XXXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami poza-

rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.  

W oparciu o powyższą uchwałę: 

1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. 

2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie two-

rzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze z dziedziny – narciar-

stwo biegowe w Gminie Jedlicze. 

3. Udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie: Adam Mickiewicz „DZIADY” 

część II, podmiot realizujący – Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie z siedzibą ul. 

Łukasiewicza 63, 38-400 Krosno. 

 Uchwała Nr XXXVIII/261/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia dodatkowej, dobrowolnej składki członkowskiej w roku 2020 dla Stowa-

rzyszenia „Euroregion Karpacki” Polska.  

Przyjęta uchwała ustala dodatkową składkę członkowską w roku 2020 z tytułu członkostwa Gmi-

ny Jedlicze w Stowarzyszeniu „Euroregion Karpacki” Polska, w wysokości 1 000,00 zł, na reali-

zację działań Stowarzyszenia związanych z pokryciem strat w wyniku przymusowej restruktury-

zacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Gmina Jedlicze zobowiązała się przeka-

zać dodatkową składkę członkowską na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Euroregion Karpac-

ki” Polska do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/1092019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 październi-

ka 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 i 2021 rok w ce-

lu realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w do-

mach prywatnych na terenie gmin należących do Związku gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 

3.3.1”  

Przyjęta uchwała jest wynikiem zmiany terminu realizacji zadań w Projekcie z uwagi na opóźnie-

nie spowodowane przedłużającym się procesem wyboru wykonawcy w procedurze przetargowej 

i odwołaniem się jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Realizacja Projektu zosta-

ła przeniesiona z 2020 na 2021 rok, w związku z czym wymagane było przeniesienie środków 

finansowych z 2020 na rok 2021. Wysokość tych środków została przeliczona na podstawie 
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otrzymanego nowego harmonogramu  od Lidera Projektu - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 

Przeniesione środki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Jedlicze na rok 2021.  

 Uchwała Nr XXXIX/272/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy najmu.  

Wydano Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie 

przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do najmu w trybie bezprze-

targowym oraz ustalenia wysokości czynszu najmu. Sporządzono wykaz nieruchomości przezna-

czonych do najmu w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informację Burmistrza Gminy Jedli-

cze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie internetowej do dziennika Super No-

wości). Dnia 9 lutego 2021 r. zawarto umowę najmu. 

 Uchwała Nr XXXIX/273/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ko-

lejnej umowy najmu.  

Wydano Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie 

przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze do najmu w trybie bezprze-

targowym oraz ustalenia wysokości czynszu najmu. Sporządzono wykaz nieruchomości przezna-

czonych do najmu w trybie bezprzetargowym. Sporządzono informację Burmistrza Gminy Jedli-

cze (informacja o zamieszczeniu wykazu w BIP i na stronie internetowej do dziennika Super No-

wości). Sporządzono projekt umowy najmu. 

 Uchwała Nr XXXIX/274/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia  

3 października 2019 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020  

i 2021 rok w celu realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł 

ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisło-

ki – projekt 3.3.1” .  

Przyjęta uchwała jest wynikiem zmiany terminu realizacji zadań w powyższym projekcie, która 

została przeniesiona na 2021 rok. Opóźnienie spowodowane było przedłużającym się postępowa-

niem wyłaniającym wykonawcę w procedurze przetargowej wnikającej z odwołania się jednego 

z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na powyższe istniała konieczność przenie-

sienia środków finansowych z 2020 roku i zabezpieczenia ich w budżecie Gminy Jedlicze na 

2021 rok. Projekt wkracza w fazę realizacji, podpisywane są aneksy do umów zawartych z miesz-

kańcami uczestniczącymi w tym przedsięwzięciu. 

Realizacja obowiązku w zakresie przedkładania uchwał i zarządzeń organom 

nadzoru 

 

Uchwały zgodnie z ustawowym obowiązkiem przekazywano do organu nadzorczego tj. Wojewo-

dy Podkarpackiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wszczęła postępowanie nadzorcze odnośnie:  

1)  Uchwały nr XXIV/168/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przedłużenia terminów płatności rat od nieruchomości. Stwierdzono nieważność postanowień 

§ 1 ust.1 pkt 1 lit. a przedmiotowej uchwały w zakresie przedłużenia terminu płatności raty 

podatku przypadającego na dzień 15 kwietnia 2020 r.  
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2) Uchwały nr XXVI/183/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XLII/242/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła w całości nieważ-

ność przedmiotowej uchwały.  

Rada Miejska w Jedliczu uchwalając stawki w wysokości 20 i 50 zł w sytuacji, gdy zgodnie 

z przedstawioną na sesji szczegółową kalkulacją kosztów niezbędnych do zbilansowania systemu, 

pokrycia kosztów realizacji zadania gminy związanego z pokryciem kosztów funkcjonowania 

sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinna określić stawki opłat za zbieranie od-

padów w sposób selektywny w wysokości 25 zł od osoby miesięcznie i 50 zł od osoby miesięcz-

nie za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, przyjmując że stawki te obowiązywałyby od 

1 lipca 2020 r., naruszyła w sposób rażący przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, w szczególności art. 6k ust. 2.  

3) Uchwały nr XXX/208/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Regio-

nalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała uchwałę o nieudzieleniu Burmistrzowi 

Gminy Jedlicze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019. Rada Miejska 

w Jedliczu podjęła przedmiotową uchwałę bez podania przyczyn odmowy udzielenia Burmi-

strzowi absolutorium. Tym samym została ona podjęta z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 4 

ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika wyłączna kompetencja organu stanowią-

cego do udzielenia bądź nieudzielania absolutorium wyłącznie z tytułu wykonania budżetu. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważność w/w 

uchwały.   

Rada Miejska w Jedliczu podjęła uchwałę nr XXXIV/245/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w spra-

wie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na Uchwałę nr 

XXIII/1950/2020 z dnia 6.10.2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

stwierdzającej nieważność Uchwały nr XXX/208/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 

sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania bu-

dżetu za 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił zaskarżoną uchwałę 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.  W ocenie sądu żadne z naruszeń prawa wskaza-

nych przez RIO jako podstawa uchwały Kolegium nie może uzasadnić stwierdzenia nieważności 

uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu.  

4) Uchwały nr XXXIX/269/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą nr IV/283/2021 z dnia 

2 lutego 2021 r. stwierdziło nieważność przedmiotowej uchwały w całości. 

Rada Miejska w Jedliczu przekazała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 

następujące skargi wniesione na uchwały rady: 

1. Skarga Mieszkanki Gminy Jedlicze na uchwałę Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 

28 sierpnia 2020 r. dotycząca nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Jedli-

cze.  
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Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, która została pod-

jęta z istotnym naruszeniem art. 28 aa ust. 2 i 3 w zw. z art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2-3, art. 33 ust. 

3-5, art. 46, art.50, art. 60-61 ustawy o samorządzie gminnym.  

2. Skarga Mieszkańca Gminy Jedlicze na uchwałę nr XXXIII/243/2020 z dnia 28 paździer-

nika 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie nieprawidłowości polegających na 

bezzasadnym dokonaniu podziału działki nr 466 położonej w miejscowości Długie. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę stwierdzając, że zaskarżona uchwała pozostaje 

poza granicami właściwości sądu administracyjnego. Uchwała nie rozstrzyga konkretnej indywi-

dualnej sprawy administracyjnej, a jedynie kończy jednoinstancyjne uproszczone postępowanie 

jako forma zawiadomienia o sposobie rozpoznania skargi. Stanowisko wyrażone przez właściwy 

do rozpoznania skargi organ nie może być poddane kontroli organu wyższego stopnia, jak też 

sądu administracyjnego. 

Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacja gminy  

na zewnątrz 

 

Kluczowe zadania Burmistrza to kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na 

zewnątrz. Działania Burmistrza obejmują również opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, realizację budżetu i inne zadania określone przepisami 

prawa. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy: 

 kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,  

 wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia w przypadkach nie cierpiących 

zwłoki określonych w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, 

 wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej, 

 wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,  

 składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

gminy – w ramach posiadanych upoważnień, 

 koordynowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych, 

 wydawanie zarządzeń, 

 prowadzenie spraw polityki kadrowej i płacowej w odniesieniu do pracowników Urzędu 

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

 nadzór nad placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę oraz Samorządowym 

Żłobkiem, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedliczu, Gminnym Ośrodkiem Kul-

tury w Jedliczu, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jedliczu, Gminą Biblioteką Pu-

bliczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu w zakresie wykonywania zadań o charakterze użyteczności 

publicznej, Zespołem Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu (ZEA-

SiP), Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jedliczu 

w zakresie realizacji zadań statutowych oraz koordynowanie działalności gminnych placówek 

ochrony zdrowia, 

 wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa oraz 

uchwałami Rady Miejskiej. 

 

W 2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik reprezentowała Gminę, uczestnicząc m. in. 

w zjazdach, konwentach, posiedzeniach, walnych zebraniach, Konwentach Wójtów i Burmi-
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strzów Powiatu Krośnieńskiego, zgromadzeniach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, spotkaniach 

z Wiceministrem Finansów i Polityki Regionów, Ministrem Rolnictwa, Wojewodą Podkarpac-

kim, Starostą Powiatu Krośnieńskiego, Prezydentem Miasta Krosna, naradach i spotkaniach 

z  Dyrektorami Szkół i Przedszkoli, Członkami Zarządów Miejsko- Gminnych, sesjach Młodzie-

żowej Rady Miejskiej, spotkaniach z przedstawicielami OSP, wyjazdach w celu podpisania 

umów, złożeniu wniosków (WFOŚiGW, WUP Rzeszów, RIO Rzeszów, RIO Krosno), spotka-

niach i konferencjach on-line dotyczących COVID-19 w tym z Wojewodą, przekazaniu maseczek 

Szpitalowi Specjalistycznemu w Brzozowie, Radach Społecznych SPG ZOZ w Jedliczu, a także 

licznych spotkaniach z Mieszkańcami, Zebraniach Wiejskich i Radach Sołeckich, spotkaniach 

z organizacjami społecznymi, przedstawicielami mieszkańców, wydarzeniach okolicznościowych, 

sportowych, obchodach rocznicowych. 

 

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wiele wydarzeń odbywało się z zachowaniem ograni-

czeń wynikających z reżimu sanitarnego. Pomimo tak trudnej sytuacji udało się przeprowadzić 

szereg działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie pozio-

mu identyfikacji mieszkańców z Gminą, integracji społecznej, działań zachęcających do aktyw-

nego udziału w życiu kulturalnym. Koordynacja, współorganizacja i promowanie wydarzeń inte-

grujących mieszkańców odbywała się we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedliczu, 

Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Gminną Biblioteką Publiczną oraz innymi podmiotami 

i organizacjami. Oto niektóre z wydarzeń kulturalnych, sportowych, integracyjnych, edukacyj-

nych, które miały miejsce w 2020 roku. 

Kolędowanie przy bożonarodzeniowej szopce w jedlickim Rynku  

Wyjątkowe spotkanie było możliwe dzięki inicjatywie Miejskiego Koła Kobiet w Jedliczu oraz 

współpracy Gminy Jedlicze i Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu. Mieszkańcy w oprawie 

atrakcyjnych zimnych ogni, które dodały blasku wydarzeniu oraz przy akompaniamencie mu-

zycznym odśpiewali wspólnie tradycyjne kolędy i pastorałki.  

 

Wspólne Kolędowanie w Żarnowcu 

W sali Domu Ludowego w Żarnowcu po raz szósty odbyła się wielka impreza integracyjna pn. 

„Wspólne Kolędowanie” (25 stycznia 2020 r.).  Kolędowanie swoimi występami uświetnili: Chór 

Trinitas, dzieci i młodzież ze scholi parafialnej “IN CAELUM” w Żarnowcu, grupa obrzędowa 

„Dłużanki” z Długiego, Zespół  „Magnolia” z Podniebyla,  Zespół „Jarzębina” z Piotrówki, Kape-

la Podwórkowa „Tanie dranie” oraz Zespół „Łanowiczanie”. 

 

Rzeki karpackie - Natura 2000 

Gmina Jedlicze była organizatorem spotkania dyskusyjnego Rzeki karpackie – Natura 2000, które 

miało miejsce 30 stycznia 2020 r. Przedstawione zostały w nim wyniki projektu „Rzeki karpackie 

– czysta Natura 2000”, a także rozwiązania dotyczące ochrony przyrody, zabezpieczeń przed 

powodzią oraz zapobieganiu suszy. 

 

Koncert z okazji Dnia Kobiet 

8 marca 2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury zaprosił Panie na kon-

cert z okazji przypadającego tego dnia Święta Kobiet. W wyjątkowy wieczór wystąpili muzycy: 

„Wowa z Charkowa” oraz Kapela Podwórkowa „Tanie Dranie”. 
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Gminne uroczystości 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Gminne uroczystości 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie 

koncelebrowaną Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Jedliczu. Po mszy 

św. delegacja władz Gminy Jedlicze, Powiatu Krośnieńskiego, kapłanów, sołtysów, KGW oraz 

GOK udała się przed budynek Urzędu Gminy, gdzie znajduje się zabytkowa tablica upamiętniają-

ca twórców Konstytucji 3 Maja. 

 

#GaszynChallenge  

Mieszkańcy Gminy Jedlicze nie zawiedli i nominowani przez naszych sąsiadów z Gminy Chor-

kówka, z dumą przejęli pałeczkę w sztafecie charytatywnej #GaszynChallenge – akcji charyta-

tywnej, w ramach której nominowani wykonywali 10 pompek lub 10 przysiadów, wpłacając mi-

nimum 5 zł w ramach zbiórki na rzecz chorego, prowadzonej przez platformę siepomaga.pl. Oso-

by nominowane miały 48 godzin na wykonanie ćwiczenia i mogły nominować kolejne 3 oso-

by/instytucje. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik do akcji włączyli się: 

Ochotnicza Straż Pożarna z  Chlebnej, Ochotnicza Straż Pożarna z Długiego, Klub Karate Kyok-

ushin, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie, Jedlickie Stowarzyszenie Spor-

towo Turystyczne Wojtek MTB, Stowarzyszenie „Nasza Piotrówka”, Klub Sportowy ZKS Nafta 

Splast Jedlicze, zespół taneczny Szasse z Gminnego Ośrodka Kultury, nauczyciele i dyrektorzy 

szkół, przedszkoli, żłobka, pracownicy Urzędu Gminy, GOPS, GOSiR, ZEASiP, biblioteki oraz 

Mieszkańcy całymi rodzinami. 

 

Samorządowcy na ratunek życiu 

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającym zapotrzebo-

waniem ze strony szpitali na krew Gmina Jedlicze dołączyła do akcji Akcji Humanitarnej: „Samo-

rządowcy na ratunek życiu”. 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości miały charakter symboliczny. Rozpoczęła je Msza 

Święta w Kościele Parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu, celebrowana przez 

księdza proboszcza Tadeusza Deca. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami liczba osób uczest-

niczących w nabożeństwie została ograniczona. Następnie złożone zostały kwiaty oraz zapalono 

znicze pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę, gdzie odmówiona została modlitwa. 

 

Integracyjny Bieg Sztafetowy Zjedliczeni 

Pierwszy Integracyjny Bieg Sztafetowy Zjedliczeni, którego organizatorem było Jedlickie Stowa-

rzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB, a współorganizatorami Gmina Jedlicze oraz 

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu odbył się 21 czerwca 2020 r. Trasa prowadziła przez miej-

scowości  Gminy Jedlicze, a bieg miał charakter towarzyski, bez pomiaru czasu i klasyfikacji. 

Start i meta ulokowane zostały przy Dworze Stojowskich w Jaszczwi. 

 

Rywalizacja wędkarzy nad Zalewem Chlebianka 

W Wędkarskich Amatorskich Zawodach Spławikowych w Kategorii Juniorów i Seniorów o Pu-

char Burmistrza Gminy Jedlicze, które odbyły się 19 lipca 2020r.  rywalizowało 22 dwóch za-

wodników. Zmagania wędkarzy zorganizowane przez Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego 

Koło „Jasiołka” w Jedliczu oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu odbyły się na 

zbiorniku „Chlebianka”. 
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 

Jubileuszowy XX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze odbył się 19 lipca 

2020 r. na stadionie w Potoku. Do tegorocznej rywalizacji przystąpiły drużyny: LKS Moderówka, 

LKS Nurt Potok, LKS Victoria Dobieszyn, ZKS Nafta Splast Jedlicze II. W organizację i prze-

prowadzenie Jubileuszowego Turnieju włączyli się: LKS Nurt Potok, Gmina Jedlicze oraz Gmin-

ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu. 

 

XV Turniej Piłki Nożnej im. Radosława Bochenka 

W niedzielę (26 lipca 2020r.) na stadionie w Moderówce odbył się XV Turniej Piłki Nożnej im. 

Radosława Bochenka. W rozgrywkach wystąpiły drużyny: GKS Team 17, LKS Nurt Potok, LKS 

Victoria Dobieszyn. 

 

Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej  

Niemal 90 zawodników wzięło udział w XXVIII Ogólnopolskim Biegu Szlakiem Marii Konop-

nickiej, który w sobotę 22 sierpnia 2020 r. wystartował spod Dworku Marii Konopnickiej w Żar-

nowcu. 

 

Wyścig „Solidarności i Olimpijczyków” 

W wyścigu „Solidarności i Olimpijczyków”, który 10 września przejechał ulicami Gminy Jedli-

cze wystartowało 137 zawodników. Kolarze mieli oni do pokonania dystans o długości ponad 160 

kilometrów, prowadzący z Krosna do Nowego Sącza. W Jedliczu zaplanowano pierwszą lotną 

premię. 

 

Rajd Rowerowy Przez Miejscowości Gminy Jedlicze 

Już po raz szósty na terenie Gminy Jedlicze odbył się wyjątkowy Rajd Rowerowy Przez Miej-

scowości Gminy Jedlicze, którego organizatorem było Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Tury-

styczne Wojtek MTB przy współpracy z  Gminą Jedlicze oraz Gminnym Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji w Jedliczu.  

 

Bieg Górski i Marsz Nordic Walking im. Tytusa Trzecieskiego 

W sobotę 10 października w Długiem odbył się Bieg Górski i Marsz Nordic Walking im. Tytusa 

Trzecieskiego. Organizatorem zawodów pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze 

był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze, a współorganizatorami 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, Gmina Jedlicze, Koło Gospodyń w Długiem oraz 

Jedlicze Team.  

 

Godzina dla przyrody  

Społeczna inicjatywa zorganizowana wspólnie przez autorkę bloga Ekopozytywni oraz Gminę 

Jedlicze zjednoczyła mieszkańców niemal wszystkich miejscowości i to bez względu na wiek.  

Dzięki wspólnemu sprzątaniu, które odbyło się 8 sierpnia 2020 r., udało zebrać się kilkadziesiąt 

worków przeróżnych śmieci, w tym odpady komunalne, szkło, puszki odzież, a nawet elementy 

sprzętu RTV i AGD. Następnie zgromadzone śmieci zostały odebrane przez Jedlickie Przedsię-

biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu i przekazane do dalszego 

zagospodarowania.  
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Składanie cywilnoprawnych oświadczeń woli w imieniu gminy 

 

W 2020 roku Burmistrz Gminy Jedlicze w imieniu Gminy składała cywilnoprawne oświadczenia 

woli zawierając umowy, porozumienia oraz ugody.  

W 2020 r. podpisanych zostało 461 umów oraz porozumień (wg danych z Centralnego Rejestru 

Umów – 2020 r., stan na dzień 25.05.2021 r.), w tym m.in.: 

 95 umów z zakresu zadań związanych z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej, 

 71 umów z zakresu prowadzonych inwestycji, w tym umów o pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru przy realizacji zadań, umów na opracowanie dokumentacji projektowych, projektów 

budowlano-wykonawczych, umów sprzedaży energii elektrycznej, 

 69 umów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym 25 umów sprzedaży 

drewna, umowy zlecenia na wycinkę drzew, umowy na elektroniczne znakowanie psów, 

umowa na utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Jedlicze, 

 44 umowy z zakresu działalności OSP oraz Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego, 

 43 umowy z zakresu działalności gospodarczej i kancelarii, w tym umowa na zakup materia-

łów biurowych, papierniczych oraz druków, umowy o świadczenie usług telekomunikacyj-

nych dla jednostek organizacyjnych gminy, umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetli-

cach dziecięcych,  

 39 umów z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym umowy dzierżawy, umowy użyczenia, 

umowy o udostepnienie działki gminnej, umowa na sporządzenie operatów wyceny nieru-

chomości na potrzeby Gminy Jedlicze, 

 22 umowy zawarte w oparciu o przeprowadzone postępowania z zakresu zamówień publicz-

nych, w tym umowa na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle 

Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na 

rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu”, umowa na rozbudo-

wę Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o sale lekcyjne, umowa na wykonanie zadania pn. 

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”, umowa na budowę i przebudowę 

kanału opadowego (deszczowego) „rowu Kurkowskiego”, umowa na wykonanie zadania pn.: 

„Zagospodarowanie działek o nr ewid. 632/1 i 632/2 w m. Piotrówka – II Etap, 

 21 umów z zakresu obsługi informatycznej, w tym umowa na sprawowanie opieki autorskiej 

oprogramowania firmy RADIX, umowa – zapewnienie usługi wsparcia i aktualizacji Systemu 

(Portal – System e- Urząd), umowa na sprawowanie usług asysty technicznej związanej 

z eksploatowaniem aplikacji PB_USC, EKSPORT _USC, KONEKTOR_USC, umowa na za-

kup komputerów w ramach projektu granatowego zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyelimino-

wanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wyso-

kich przepustowościach, umowa – zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyła-

nia informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio – vi-

deo, 

 13 umów zlecenia na doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, podatku leśne-

go, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, 

 15 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego z tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu oraz kultury, 

 porozumienie w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na realizację „Programu integracji 

społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -  2020”, 
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 umowa dotycząca dofinasowania zajęć ze środków państwowego  Funduszu Zajęć Sporto-

wych dla Uczniów – realizacja zadania publicznego pn. „Nauka pływania dla uczniów klas I 

–III szkół podstawowych w Gminie Jedlicze”, 

 umowa na przekazanie dotacji celowej na realizację przez Gminę Jedlicze modułu 3 wielolet-

niego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

 umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakre-

sie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki” w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich 

skutków” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, 

 umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Prowadzenie przez szkoły 

działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się 

do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach 

obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, 

 umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Poprawa efektywności energe-

tycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wi-

słoki” w ramach obszaru programowego ”Energia odnawialna, efektywność energetyczna, 

bezpieczeństwa energetyczne” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego 2014-2021, 

 umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji ,,Zagospodarowanie działek o nr ewid. 

632/1 i 632/2 w m. Piotrówka II Etap”, 

 umowa na dofinansowanie do realizacji zadania „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze 

(osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową 

mostu na rzece Jasiołka oraz rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu”, 

 umowa na wsparcie finansowe na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego 

systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym 

programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH +” (Moduł 2), 

 porozumienie w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa 

oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na la-

ta 2018-2020”, 

 umowa umożliwiająca dostęp do Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Jedlicze (ko-

lorowej Mapy Inwestycji. 

 

W 2020 r. zawarte zostały także 2 ugody: 

 ugoda pozasądowa pomiędzy Gminą Jedlicze a Panią Jadwigą Oziębło, prowadzącej działal-

ność gospodarczą pod firmą: Jadwiga Oziębło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS z Jaro-

sławia z dnia 31 marca 2020 r. dotycząca  wymiany uszkodzonej nawierzchni bezpiecznej 

wykonanej przez pozwaną w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw w Szkole Podstawo-

wej w Dobieszynie w ramach programu Radosna Szkoła" na nową zgodnie z uwarunkowa-

niami technologicznymi układania płyt bezpiecznych, 

 ugoda mediacyjna pomiędzy Gminą Jedlicze a Panem Ryszardem Weber, z dnia 7 września 

2020 r. związana z zajmowaniem bez tytułu prawnego nieruchomości położonej w miejsco-

wości Jaszczew stanowiącej działkę nr 2146, przez osoby, którym wyrokiem z dnia 9 kwiet-

nia 2013 r. sygn. akt I C 242/09 Sąd Rejonowy w Krośnie nakazał opuszczenie i opróżnienie 

ww. nieruchomości, a którym to osobom Gmina Jedlicze nie dostarczyła lokalu socjalnego. 
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Plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działania w stanie klęski  

żywiołowej 

 

Działania sił natury jak i nieustanny rozwój cywilizacyjny powodują występowanie różnego ro-

dzaju zagrożeń. Jednym z najczęściej występujących zagrożeń na obszarze Gminy Jedlicze jest 

zjawisko zagrożenia powodziowego. Powódź w Gminie Jedlicze najczęściej występuje w okresie 

letnim, gdzie przyczyną są długotrwałe opady lub krótkotrwały intensywny opad deszczu. Przy-

czyną występowania zagrożenia powodziowego w okresie zimowym są zatory lodowe lub szyb-

kie topnienie pokrywy śnieżnej. Zjawisko powodzi jest zjawiskiem hydrologicznym, charaktery-

zującym się gwałtownym przebiegiem, występującym  nieregularnie. Niejednokrotnie zagrożenie 

powodziowe występowało na obszarze Gminy Jedlicze, a ryzyko występowania w kolejnych la-

tach jest wysokie, dlatego też tak ważne jest udoskonalanie procedur działania i współdziałania 

organów biorących udział w działaniach mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia 

zagrożenia powodziowego jak również usuwania skutków zagrożenia.  

Aby prawidłowo realizować działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy 

Jedlicze w 2012 r. opracowano „Operacyjny Plan Ochrony przed Powodzią”.  

Plan został opracowany przez pracownika Urzędu Gminy Jedlicze i przedłożony do konsultacji 

oraz  akceptacji niżej wymienionym przedstawicielom służb, instytucji współpracujących w cza-

sie działań powodziowych tj.: 

 Komisariatu Policji w Jedliczu,  

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu,  

 Dyrektorowi SPG ZOZ, 

 Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu. 

Następnie plan został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Jedlicze. 

Operacyjny Plan Ochrony Przed Powodzią Gminy Jedlicze jest jednym z narzędzi Burmistrza 

oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas działań powodziowych na skalę 

wymagającą koordynacji akcji ratowniczej i zaangażowania w nią sił i środków szczebla powia-

towego i wojewódzkiego. Stanowi on zbiór najważniejszych procedur, zadań i czynności wyko-

nywanych podczas działań akcji przeciwpowodziowej. 

Plan ochrony przed powodzią ma na celu: 

 określenie sposobów działania na wypadek zagrożenia powodziowego, opisuje poszczególne 

fazy zarządzania kryzysowego w czasie zagrożenia powodziowego, 

 określenie sił i środków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej, które mogą zostać 

wykorzystane w czasie działań, będące na stanie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowe-

go Gminy Jedlicze oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy, 

 określenie współdziałania jednostek, służb, inspekcji,  

 przybliżenie podstawowych informacji dotyczących zagrożenia powodziowego na obszarze 

Gminy Jedlicze, źródła występowania zagrożenia powodziowego na terenie Gminy, newral-

giczne punkty, jak i ryzyko wystąpienia zagrożenia powodziowego.  

Plan w całości corocznie podlega przeglądowi oraz ewentualnej aktualizacji. 

 

W dniach 27 – 29 czerwca 2020 r. wystąpiła powódź błyskawiczna powodująca liczne zalania 

i podtopienia budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Jedlicze. Najwięcej 

obiektów zalanych zostało w miejscowości Moderówka oraz Jaszczew - łącznie 27 budynków. 

Podczas działań ratowniczych wydano około 1 400 worków na piasek, zużyto około 14 m³ piasku. 
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Działania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem Burmistrza Gminy 

polegały na: 

- informowaniu mieszkańców Gminy o potencjalnym zagrożeniu poprzez umieszczenie na 

stronie Gminy Jedlicze komunikatów z IMGW, 

- wydawaniu członkom jednostek OSP worków na piasek, 

- zakupie worków, łopat na potrzeby gminnego magazynu przeciwpowodziowego Gminy Je-

dlicze w celu uzupełniania stanów magazynowych, 

- ciągłym monitoringu cieków wodnych,  

- informowaniu mieszańców o działaniach podjętych przez służby, 

- zapewnieniu możliwości uzupełnienia pojazdów oraz sprzętu silnikowego w materiały pędne 

w czasie działań, 

- zapewnieniu wyżywienia członkom jednostek ochrony przeciwpożarowej biorącym udział 

w długotrwałych działaniach powyżej 6 godzin,  

- dostarczaniu wody pitnej do poszkodowanym mieszkańców, 

- odbiorze odpadów popowodziowych z zalanych domów,  

- dystrybucji środków do dezynfekcji powierzchni oraz środków do odkażania wody pitnej, 

- pozyskaniu na niezbędny czas osuszacza budowlanego z Wojewódzkiego Magazynu Prze-

ciwpowodziowego w Jedliczu, 

- powołaniu Gminnej komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, 

- udzielaniu pomocy osobą potrzebującym, 

- utylizacji padłych zwierząt,  

- zakupie na rzecz Gminy Jedlicze osuszacza budowlanego i jego późniejszemu rozdyspono-

wywaniu wśród potrzebujących mieszkańców Gminy, 

- pozyskaniu z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie środka do dezyn-

fekcji studni oraz powierzchni.  

Straty powstałe w infrastrukturze komunalnej w czasie powodzi zostały zgłoszone przez Gminną 

komisję ds. szacowania strat w infrastrukturze do Wojewody Podkarpackiego. Następnie Komisja 

Wojewody Podkarpackiego zweryfikowała zgłoszone straty i oszacowała je na łączną kwotę 

2 660 000,00 zł. 

Wysokość uznanych strat powstałych w 2020 r. w infrastrukturze Gminy Jedlicze to ponad 5%  

dochodów własnych Gminy, co pozwoli w 2021 r. i latach kolejnych na ewentualne aplikowanie 

o środki z budżetu Państwa na remont zniszczonych przez żywioł dróg oraz pozostałej infrastruk-

tury. 

 

W okresie tym wydane zostały następujące zarządzenia porządkowe Burmistrza Gminy Jedlicze: 

 

 Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Jedlicze.  

 Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 

odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Jedlicze.  

 Zarządzenie Nr 122a/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27 czerwca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jedlicze. 

 Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jedlicze. 

 Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie odwo-

łania pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Jedlicze.  
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Działania Burmistrza Gminy Jedlicze w zakresie minimalizacji ryzyka roz-

przestrzeniania się na terenie Gminy Jedlicze koronawirusa powodującego 

chorobę COVID 19 

 

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia a następnie epidemii Burmistrz Gminy Jedlicze 

podjęła m.in. następujące działania: 

 

Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Na dzień 12.03.2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze  zwołała posiedzenie Gminnego Zespołu Za-

rządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Gminie Jedlicze: Przewodniczący Zespołu – Burmistrz  Jolanta Urbanik, Zastęp-

ca Burmistrza  Marcin Filip, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Wio-

letta Godlewska-Jerzyk, Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu Artur Stachowicz, Komendant Gminny Związ-

ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jedliczu dh Rafał Janocha, w zastępstwie Komendanta 

Policji w Jedliczu aspirant sztabowy Marcin Wigulski oraz aspirant sztabowy Marcin Krężel, 

Prezes JPGKiM w Jedliczu Hubert Wojtynkiewicz, Sekretarz Gminy Jedlicze Barbara Korze-

niowska, Skarbnik Gminy Jedlicze Małgorzata Michalska, pracownik Urzędu Gminy Jedlicze ds. 

Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Dawid Kmiecik. 

W spotkaniu Zespołu uczestniczyli również: 

Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jedliczu ks. Stanisław Turoń, Proboszcz Parafii 

Rzymsko – Katolickiej w Jaszczwi ks. Tadeusz Madej, Proboszcz Parafii Żarnowiec ks. Andrzej 

Baran, Prezes Zarządu NZOZ „Medicor” lek. Witold Wilusz, dr n. med. Sabina Dobosz,  Dyrek-

tor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu - Marek Świdrak, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu - Jolanta Smarzowska, 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi - Tomasz Fortuna, Dyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku - Agata Kazalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Moderówce - Renata Niepokój, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem - Elżbieta Leszczyń-

ska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszynie - Renata Kosiek, Dyrektor Szkoły Podstawo-

wej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce - Tomasz Gajda, Dyrektor Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Żarnowcu - Andrzej Gałowicz, Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedli-

czu - Mariola Twaróg, Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu Mariusz Kielar, 

p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu- Katarzyna Zajdel, 

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Jedliczu - Katarzyna Jucha, Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu - Anna Jaworska – Filip, Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Jedliczu - Wojciech Florczak, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w 

Jedliczu - Zofia Kędzierska, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Kancelarii - Małgo-

rzata Głowacka-Pietruś, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju - Adam Niepewny, Kierownik 

Referatu Organizacyjnego - Michał Winiarski, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Nierucho-

mości - Mateusz Polański, Członek Rady Nadzorczej JPGKiM Bartłomiej Krawczyk, Referent - 

Justyna Pasieka, Inspektor - Radosław Jermak.  

Głównym celem posiedzenia było wypracowanie jak najlepszych procedur działania w celu 

ochrony mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się koro-

nawirusa na terenie Gminy.  
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Działania prewencyjne, informacyjne 

W celu zwiększenia świadomości o zagrożeniu mieszkańców Gminy Jedlicze rozesłano, w celu 

rozplakatowania w domach ludowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej, jak również 

na stronie internetowej Gminy komunikaty dotyczące: 

 postępowania na wypadek pojawienia się koronawirusa,  

 dotyczące sposobu odbywania 14-dnowej kwarantann, 

 postępowania z chorymi zarażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 

 zaleceń dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania pod kierunkiem koronawirusa ze wskaza-

niem do izolacji w warunkach domowych, 

 informacji dotyczących sposobu zarażania oraz objawów SARS-CoV-2, 

 zmian zasad funkcjonowania instytucji podlegających Burmistrzowi Gminy Jedlicze, w tym 

zmian godzin funkcjonowania itp., 

 komunikaty dotyczące różnych sfer realizacji zadań publicznych. 

Na bieżąco aktualizowano materiały informacyjne na stronie internetowej Gminy Jedlicze oraz 

w innych kanałach informacyjnych. Bezzwłocznie informowano o istotnych zmianach. 

W ramach działań prewencyjnych Gmina zakupiła oraz pozyskiwała maseczki ochronne oraz 

przyłbice, które były nieodpłatnie dystrybuowane w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Gminy Jedlicze oraz wśród mieszkańców naszej Gminy. 

 

Procedury dotyczące realizacji usług komunalnych 

Celem zapewnienia sprawnego działania służb komunalnych realizowane były przez Jedlickie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu Sp. z o.o. Wytyczne Mini-

stra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarza-

nymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływa-

ną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w JPGKiM podjęto również działania mające na celu za-

pobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia wodociągu z powodu przekroczenia pa-

rametrów lub absencji pracowników oraz zapewniające efektywne funkcjonowanie urządzeń ka-

nalizacyjnych. 

 

Zabezpieczenie jednostek organizacyjnych w środek do dezynfekcji rąk 

W celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzenia się ewentualnych zakażeń na ręce przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych (tj.: ZEASiP, GOPS, GOK, GOSIR, Szkoły i przedszkola, GBP, Ko-

misariat Policji w Jedliczu, Podstacja Jedlicze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunko-

wego w Krośnie) zostały przekazane płyny do dezynfekcji rąk zakupione ze środków Gminy Je-

dlicze.  

 

Zabezpieczenie członków jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze 

W celu prawidłowego zabezpieczenia jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze w dniu 

05.03.2020 r.  dokonano zakupu niezbędnych środków do dezynfekcji rąk, jednorazowych mase-

czek, płynów do dezynfekcji powierzchni dla członków jednostek OSP tj.: asept aerosol (100 ml) 

– 12 szt., rękawice nitrylowe (150 szt) - 12 opakowań, które tego samego dnia przekazano Ko-

mendantowi Gminnemu Związku OSP RP w Jedliczu w celu dystrybucji wśród jednostek OSP. 

W dniu 13.03.2020 r. zakupiono i przekazano dla jednostek OSP Jaszczew, OSP Żarnowiec, OSP 

Podniebyle, OSP Dobieszyn żel do dezynfekcji rąk (650 ml) – 4 szt., mydło w płynie (5l) – 3 szt., 

maski ochronne FFP 1 – 25 szt. Kolejne działanie to zakup w dniu 27.03.2020 r. żeli do dezyn-

fekcji rąk (5 l) – 12 szt. jednorazowych maseczek – 120 szt. i przekazanie za pośrednictwem Ko-
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mendanta Gminnego do wszystkich jednostek OSP. 22 kwietnia 2020 r. na rzecz jednostek OSP 

Żarnowiec, Dobieszyn, Podniebyle, Jaszczew zostały przekazano po trzy komplety kombinezo-

nów wielokrotnego użytku (po ich dezynfekcji) wraz z goglami lub okularami w celu prawidło-

wego zabezpieczenia ratowników przy ewentualnym udzielaniu pierwszej pomocy w czasie dzia-

łań ratowniczych.  Jeden komplet pozostał w Urzędzie Gminy Jedlicze. Jednostkowy koszt zaku-

pu to 130,00 zł,  Łączny koszt z przesyłką wyniósł 1 708,00 zł.  

 

Jednostka OSP Żarnowiec decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie została wytypowana 

jako jednostka OSP do dostarczania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych 

kwarantanną.  

Jednostka OSP Dobieszyn została wyznaczona do ewentualnego ogłaszania na terenie Gminy 

Jedlicze komunikatów głosowych lokalnemu społeczeństwu w zakresie przestrzegania zasad 

i stosowania ograniczeń związanych z korona wirusem.  

 

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Gminy Jedlicze 

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Gminy Jedlicze w czasie epidemii zapew-

niono mieszkańcom oraz innym klientom urzędu bezpieczne strefy kontaktu z pracownikami. Dla 

wszystkich osób zapewniono jednorazowe rękawiczki, żel do dezynfekcji rąk, maseczki ochron-

ne, dla pracowników także przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji powierzchni. Wprowadzono 

Zarządzenia Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie pracy zdalnej, oraz w sprawie procedury po-

stępowania w przypadku pojawienia się w budynku Urzędu Gminy Jedlicze pracownika, klienta 

z objawami zakażenia wirusem SARS CoV – 2.  

Zamontowano skrzynkę na korespondencję do Urzędu dla klientów. Dokonano zmiany rozmiesz-

czenia biurek pracowników w celu zachowania min. 2 m odległości.  

 

Wyznaczenie lokalu do odbycia kwarantanny 

W związku z pismem Wojewody Podkarpackiego znak PPWIS.9011.44.2020 z dnia 23.03.2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obiektów dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę na terenie 

Województwa Podkarpackiego w dniu 23.03.2020 r. przeprowadzono rozmowy z właścicielami 

hoteli, pensjonatów, osób prowadzących agroturystyki w celu wstępnej weryfikacji możliwości 

zapewnienia niezbędnych warunków do odbycia odpłatnie kwarantanny. W trakcie prowadzonych 

rozmów jedynie właściciel Hotelu Artis zgodził się na wyznaczenie tego obiektu do odbycia kwa-

rantanny. Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego odbył również rozmowę z przedstawicielami 

Sanepidu w sprawie spełnienia odpowiednich warunków przez ten hotel. W powyższym zakresie 

przygotowano informację na stronę Gminy Jedlicze. W dniu 01.04.2020 r. pracownik ds. Zarzą-

dzania Kryzysowego otrzymał telefon od właściciela wyznaczonego hotelu na terenie Gminy 

Jedlicze z informacją o rezygnacji ze świadczenia usług dla osób objętych kwarantanną. Dlatego 

też wszyscy klienci, pytający o możliwość odbycia odpłatnie kwarantanny kierowani byli przez 

pracownika ds. Zarządzania Kryzysowego do kontaktu z ODR w Boguchwale, Hotelem Amelią 

w Iwoniczu Zdroju, hotelem Chyrowianka w Chyrowej, Bogmar Rymanów, Twist Krosno. 

 

Dezynfekcja przestrzeni publicznej 

W celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Gminy Jedlicze do-

konano dezynfekcji przestrzeni publicznej w trzech etapach, realizowanych przez: 

 Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 

 chodnik wokół budynku Urzędu Gminy Jedlicze wraz z wejściem głównym do Urzędu (ba-

rierki), wejściem do ZEASiP, 
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 przystanki autobusowe: w Jedliczu - obok Urzędu oraz obok przychodni Medikor Sp. z o.o, 

w Jaszczwi - obok ośrodka zdrowia,  

 ośrodki zdrowia: chodnik wejściowy, poręcze do budynku SPG ZOZ w Jedliczu oraz chodnik 

w kierunku Apteki w Jedliczu, Medikor Sp. z o.o.: chodnik główny, poręcze, schody do bu-

dynku, Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi: pobocze, poręcze, schody wejściowe, 

 cmentarze komunalne - bramki, poręcze,  

 jednostkę OSP Długie: 

 park, chodniki, ławki, przystanek koło Urzędu Gminy Jedlicze, 

 ławka niepodległości oraz obustronnie chodnik od Urzędu do ławki, 

 obustronnie chodnik od Zgromadzenia Sióstr Michalitek w kierunku Męcinki do Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu,  

 jednostkę OSP Męcinka:  

 chodnik wokół Urzędu Gminy Jedlicze wraz z wejściem głównym, 

 ośrodki zdrowia - Medikor Sp. z o.o., SPG ZOZ w Jedliczu, Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi: 

wejścia, chodniki, barierki, 

 cmentarz w Jedliczu: bramki przy wejściach, 

 plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu, 

 plac zabaw na osiedlu Męcinka, 

 plac zabawa w Moderówce, 

 wejście do Punktu Lekarskiego w Moderówce.  

 

Zadania realizowane przez Burmistrza poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jedliczu  

Na potrzeby osób objętych kwarantanną Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jedliczu współpracował z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie, pełniąc 

całodobowy dyżur telefoniczny przez siedem dni w tygodniu, udzielając osobom powracającym 

z zagranicy informacji o możliwych miejscach czasowego pobytu dla osób pozostających w kwa-

rantannie, które nie mogły odbywać z różnych przyczyn izolacji domowej.  

Dodatkowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej uruchomiono specjalną infolinię, czynną 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00, gdzie pod wskazanymi numerami tele-

fonów, pracownicy Ośrodka udzielali niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy 

i wsparcia w tym trudnym dla wszystkich czasie. 

Na stronie GOPS w Jedliczu na bieżąco zamieszczano informacje o dyżurach telefonicznych, 

świadczonych przez specjalistów w zakresie psychologii z Powiatowego Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Krośnie dla osób potrzebujących wsparcia, pozostających w izolacji, kwarantannie.   

Mając na uwadze potencjalne niebezpieczeństwo nasilenia się zjawiska przemocy w okresie pan-

demii, zamieszczono informację opracowaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we 

współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogo-

towia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Poradnik zawierał praktyczne wskazówki dla osób zagro-

żonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.  

Ponadto na stronie zamieszczono informację o rozpoczęciu działalności Ośrodka Środowiskowej 

Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży, prowadzoną przez wykwalifi-

kowanych terapeutów, porady są całkowicie bezpłatne w pełni refundowane przez NFZ. 

W trosce o klientów Ośrodka jak i pracowników podjęto szczególne środki ostrożności związane 

z przyjmowaniem stron. Strony przyjmowane były pojedynczo w dedykowanym dla nich miejscu, 

w wyznaczonym stanowisku obsługi klienta w godz. od 8.00 do 12.00. Stanowisko zaopatrzone 

zostało w niezbędne środki dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej. Dodatkowo, na korespon-
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dencję kierowaną przez klientów umieszczono w odrębnym pomieszczeniu urnę podawczą, 

w której klienci mogli składać niezbędne dokumenty, minimalizując tym samym bezpośredni 

kontakt z pracownikami. 

Ośrodek w odpowiedni sposób został przygotowany na czas epidemii. Pracownicy pozostający 

w Ośrodku jak i świadczący usługi opiekuńcze zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony 

osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice, żele, płyny dezynfekujące). 

W związku z powyższym zasadne było ograniczenie wizyt środowiskowych pracowników socjal-

nych i asystentów rodziny. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego wywiady środowi-

skowe i udzielanie niezbędnych informacji prowadzone były za pomocą rozmowy telefonicznej. 

Pozyskiwanie dokumentów odbywało się również drogą mailową. Wszystkie działania te miały 

na celu zabezpieczenie klientów Ośrodka, by nie pozostali bez pomocy i wsparcia. Zarówno pra-

cownicy socjalni, jak i asystenci na bieżąco monitorowali sytuację w rodzinach. Wypłaty ze 

świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej były realizowane na bieżąco, w ustalonych termi-

nach. Ośrodek pozytywnie rozpatrywał prośby rodziców zwracających się o pomoc finansową 

w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci, które w tym czasie 

nie korzystały z gorącego posiłku w szkole w związku z czasowym zawieszeniem zajęć. Rozpa-

trując podania Ośrodek miał na uwadze szczególną sytuację i przychylał się do pozytywnego 

rozpatrzenia wnioskowanych podań klientów, w możliwie krótkim czasie i bez zbędnej zwłoki.  

Pomimo panujących warunków, usługi opiekuńcze pozostały świadczone u osób samotnych, nie-

pełnosprawnych, które nie mogły uzyskać wsparcia ze strony najbliższego otoczenia. W rodzi-

nach, gdzie osoby takie mogły uzyskać pomoc, usługi opiekuńcze zostały czasowo ograniczone, 

aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zachorowania zarówno pracowników jak i podopiecz-

nych i ich rodzin. Sytuacja zdrowotno-bytowa tych osób była przez pracowników na bieżąco mo-

nitorowana. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu współpracowali ze służbami 

mundurowymi (Policja, OSP Żarnowiec). Dwukrotnie wraz z OSP Żarnowiec Ośrodek pośredni-

czył w dostarczeniu żywności dla osób i ich rodzin pozostających w kwarantannie, po uprzednim 

zgłoszeniu telefonicznym. 

 

Działania ochronne w jednostkach oświatowych oraz w przedszkolu i żłobku 

Od 25.03.2020 r. dyrektorzy mieli obowiązek zorganizowania m.in. realizacji podstawy progra-

mowej, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w sposób zdalny, bez 

obecności uczniów na zajęciach w siedzibie szkoły. Z jednej strony nowe przepisy dały dyrekto-

rom i nauczycielom sporą swobodę w realizacji zadań szkoły, z drugiej zaś – nałożyły na nich 

odpowiedzialność za należyte wywiązanie się z nich w czasie stanu epidemii według rozwiązań 

przyjętych w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

W dniach 27.03 – 06.04.2020 r. zostało przekazane 55 litrów płynu do higienicznej dezynfekcji 

rąk o działaniu wirusobójczym – ORLEN OIL do 11 jednostek obsługiwanych przez ZEASiP 

w Jedliczu. 

29 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji wydał przepisy, w których zezwolił na otwarcie z dniem 

6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wy-

chowania przedszkolnego, na zasadach określonych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głów-

nego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiele przedszkoli nie było go-

towych do przyjęcia dzieci w tym terminie, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, jak i brak 

możliwości dostosowania placówki i personelu w tak krótkim czasie do obowiązujących wytycz-

nych. W związku z tym zastosowano przepis § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepu-

blicznych szkołach i placówkach, który daje dyrektorom przedszkoli możliwość zawieszenia za-
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jęć w placówce, w sytuacji gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdro-

wiu uczniów. Burmistrz Gminy wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w przedszkolach/ oddziałach 

przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na czas oznaczony w okresie, tj. od dnia 6 maja 

2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. 

Ważną informacją, szczególnie dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, było zwolnienie 

rodziców z ponoszenia opłat za okres zamknięcia żłobka, zaś w przypadku dokonania już zapłaty, 

rodzicom przysługiwał zwrot opłaty miesięcznej w części proporcjonalnej do ilości dni, w którym 

żłobek nie świadczył swoich usług. Projekt uchwały został przygotowany we współpracy z Dy-

rektorem Samorządowego Żłobka w Jedliczu oraz ZEASiP. Uchwała została przyjęta przez Radę 

Miejską w Jedliczu w dniu 30 kwietnia 2020 r., z mocą obowiązującą wstecz, tj. od 16 marca 

2020 roku. 

W maju 2020 r. przekazano środki dezynfekcyjne w ilości 510 litrów do 9 jednostek obsługiwa-

nym przez ZEASiP w Jedliczu oraz 2 przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Jedlicze. 

Dyrektorzy szkół - SP Długie, SP Dobieszyn, SP Piotrówka, SP Moderówka, SP Potok, ZS-P 

Jaszczew, ZS-P Żarnowiec, oraz Samorządowego Przedszkola w Jedliczu, Samorządowego Żłob-

ka w Jedliczu, GOSiR w Jedliczu oraz ZEASiP w Jedliczu złożyli do ZUS wniosek o zwolnienie 

z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. Wniosek uwzględnił 

rozwiązania wprowadzone ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-

strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.    

Ponadto przyznano stypendium szkolne w całości w formie świadczenia pieniężnego, przezna-

czonego na cele edukacyjne. Decyzja o formie świadczenia była podyktowana w związku z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W maju wydano 80 pozytywnych de-

cyzji na okres od stycznia do czerwca 2020 roku. Z kolei w roku szkolnym 2020/2021 przyznano 

stypendium szkolne 75 uczniom na okres od września do grudnia 2020 roku.  

W dniu 31 sierpnia 2020 r. przekazano 24 termometry bezdotykowe do jednostek oświatowych 

obsługiwanych przez ZEASiP w Jedliczu oraz 2 termometry bezdotykowe do przedszkola niepu-

blicznego z terenu Gminy Jedlicze, ponadto przekazano 12 400 szt. maseczek ochronnych do 

8 szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze. 

Od dnia 24 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przeszli na naukę 

zdalną, a od 9 listopada 2020 r. zawieszone zostały dodatkowo zajęcia stacjonarne dla uczniów 

klas I-III szkół podstawowych. 

W dniu 13 listopada 2020 r. przekazano po raz kolejny płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 

w ilości 135 litrów do 8 jednostek obsługiwanych przez ZEASiP w Jedliczu.  

Poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 marca 2020 r. wydanego na podstawie obowią-

zujących przepisów, funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Jedliczu zostało zawieszone na 

okres od dnia 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.  

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy tego rozpo-

rządzenia i wprowadzonych do niego zmian m.in. działanie żłobków funkcjonujących na terenie 

całego kraju zostało zawieszone od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 5 maja 2020 r.  

Ponadto w oparciu o rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. od dnia 6 maja 2020 r. podmiot 

prowadzący żłobek miał możliwość czasowo ograniczyć funkcjonowanie placówek opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3.  W związku z powyższym decyzją organu prowadzącego, Samorządo-

wy Żłobek w Jedliczu pozostał zamknięty do 24 maja 2020 r. 
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W ramach lokalnej tarczy antykryzysowej  

Przepisy prawa tzw. tarczy antykryzysowej dały możliwość podejmowania uchwał w sprawie 

zwolnień i przedłużeniu płatności podatku od nieruchomości.  

Rozumiejąc trudną sytuację w sferze sektora przedsiębiorców spowodowaną skutkami stanu epi-

demii, Burmistrz Gminy Jedlicze podjęła inicjatywę uchwałodawczą i przedstawiła Radzie Miej-

skiej projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność wskazaną w §8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu CO-

VID – 19. Powyższa uchwała przedłużała termin płatności podatku od nieruchomości za okres 

kwiecień – czerwiec 2020 r. do 30 września 2020 r. dla osób prawnych, jednostek organizacyj-

nych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Państwowe-

go Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, których obroty gospodarcze spadły. Przedłużała 

termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzących działalność gospo-

darczą przypadający na dzień 15 maja 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r., których obroty gospodarcze 

spadły. Przedsiębiorcy mogli skorzystać z tych preferencji, składając wniosek.  

 

Akcje wsparcia społecznego 

Dzięki współpracy z organizacjami społecznymi oraz wolontariuszami zostały przygotowane 

pakiety nieodpłatnych maseczek w ramach społecznej akcji szycia, do której przyłączyło się wiele 

osób. Koordynatorem tej inicjatywy była Pani Ewa Michniewska – Sołtys miejscowości Długie, 

a zarazem przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Długiem. Maseczki były rozdawane nie 

tylko wśród mieszkańców Gminy Jedlicze. Z inicjatywy KGW w Długiem oraz Pani Magdaleny 

Dąbrowskiej zostały one także przekazane wraz z płynami dezynfekującymi do szpitali w Kro-

śnie, Brzozowie oraz ośrodków zdrowia: SPG ZOZ w Jedliczu i NZOZ Medikor Sp. z o.o.  

Panie z KGW w Długiem przekazały również dla pacjentów szpitali owoce. 

 

Wychodząc naprzeciw prośbie dyrekcji Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego 

w Krośnie Burmistrz Gminy Jedlicze przekazała ze środków rezerwy celowej na zarządzanie 

kryzysowe dotację w wysokości 10 206,00 zł, która została przeznaczona  na zakup 30 szt. koców 

bakteriostatycznych służących pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2. 

Ponadto dla Podstacji Jedlicze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie 

oraz Komisariatu Policji w Jedliczu przekazane zostały m.in. pakiety jednorazowych rękawiczek 

oraz środków dezynfekujących. 

Również Gmina Jedlicze otrzymała od darczyńców środki ochronne, tj. przyłbice ochronne 

w ilości 200 szt. od firmy Bepolplast I Sp. j. z siedzibą w Żarnowcu, przyłbice ochronne w ilości 

200 szt. od firmy SPLAST Sp. z o.o. oraz od ok. 900 l płynu do dezynfekcji powierzchni od OR-

LEN Południe S.A. Otrzymane środki ochrony oraz dezynfekcji zostały przekazane przez Burmi-

strza Gminy Jedlicze do szkół, przedszkoli, żłobka oraz innych jednostek organizacyjnych.  

W celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzenia się ewentualnych zakażeń na ręce przedstawicieli 

Komisariatu Policji w Jedliczu oraz Podstacji Jedlicze Samodzielnego zostały przekazane płyny 

do dezynfekcji rąk zakupione ze środków Gminy Jedlicze. 

 

W trudnym czasie epidemii, powszechnie obowiązujących ograniczeń ważnym aspektem życia 

społecznego było również wzmacnianie poczucia więzi i integracji społecznej także poprzez 

wsparcie duchowe. Dzięki współpracy z GOK w Jedliczu, TV Obiektyw oraz parafiami z terenu 

Gminy Jedlicze, mieszkańcy mogli uczestniczyć w transmitowanych on - line liturgii Triduum 

Paschalnego oraz Mszach Świętych.   



 

55 

 

Transmisje były prowadzone podczas liturgii eucharystycznych oraz nabożeństw: 

 w Wielki Czwartek z Parafii pw. Św. Józefa w Żarnowcu,  

 w Wielki Piątek z Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Potoku,  

 w Wielką Sobotę z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaszczwi,  

 w Wielką Niedzielę z Parafii pw. Św. Józefa w Żarnowcu,  

 w Poniedziałek Wielkanocny z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaszczwi,  

 w Niedzielę w czasie Oktawy Wielkanocy z Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Potoku,   

 Mszy Narodzenia Pańskiego - Pasterki z Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu. 

 

Wykonywanie budżetu i gospodarka finansowa 

 

Finanse Gminy w liczbach 

 

Dochody 

Dochody ogółem wyniosły 94 867 763,74 zł 

w tym:  

dochody bieżące 71 802 457,28 zł 

dochody majątkowe 23 065 306,46 zł 

 

Dochody według źródeł pochodzenia  przedstawiają się następująco: 

Dotacje 47 634 536,30 zł 

Dochody własne 32 723 652,44 zł 

Subwencje 14 509 575,00 zł 

 

Struktura dochodów Gminy Jedlicze za rok 2020 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 34,49 %.  

Na dochody własne Gminy składały się: 

- podatki i opłaty lokalne 11 872 002,86 zł 

- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 11 503 988,00 zł 

- pozostałe dochody własne Gminy (w szczególności: kary umowne, wpły-

wy z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia, odsetki od lokat terminowych, 

odsetki od nieterminowych wpłat, odszkodowani za uszkodzone mienie, 
3 400 528,60 zł 

15,29%

34,49%

50,21%

Subwencje

Dochody

własne

Dotacje
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wpływy z tytułu usług opiekuńczych, wpłaty za wyżywienie w stołówce 

szkolnej, przedszkolnej)  

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 139 660,95 zł 

- zwrot podatku od towarów i usług 1 036 339,23 zł 

- zaliczki na poczet montażu instalacji w ramach projektu „Wsparcie ener-

getyki rozproszonej wśród  mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” 
725 475,24 zł 

- dotacja z Gminy Tarnowiec na realizację zadania „Budowa drogi gminnej 

łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka 

w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z roz-

biórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu” 

554 306,20 zł 

- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  461 509,30 zł 

- zaliczki na poczet montażu instalacji w ramach projektu „Poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie 

gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1”  
29 842,06 zł  

 

Dochody własne Gminy Jedlicze za rok 2020 wg źródeł 

 

* Zaliczki na poczet montażu instalacji w ramach projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród  

mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” 

** Zaliczki na poczet montażu instalacji w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 

projekt 3.3.1” 

 

Wydatki 

Wydatki ogółem wyniosły 89 463 388,90 zł 

w tym:   

wydatki bieżące 65 629 796,22 zł 

wydatki majątkowe 23 833 592,68 zł 

 

 

 

11 503 988,00 zł

461 509,30 zł

11 872 002,86 zł

3 139 660,95 zł

725 475,24 zł

29 842,06 zł

554 306,20 zł

1 036 339,23 zł

3 400 528,60 zł
Pozostałe dochody własne Gminy

Zwrot podatku VAT

Dotacja z Gminy Tarnowiec

**

*

Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Podatki i opłaty lokalne

Udziały z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych

Udziały z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych
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Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej: 

Nazwa działu Wydatki wykonane w tym wydatki 

niewygasające 

Rodzina      24 477 197,24 zł    

Oświata i wychowanie      19 149 053,80 zł    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      17 269 680,07 zł      731 850,00 zł  

Administracja publiczna        7 059 650,27 zł          8 610,00 zł  

Gospodarka mieszkaniowa        6 006 397,56 zł    

Transport i łączność        4 957 462,43 zł        55 360,00 zł  

Pomoc społeczna        3 893 464,70 zł    

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        2 179 016,59 zł    

Kultura fizyczna        1 254 990,78 zł    

Rolnictwo i łowiectwo        1 222 834,27 zł    

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           764 881,51 zł        22 140,00 zł  

Edukacyjna opieka wychowawcza           399 211,04 zł    

Działalność usługowa           195 376,73 zł    

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

          147 280,66 zł    

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 

          127 773,96 zł    

Ochrona zdrowia           120 872,87 zł    

Obsługa długu publicznego             92 516,24 zł    

Handel             76 307,02 zł    

Leśnictwo             48 099,72 zł    

Informatyka             21 138,70 zł    

Różne rozliczenia                 182,74 zł    

Ogółem:      89 463 206,16 zł      817 960,00 zł  

 

Wydatki budżetu Gminy Jedlicze według działów klasyfikacji budżetowej 

 

182,74 zł

21 138,70 zł

48 099,72 zł

76 307,02 zł

92 516,24 zł

120 872,87 zł

127 773,96 zł

147 280,66 zł

195 376,73 zł

399 211,04 zł

764 881,51 zł

1 222 834,27 zł

1 254 990,78 zł

2 179 016,59 zł

3 893 464,70 zł

4 957 462,43 zł

6 006 397,56 zł

7 059 650,27 zł

17 269 680,07 zł

19 149 053,80 zł

24 477 197,24 zł

Różne rozliczenia

Informatyka

Leśnictwo

Handel

Obsługa długu publicznego

Ochrona zdrowia

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i…

Działalność usługowa

Edukacyjna opieka wychowawcza

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rolnictwo i łowiectwo

Kultura fizyczna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pomoc społeczna

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświata i wychowanie

Rodzina
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Podatki i opłaty lokalne 

 

Zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych są realizowane przez Referat Podatków i Opłat 

Lokalnych. Udział podatków i opłat lokalnych w wykonanych dochodach bieżących Gminy Jedli-

cze w 2020 roku wyniósł 20,26%, co obrazuje poniższy wykres. 

 

Udział poszczególnych podatków i opłat w całkowitych dochodach podatkowych Gminy w 

2020 r. przedstawia się następująco: 

Rodzaj opłaty Procent  

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 61,85% 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21,58% 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 10,39% 

Podatek rolny od osób fizycznych 4,98% 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 0,61% 

Wpływy z odsetek – osoby fizyczne 0,15% 

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 0,12% 

Opłata od posiadania psów od osób fizycznych 0,11% 

Podatek leśny od osób prawnych 0,08% 

Podatek rolny od osób prawnych 0,05% 

Wpływy z odsetek – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,04% 

Podatek leśny od osób fizycznych 0,02% 

Wpływy z odsetek – osoby prawne 0,02% 

15,86%

4,40%

79,74%

Udział podatków i lokalnych w wykonanych dochodach bieżących Gminy 

Jedlicze w 2020 roku

Podatki

- rolny,

- od nieruchomości,

- leśny,

- od środków transportowych.

Opłaty lokalne

- opłata za gospodarowanie

odpadami,

- opłata za posiadanie psa,

Pozostałe dochody
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Szczegółowe zestawienie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2020 roku: 

Rodzaj opłaty Plan Dochody wykonane 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 600 200,00 zł 9 000 384,77 zł 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 341 822,19 zł 3 139 660,95 zł 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 212 636,00 zł 1 512 312,69 zł 

Podatek rolny od osób fizycznych 705 334,00 zł 724 041,53 zł 

Podatek od środków transportowych od osób fizycz-

nych 

58 000,00 zł 88 189,80 zł 

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 16 404,00 zł 17 361,00 zł 

Opłata za posiadanie psów  15 000,00 zł 16 044,00 zł 

Podatek leśny od osób prawnych 10 890,00 zł 12 153,00 zł 

Podatek rolny od osób prawnych 7 200,00 zł 6 719,00 zł 

Wpływy z odsetek – osoby fizyczne 7 000,00 zł 22 023,41 zł 

Wpływy z odsetek – opłata za gospodarowanie odpa-

dami 

3 000,00 zł 5 753,78 zł 

Podatek leśny od osób fizycznych  2 960,00 zł 2 837,16 zł 

Wpływy z odsetek – osoby prawne 2 000,00 zł 2 635,00 zł 

 

Zadłużenie Gminy Jedlicze 
 

Zadłużenie Gminu Jedlicze na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 4 706 582,94 zł  

w tym kredyty   3 753 245,04 zł 

pożyczki   953 337,90 zł 

 

72,40%

21,62%

5,03%

0,73%
0,11%

0,10%

Udział poszczególnych podatków i opłat  w całkowitych dochodach 

podatkowych Gminy w 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

Podatek rolny

Podatek od środków transportowych

Opłata od posiadania psów od osób

fizycznych

Podatek leśny
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Stan zadłużenia Gminy Jedlicze w latach 2014-2020 

 

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej gminy 

 

Wskaźniki budżetowe za 2020 r.: 
 

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem 75,69 % 

2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem 34,49 % 

3. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 6,51 % 

4. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 26,64 % 

5. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń 

36,36 % 

6. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku 

w dochodach ogółem 

6,58 % 

7. Wskaźnik samofinansowania 122,67 % 

 

Wskaźniki na mieszkańca: 

1. Transfery bieżące (dotacje, subwencje) na mieszkańca 4 072,62 zł 

2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 404,53 zł 

3. Zobowiązania ogółem na mieszkańca 308,45 zł 

 

Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych: 

1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach 4,96 % 

2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 1,38 % 

3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia 4,01 % 

4. Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem 0 % 

 

Wskaźnik G 
 

Do oceny pozycji finansowej gminy na tle innych jednostek służy wskaźnik G. Jest to kwota pod-

stawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęta do obliczenia subwencji 

wyrównawczej.  

Na rok 2020 wskaźnik ten wynosił 1 588,56 zł, natomiast na 2021 wynosi 1 694,51 zł. Analo-

giczne wskaźniki dla kraju wynoszą odpowiednio: 2020 rok – 1 956,15 zł, 2021– 2 098,22 zł.  

 

 
 

12 615 256,00 zł

10 915 397,30 zł

8 887 926,79 zł

6 960 864,20 zł

6 033 801,61 zł

4 815 072,38 zł4 706 582,94 zł

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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  2017 2018 2019 2020 2021 

JST z najniższym wskaźnikiem 424,77 390,29 406,76 454,97 485,66 

Gmina Jedlicze 1 368,33 1 415,97 1 474,15 1 588,56 1 694,51 

JST z najwyższym wskaźnikiem 34 825,79 31 962,75 31 910,49 31 028,40 29 808,10 

Wskaźnik krajowy 1 596,61 1 668,68 1 790,33 1 956,15 2 098,22 

Udział wskaźnika Gminy Jedli-

cze we wskaźniku krajowym 

85,70% 84,86% 82,34% 81,21% 80,76% 

 

Wykonanie Funduszu Sołeckiego 

 

FUNDUSZ SOŁECKI 

Mieszkańcy poszczególnych sołectw w drodze uchwał Zebrania Wiejskiego wybrali wskazane 

poniżej zadania, które zostały zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. 

Sołectwo Nazwa zadania Wykonanie za 2020 rok 

Chlebna Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej zloka-

lizowanej na działce o nr 439 Chlebna - Wądoły 

33 913,31 zł 

Długie Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Długiem 

2 993,99 zł 29 414,59 zł 

Zakup tablicy ogłoszeniowej ze szkłem bez-

piecznym  

1 550,00 zł 

Remont Domu Ludowego w Długiem z wymia-

ną drzwi wejściowych, renowacja drugich drzwi 

wejściowych, wymiana 6 drzwi wewnętrznych – 

skrzydeł oraz nową płytkę odbojową od połu-

dniowej strony Domu Ludowego 

24 870,60 zł 

Dobieszyn Budowa parkingu przy Domu Ludowym w Do-

bieszynie  

37 100,00 zł 

Jaszczew Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowa-

nej na działce o nr ew. 1621 – etap II 

36 995,45 zł 

Moderówka Zakup kompletnego aparatu powietrznego – szt. 

1 dla OSP Moderówka  

4 654,32 zł 37 045,19 zł 

Zakup ubrań specjalnych dla OSP Moderówka  6 160,00 zł 

Zakup patelni elektrycznej dla DL Moderówka  3 449,10 zł 

Zakup sprzętu nagłaśniającego do DL Mode-

rówka 

3 846,00 zł 

Zakup namiotów błyskawicznie rozkładanych 

do DL Moderówka do organizacji imprez plene-

rowych 

3 499,97 zł 

Wykonanie centralnego ogrzewania 

w pomieszczeniach DL Moderówka 

4 200,00 zł 

Wykonanie bieżących prac remontowych oraz 

doposażenie DL Moderówka   

11 235,80 zł 

Piotrówka Rozbudowa oświetlania ulicznego etap II 

w miejscowości Piotrówka  

23 098,47 zł 
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Podniebyle Wykonanie instalacji c.o. w budynku Szkoły 

Podstawowej w Piotrówce – filia Podniebyle  

18 000,00 zł 20 833,18 zł 

Doposażenie Domu Ludowego w Podniebylu  2 833,18 zł 

Potok Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego etap 

I a) droga na działkach 1257, 913/1, 890/4 b) 

droga gminna na cmentarz na działkach 292/2, 

1544, c) droga gminna na Ustrobną na działkach 

88/1, 98, 84/1  

37 000,00 zł 

Poręby Wykonanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej 

przy Domu Ludowym   

12 095,80 zł 22 095,80 zł 

Modernizacja pomieszczeń toalet w Domu Lu-

dowym  

10 000,00 zł 

Żarnowiec Budowa wiaty przystankowej Żarnowiec Sta-

nowisko Zręcin  

12 135,80 zł 37 135,80 zł 

Oświetlenie drogi 1003 Etap I 25 000,00 zł 

Ogółem 314 631,79 zł 

 

Dotacje 

 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w 2020 roku  

Realizacja założeń Rocznego Programu Współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, była mocno utrudniona z uwagi na 

ogłoszony w Polsce w I kwartale 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzone ogra-

niczenia, nakazy i zakazy. Sytuacja ta w znaczny sposób ograniczyła realizację działań zaplano-

wanych na rok 2020, w szczególności działalność sportową, rekreacyjną, kulturalną, turystyczną.          

Pomimo nadzwyczajnych okoliczności została zapewniona realizacja zadań rocznych wynikają-

cych z obowiązujących ustaw. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańcom Gminy 

Jedlicze w zakresie działalności sportowej czy kulturalnej, zostały udzielone dotacje w drodze 

otwartych konkursów ofert i w trybie małych grantów. Wszystkie zadania zostały zrealizowane 

przez podmioty, z uwzględnieniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 

w tym rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.                   

Stan realizacji wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jedlicze w 2020 roku 

kształtuje się następująco:       

Podstawa / działanie Kwota 

Kwota zarezerwowanych środków finansowych w budżecie Gminy 

Jedlicze na rok 2020 

(wg Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w 

Jedliczu  z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Jedlicze na rok 2020)     

285 000,00 zł 

w tym 

środki na dotacje celo-

we na zadania 

w zakresie kultury fi-

zycznej 154 000,00 zł 

Kwota udzielonych w 2020 roku dotacji i zawartych umów na realiza-

cję zadań publicznych w obszarach określonych w Programie współ-

200 600,00 zł 
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pracy na rok 2020,  w tym:   

1. Dotacje celowe udzielone w oparciu o ustawę o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:  

- w trybie otwartych konkursów ofert 

- w trybie „małych dotacji”       

80 600,00 zł 

 

50 000,00 zł  

30 600,00 zł  

2. Dotacje celowe udzielone w oparciu o ustawę o sporcie 120 000,00 zł 

Kwota dotacji udzielonych ale niewykorzystanych przez organizacje 

pozarządowe, która została zwrócona do budżetu Gminy Jedlicze  

1 875,74 zł 

 

Dotacje udzielone podmiotom na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie: 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota udzielonej 

dotacji  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Krośnie 

ul. Powstańców Śląskich 16 

38-400 Krosno 

„Opieka i transport uczniów 

niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Jedlicze do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Krośnie 

w 2020 r.”. 

50 000,00 zł 

Towarzystwo Operowe i Teatralne 

w Krośnie 

ul. Łukasiewicza 63 

38-400 Krosno 

Adam Mickiewicz „DZIADY” 

część II 

8 700,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” 

w Dobieszynie 

 38-460 Jedlicze 

„XXVIII Bieg Szlakiem Marii 

Konopnickiej” 

7 000,00 zł 

Chorągiew Podkarpacka Związku Har-

cerstwa Polskiego 

ul. Hetmańska 9 

35-045 Rzeszów 

(19 Drużyna Harcerska „Invictus” im. 

Józefa Piłsudskiego w Jaszczwi) 

„W hołdzie żołnierzom Wielkiej 

Bitwy 1920-2020” 

6 300,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” 

w Dobieszynie 

38-460 Jedlicze 

„Udział drużyny Victoria w 

Dobieszynie w rozgrywkach ligi 

OZPN Krosno” 

4 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy  

„Nurt” Potok 

38-404 Krosno 

„Rozgrywki ligowe Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej w Potoku” 

3 800,00 zł 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-

towy „Podkarpacie” Jedlicze 

„BIEG GÓRSKI I MARSZ NW 

im. TYTUSA TRZECIESKIE-

GO” Jedlicze 10 październik 

2020r. /sobota/ - start biegu - 

11.00 - Honorowy Patronat - 

Burmistrz Gminy Jedlicze 

800,00 zł 
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Dotacje udzielone podmiotom na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

i Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu:  

Nazwa podmiotu Dziedzina sportu  Nazwa zadania Kwota udzielonej 

dotacji 

Międzyszkolny Ucz-

niowski Klub Sportowy 

„Podkarpacie” 

ul. Tokarskiego 5 

38-460 Jedlicze 

Narciarstwo biegowe 

w Gminie Jedlicze 

„Biegi narciarskie - 

sportowe zajęcia dla 

młodzieży z terenu 

gminy Jedlicze w 2020 

roku” 

22 000,00 zł 

Zakładowy Klub Spor-

towy „Nafta-Splast” 

Jedlicze 

Piłka nożna w Jedliczu „Organizacja zajęć 

sportowych oraz szko-

lenie dzieci, młodzieży 

i dorosłych w piłce 

nożnej - Jedlicze 

2020” 

20 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy 

„Victoria”  

w Dobieszynie 

38-460 Jedlicze 

Piłka nożna w miej-

scowości Dobieszyn 

„Udział drużyny w 

rozgrywkach ligowych 

w piłce nożnej w 2020 

roku oraz szkolenie 

dzieci i młodzieży 

z zakresu piłki nożnej 

w miejscowości Do-

bieszyn” 

10 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy 

„Moderówka” 

Moderówka 250 A 

38-460 Jedlicze 

Piłka nożna w miej-

scowości Moderówka 

„Piłka nożna w miej-

scowości Moderówka 

w 2020 roku” 

10 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy 

„Chlebianka” 

Chlebna 14A 

Piłka nożna w miej-

scowościach położo-

nych w południowej 

części Gminy Jedlicze 

„Rozgrywki piłki noż-

nej rundy wiosna-

jesień 2020 r. w połu-

dniowej części Gminy 

Jedlicze” 

10 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy 

„NURT” Potok 

38-404 Potok 

Piłka nożna w miej-

scowości Potok 

„Piłka nożna wiodą-

cym sportem Potoka” 

10 000,00 zł 

Krośnieński Klub Kyo-

kushin Karate 

ul. Powstańców Ślą-

skich 37 

38-400 Krosno 

Karate w Gminie Je-

dlicze 

„Karate kyokushin – 

drogą do osiągania 

celów i kształtowania 

właściwych postaw 

dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Jedli-

cze” 

10 000,00 zł 

Łuczniczy Uczniowski 

Klub Sportowy „ŁUKS” 

Jedlicze 

ul. Kościuszki 1 

38-460 Jedlicze 

Łucznictwo w Gminie 

Jedlicze 

 

„Łucznictwo w Gmi-

nie Jedlicze – zajęcia 

sportowe z łucznictwa 

olimpijskiego dla mło-

dzieży na terenie Gmi-

ny Jedlicze w roku 

2020” 

10 000,00 zł 

Międzyszkolny Ucz-

niowski Klub Sportowy 

Piłka siatkowa dziew-

cząt i chłopców 

„Siatkówka – sportowe 

zajęcia z piłki siatko-

9 000,00 zł 
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„Podkarpacie” 

ul. Tokarskiego 5 

38-460 Jedlicze 

w Gminie Jedlicze wej dziewcząt i chłop-

ców w Gminie Jedli-

cze w 2020 roku” 

Międzyszkolny Ucz-

niowski Klub Sportowy 

„Podkarpacie” 

ul. Tokarskiego 5 

38-460 Jedlicze 

Strzelectwo sportowe 

w Gminie Jedlicze 

„Strzelectwo sportowe 

– sportowe zajęcia 

z strzelectwa sporto-

wego dla młodzieży 

w Gminie Jedlicze 

w 2020 roku” 

9 000,00 zł 

 

Ponadto śladem roku poprzedniego, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wspierał kluby i sekcje 

sportowe w formie środków finansowych oraz poprzez udostępnienie hali sportowej wraz zaple-

czem szatniowo-sanitarnym na cele sportowo-rekreacyjne. Współpraca dotyczyła również współ-

organizacji przez Burmistrza Gminy Jedlicze i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji różnorodnych 

wydarzeń o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym.  

Wydarzenia współorganizowane i współfinansowane w roku 2020 to:  

 Bieg Górski i Marsz NW im. Tytusa Trzecieskiego  Jedlicze  10 październik 2020 r. /sobota/ - 

start biegu – 11.00 – Honorowy Patronat – Burmistrz Gminy Jedlicze 

 Ogólnopolskie Zawody w Narciarstwie Biegowym i Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze  

 Ogólnopolskie Zawody w Biegach na Nartorolkach  

 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Szkoły Podstawowe  

 Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych za rok szkolny 

2019/2020 

 III Runda Pucharu Rzeszowskiego Okręgu Łuczniczego w Moderówce 

 VII Memoriał im. Zenona Jaracza w Łucznictwie  

 XX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze w Potoku 

 XV Turniej Piłki Nożnej im. Radosława Bochenka w Moderówce 

 Turniej w halowej piłce nożnej Victoria Winter Cup 2020 

 II Edycja Turnieju Nafta Splast Cup rocznik 2007 i młodsi 

Inicjatywa organizacji tych wydarzeń była podejmowana przez Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „Podkarpacie” Jedlicze, Ludowy Klub Sportowy „Nurt” Potok, Ludowy Klub Sporto-

wy „Moderówka”, Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Dobieszynie, Zakładowy Klub Sporto-

wy „Nafta-Splast” Jedlicze, Łuczniczy Uczniowski Klub Sportowy „ŁUKS” Jedlicze. 

 

Łączne wsparcie finansowe zabezpieczone za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Jedliczu organizacjom i klubom sportowym wynosiło odpowiednio:  

Międzyszkolny Uczniowski  Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze 

w tym: 

sekcja biegi narciarskie, nartorolki, bieg górski, marsz nordic walking 

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

sekcja piłki siatkowej 

20 490,00 zł 

 

7 550,00 zł 

6 700,00 zł 

6 240,00 zł 

 

Łuczniczy Uczniowski Klub Sportowy „ŁUKS” Jedlicze 14 740,00 zł 

Zakładowy Klub Sportowy "Nafta - Splast" Jedlicze 6 520,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Chlebianka” Chlebna 3 120,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy "NURT" Potok 2 500,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy "Moderówka" 1 200,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Dobieszyn 280,00 zł 
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Pozyskane dofinansowanie dla Gminy Jedlicze ze źródeł zewnętrznych   

 

W roku 2020 Gmina Jedlicze pozyskała dofinansowanie do następujących zadań:  

Program Zadanie 

 

 

 

Wojewoda Podkarpacki 

 

 

Decyzja Nr 13/2020 znak 

FG6.4143.52.2020.499.KSF 

z dnia 30 października 

2020 r. Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regio-

nalnej 

Inwestycja pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 

w Długiem” realizowana w latach 2020-2022 

 

Całkowita wartość zadania: 1 479 541,25 zł 

Kwota dotacji na 2020 r.: 121 084,51 zł 

 

Na lata 2021-2022 zostały zabezpieczone środki finansowe 

w wysokości 604 521,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa 

na dofinansowanie w/w inwestycji, w limicie ustalonym na ten 

cel w ustawach budżetowych na lata 2021-2022. Kwota środków 

na rok 2021 to kwota 302 324,00 zł, a na rok 2022 to kwota 

302 197,00 zł.  

Rządowy Fundusz Inwesty-

cji Lokalnych 2020-2022 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego Prezes Rady 

Ministrów za pośrednic-

twem Wojewody Podkar-

packiego  

„Zadania inwestycyjne w ramach środków Funduszu Prze-

ciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów”  

Kwota dofinansowania: 3 134 020,00 zł, 

 

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Długie, gmina Jedlicze, powiat Krosno - etap I” 

Całkowity koszt zadania: 2 550 000,00 zł 

Kwota dofinansowania: 2 000 00,00 zł 

 

Zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej 

w miejscowości Dobieszyn o cztery sale lekcyjne wraz 

z niezbędną komunikacją, przebudową jednej sali lekcyjnej” 

Całkowity koszt zadania 1 186 075,47 zł 

Kwota dofinansowania: 829 886,00 zł 

 

Maksymalny termin zakończenia wszystkich inwestycji to rok 

2022. 

Program Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-

2020 poddziałanie 19.2. 

„Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” 

w naborze wniosków do 

Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Nafty” na „Infra-

strukturę turystyczną, re-

kreacyjną, kulturową” 

Zadanie „Zagospodarowanie działek o nr. ewid. 632/1 i 632/2 

w m. Piotrówka – II etap” 

Całkowity koszt zadania: 196 166,56 zł 

Kwota dofinansowania: 92 568,00 zł 

Program Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-

2020 poddziałanie 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” 

w naborze wniosków do 

Zadanie pn. „Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego 

– skateparku w Jedliczu – I etap obejmujący montaż urzą-

dzeń treningowych (drabinki gimnastyczne), wykonanie ale-

jek spacerowych oraz oświetlenia zewnętrznego i małej ar-

chitektury na części działki o nr 2240/28” 

Całkowita wartość I etapu inwestycji: 171 657,62 zł 

Kwota dofinansowania: 109 225,00 zł 
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Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Nafty” na „Infra-

strukturę turystyczną, re-

kreacyjną, kulturową” 

Dotacja od Wojewody Pod-

karpackiego w ramach Fun-

duszu Dróg Samorządo-

wych i Gminy Tarnowiec 

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze 

(osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gmi-

nie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz 

z rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu” realizo-

wane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnowiec 

Kwota dotacji od Wojewody Podkarpackiego: 2 206 147,00 zł 

Kwota dotacji z Gminy Tarnowiec: 554 306,20 zł 

Program ograniczania prze-

stępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpiecz-

niej im. Władysława Sta-

siaka na lata 2018-2020 

Zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych w mieście Jedlicze” – sfinansowane w 100% z pro-

gramu 

Kwota dofinansowania: 66 608,00 zł 

 

Ministerstwo Rodziny, Pra-

cy i Polityki Społecznej 

Resortowy programu roz-

woju instytucji opieki na 

dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2020 (moduł 2)  

W 2020 roku zapewniono dalsze funkcjonowanie 40 miejsc 

opieki w Samorządowym Żłobku w Jedliczu. Z uzyskanego do-

finansowania częściowo pokryto koszty związane z działalnością 

placówki. 

Kwota dofinansowania: 64 800,00 zł 

Ministerstwo Sportu  

Program „Fundusz Zajęć 

Sportowych dla Uczniów”  

Zadanie pn. „Sport lubimy – na łyżwach jeździmy. Popula-

ryzacja łyżwiarstwa w Gminie Jedlicze” mające na celu roz-

powszechnianie jazdy na łyżwach wśród dzieci i młodzieży 

Całkowity koszt zadania: 14 320,00 zł 

Kwota dofinansowania: 6 650,00 zł 

Program „Maluch+” 2021 

moduł 2 

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (żłobek) 

Kwota dofinansowania: 38 400, 00 zł. 

 

W roku 2020 nadal w ocenie pozostawały następujące wnioski o dofinansowanie:  

Program Zadanie 

Minister Klimatu,  

Program „Środowisko, Energia 

i Zmiany Klimatu” 

Projekty na „Poprawę efek-

tywności energetycznej w bu-

dynkach szkolnych”, finanso-

wane ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2014-

2021 

Program „Poprawa efektywności energetycznej  

w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do 

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /wniosek złożony w part-

nerstwie z Gminą Tarnowiec i Związkiem Gmin Dorzecza Wi-

słoki/ 

Całkowita wartość zadania: 8 697 032,44 zł 

Wnioskowane środki:          5 325 170,85 zł  

Środki własne:                     3 371 861,59 zł 

Zakres Gminy Jedlicze: 

Całkowita wartość zadania:    651 767,26 zł 

Wnioskowane środki:             456 237,08 zł 

Środki własne:                        195 530,18 zł 

Minister Klimatu, 

Program „Środowisko, Energia 

i Zmiany Klimatu” 

Projekty na „Prowadzenie 

przez szkoły działań podnoszą-

cych świadomość na temat 

łagodzenia zmian klimatu 

i przystosowania się do ich 

skutków” finansowane ze 

Program „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących 

świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu 

i przystosowania się do ich skutków na terenie gmina nale-

żących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”  /wniosek zło-

żony w partnerstwie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki/ 

Całkowita wartość zadania: 3 440 217,73 zł 

Wnioskowane środki:          3 440 217,73 zł 

Środki własne:                                   0,00 zł 

Zakres Gminy Jedlicze: 
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środków Mechanizmu Finan-

sowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021 

Całkowita wartość zadania:   305 910,41 zł 

Wnioskowane środki:            305 910,41 zł 

Środki własne:                                  0,00 zł 

Minister Klimatu, 

Program „Środowisko, Energia 

i Zmiany Klimatu” 

Projekty na „Realizację inwe-

stycji w zakresie zielono-

niebieskiej infrastruktury 

w miastach” finansowane ze 

środków Mechanizmu Finan-

sowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021 

Program „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebie-

skiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki”  /wniosek złożony w partnerstwie ze 

Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki/ 

Całkowita wartość zadania: 12 173 767,81 zł 

Wnioskowane środki:             9 743 508,16 zł 

Środki własne:                        2 430 259,65 zł 

Zakres Gminy Jedlicze: 

Całkowita wartość zadania:      779 490,00 zł 

Wnioskowane środki:               645 878,96 zł 

Środki własne:                          133 611,04 zł 

Wojewoda Podkarpacki,  

Fundusz Dróg Samorządowych 
„Remont odcinka drogi gminnej G114655R w km od 1+604 

do 2+022 i od 2+054 do 2+584 zlokalizowanej 

w miejscowości Moderówka na dz. o nr ewid. 377,306, 309” 

Całkowita wartość zadania:     624 697,32 zł 

Poziom dofinansowania:            50% - 80% 

Środki własne: zależą od poziomu uzyskanego dofinansowa-

nia    

Wojewoda Podkarpacki,  

Fundusz Dróg Samorządowych 
Program „Przebudowa odcinka drogi gminnej G114656R 

(ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze – km 0+950 – 1+795 

oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlicze 

ul. Naftowa dz. nr ewid. 230/1, 481/4” 

Całkowita wartość zadania:  2 146 944,29 zł 

Poziom dofinansowania:          50% - 80% 

Środki własne: zależą od poziomu uzyskanego dofinansowania  

   

Ponadto zostały opracowane i złożone wnioski o dofinansowanie niżej wymienionych zadań, 

które jednak nie otrzymały dofinansowania:  

Program Zadanie 

Prezes Rady Ministrów za po-

średnictwem Wojewody Podkar-

packiego, 

Rządowy Fundusz  Inwestycji 

Lokalnych 2020-2022 dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

Program „Budowa garażu dla OSP w m. Jedlicze Męcin-

ka wraz z zagospodarowaniem terenu  na dz. nr ewid. 

376/11” 

Całkowita wartość zadania:    800 000,00 zł 

Wnioskowane środki:             800 000,00 zł 

Środki własne:                                   0,00 zł 

Prezes Rady Ministrów za po-

średnictwem Wojewody Podkar-

packiego, 

Rządowy Fundusz  Inwestycji 

Lokalnych 2020-2022 dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

Program „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej 

w miejscowości Długie o cztery sale lekcyjne wraz z nie-

zbędną komunikacją” 

Całkowita wartość zadania:  1 453 812,00 zł 

Wnioskowane środki:           1 453 812,00 zł 

Środki własne:                                    0,00 zł 

Prezes Rady Ministrów za po-

średnictwem Wojewody Podkar-

packiego, 

Rządowy Fundusz  Inwestycji 

Lokalnych 2020-2022 dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

Program „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) 

oczyszczalni ścieków w Jedliczu” 

Całkowita wartość zadania: 18 600 000,00 zł 

Wnioskowane środki:          18 600 000,00 zł 

Środki własne:                                     0,00 zł 

Prezes Rady Ministrów za po-

średnictwem Wojewody Podkar-

packiego, 

Program „Budowa garażu dla OSP w m. Potok wraz 

z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 694/1 w Po-

toku” 
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Rządowy Fundusz  Inwestycji 

Lokalnych 2020-2022 dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

Całkowita wartość zadania:  1 000 000,00 zł 

Wnioskowane środki:           1 000 000,00 zł 

Środki własne:                                    0,00 zł 

Prezes Rady Ministrów za po-

średnictwem Wojewody Podkar-

packiego, 

Rządowy Fundusz  Inwestycji 

Lokalnych 2020-2022 dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

Program „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

jednostki OSP Jaszczew” 

Całkowita wartość zadania:  1 000 000,00 zł 

Wnioskowane środki:           1 000 000,00 zł 

Środki własne:                                    0,00 zł 

Prezes Rady Ministrów za po-

średnictwem Wojewody Podkar-

packiego, 

Rządowy Fundusz  Inwestycji 

Lokalnych 2020-2022 dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

Program „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) 

oczyszczalni ścieków w Jedliczu” 

Całkowita wartość zadania: 18 600 000,00 zł 

Wnioskowane środki:          15 465 980,00 zł 

Środki własne:                       3 134 020,00 zł 

Prezes Rady Ministrów za po-

średnictwem Wojewody Podkar-

packiego, 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 2020-2022 dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

Program „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Chlebna przysiółek Wądoły” 

Całkowita wartość zadania: 2 535 604,52 zł 

Wnioskowane środki:          2 535 604,52 zł 

Środki własne:                                   0,00 zł 

Prezes Rady Ministrów za po-

średnictwem Wojewody Podkar-

packiego, 

Rządowy Fundusz  Inwestycji 

Lokalnych 2020-2022 dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

„Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gmi-

ny Jedlicze” 

Całkowita wartość zadania:  2 105 329,14 zł 

Wnioskowane środki:           2 105 329,14 zł 

Środki własne:                                    0,00 zł 

Minister Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

Program Sportowa Polska - Pro-

gram rozwoju lokalnej infrastruk-

tury sportowej" edycja 2020 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o salę 

gimnastyczną wraz z zapleczem”  

Całkowita wartość zadania: 2 179 376,00 zł 

Wnioskowane środki:             709 000,00 zł 

Środki własne:                     1 470 376,00 zł  

Fundacja ORLEN, 

Program „Moje miejsce na Zie-

mi” 

Program „Połączeni pamięcią historyczną, tradycją i kul-

turą -  darem dla innych” 

Całkowita wartość zadania:      20 000,00 zł 

Wnioskowane środki:               20 000,00 zł 

Środki własne:                                   0,00 zł   

Marszałek Województwa Pod-

karpackiego za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa VII – IX RPO 

WP 2014 – 2020  Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych 

Program „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości 

Jaszczew w Gminie Jedlicze” /wniosek złożony w partner-

stwie z Fundacją na Rzecz Seniorów BONUM  VITAE/ 

Całkowita wartość zadania: 1 037 150,00 zł 

Wnioskowane środki:             893 662,00 zł 

Środki własne:                        143 488,00 zł 
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Gospodarowanie mieniem komunalnym 

 

W 2020 roku w zakresie gospodarowania mieniem Gminy Jedlicze zawarte zostały następujące 

umowy: 

Umowy dzierżawy: 

 02.01.2020 r. – działka nr ewid. 1307/2 o pow. 0,02 ha położona w Jaszczwi, dzierżawa na 

cele rolnicze, 

 08.04.2020 r. – część działki nr ewid. 1941/32 o pow. 0,005 ha położonej w Jedliczu, dzier-

żawa na cele sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego Dzierżawcy, 

 16.04.2020 r. – działka nr ewid. 1941/32 o pow. 0,005 ha położona w Jedliczu, dzierżawa na 

cele handlowe produktami rolnymi, 

 25.06.2020 r. – działka nr ewid. 1581/1 o pow. 0,31 ha położona w Moderówce, dzierżawa na 

cele rolnicze, 

 17.07.2020 r. – działka nr ewid. 2347 o pow. 2,0085 ha położona w Jedliczu, dzierżawa na 

cele rolnicze,  

 27.07.2020 r. – sieć kanalizacji, dzierżawa na cele związane z działalnością Dzierżawcy 

w zakresie świadczenia usług komunalnych, 

 21.09.2020 r. – lokal użytkowy o pow. 11 m2, usytuowany na parterze budynku (przedszkola) 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi, zlokalizowanego na działce nr ewid. 717, 

dzierżawa na cele prowadzenia centrali telefonicznej dla świadczenia usług telekomunikacyj-

nych, 

 30.10.2020 r. – działka nr ewid. 455/5 o pow. 0,17 ha położona w Chlebnej, dzierżawa na 

cele rolnicze,  

 30.10.2020 r. – działka nr ewid. 14 o pow. 0,59 ha położona w Podniebylu, dzierżawa na cele 

rolnicze,  

 30.10.2020 r. – działka nr ewid. 275 o pow. 0,19 ha położona w Podniebylu, dzierżawa na 

cele rolnicze,  

 30.10.2020 r. – część dachu i poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Podniebylu o łącznej 

pow. 5 m2, zlokalizowanego na działce nr ewid. 359/2, dzierżawa na cele korzystania z za-

montowanych urządzeń nadawczo – odbiorczych wraz z towarzyszącą infrastrukturą tele-

techniczną, 

 11.12.2020 r. – działki nr ewid. 954 i 1002/1 o łącznej pow. 1,961 ha położone w  Potoku, 

dzierżawa na cele rolnicze, 

 14.12.2020 r. – działki nr ewid. 936, 945, 630 oraz część działki nr ewid. 587 o łącznej pow. 

2,002 ha położone w Potoku, dzierżawa na cele rolnicze, 

 

Umowy użyczenia: 

 17.07.2020 r. – działka nr ewid. 394/7 o pow. 1,29 ha, część działki nr ewid. 394/2 o pow. 

0,01 ha oraz trzy pomieszczenia o łącznej pow. 41,80 m2 usytuowane w budynku mieszkalno-

użytkowym zlokalizowanym na działce nr ewid. 394/2 położonej w Chlebnej, użyczenie na 

cele prowadzenia zadań statutowych przez LKS „Chlebianka”, 

 17.07.2020 r. – działka nr ewid. 910/1 o pow. 1,6876 ha położona w Potoku, użyczenie na 

cele prowadzenia zadań statutowych przez LKS „Nurt” Potok, 

 10.08.2020 r. – działka nr ewid. 2406/3 o pow. 0,1683 ha położona w Jedliczu, użyczenie na 

cele prowadzenia zadań statutowych GOSiR, 
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 27.10.2020 r. – trzy pomieszczenia o łącznej pow. 53,35 m2, usytuowane na parterze budynku 

Domu Ludowego w Potoku, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 892 i 893 położonych 

w Potoku, użyczenie na cele prowadzenia zadań statutowych przez KGW w Potoku, 

 24.11.2020 r. – dwa pomieszczenia o łącznej pow. 40,50 m2, usytuowane na parterze budynku 

Domu Ludowego w Długiem, zlokalizowanego na działce nr ewid. 462 położonej w Długiem, 

użyczenia na cele prowadzenia zadań statutowych przez KGW w  Długiem, 

 02.12.2020 r. – działka nr ewid. 462 o pow. 0,0309 ha położona w Długiem, użyczenie na 

cele prowadzenia zadań statutowych przez KGW w Długiem, 

 10.12.2020 r. – sala multimedialna w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej 

w Jaszczwi (budynek oficyny) zlokalizowanego na działce nr ewid. 717 położnej w Jaszczwi, 

użyczenie na cele prowadzenia wykładów na szkoleniach (grudzień 2020 rok) pt.: „Wsparcie 

bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny 

rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości dla mieszkańców Gminy Je-

dlicze. 

 

W 2020 roku nabyte na rzecz Gminy Jedlicze zostały następujące nieruchomości: 

 działka o nr 194/2 o powierzchni 0,0131 ha położona w miejscowości Długie – z przeznacze-

niem na budowę przepompowni ścieków, 

 działka o nr 491/2 o powierzchni 0,0104 ha położona w miejscowości Chlebna – z przezna-

czeniem na budowę przepompowni ścieków, 

 działka o nr 523/3 o powierzchni 0,0129 ha położona w miejscowości Jedlicze – z przezna-

czeniem na budowę hydroforni,  

 działka o nr 422/2 o powierzchni 0,0249 ha położona w miejscowości Moderówka z przezna-

czeniem na budowę rowu melioracyjnego,  

 działki o nr: 809/2 o powierzchni 0,0700 ha, 808/4 o powierzchni 0,0203 ha, 810/6 

o powierzchni 0,0416 ha, 808/6 o powierzchni 0,0160 ha położone w miejscowości Jedlicze - 

przejęte na rzecz Gminy Jedlicze pod budowę drogi. 

W 2020 roku ze stanu mienia Gminy Jedlicze zbyte zostały następujące nieruchomości: 

 sprzedany został lokal mieszkalny nr 13 usytuowany w budynku nr 2 w Jedliczu, przy ul. 

Traugutta wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych nie-

ruchomości gruntowej. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Jedlicze na koniec roku 2020 składał się 9 lokali mieszkalnych 

z przeznaczeniem na najem socjalny o łącznej powierzchni 352,64 m2  i 11 lokali mieszkalnych 

z przeznaczeniem na najem komunalny o łącznej powierzchni 370,63 m2. Liczba osób oczekują-

cych na zawarcie umowy najmu socjalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 14 osób.  

 

Ochrona mienia gminy  

 

Monitoring 

Ochrona mienia gminy prowadzona była z zachowaniem szczególnej staranności przy wykony-

waniu zarządu tym mieniem. W celu zapewnienia ochrony mienia prowadzony jest monitoring 

obiektów gminnych. 
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Zapisowi wizyjnemu podlegają obszary miasta Jedlicze, w tym:  

 część osiedla Borek - krzyżówka,  

 obejścia wokół Urzędu Gminy z każdej ze stron oraz jego wnętrza,  

 obszar Rynku, 

 części terenu przy cmentarzu komunalnym, kościele i plebanii,  

 krzyżówka przy stacji kolejowej, 

 obszar Szkoły Podstawowej w Jedliczu.  

Sprzęt, jakim dysponuje Gmina Jedlicze w celu monitoringu to dedykowany serwer (stacja) wraz 

z oprogramowaniem wizyjnym do podglądu live oraz nagrań mieszczący się w serwerowni Urzę-

du Gminy w Jedliczu, a także kamery zewnętrzne i wewnętrzne.  

Dodatkowo Gmina Jedlicze monitoruje obszary Domów Ludowych. Monitoring znajduje się 

w całości na terenie danego Domu Ludowego. 

Ubezpieczenia  

 

Gmina Jedlicze jest objęta ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Programem Ochrony Ubezpiecze-

niowej na lata 2020-2021. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

 

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

Ochroną ubezpieczenia od wszystkich ryzyk objęte są środki trwałe, niskocenne środki trwałe, 

w tym środki poza ewidencją. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek na-

głych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych w mieniu będącym własnością oraz w użytkowaniu 

jednostek organizacyjnych / instytucji kultury Ubezpieczającego.     

Ochroną ubezpieczeniową objęte są m.in.: 

1. budynki wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami/lub urządzeniami,  

2. budowle wraz z instalacjami/lub urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi m.in. drogi, 

mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bramy, ogrodzenia, balu-

strady, znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic wraz ze słupkami, 

3. maszyny, urządzenia i wyposażenie z uwzględnieniem środków inscenizacji oraz sprzętu 

nagłaśniającego, 

4. obiekty sportowe z uwzględnieniem boisk, 

5. place zabaw, lodowiska, tereny rekreacyjne,  

6. wiaty, słupki przystankowe, 

7. mienie osób trzecich, 

8. sygnalizacja świetlna. 

 

II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną wartością. Sprzęt 

elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych  (fizycz-

nych) polegających jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyn.  

 

III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆI CYWILNEJ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚĆI 

STATUTOWEJ ORAZ POSIADANEGO MIENIA 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Gminy oraz jej jednostek organi-

zacyjnych za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie działanie 

przy wykonywaniu władzy publicznej. 
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IV. UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu 

Gminy Jedlicze (ubezpieczenie bezimienne). 

 

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedlicze (ubezpieczenie imienne)  

 

Osoby uczestniczące w zadaniach wspieranych lub powierzonych do realizacji przez gminę, sto-

warzyszeniom, klubom sportowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dzieci uczęsz-

czających na świetlice i warsztaty dziecięce działające na terenie Gminy Jedlicze.  

 

V. UBEZPIECZENIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (AR) 

Instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę – objęte ochroną 

szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: pożar, uderzenie pioruna, powódź, 

silny wiatr, stłuczenie, rozbicie, pękniecie szyb w kolektorach, przepięcia, akty dewastacji  

 

VI. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE. 

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

- ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów: 

Część analityczna 

Dokumenty strategiczne 

 

Samorząd gminny działa w oparciu o dokumenty strategiczne. W roku 2020 realizacja zadań wy-

nikała m. in. z następujących dokumentów: 

 Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 

 Statut Gminy Jedlicze 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlicze  na lata 2020-2027 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Je-

dlicze uchwalone przez Radę Miasta w Jedliczu Uchwałą Nr XXII/236/2000 z dnia 15 wrze-

śnia 2000 r. z późn.zm. 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jedlicze na lata 2018-2021 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023 

 Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą Oddziaływania na 

Środowisko 

 Program Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2020 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedlicze na lata 2015-2020 

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Jedli-cze 

na lata 2018-2033 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlicze wraz ze szczegó-

łową inwentaryzacją 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Jedlicze na rok 2019 
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 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2020 r. 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze 

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2019-2023 

 Uproszczony plan urządzania lasu na obowiązującym na okres od 01.01.2014 do 

31.12.2023 r. 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jedlicze na lata 2014 - 

2020 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2017-2021 dla Gminy Jedlicze 

 Wieloletni program osłonowy pomocy społecznej ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

dla Gminy Jedlicze na lata 2014 – 2020 

 Program operacyjny Pomoc żywnościowa 2014 – 2020 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 

 Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 

 Program „Integracji społeczności romskiej na 2020 r.” 

 Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 

 Program „Wspieraj Seniora” 

 Rządowy program „Wyprawka szkolna” 

 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 

Na rok 2020, pomimo przygotowania i przedłożenia przez Burmistrza projektu uchwały w spra-

wie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na rok 2020, Rada Miejska w Jedliczu do dnia 31.12.2020 r. 

nie uchwaliła Programu. 

Oświata i wychowanie 

 

Na terenie Gminy Jedlicze funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 2 zespoły szkolno - przedszkolne, 

1 samorządowe przedszkole, 1 żłobek. Sieć szkół podstawowych obejmuje 8 obwodów.  

W 6 przypadkach obwód obejmuje dane sołectwo, w którym znajduje się szkoła. Są to sołectwa 

w Długiem, Żarnowcu, Dobieszynie, Potoku, Jaszczwi i Moderówce.  

W jednym przypadku obwód obejmuje sołectwo Piotrówkę, Podniebyle i Poręby ze szkołą 

w Piotrówce i szkołą filialną w Podniebylu obejmującą uczniów klas 0-3, natomiast ostatni ob-

wód obejmujący miasto Jedlicze i Chlebną ze szkołą w Jedliczu.  

Gmina Jedlicze realizowała zadania oświatowe wynikające z ustawy prawo oświatowe 

i rozporządzeń wykonawczych. Wykonując powyższe zadania Gmina tworzyła warunki do nau-

czania dla dzieci realizujących obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne oraz 

opiekę przedszkolną dla dzieci w wieku 3-5 lat, a także zapewniała dostępność do edukacji dla 

uczniów niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza tere-

nem gminy. Zadania oświatowe realizowane były przy pomocy środków otrzymywanych z bu-

dżetu państwa - subwencji oświatowej oraz ze środków własnych budżetu gminy, a także dotacji 

i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
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Baza oświatowa – wykonane remonty 

 

Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzanych przez dyrektorów jednostek oświatowych speł-

niają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Rokrocznie wzbogacana 

jest baza poprzez dokonywanie zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych z funduszy zewnętrz-

nych i własnych. W jednostkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno- Admi-

nistracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu w 2020 r. wykonano szereg prac remontowych oraz 

konserwatorskich, które wpłynęły na poprawę komfortu nauki i pracy.  

 

 Szkoła Podstawowa w Długiem 

W 2020 roku rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Długiem. W związku z realizacją 

inwestycji zaplanowanej na lata 2020-2022 Burmistrz Gminy złożyła do Wojewody Podkarpac-

kiego wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Decyzją Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zadanie realizowane przez Gminę uzyskało zapew-

nienie o dofinansowaniu inwestycji w wysokości do 50%. Wartość całkowita zadania to 

1 479 541,25 zł. Pozostała część wydatków zostanie pokryta ze środków budżetu Gminy Jedlicze. 

Dzięki inwestycji zwiększona zostanie powierzchnia użytkowa budynku o cztery sale lekcyjne, 

szatnię, sanitariaty oraz wykonanie instalacji wewnętrznych. Wykonano również w szkole szereg 

remontów, gdzie m.in. wymieniono w zadaszeniu przy wejściu do szkoły sufit panelowy na sufit 

z płyt gipsowych, który następnie został docieplony i odmalowany. Odmalowano również barier-

ki na schodach wejściowych do szkoły, części drewniane na urządzeniach rekreacyjnych na placu 

zabaw oraz ściany w małej salce na I piętrze i lamperie w sali w podpiwniczeniu. 

 Szkoła Podstawowa w Dobieszynie 

W 2020 r. rozpoczęły się prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Dobieszynie. Realizo-

wany obecnie etap robót obejmuje dobudowanie czterech sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 

użytkowej 194,28 m2 wraz z niezbędną komunikacją 47,88 m2. Zostanie również przebudowana 

istniejąca sala lekcyjna zlokalizowana przy wejściu do szkoły, w obrębie której powstanie kory-

tarz do sali gimnastycznej - planowanej dobudowy w kolejnym etapie rozbudowy szkoły. Razem 

z salą powstaną szatnie, toalety w tym także dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostaną 

również istniejące sanitariaty w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów. Nowe po-

mieszczenia lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją ulokowane zostaną na istniejącym placu 

zabaw dla dzieci, który w ramach zadania zostanie przeniesiony na południowo-wschodnią część 

terenu inwestycji. Zostanie zachowana istniejąca geometria dachu, który zaprojektowany został 

o tym samym kącie nachylenia, wysokości kalenicy i okapu jak w części istniejącej budynku 

szkoły. Koszt rozbudowy szkoły o sale lekcyjne to 1 186 075,47 zł. Kolejny etap rozbudowy 

Szkoły Podstawowej w Dobieszynie polegał będzie na rozbudowie obiektu o salę gimnastyczną 

o powierzchni 314,04 m2. Sala gimnastyczna zaprojektowana została wzdłuż drogi powiatowej 

(w kierunku południowo – zachodnim). 

 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu 

W Szkole Podstawowej w Jedliczu wymieniono wykładzinę podłogową w 4 salach lekcyjnych na 

III piętrze w budynku „nowej szkoły”, wykonano drobne naprawy, naprawiono i pomalowano 

elementy urządzeń na placu zabaw i Miasteczka Ruchu Drogowego. Ponadto w budynku „nowej 

szkoły” wycyklinowano i pomalowano parkiet w sali gimnastycznej, pomalowano linie boiskowe 

i wymieniono listwy przyścienne, uzupełniono ubytki i pomalowano lamperie na wszystkich pię-
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trach i klatkach schodowych, pomalowano barierki na klatkach schodowych, uzupełniono ubytki 

i pomalowano lamperie na klatce schodowej w kuchni, wymieniono podłogę na korytarzu pierw-

szego piętra, naprawiono uszkodzone ławki we wszystkich klasach na III piętrze. 

W budynku „starej szkoły” odnowiono ściany, lamperie i sufity w trzech salach lekcyjnych znaj-

dujących się na piętrze budynku. Dodatkowo w trzech salach wymieniono zużyte linoleum oraz 

pomalowano barierki na klatce schodowej szkoły. Naprawione zostały uszkodzone meble, ławki 

i krzesełka. 

 

 Szkoła Podstawowa w Moderówce 

 

W Szkole Podstawowej w Moderówce wykonano malowanie ścian i cyklinowanie parkietu w sali 

lekcyjnej oraz w pokoju nauczycielskim. Dla poprawy estetyki na korytarzach szkolnych oraz 

klatkach schodowych zmieniono starą boazerię na tynk mozaikowy. Wykonano remont placu 

zabaw. 

 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce 

 

W Szkole Podstawowej w Piotrówce pomalowano 4 pomieszczenia, wyremontowano podłogi w 6 

salach lekcyjnych oraz w 2 pomieszczeniach szatni, gdzie stary parkiet wymieniono 

na wykładzinę PCV. Dodatkowo w sali gimnastycznej stary parkiet wymieniony został 

na wykładzinę sportową PCV, pomalowano ściany i sufit oraz odnowiono drabinki ścienne, słu-

żące do ćwiczeń. Do sali lekcyjnej klasy I wstawiono nowe drzwi. Przed wejściem głównym 

i bocznym szkoły uzupełnione zostały płytki na schodach oraz naprawiono poszycie dachu. 

W Szkole Filialnej w Podniebylu wykonano remont polegający na kompleksowej wymianie insta-

lacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły. Stare ogrzewanie gazowe zostało zastąpione 

instalacją centralnego ogrzewania, zamontowany został nowy kocioł kondensacyjny oraz 18 

grzejników. Dzięki inwestycji zwiększyła się efektywność energetyczna budynku. Koszt inwesty-

cji to: 64 689,54 zł. 

 Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku 

W Szkole Podstawowej w Potoku w ubiegłym roku pomalowano 2 sale dydaktyczne oraz kory-

tarz na I piętrze. Wykonano nowy tynk mozaikowy na korytarzu głównym budynku. W trzech 

klasach lekcyjnych została położona wykładzina i zakupiono: meble, ławeczki i krzesełka dla 

trzech klas lekcyjnych oraz tablicę interaktywną. Ponadto w szkole dokonano przebudowy ko-

tłowni gazowej znajdującej się w budynku. Stare wyeksploatowane kotły zostały wymienione na 

nowy kocioł kondensacyjny. Dodatkowo wykonano trzy obiegi grzewcze c.o. Przeprowadzony 

został również remont pomieszczenia kotłowni, gdzie zostało wykonane nowe odwodnienie oraz 

wymieniono płytki posadzkowe i ścienne. Koszt całego zadania to kwota 126 482,94 zł.  

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi 

W Zespole Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi wymieniono podłogę w sali lekcyjnej klasy IV, 

odmalowano 2 sale lekcyjne klas IV, VII, odmalowano lamperie na korytarzu na I piętrze, wyko-

nano zabezpieczenia na I piętrze – podwyższono balustradę przy schodach wewnętrznych. Wyko-

nano remont sal lekcyjnych w klasach VII i VIII - starą nawierzchnię parkietową zamieniono 

nową podłogą. Wyremontowana została sala gimnastyczna (wykonano zaprawki i odmalowano 

ściany) oraz wykonano remont szatni znajdującej się przy sali gimnastycznej. Ponadto dzięki 

pozyskanemu wsparciu finansowemu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w do-
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mu” oraz środkom z budżetu Gminy Jedlicze udało się przeprowadzić niezbędny remont kom-

pleksu kuchennego. Kuchnia po remoncie zyskała nowy wygląd oraz wyposażenie. Wprowadzo-

ne udogodnienia ułatwiają organizację pracy oraz przyczyniły się do uzyskania jeszcze wyższych 

standardów żywieniowych. Wsparcie finansowe w ramach programu wyniosło 79 989,15 zł. Po-

zostałą część kwoty czyli 48 488,07 zł stanowiły środki budżetu Gminy Jedlicze. Całkowity koszt 

remontu i doposażenia kuchni wyniósł 128 477,22 zł. 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu pomalowano w 2 klasach ściany w celu właści-

wego zamontowania tablic interaktywnych, pomalowano pomieszczenie piwniczne w przedszkolu 

i część lamperii w szatni w przedszkolu. Pomalowano konstrukcję tablic do koszykówki, wymie-

niono tablicę ostrzegawczą na placu zabaw, pomalowano klatkę schodową szkoły. Ponadto 

w Zespole wyremontowana została duża i mała szatnia oraz dokonano wymiany podłóg w trzech 

klasach lekcyjnych, ulokowanych na piętrze (sala nr 4, 5, 6). Odremontowana została sala gimna-

styczna, gdzie pomalowano ściany i wymieniono drabinki gimnastyczne. Dodatkowo odnowione 

zostało pomieszczenie nauczyciela wychowania fizycznego. Naprawione zostało zadaszenie nad 

wejściem do szkoły, naprawiono również uszkodzenie w elewacji budynku od strony placu zabaw 

oraz zakończono remont murku. Na placu zabaw dla najmłodszych wykonano prace remontowe. 

Zakres wykonanych robót obejmował demontaż zniszczonej i zużytej starej nawierzchni z płyt 

oraz zastąpienie jej nową nawierzchnią bezpieczną wykonaną w technologii wylewanej. Dodat-

kowo częściowo została zmodernizowana również istniejąca podbudowa pod wykonanie nowej 

nawierzchni. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 47 818,71 zł. Naprawione zostały również 

drewniane elementy wyposażenia. 

 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu 

W Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu odnowione zostało wejście główne oraz wymieniono 

tablicę rozdzielczą i instalację elektryczną na parterze budynku. Wyremontowane zostały po-

mieszczenia w piwnicy budynku oraz pomieszczenie socjalne, które wyposażono w nowe meble. 

Zamontowana została klimatyzacja na parterze w sali zajęć dzieci najmłodszych, magazynie in-

tendenta oraz na piętrze w sali zajęć dzieci najstarszych. W Przedszkolu Filialnym w Potoku zain-

stalowano nową klimatyzację, w pomieszczeniu magazynu intendenta. 

Organizacja pracy szkół 

 

Corocznie w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Jedlicze na 

dany rok szkolny zorganizowana jest praca szkół i przedszkoli, po uprzednim zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną, Związki zawodowe i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W roku 

szkolnym 2020/2021 burmistrz zatwierdził 52 arkusze organizacji szkół, w tym (projekty arkuszy 

– 9 i 43 aneksy do arkuszy). 

Uczniowie 

W roku szkolnym 2020/2021 ogółem w szkołach podstawowych jest 1 099 uczniów. W podziale 

na poszczególne placówki liczba uczniów przedstawia się następująco: 

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu 517 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi 118 

Szkoła Podstawowa w Moderówce 92 
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Szkoła Podstawowa w Dobieszynie 82 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu 76 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku 74 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce  

w tym Szkoła Filialna w Podniebylu 

72 

7 

Szkoła Podstawowa w Długiem 68 

 

Zestawienie kwot subwencji pozyskanej i utraconej w 2020 r.  

Jednostka Ilość 

uczniów 

Ilość uczniów 

z innych gmin 

uczęszczają-

cych do szko-

ły 

Kwota subwen-

cji na uczniów 

z innych gmin 

Ilość 

uczniów 

z obwodu 

uczęszczają-

cych do 

szkół poza 

gminą 

Kwota subwen-

cji na uczniów 

z obwodu 

uczęszczających 

do szkół poza 

gminą 

Szkoła Podstawowa 

w Jedliczu 

517 23 155 810,51 zł 53 359 041,61 zł 

Zespół Szkolno Przed-

szkolny w Jaszczwi 

118 0 0 zł 14 145 731,60 zł 

Szkoła Podstawowa 

w Moderówce 

92 12 124 912,80 zł 16 166 550,40 zł 

Szkoła Podstawowa 

w Dobieszynie 

82 4 46 924,91 zł 60 703 873,80 zł 

Zespół Szkolno Przed-

szkolny  w Żarnowcu 

76 4 46 924,91 zł 16 187 699,64 zł 

Szkoła Podstawowa 

w Potoku 

74 1 11 731,23 zł 68 797 723,64 zł 

Szkoła Podstawowa 

w Piotrówce 

72 1 11 731,23 zł 12 140 774,76 zł 

w tym w Szkole Filial-

nej w Podniebylu 

7 0 0 zł 0 0 zł 

Szkoła Podstawowa 

w Długiem 

68 1 11 731,23 zł 9  105 581,07 zł 

Razem szkoły 1099 46 409 766,82 zł 248 2 606 976,14 zł 

 

Obliczeń powyższych kwot subwencji dokonano na podstawie metryczki subwencji oświatowej 

na 2021 r. wg danych z 30 września 2020 r. Brano pod uwagę poszczególne kategorie: Sa z wagą 

1, P1 z waga 0,4, P2 z wagą 0,15, P3 z wagą 0,2, P 49 z waga 0,025 przy standardzie finansowym 

A–6069,377 oraz wskaźniku korygującym Di-1,0889325559. 

 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w dwóch formach: w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 

W roku szkolnym 2020/2021 ogółem w klasach „0” i przedszkolach było 353 uczniów, w tym: 

 

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu 

w tym Jedlicze 

           Potok 

163 

95 

68 

Samorządowe Przedszkole w Jaszczwi 69 

Samorządowe Przedszkole w Żarnowcu 25 

Oddziały przedszkolne: 

Oddział przedszkolny przy SP w Jedliczu 37 

Oddział przedszkolny przy SP w Piotrówce 

w tym oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Podniebylu 

22 

11 
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Oddział przedszkolny przy SP w Dobieszynie 19 

Oddział przedszkolny przy SP w Moderówce  9 

Oddział przedszkolny przy SP w Długiem 9 

 

Średnia liczba uczniów w oddziale klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych kosztów nau-

czania. Mała ilości uczniów, co prawda przekłada się na korzystniejsze warunki pracy nauczycie-

li, pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do uczniów, ale znacznie zwiększa koszty 

w danej szkole, co z kolei ma bezpośredni wpływ na koszty prowadzenia placówki szkolnej. 

Średnia liczba uczniów w oddziale klasowym w roku szkolnym 2020/2021 w podziale na po-

szczególne placówki: 

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu 24,09 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi 16,86 

Szkoła Podstawowa w Moderówce 12,63 

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie 11,22 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu 10,86 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku 10,57 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce  8,56 

Szkoła Podstawowa w Długiem 8,56 

 

Liczba uczniów przypadających na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski jest obok średniej 

wielkości oddziału klasowego, najbardziej powszechną miarą efektywności szkół. Średnia liczba 

uczniów w roku szkolnym 2020/2021 przypadająca na 1 przeliczeniowy etat nauczycielski 

w podziale na poszczególne placówki: 

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu 12,31 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu 7,88 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi 7,74 

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie 7,56 

Szkoła Podstawowa w Moderówce 7 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce  6,8 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku 6,19 

Szkoła Podstawowa w Długiem 5,64 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 zostało rozłączonych 

189,5 godzin zajęć lekcyjnych zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie edukacyjnym. Są to 

znaczące zmiany w arkuszach organizacji pracy szkół.  

 

 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2020/2021 

Ilość godzin w klasach łączonych 232,5 43 

* zestawienie nie zawiera łączeń wychowania fizycznego 

Bazowaliśmy nie tylko na przedmiotach kluczowych takich jak: język polski, matematyka, histo-

ria, przyroda, ale również znalazły się tutaj godziny z edukacji wczesnoszkolnej. Jednak te zmia-

ny pociągają również za sobą skutki finansowe, dlatego cały czas szukamy takich rozwiązań, aby 

one były dobre, zarówno dla gminy, jak i dla uczniów. 
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Nauczyciele, administracja i pracownicy obsługi 

Zapewnienie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej jest warunkiem niezbędnym do pod-

noszenia jakości i efektywności kształcenia oraz wzmocnienia atrakcyjności nauczania. Analizu-

jąc zatrudnienie na przestrzeni kilku lat należy stwierdzić, że obecnie kadra nauczycielska posiada 

najwyższe kwalifikacje, ponieważ znaczną większość stanowią nauczyciele dyplomowani. Jest to 

kadra najbardziej doświadczona, ale i bardzo kosztowna. Wśród czynnych nauczycieli nie brakuje 

osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia dwóch lub więcej rodzajów zajęć.  

 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach pracuje 193 nauczycieli oraz 34 pracowników obsługi 

na 28,5 etatach przeliczeniowych. Liczba nauczycieli w szkołach według stopnia awansu wynosi 

137,10 etatów przeliczeniowych, w tym: 

nauczyciele dyplomowani 110,43 

nauczyciele mianowani 12,17 

nauczyciele kontraktowi 11,77 

nauczyciele stażyści 2,73 

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolach pracuje 26 nauczycieli na 19,1 etatów przelicze-

niowych: 

- w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu –16 nauczycieli na 13,44 etatu przeliczeniowego,  

- w Samorządowym Przedszkolu w Jaszczwi – 6 nauczycieli na 3,59 etatu przeliczeniowego, 

- w Samorządowym Przedszkolu w Żarnowcu – 4 nauczycieli na 2,07 etatu przeliczeniowego. 

Liczba nauczycieli przedszkoli według stopnia awansu wynosi 19,10 etatów przeliczeniowych, 

w tym: 

nauczyciele dyplomowani 9,5 

nauczyciele mianowani 2,46 

nauczyciele kontraktowi 5,14 

nauczyciele stażyści 2 

 

W roku szkolnym 2020/21 w przedszkolach pracuje 16 pracowników obsługi, którzy są zatrud-

nieni na 14,75 etatu przeliczeniowego: 

- w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu – 11 osób na 10 etatach przeliczeniowych, 

- w Samorządowym Przedszkolu w Jaszczwi – 3 osoby na 3 etatach przeliczeniowych, 

- w Samorządowym Przedszkolu w Żarnowcu – 2 osoby na 1,75 etatu przeliczeniowego. 

 

Dowóz uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych  

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, dla uczniów spełniających kryterium określone w ustawie 

organizowane jest dowożenie. Dowożenie jest organizowane w przypadku gdy odległość z domu 

do szkoły dla uczniów: 

- klas I-IV szkół podstawowych przekraczająca 3 km, 

- klas V-VIII szkół podstawowych przekracza 4 km 

Gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę również w przypadku, gdy droga dziecka 

z domu do szkoły, mieszkającego w obwodzie, nie przekracza w/w odległości. Wobec powyższe-

go z dowozu korzystają również uczniowie mieszkający na trasie przejazdu autobusu. W roku 

szkolnym 2020/2021 z dowozu korzysta ogółem 38 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piotrów-

ce. Dzieci są dowożone na trasie: Podniebyle - Piotrówka oraz Piotrówka – Podniebyle (Przysta-

nek 1 – Podniebyle - Szkoła Podstawowa w Podniebylu – 17 uczniów, Przystanek 2 – Poręby -  

skrzyżowanie  na Długie – 12 uczniów, Przystanek 3 – Piotrówka - granica Łubno Opace – 9 
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uczniów)  przez przewoźnika: Firma Handlowo-Usługowa Józef Fornal wybranego na podstawie 

zapytania ofertowego. Kwota wydatkowana w 2020 r. na tę formę dowozu wyniosła 27 000,00 zł.  

 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021 

W ramach realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych 

na terenie gminy - Gmina Jedlicze zapewniła bezpłatny zorganizowany dojazd dzieci do: 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Krośnie, 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku, 

- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie. 

W roku szkolnym 2020/2021 dowozi się ogółem 37 uczniów niepełnosprawnych, gdzie 

21 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Krośnie dowozi przewoźnik 

REHI Mariusz Świerczek, 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysz-

taku dowozi przewoźnik Gunia Łukasz, 8 uczniów dowożą rodzice oraz 7 uczniów dowożonych 

jest w  oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przewoźnicy zostali 

wybrani na podstawie zapytania ofertowego. 

Całkowity koszt dowozu uczniów w 2020 r. wyniósł: 104 107,32 zł, z czego prawie 93 603,00 zł 

to koszt dowozu uczniów do placówek oświatowych funkcjonujących poza gminą organizowany 

na podstawie umowy z przewoźnikiem oraz dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, natomiast 10 504,32 zł to koszt dowozu niepełnosprawnych uczniów 

do placówek oświatowych funkcjonujących poza gminą, gdzie dowóz i opiekę sprawują rodzice. 

 

Opieka świetlicowa 

W szkołach organizowane są zajęcia świetlicowe. W roku szkolnym 2020/2021 zorganizowano 

140 godzin świetlicy szkolnej.  

 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2020/2021 

Ilość godzin świetlicy szkolnej 80 140 

 

Pomoc psychologiczno pedagogiczna i kształcenie specjalne 

W naszych szkołach wzrasta liczba uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, zarówno 

tych, którym należy pomagać w przezwyciężaniu ich trudności jak i tych, których zdolności 

i umiejętności należy rozwijać. Dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi opraco-

wywane są Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne zgodnie, z którymi realizowane 

są ich indywidualne potrzeby edukacyjne. Wszystkie szkoły objęte są opieką pomocy psycholo-

giczno - pedagogicznej.  

W trosce o dzieci, które potrzebują pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 

2020/2021 w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 dołożyliśmy 37 godzin takiej pomocy. 

 

 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2020/2021 

Ilość godzin pomocy psychologiczno 

pedagogicznej (w tym pedagog, logope-

da) 

97 134 

 

Realizacja kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2020/2021 

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach oświatowych Gminy Jedlicze realizuje się dla 

uczniów, według potrzeb, kształcenie specjalne. 
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Rewalidacja indywidualna prowadzona jest ogółem dla 35 uczniów szkół i przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze w liczbie 67 godzin ogółem. 

 

 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest ogółem dla 5 uczniów w liczbie ogó-

łem - 5 godzin tygodniowo: ZSP Jaszczew – 2 uczniów w liczbie 2 godzin, Przedszkole Jedlicze – 

2 uczniów w liczbie 2 godzin, SP Długie – 1 uczeń w liczbie 1 godziny tygodniowo. 

 

Poza tym w roku szkolnym 2020/2021 realizowano nauczanie indywidualne dla 3 uczniów (SP 

Jedlicze) w ilości 24 godzin.  

Indywidualny Program Nauki prowadzony jest ogółem dla 2 uczniów, w dwóch szkołach (SP 

Jedlicze oraz ZSP Żarnowiec) w liczbie 5 godzin. 

Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia w roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest dla 2 

uczniów (SP Jedlicze) w wymiarze 11 godzin ogółem. 

Dodatkowa, bezpłatna nauka języka polskiego (uzupełnienie braków języka polskiego -

uczeń powracający z zagranicy) w roku szkolnym 2020/2021 realizowane jest dla 1 ucznia (SP 

Jedlicze) w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

 

Pomoc socjalna dla uczniów  

Wśród form pomocy socjalnej kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym są: 

 dożywianie, 

 stypendia szkolne, 

 zasiłki szkolne, 

 program wyprawka szkolna. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina Jedlicze wspomagała uczniów w formie stypendiów 

szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych 

oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkiwali na terenie Gminy Jedlicze. Kryterium do-

chodowe uprawniające do pomocy określone było w kwocie 528 zł netto na członka rodziny. 

Stypendium szkolne przyznawane było w kwocie od 99,20 do 248,00 zł miesięcznie. Kwota przy-

znanego stypendium uzależniona jest od progu dochodowego rodziny, ustalonego Uchwałą Rady 

Miejskiej w Jedliczu. 
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Rok szkolny 2019/2020: 

Liczba wniosków ogółem – 91 

Liczba wniosków załatwionych pozytywnie – 89. Na liczbę tą składali się uczniowie: 

 szkół podstawowych – 64 

 szkół ponadpodstawowych – 25 

 

Rok szkolny 2020/2021: 

Liczba wniosków ogółem – 89 

Liczba wniosków załatwionych pozytywnie – 75. Na liczbę tą składali się uczniowie: 

 szkół podstawowych – 44 

 szkół ponadpodstawowych – 31 

Łączna kwota wypłaconych stypendiów w okresie od I do VI 2020 r. i od IX do XII 2020 r. 

113 852,50 złotych. 

 

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2020/2021 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie niepełnosprawni ze szkół ponadgimnazjalnych, 

tj. branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum objęci byli rządowym pro-

gramem pn. „Wyprawka szkolna”. Na ten cel wydatkowano 3 977,09 złotych. 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie było posiadanie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

w tym poradnię specjalistyczną. Z tego programu korzystało 9 uczniów. 

 

Kontrola obowiązku szkolnego i nauki 

Wśród wielu zadań oświatowych przypisanych gminie jest również sprawowanie kontroli obo-

wiązku nauki, którym objęta jest młodzież od 16 do 18 roku życia. W roku szkolnym 2020/2021 

wszczęto 2 postępowania administracyjne. Wszczęte postępowanie doprowadziło do ustalenia 

miejsca realizacji obowiązku nauki przez uczniów. Obowiązek szkolny, któremu podlegają ucz-

niowie w wieku od 7 do 16 lat, sprawują dyrektorzy szkół podstawowych. Wszczęli oni 54 postę-

powań administracyjnych, które zakończyły się ustaleniem miejsca spełnienia obowiązku szkol-

nego. 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania zgodnie z wymogami prawa i potrzebami na 

realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano w 2020 r. 82 078,27 zł, z czego 

wykorzystano 41 708,82 zł. 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników na podstawie obowiązujących przepisów 

mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pod warunkiem spełnienia 

ustawowych wymogów. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę Burmistrz przyzna-

je dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w po-

staci dotacji celowej. W roku 2020 dofinansowano kształcenie 4 pracowników młodocianych na 

łączną kwotę 30 071,43 złotych. 
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Nagrody dla najlepszych nauczycieli 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej co roku przyznawane są nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze 

dla najlepszych nauczycieli wytypowanych przez dyrektorów, rady pedagogiczne lub związki 

zawodowe. W roku szkolnym 2020/2021 wśród najlepszych znalazło się 8 nauczycieli (Bril Piotr, 

Buczyńska Celina, Gałowicz Andrzej, Gardygała Beata, Izowit Mirosław, Kazalska Agata, Pacek 

Mariola, Słabniak Dagmara). 

 

Nagrody dla najlepszych uczniów 

Najlepsi uczniowie jedlickich szkół podstawowych za swoje osiągnięcia naukowe, sportowe 

i artystyczne corocznie są nagradzani przez Burmistrza Gminy Jedlicze. W roku szkolnym 

2019/2020 w gronie najlepszych znalazło się 20 uczniów (Kamila Bełch, Dominika Bondaronek, 

Szymon Bril, Szymon Dudzik, Mateusz Fałat, Katarzyna Haniebnik, Oliwia Kobak, Rafał Ku-

czek, Emilia Munia, Maja Munia, Karol Słabniak, Mikołaj Strugała, Gabriela Szymbara, Oliwia 

Szymbara, Adriana Waszeciak, Bartosz Waśko, Marcel Werner, Maria Wojtowicz, Mateusz Za-

borowski, Julia Zych). 

W dniu 28 października 2020 r Rada Miejska w Jedliczu podjęła uchwałę Nr XXXIII/244/2020 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze. 

Powyższa uchwała realizuje cele określone w Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdol-

nionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Jedlicze. Ma również za zadanie motywować i wspierać uczniów do rozwoju i wzrostu 

aspiracji. Regulamin ten określa szczegółowe warunki, po spełnieniu których uczniom przyzna-

wane są stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia. Nagrodzeni ucznio-

wie będą stanowić pozytywny wzorzec dla innych uczniów. 

 

Młodzieżowa Rada Miejska 

 

W 2020 r. ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiczną odbyła się jedna sesja Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Jedliczu. Podczas tej sesji młodzi radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Jedlicze. Była to ostatnia sesja I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 

W dniu 29 września 2020 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu II 

kadencji na lata 2020 – 2022 podczas których wyłoniono nowych radnych. 

 

Projekty realizowane przez placówki oświatowe w 2020 roku 

 „E-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze  

Celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzy-

stania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia z terenu Gminy 

Jedlicze. Projekt  realizowany był w okresie od 02.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Wartość dofinan-

sowania projektu wyniosła 134 397,01 zł. 

 Integracja społeczności romskiej w Polsce  

Ogólnopolski, wieloletni rządowy program pomocowy, skierowany do obywateli polskich pocho-

dzenia romskiego, w którym uczestniczyła Szkoła Podstawowa w Moderówce. W 2020 roku na 
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realizację zadań w ramach programu pozyskano dotację celową Ministra Edukacji Narodowej, 

w łącznej kwocie 3 920,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy integracyjnej, dofi-

nansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru dla uczniów szkoły, doposażenie 

świetlicy szkolnej w niezbędne pomoce edukacyjne, a także na zakup pomocy dydaktycznych 

i książek oraz zorganizowanie dodatkowych godzin zajęć indywidualnych z uczniem romskim, 

rozwijającym umiejętności mówienia i pisania w języku polskim.  

 Szkolny Klub Sportowy  

Ogólnopolski program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego operatorem 

był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, mający na celu umożli-

wienie podejmowania przez dzieci i młodzież różnorodnej aktywności fizycznej, w formie poza-

lekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wy-

chowania fizycznego w danej szkole. W ramach programu grupy dzieci i młodzieży uczestniczą 

w dodatkowych zajęciach sportowych, w wymiarze jednej godziny zegarowej 2 razy w tygodniu. 

Wartość programu w 2020 roku wyniosła 45.450,00 zł (w tym 25.200,00 zł pozyskanych w for-

mie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki). W programie uczestniczyły szkoły: SP 

Długie, SP Dobieszyn, SP Jedlicze, SP Moderówka, SP Piotrówka, SP Potok, ZS-P Jaszczew, ZS-

P Żarnowiec.   

 Umiem pływać  

Ogólnopolski, wieloletni rządowy program powszechnej nauki pływania, skierowany do uczniów 

klas I – III szkół podstawowych, realizowany przez Ministerstwo Sportu, w którym uczestniczyła 

Szkoła Podstawowa w Jedliczu.  Celem programu jest opanowanie przez uczestników zajęć pod-

stawowych umiejętności pływackich oraz nabycie przez nich wiedzy i umiejętności bezpiecznego 

przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych. Wartość całkowita zadania w 2020 r. 

wyniosła 12 043,50 zł, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 4 398,60 zł, 

wkład własny Gminy w kwocie 7 644,90 zł. W ramach programu piętnastoosobowe grupy 

uczniów klas I-III odbywały zajęcia nauki pływania, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdej 

grupy, w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie. W zajęciach uczestniczyło łącznie 45 uczniów, 

podzielonych na 3 grupy ćwiczebne.  

 POWER – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  

Projekt został złożony w październiku 2019 roku i będzie realizowany w latach 2020/2021 

w Szkole Podstawowej w Jedliczu. Jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji kluczo-

wych, w tym szczególnie nauki języków obcych, rozwijania umiejętności uczenia się, nabywania 

nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 

obywatelstwa europejskiego. Biorąc udział w działaniach projektowych, uczniowie mogą także 

zdobyć i pogłębić umiejętność pracy w międzynarodowej grupie, rozwijania relacji społecznych, 

doskonalenia umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania 

oraz realizacji działań projektowych. Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie zagra-

nicznych wyjazdów grup uczniów trwających 7 dni, w trakcie których uczestnicy powinni reali-

zować program razem z rówieśnikami z zagranicznej szkoły i brać udział w zajęciach. Podczas 

wspólnych warsztatów opracowywane będą między innymi międzynarodowe materiały tematycz-

ne, służące do wykonania końcowych efektów w postaci broszur, prezentacji, ulotek, filmów lub 

innych form edukacyjnych pozwalających wzmocnić realizację głównego celu. Całkowity koszt 

projektu to 188 346,00 zł. Należy zaznaczyć, że uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.  

 Pomoce dydaktyczne  

Gmina Jedlicze w 2020 r. otrzymała dofinansowanie, na zakup wyposażenia w pomoce dydak-

tyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Piotrówce w wysokości 75 000,00 zł.  
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 „Program wyrównywania różnic między regionami III”  

Program finansowany ze środków PFRON. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie 

szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej 

ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych regiony słabiej rozwinięte gospodarczo 

i społecznie. W ramach programu Gmina Jedlicze w 2020 r. otrzymała dofinansowanie w wyso-

kości 6 199,20 zł na realizację zadania pn. „Przygotowanie podłoża pod wykładzinę antypośli-

zgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w Szkole 

Podstawowej w Jedliczu”. Całkowita wartość zadania wyniosła 17 712,00 zł. 

 Projekt Zdalna Szkoła  

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 

dotyczącego  realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, który jest realizowany przez Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa, Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości 67 899,92 zł. Pozyskane 

środki Gmina Jedlicze przeznaczyła na zakup 50 laptopów, które zostały przekazane Dyrektorom 

Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze: 

- 25 laptopów - Szkoła Podstawowa w Jedliczu,   

- 8 laptopów - Szkoła Podstawowa w Piotrówce,  

- 6 laptopów - Szkoła Podstawowa w Potoku,  

- 6 laptopów - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu,   

- 3 laptopy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi, 

- 1 laptop - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, 

- 1 laptop – Szkoła Podstawowa w Długiem.  

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz obowiązkiem prowadzenia 

zdalnej nauki zakupiony sprzęt był wsparciem dla uczniów, mających utrudniony dostęp do sprzę-

tu komputerowego w domu. 

 Projekt Zdalna Szkoła +   

Gmina Jedlicze w dniu 24 czerwca 2020 r. złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu 

sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy mają utrudnioną możliwość realizowania zdalnej 

nauki. Tym razem projekt nosił nazwę „zdalna szkoła+” i był realizowany w ramach Ogólnopol-

skiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 „Wyelimi-

nowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do  szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”.  

Dzięki uzyskanym środkom w wysokości 93 483,00 zł zakupiono 47 komputerów, które zostały 

przekazane następującym szkołom z terenu Gminy Jedlicze: 

- 15 komputerów – Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, 

- 15 komputerów – Szkoła Podstawowa w Moderówce, 

- 13 komputerów – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi, 

- 3 komputery – Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Piotrówce, 

- 1 komputer – Szkoła Podstawowa im. E. Łozińskiego w Potoku. 

 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”  

Gmina Jedlicze na podstawie złożonego wniosku otrzymała od Wojewody Podkarpackiego 

wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”. W ramach powyższego programu przeprowadzono modernizację 

pomieszczeń kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaszczwi. Wartość wsparcia finan-

sowego to 79 989,15 zł, a całkowity koszt modernizacji wyniósł 126 939,71 zł. 



 

87 

 

Dochody i wydatki na oświatę 

 

Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i placówek oświatowych to jedno 

z najważniejszych zadań. Gmina Jedlicze podobnie jak inne gminy w Polsce ponosi znaczny wy-

siłek finansowy w obszarze edukacji, bowiem ustawodawstwo precyzyjnie określa wymagania, 

do których należą zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń nauczycieli w zależności 

od stopnia awansu zawodowego oraz zapewnienie wydatków na doskonalenie i dokształcanie 

nauczycieli. Ponadto koszty stałe utrzymania 9 placówek oświatowych zajmują również znaczące 

miejsce w gminnym budżecie. 

 

Dochody gminy na oświatę w 2020 r. ogółem 

 

14 178 809,06 zł 

Subwencje 11 822 042,00 zł 

Dotacje 2 025 998,13 zł 

Inne dochody  330 768,93 zł 

w tym:  

opłaty za wyżywienie w przedszkolach 127 828,43 zł 

opłaty za wyżywienie w SP Jedlicze 59 563,36 zł 

opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze 57 654,50 zł 

pozostałe  

w tym: 

jednostki 

Urząd Gminy 

85 722,64 zł 

 

47 848,13 zł 

37 874,51 zł 

 

Wydatki gminy na oświatę w 2020 r. ogółem 

 

19 548 992,84 zł 

Wydatki szkół 14 515 012,12 zł 

Wydatki przedszkoli 2 662 090,06 zł 

Pozostałe wydatki 

w tym: 

wydatki na oświatę bieżące ZEASiP 

wydatki na oświatę Urząd Gminy 

2 371 890,57 zł 

 

182 772,54 zł 

2 189 118,03 zł 

 

Wydatki bieżące szkół w 2020 r. 

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu 5 169 697,13 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi 1 989 024,19 zł 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce  1 654 791,78 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu 1 478 561,48 zł 

Szkoła Podstawowa w Moderówce 1 406 846,64 zł 

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie 1 325 752,79 zł 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku 1 285 959,61 zł 

Szkoła Podstawowa w Długiem 1 246 766,94 zł 
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Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 ucznia w 2020 r. 

 
 

Wydatki szkół w stosunku do subwencji w 2020 r. 

 

Jednostka Wykonanie 

w 2020 

Wykonanie- wy-

datki finansowane 

z subwencji 

Subwencja szkoły Budżet gminy 

Różnica 

SP Długie 1 246 766,94 zł 1 141 510,62 zł 837 139,78 zł 304 370,84 zł 

SP Dobieszyn 1 325 752,79 zł 1 163 258,58 zł 1 061 327,28 zł 101 931,30 zł 

SP Jedlicze 5 169 697,13 zł 4 947 300,86 zł 3 823 035,84 zł 1 124 265,02 zł 

SP Moderówka 1 406 846,64 zł 1 272 724,49 zł 870 595,58 zł 402 128,91 zł 

SP Piotrówka 1 654 791,78 zł 1 342 366,96 zł 1 016 761,27 zł 325 605,69 zł 

SP Potok 1 285 959,61 zł 1 276 714,45 zł 956 999,47 zł 319 714,98 zł 

ZS-P Jaszczew 1 989 024,19 zł 1 268 883,07 zł 1 291 412,55 zł 22 529,48 zł 

ZS-P Żarnowiec 1 478 561,48 zł 1 057 063,05 zł 819 103,82 zł 237 959,23 zł 

Razem szkoły 15 557 400,56 zł 13 469 822,08 zł 10 676 375,59 zł 2 793 446,49 zł 

 

Samorządowy Żłobek w Jedliczu 

 

Dane finansowe dotyczące funkcjonowania w 2020 r. Samorządowego Żłobka w Jedliczu: 

 

Wysokość wydatków  poniesionych ogółem w związku z funkcjonowaniem Samorządowego 

Żłobka w Jedliczu w roku 2020 r.: 

-wydatki wykonane (wg. Rb- 28 S) od początku roku do dnia 31.12.2020 r. 590 253,06 zł 

-zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 38 563,21 zł  

 

Dochody otrzymane  (wg. RB- 27 S)  od początku roku do dnia 31.12.2020 r. 171 151,08 zł 

Należności pozostałe do zapłaty 5 653,99 zł 

 

Analizując potrzeby społeczne i cele strategiczne, zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze 

do 2020 r. czyli m.in. aktywna, zintegrowana społeczność lokalna, celem jest stworzenie dogod-
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nych warunków do życia i rozwoju dla mieszkańców gminy, a w proponowanych działaniach 

rewitalizacyjnych promowanie gminy jako miejsca przyjaznego do zamieszkania w celu ograni-

czenia zjawiska odpływu mieszkańców. 

Niewątpliwie Samorządowy Żłobek w Jedliczu jest ogólnodostępny i wzmaga atrakcyjność całej 

Gminy Jedlicze. 

Kolejny cel strategiczny to poprawa konkurencyjności gospodarczej gminy - wzrost przedsiębior-

czości mieszkańców, poprzez wzmocnienie współpracy z PUP na rzecz aktywizacji osób bezro-

botnych, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Takie cele realizować mają szansę Rodzice, którzy zostawiając dziecko w żłobku, pod okiem 

wykwalifikowanej kadry, podejmują konkretne działania zmierzające do poprawy sytuacji mate-

rialnej i społecznej własnej i swojej rodziny. 

Jednym z celów szczegółowych Programu Współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarzą-

dowymi jest: poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy 

Jedlicze. 

Samorządowy Żłobek w Jedliczu umożliwia corocznie 40 rodzinom z gminy Jedlicze zaspokoje-

nie potrzeby zapewnienia miejsca do opieki w warunkach zbliżonych do domowych, gdzie 

w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. 

Ponadto w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023 ankietowani 

wskazują rodziny z małymi dziećmi, jako drugą z kolei grupę społeczną, która powinna być 

głównym odbiorcą działań rewitalizacyjnych w Gminie Jedlicze. Trzecia w kolejności grupa to 

osoby bezrobotne, w dalszej kolejności niepełnosprawni, zagrożeni ubóstwem, czy wykluczeniem 

społecznym. 

Przy naborze do Samorządowego Żłobka w Jedliczu najwyżej premiowani są przedstawiciele tych 

właśnie grup. Zatem żłobek w Jedlicz jest elementem interwencji rewitalizacyjnej mieszkańców 

poszczególnych obszarów zagrożonych, ale i daje szansę pozostałym mieszkańcom gminy na 

skorzystanie ze swoich usług. 

Biorąc pod uwagę Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno Miasto, Krosno oraz 

Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka, Krościenko Wyżne 

oraz spójność ze Strategią Rozwoju Gminy Jedlicze, istnienie w 2020 roku Samorządowego 

Żłobka w Jedliczu pozwoliło na podniesienie standardu życia mieszkańców, którzy zdecydowali 

się na korzystanie z usług żłobka, a tym samym mogło podjąć działalność zawodową, jednocze-

śnie wpływając na tworzenie dogodnych warunków życia dla  mieszkańców  gminy. 

Kolejny rok działalności Samorządowego Żłobka w Jedliczu, to spore zainteresowanie rodziców 

zapisaniem dziecka do Samorządowego Żłobka w Jedliczu i w naborze na rok 2019/2020, liczba 

kandydatów była większa niż liczba dostępnych miejsc. Na chwilę obecną na liście rezerwowych 

jest wpisanych kilkanaścioro dzieci. 

 

Działalność Samorządowego Żłobka w Jedliczu w 2020 r.: 

 w placówce zatrudnionych było łącznie 9 pracowników, tj. dyrektor (pełen etat), pielęgniarka 

(pełen etat), 5 opiekunów (pełne etaty), 2 sprzątające (po pół etatu), 

 placówka jest przystosowana do przyjęcia i dysponuje 40 miejscami dla dzieci od ukończenia 

20 tyg. życia do lat 3, do placówki  było zapisanych 40 dzieci, 

 miniony rok to czas pandemii COVID-19, w którym specyfika pracy placówki była modyfi-

kowana, m. in. poprzez wprowadzenie: Regulaminu szczególnych zasad działalności placów-

ki w trakcie trwania pandemii COVID-19,  Procedur postępowania w Samorządowym Żłobku 

w Jedliczu, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zakażenie dziecka, pra-

cownika, klienta koronawirusem, stałe czuwanie dyrektora i pracowników nad przestrzega-
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niem zasad wprowadzonego reżimu sanitarnego, aktualizowanie zasad działalności Samorzą-

dowego Żłobka w Jedliczu do zmienianych Wytycznych Przeciwepidemiologicznych Głów-

nego Inspektora Sanitarnego, 

 w dniach 16.03 2020 r. - 24.05.2020 r. działalność Samorządowego Żłobka w Jedliczu była 

zawieszona (nie uczęszczały dzieci), na podstawie poleceń Wojewody Podkarpackiego, Roz-

porządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzją organu prowadzącego, 

 od 26.05.2020 r. liczebność grup dzieci była uzależniona od Wytycznych Przeciwepidemio-

logicznych Głównego Inspektora Sanitarnego (początkowo 12 dzieci w grupie), stopniowo 

zwiększana. 

Opiekunowie w obu grupach: Żyrafki i Tygryski realizowali w ciągu roku szkolnego Program 

wychowawczo- edukacyjny Samorządowego Żłobka w Jedliczu, zatwierdzony przez dyrektora. 

Ich celem było wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolno-

ści, talentów i predyspozycji. Dla sprawnej realizacji programu wychowawczo - edukacyjnego, 

w żłobku gromadzone były rozmaite pomoce dydaktyczne: książki, plansze, kukiełki, przybory 

gimnastyczne, itp. 

Przez cały rok szkolny prowadzono dokumentację rozwojowo - medyczną dzieci, nad którą czu-

wała pielęgniarka. Pracownicy dbali o aktywnie spędzany przez dzieci czas, w sezonie wiosenno - 

letnim na zabawę dowolną i zabawę na świeżym powietrzu, na placu zabaw, w okresie jesienno - 

zimowym krótkie spacery, w zależności od warunków pogodowych. 

Opiekunowie regularnie prowadzili dzienniki zajęć żłobka. W trakcie roku prowadzili obserwacje 

rozwojowe wszystkich dzieci i notowali je na arkuszach obserwacji zgodnie z przedziałem wie-

kowym dzieci. Uzyskane informacje wykorzystywane były do bieżącego planowania pracy z całą 

grupą oraz do wspomagania rozwoju dzieci w wynikających z diagnozy obszarach. Na koniec 

roku dokonali pisemnych sprawozdań z pracy opiekuńczo - wychowawczej w roku szkolnym 

2019/2020 w Samorządowym Żłobku w Jedliczu. 

Ponadto rodzice absolwentów Samorządowego Żłobka w Jedliczu, tj. dzieci rozpoczynających 

edukację przedszkolną od września 2020 r. otrzymali na koniec roku Informację o dziecku, 

w której opiekunowie przedstawili rozwój dzieci w poszczególnych sferach: fizycznej, umysłowej 

i społeczno - emocjonalnej. 

W codziennej pracy z najmłodszymi dużą uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współ-

działania dzieci w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, 

umiejętności wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, kształtowano  

umiejętności samoobsługowe i higieniczne. 

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli 

 

W związku z realizacja zadań statutowych w 2020 r. między innymi zaksięgowano 9 789 dowo-

dów księgowych, sporządzono ponad 500 sprawozdań oraz 967 list płac, sporządzono ponad 

1 800 dokumentów kadrowych umów, porozumień i angaży, przygotowano 211 umów dot. 

współpracy jednostek z innymi podmiotami, przeprowadzono 92 postępowania o udzielenie za-

mówienia w trybie zapytania ofertowego,  

Na stan 31.12.2020 roku w ZEASiP było zatrudnionych 20 osób w tym 6 pracowników obsługi. 
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Kultura, sport i rekreacja 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu 

 

Usługi biblioteczne w 2020 r.: 

 

liczba użytkowników biblioteki   2 253 

z usług biblioteki skorzystało 20 192 osób 

czytelnicy wypożyczyli ogółem 34 739 książek 

liczba udostępnień na miejscu 1 285 

ze stanowisk komputerowych skorzystało 537 użytkowników 

zakupiono i opracowano 1 655 woluminów 

otrzymano w darze 151 książek 

liczba zbiorów specjalnych 367 

w tym audiobooki 279 

całkowita liczba zbiorów bibliotecznych 64 796  

 

W 2020 r. wykonano prace remontowe w głównej bibliotece w Jedliczu polegające na pomalowa-

niu ścian, wymianie części regałów i  zamontowaniu nowych rolet. Odnowiono także ściany 

w bibliotece w Potoku oraz wymieniono najbardziej zniszczone regały na książki. Doposażono 

bibliotekę w dwa nowe komputery i dwa skanery. W jednostce głównej i na filiach zamontowano 

ochronne zabudowy szklane na biurka. 

 

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności biblioteki: 

 

1. Konkursy czytelnicze:  

 „Jedlickie opowieści, czyli jak to dawniej bywało” – konkurs literacki, 

 „Wakacyjny odlot z książką” - konkurs fotograficzny, 

 „Czy to bajka, czy nie bajka” – konkurs czytelniczy, 

 „Bajkowe misie” – konkurs plastyczny, 

 „W świecie baśni H. Ch. Andersena” – konkurs czytelniczy, 

 „Moja ulubiona baśń” – konkurs plastyczny, 

 „Wakacyjny Maraton Czytania” – konkurs czytelniczy, 

 „Zostań bohaterem książki” – konkurs fotograficzny, 

 „Przyroda w kolorach” - konkurs plastyczny, 

 „Czytelnik Roku 2020” – konkurs czytelniczy. 

2. Warsztaty biblioteczne: 

 Ferie z książką – tydzień zajęć dla dzieci, 

 Kartki dla Dziadka i Babci – warsztaty plastyczno-literackie,  

 „Niespodzianka dla babci i dziadka” - warsztaty plastyczne, 

 „Ferie z bajkami braci Grimm” - warsztaty plastyczno-literackie, 

 „Zimowa, styczniowa noc - obraz do bajki” – warsztaty plastyczne, 

 „Namaluj sobie książkę”- warsztaty malarskie na płótnie, 

 Pracownia modelarska – comiesięczne warsztaty klejenia modeli 3D. 

3. Spotkania autorsko-edukacyjne: 

 „O wierszykach i prozie” - spotkanie z Michałem Rusinkiem, 
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 Międzynarodowy Dzień Ptaków - spotkanie z Dorotą Mróz, 

 „Przyroda w czterech odsłonach” - spotkanie z Marią Stefanik (on-line), 

 „Żuma balonowa, gęsie pióro i podróż w nieznane” - spotkanie z Wojciechem Wajdą (on-

line), 

 „100. rocznica urodzin Jana Pawła II” – prezentacja poezji w wykonaniu Marii Stefanik  

(on-line), 

 Spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską (on-line), 

 Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Pławeckim (on-line), 

 „Wieczór Patriotyczny u Stojowskich” – organizacja wystawy  pt. „Cud nad Wisłą 100-

lece bitwy” oraz prezentacja literatury historycznej. 

4. Lekcje biblioteczne: 

 „Światowy Dzień Głośnego Czytania” - lekcja na temat twórczości Marii Konopnickiej, 

 „Kodowanie w Bibliotece” – zajęcia dla dzieci klas II i III SP w Długiem, 2 lekcje, 

 „Poczytaj mi…bibliotekarzu! - głośne czytanie przedszkolakom, 14 lekcji, 

 „Poczytajmy, posłuchajmy” – czytanie bajek dla najmłodszych, zajęcia feryjne, 

 Ferie z książką (kaligrafia dla początkujących, kodowanie na dywanie, bajki multime-

dialne) – tygodniowe zajęcia dla dzieci,  

 „Moja przyjaciółka Biblioteka” – zajęcia dla dzieci z klas I-II,  

 „Kolęda łączy pokolenia” – przypomnienie najpiękniejszych kolęd wraz z dziećmi z Oazy 

oraz wychowankami Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku, 

 „Spotkanie z książką w bibliotece” – zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, 

 „Kodowanie w bibliotece” – zajęcia z grą Scootie Go i Photonem, 

 Dzień puzzli – zajęcia z dziećmi i młodzieżą, 

 „Mord w Katyniu na polskich żołnierzach” – fakty i mity tego wydarzenia, lekcja histo-

ryczna z Katarzyną Kyc (współpraca z IPN Rzeszów), 

 Prezentacja eksponatów z Izby Regionalnej – zajęcia z dziećmi, 

 "Każdy lubi bajki - stacja biblioteka” - zajęcia dla przedszkolaków. 

5. Akcje czytelnicze: 

 Zakochaj się w książce na Walentynki, 

 Światowy dzień książki i praw autorskich,  

 Upominek dla mamy, 

 Od pierwszego roczku bez książeczki ani kroczku, 

 Dzień Dziecka w Bibliotece, 

 Wakacyjna Amnestia dla Czytelników, 

 Lato z Audiobookiem, 

 „Cała Polska czyta o zwierzętach – czytamy i my”  - czytanki multimedialne autorstwa 

Agnieszki Frączek dla dzieci, 

 „Balladyna” - NARODOWE CZYTANIE spotkanie z Anną Krawczyk (on-line), 

 Noc Bibliotek - gra terenowa „Zaczytani w ekologii”, 

 DOM – Dwudziestolecie Oczami Modernistów - prezentacja literatury dotyczącej historii 

Jedlicza, wystawa fotografii (współpraca z BWA Krosno), 

 Saneczki z biblioteczki, 

 Upominki świąteczne dla czytelników – ozdoby i książeczki, 

 Mała Książka Wielki Człowiek. 

6. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki „SuperBOOKersi” - 6 spotkań, stacjonarnie i on-line.  

7. Kursy językowe i zawodowe FunPakiet – ze szkoleń skorzystało 76 osób. 
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8. Literackie rocznice oraz wydarzenia historyczne – cykliczne informacje (plakaty, ogłoszenia 

on-line). 

 

Przygotowano: 

1. Wystawy biblioteczne: 

 „Upamiętniamy 75. Rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau”,  

 „Żołnierze Wyklęci”, 

 „Cud nad Wisłą”- wystawa książek, 

 „Bitwa Warszawska – stulecie zwycięstwa” – wystawa historyczna, 

 Bajkowe Misie – wystawa pokonkursowa, 

 DOM – Dwudziestolecie Oczami Modernistów - wystawa starych fotografii, 

 „Idą święta z książeczkami” – wystawa książek o tematyce świątecznej, 

 Maria Konopnicka w 110 rocznicę śmierci. 

2. Prezentacje multimedialne: 

 Domowa młodzieżowa modelarnia, 

 20 najpiękniejszych Bibliotek, 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – „Na jagody”, 

 „Ojczyste Powroty” – 102 rocznica Odzyskania Niepodległości, prezentacja poezji patrio-

tycznej Marii Stefanik, 

 Setna rocznica Cudu nad Wisłą, 

 Jubileusz 25-lecia LO w Jedliczu na starej fotografii,  

 Świąteczne propozycje czytelnicze dla dzieci. 

3. Czytanki, quizy, rebusy, krzyżówki (on-line): 

 „Przygody dziesięciu niesamowitych skarpetek”, 

 Teatrzyk Kamishibai „O panach palcach”, 

 „Złota kaczka” - majowe czytanki dla najmłodszych, 

 „Bajkoteka malucha” – 5  bajek multimedialnych, 

 Zagadkowy tydzień w bibliotece, 

 Bożonarodzeniowy kącik zagadkowy, 

 „Pomyśl i działaj” – rebusy biblioteczne, 

 „Rozrywki i gry umysłowe”. 

4. Warsztaty biblioteczne (on-line):  

 „Wielkanocny koszyczek”, 

 „Święcone Wielkanocne na wsi” – sposoby malowania pisanek, 

 „Wesołe hece w naszej bibliotece”, 

 „Tato zrób mi książkę”, 

 „Tworzymy wakacyjny pamiętnik”, 

 „Idą święta – stroiki świąteczne”. 

 

Działania podjęte w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych: 

1. Otrzymanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu w ramach udziału w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 10 500,00 zł, 

2. Otrzymanie dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną – dostęp do serwisu LEGIMI 
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(podjęcie współpracy z Konsorcjum Podkarpackim przy WiMBP w Rzeszowie) w kwocie 

6 000,00 zł, 

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w ramach 

projektu „Niewidomi czytają słuchając” –  bezpłatny dostęp do 160 cyfrowych książek mó-

wionych,  

4. Udział w kampanii „Biblioteka na to czeka” – pozyskanie 29 książek o tematyce historycznej 

od Instytutu Pamięci Narodowej, 

5. Udział w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowanym przez Instytut Książki. 

Otrzymanie  bezpłatnych wyprawek i gadżetów czytelniczych dla dzieci, mających na celu 

propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu 

 

W 2020 roku w związku z pandemią możliwe było zrealizowanie tylko części z zaplanowanych 

na ten rok wydarzeń. Wśród ważniejszych imprez kulturalnych należy wymienić: 

 Popisy uczniów Ogniska Muzycznego - prezentacje uczniów, którzy na co dzień ćwiczą grę 

na keyboardzie, akordeonie i saksofonie pod okiem instruktora i nauczyciela muzyki Jana 

Radonia, 

 Kino Sferyczne - podczas ferii zimowych w GOK Jedlicze i Dworze Stojowskich w Jaszczwi 

odbyły się projekcje edukacyjnych filmów w specjalnej, zainstalowanej kopule, 

 Wspólne Kolędowanie w Żarnowcu - impreza integrująca społeczność gminy Jedlicze, 

 Bal Karnawałowy dla dzieci- wspólna zabawa karnawałowa, 

 Dziecięcy karnawał - w Sali Domu Ludowego na Borku odbyła się zabawa dla najmłodszych 

zorganizowana przez Zarząd Osiedla przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, 

 Spotkanie z Panem Wojciechem Łuczakiem – Fundacja „Niezłomni”- w ramach obchodów 

Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, 19 Drużyna Harcerska „Invictus” im. Józefa Piłsud-

skiego w Jaszczwi i Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprosili na spotkanie z Panem 

Wojciechem Łuczakiem – prezesem Fundacji „Niezłomni” ze Szczecina, 

 Koncert z okazji Dnia Kobiet- w wyjątkowy wieczór dla Pań wystąpili sami mężczyźni, 

wspaniali muzycy: „Wowa z Charkowa” oraz Kapela Podwórkowa „Tanie Dranie”. 

 Transmisje online Liturgii Triduum Paschalnego oraz Mszy Świętych- transmisje online 

z kościołów z Jaszczwi, Potoka, Żarnowca,  

 Święto Konstytucji 3 Maja - Msza Św. w intencji Ojczyzny – Kościół Parafialny w Jedliczu 

oraz Złożenie przez Burmistrza Gminy Jedlicze Jolantę Urbanik kwiatów w imieniu Miesz-

kańców pod tablicą upamiętniającą twórców Konstytucji 3 Maja, 

 „Pejzaż ze Świętym”- prezentacja multimedialna - z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana 

Pawła II przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Antoniego w Jedliczu została wyświetlona pre-

zentacja multimedialna o życiu Karola Wojtyły oraz pontyfikacie papieża Jana Pawła II, 

 Popisy uczniów Ogniska Muzycznego –prezentacje umiejętności uczniów, którzy na co dzień 

kształcą się w Ognisku Muzycznym pod okiem instruktor muzyki Jana Radonia, 

 Przedstawienie dla dzieci pt. ”Podróże Baltazara Gąbki” – wakacyjny spektakl przygotowany 

przez Teatr Blaszany Bębenek, 

 Wakacje w Szkole Ludowej w Żarnowcu – wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci  

w wieku od 5 do 12 lat, 

 Warsztaty plastyczne „Dekoracje ze słońca”- wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci 

w wieku od 5 do 12 lat w parku przy Dworze Stojowskich w Jaszczwi, 

 W Szkole Ludowej w Żarnowcu – Jesienne warsztaty plastyczne, 
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 W Dworze Stojowskich w Jaszczwi – Oficynie- – Jesienne warsztaty plastyczne, 

 Oficyna Filmowa – Dwór Stojowskich w Jaszczwi –  cykliczne wyświetlanie bajek dla dzieci 

i filmów dla dorosłych, 

 W Dworze Stojowskich w Jaszczwi - Wieczór Patriotyczny upamiętniający przypadającą 

w  2020 r. 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, 

 spektakle pt. „Pinokio” i ”Piraci i skarb pustyni” dla dzieci z Samorządowego Przedszkole 

w Jedliczu i uczniów trzecich klas ze Szkoły Podstawowej w Jedliczu, 

 w Szkole Ludowej w Żarnowcu II Jesienne warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy 

mieli okazję wykonać kolorowe jesienne drzewa, 

 w Dworze Stojowskich w Jaszczwi – Oficynie II Jesienne warsztaty plastyczne, podczas któ-

rych uczestnicy mieli okazję wykonać kolorowe jesienne drzewa, 

 Święto Odzyskania Niepodległości – uroczysta Msza Święta, 

 Transmisja on-line Mszy Pasterkowej z kościoła w Jedliczu. 

 

Konkursy organizowane w 2020 roku: 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje Boże Narodzenie”- konkurs plastyczny organizowany 

przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z Gminą Jedlicze i Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Jedliczu dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu powiatu, 

 XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej- eliminacje gminne- 

konkurs poezji dla uczniów szkół podstawowych, 

 Konkurs plastyczny na „Projekt Kartki Wielkanocnej” on-line - konkurs dla uczniów szkół 

podstawowych klas I-III, klas IV-VI. Wykonane prace należało sfotografować i zdjęcie 

w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy GOK-u, 

 Konkurs plastyczny „Kwiatek dla mamy” on-line  - konkurs dla uczniów szkół podstawo-

wych klas I-III, klas IV-VI. Wykonane prace należało sfotografować i zdjęcie w formie elek-

tronicznej przesłać na adres mailowy GOK-u, 

 Konkurs plastyczny „Lalka szmacianka”- konkurs na wykonanie lalki dla uczniów szkół pod-

stawowych klas I-III, klas IV-VI, 

 Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa” on-line – konkurs na wykonanie 

ozdoby choinkowej, 

 Konkurs plastyczny „ŚWIĄTECZNE ANIOŁY” on-line – konkurs na wykonanie anioła 

z naturalnych materiałów. 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu 

 

Ze względu na pandemię i związane z tym wprowadzone obostrzenia, liczba imprez organizowa-

nych lub współorganizowanych przez GOSiR była ograniczona, w 2020 r. takich wydarzeń było 

50, łącznie uczestniczyło w nich 3 590 osób. 

 

Największe wydarzenia 2020 r. to: 

 Memoriał Zenona Jaracza w Łucznictwie, 

 Rajd Rowerowy przez miejscowości Gminy Jedlicze, 

 Zawody w Kolarstwie Górskim w ramach Podkarpackiej Ligi Rowerowej w formule XC,  

 Ogólnopolski Bieg Szlakiem M. Konopnickiej, 

 Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Łucznictwie. 
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Szeroką ofertę obiektów sportowo - rekreacyjnych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji stano-

wią:  

 hala sportowa wraz z siłownią, sauną, salą fitness, salonem masażu, ścianką wspinaczkową 

oraz zapleczem szatniowo- sanitarnym i gastronomicznym, 

 lodowisko, 

 kort tenisowy, 

 boisko do piłki plażowej, 

 zielona sala fitness, 

 strzelnica sportowa, 

 rekreacyjne place zabaw w Jedliczu i Dobieszynie. 

 

W ramach udostępniania bazy sportowo – rekreacyjnej z usług ośrodka w 2020 r. skorzystało 

łącznie: 30 631 osób. Największą popularnością cieszyły się: 

Aerobik 17 853 osób    

Hala sportowa 10 351 osób                                                                                                         

Lodowisko 635 osób 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności, wychodzi im 

naprzeciw oferując szeroką gamę atrakcyjnych zajęć skierowanych do różnych grup wiekowych. 

Oferta ta obejmuje: aerobik, crossfit, aktywny senior 50+, taniec, lekkoatletykę, kolarstwo gór-

skie, łucznictwo, piłkę siatkową, szachy, strzelectwo sportowe. 

 

Łącznie w 2020 r. z oferty GOSiR skorzystały 34 064 osoby. 

 

W ramach upowszechniania różnych form kultury fizycznej przy ośrodku funkcjonuje 7 sekcji 

sportowych zrzeszających łącznie w 2020 r. 153 członków: taneczna, lekkiej atletyki, kolarska, 

łucznicza, piłki siatkowej dziewcząt, szachowa, strzelectwa sportowego. 

 

Rok 2020 był bardzo trudnym czasem pod względem funkcjonowania ośrodków sportu. 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, z powodu wprowadzonych obostrzeń 

sanitarnych działalność GOSiR-u została mocno ograniczona. Jednakże nie był to rok całkowicie 

stracony. Wprawdzie nie doszła do skutku organizacja wielu cyklicznych wydarzeń sportowych, 

ale w zamian za to zrealizowano inwestycje, których przeprowadzenie w normalnym czasie, 

z wielu względów, byłoby mocno utrudnione. 

Dzięki akceptacji Burmistrza Gminy Jedlicze zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 

160 833,03 zł, które w znacznym stopniu wpłynęły na komfort korzystania z usług ośrodka: 

1. Kompleksowe odnowienie wszystkich pomieszczeń na obiekcie wraz z halą główną i widow-

nią – łączny koszt 15 000,00 zł – zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowa-

dzenia remontu. Prace zostały w całości wykonane przez pracowników GOSiR. 

2. Renowacja parkietu – łączny koszt 75 000,00 zł. 

3. Wymiana oświetlenia hali – łączny koszt 53 483,03 zł. 

4. Wymiana monitoringu – łączny koszt 17 350,00 zł. 

 

Bardzo ważnym elementem strategii rozwoju funkcjonowania Ośrodka było podpisanie w 2020 r. 

partnerskiej umowy współpracy z Karpacką Uczelnią Państwową w Krośnie. Porozumienie doty-

czy przede wszystkim podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie efektyw-

ności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu.  
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Jak co roku Ośrodek podejmował szereg działań mających na celu pozyskanie dodatkowych 

środków. Dzięki takim staraniom w 2020 udało się pozyskać łącznie: 20 268,62 zł. Na tę kwotę 

składa się:  

9 633,36 zł - wynajem powierzchni pod instalację automatów vendingowych 

6 650,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację projektu pn. „Sport 

lubimy - na łyżwach jeździmy. Popularyzacja łyżwiarstwa w Gminie Jedli-

cze” - zakup sprzętu i prowadzenie zajęć na lodowisku IV edycja 2020 r. 

Wartość całego projektu: 14 330,00 zł 

2 500,00 zł - darowizny lub prace wykonane na rzecz placówki przez partnerów ośrodka 

1 260,26 zł - wynajem pomieszczenia salonu masażu 

225,00 zł - wynajem pomieszczenia dla ośrodka szkolenia kierowców 

Pomoc społeczna 

 

Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy 

Jedlicze jest Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jedlicze na 

lata 2014-2020. Podstawą prawną Strategii jest art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 

gdzie wskazano, że jej opracowanie i realizacja należy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym. Dokument ten został przyjęty Uchwałą nr LX/388/2013 Rady Miejskiej 

w Jedliczu z dnia 26 listopada 2013 r. 

Uchwałą nr XXXVIII/268/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

przyjęta Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jedlicze na lata 

2021-2025. 

Wykonanie budżetu za 2020 r. wyniosło 27 764 403,37 zł. 

Wyżej wymieniona kwota obejmuje: 

1. Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 23 810 554,08 zł, w tym: 

16 471 663,61 zł - wypłata świadczeń wychowawczych (500+) wraz z obsługą 

6 548 031,34 zł - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego wraz z obsługą 

581 980,80 zł - realizacja programu „Dobry Start” wraz z obsługą 

132 200,00 zł - zasiłki na pokrycie strat spowodowanych klęską żywiołową 

54 820,45 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

20 899,57 zł - wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 

538,96 zł - realizacja wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 

419,35 zł - dodatki energetyczne z obsługą 

 

2. Środki własne Gminy – 2 941 430,51 zł, w tym: 

944 041,85 zł - utrzymanie Ośrodka 

803 023,87 zł - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych  

719 317,04 zł - opłata za pobyt mieszkańców w DPS 

132 756,91 zł - wypłata zasiłków celowych 

98 116,38 zł - środki własne na realizację programu „Asystent rodziny” 

75 000,00 zł - wkład własny Gminy do Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

60 771,49 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych 

58 319,99 zł - opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 

41 469,18 zł - opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

5 353,80 zł - wkład własny na realizację świadczeń rodzinnych 

2 260,00 zł - środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

1 000,00 zł - zarządzanie kryzysowe, zakup materiałów i wyposażenia 
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3. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy: 

439 820,95 zł - wypłata zasiłków stałych 

331 897,60 zł - wypłata zasiłków okresowych 

163 006,10 zł - dotacja na utrzymanie GOPS 

35 680,42 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 

32 129,71 zł - dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 

5 500,00 zł - pomoc materialna dla uczniów, którzy ucierpieli w wyniku klęski żywio-

łowej 

3 400,00 zł - środki na realizację programu, „Asystent rodziny” dodatki COVID-19 

984,00 zł - środki na realizację usługi remontowej. Poprawa sytuacji mieszkaniowej 

w ramach Programu integracji społeczności romskiej 

 

Pomoc społeczna 

W 2020 r. prawo do świadczeń z pomocy społecznej miały osoby i rodziny gdy: 

1. Dochód nie przekraczał  kryterium dochodowego ustalonego w zależności od struktury rodzi-

ny:  

 dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,  

 dla osoby w rodzinie  528 zł. 

2. Występowała co najmniej jedna z okoliczności: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepeł-

nosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzi-

nach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 

w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub 

d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzane przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego. Wywiad miał na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, ma-

jątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie. Wszelkie informacje, jakie uzyskał pra-

cownik socjalny były objęte tajemnicą służbową i mogły być wykorzystane jedynie dla celów 

przyznania świadczeń z pomocy społecznej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń pracownik 

socjalny kierował się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr 

osobistych.  

 

Szczegółowe dane o ilości rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 

2019 r. i 31 grudnia 2020 r. przedstawiają się następująco: 

Liczba rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej: 

31.12.2019 r. 401 

31.12.2020 r. 365 

Liczba osób w rodzinach: 

31.12.2019 r. 817 

31.12.2020 r. 696 

 

Główne powody przyznania pomocy w 2020 r : 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

ubóstwo 241 

długotrwała choroba 219 

bezrobocie 133 
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niepełnosprawność 125 

alkoholizm 71 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu  

gospodarstwa domowego 

66 

potrzeba ochrony macierzyństwa 44 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 16 

zdarzenie losowe 9 

 

W domach pomocy społecznej przebywało 25 osób. W schronisku w Dębicy tymczasowe schro-

nienie znalazło 6 osób z terenu Gminy Jedlicze.  

W 2020 r. opiekunki świadczyły usługi w 73 środowiskach. Pracownicy wspierali osoby potrze-

bujące w codziennych czynnościach, które ze względu na stan zdrowia nie mogły samodzielnie 

zaspokoić swoich potrzeb. Specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne świadczone były u 3 

dzieci, których stan zdrowia wymagał wsparcia w takiej formie. 

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 zajęcia w KIS 

(Klub Integracji Społecznej) w Jedliczu zostały zawieszone ze względu na to, że mają one charak-

ter grupowy. 

 

Programy realizowane w 2020 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu: 

 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – obejmował 

świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomo-

cy w postaci pokrycia kosztu zakupu ciepłego posiłku dla uczniów. 

 Program „Wspieraj Seniora” – finansowany ze środków budżetu państwa był odpowiedzią 

na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej. Celem jego było wsparcie na rzecz Seniorów, któ-

rzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa polega-

ła na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazaną potrzebą Seniora, najpilniejszych potrzeb, 

zakupów spożywczych, środków higienicznych i leków. 

 Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 – finansowana z Solidarnościowego Fundu-

szu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych miała za zadanie odciążenie członków rodzin lub 

opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 

zastępstwa. Dzięki temu osoby na co dzień sprawujące opiekę nad bliskimi czas wolny mogły 

przeznaczyć na odpoczynek i regenerację. Usługa ta służyć mogła również okresowemu za-

bezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powo-

dów nie mogli wykonywać swoich obowiązków. Wsparcie to adresowane było do członków 

rodzin i opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepeł-

nosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowany 

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zapewniał usługę asy-

stenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

dedykowany pełnoletnim osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacz-

nym. Celem programu było również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymu-

lowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności. Miał również na względzie 

przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, przeciwdziałanie wyklu-

czeniu społecznemu.  

 Program „Integracji społeczności romskiej na 2020 r.” – poprawa sytuacji mieszkaniowej 

rodzin romskich. Ta forma pomocy polegała na remoncie izolacji przeciwwilgociowej fun-

damentów i ścian piwnic części budynku mieszkalnego. 

 



 

100 

 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jedliczu  w porozumieniu z OSP Żarnowiec koordynował dostarczanie produktów pierwszej 

potrzeby dla osób objętych kwarantanną lub izolacją domową. 

 

W wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, jakie miały miejsce na terenie Gminy Jedli-

cze w dniu 27 czerwca 2020 r. wnioskowano do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o udzielenie wsparcia dla osób, które ucierpiały w powodzi 

na środki rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywio-

łowych. Łączna kwota wypłaconych zasiłków to 132 200,00 zł. Tą formą pomocy zostało obję-

tych 26 rodzin.  

W ramach „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele 

edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy 

dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 

2019-2021” wypłacono pomoc finansową dla 10 dzieci z rodzin, które zostały dotknięte klęską 

żywiołową. Łączna kwota zasiłków to 5 500,00 zł. 

 

Zadania z zakresu wspierania rodziny 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zatrudniał 2 asystentów na podstawie 

umowy o pracę.  

Współfinansowano  również koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach  opie-

kuńczo-wychowawczych.   

Asystenci rodziny pracowali z 19 rodzinami, w tym z 55 dziećmi, w których występowały pro-

blemy opiekuńczo-wychowawcze. 

W 2020 r. asystenci rodziny uczestniczyli  w szkoleniach o tematyce:   

1. Szkolenie między wspieraniem a interwencją – warsztat doskonalący pracownika socjalnego 

i asystenta rodziny. 

2. Organizacja pracy Asystenta rodziny w trakcie epidemii. 

3. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji przez przedsta-

wicieli instytucji pracujących z rodziną i dziećmi. 

W ubiegłym roku, dzięki wsparciu i pomocy asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego 

4 dzieci powróciło do 2 rodzin biologicznych. 

Praca asystenta koncentrowała się głównie na: pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca ro-

dzica, wzmacnianiu kompetencji rodziców, pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, 

pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, pomocy w poszukiwaniu 

pracy, pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, doradztwie w prowadzeniu gospo-

darstwa domowego, pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego, pomocy w wyrobieniu nawyków 

higienicznych i utrzymaniu czystości w otoczeniu.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu opracował Gminny Program Wspierania Rodzi-

ny na lata 2020-2022, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu Nr 

XXVII/189/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

Gminny Ośrodek pomocy realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie 

wypłaty świadczeń rodzinnych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. Ośrodkowi powierzono również wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów.  
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Szczegółowe dane o ilości rodzin pobierających świadczenia rodzinne oraz rodzin pobierających  

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. przed-

stawiają się następująco: 

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 

31.12.2019 r. 899 

31.12.2020 r. 799 

Liczba rodzin pobierających  świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

31.12.2019 r. 68 

31.12.2020 r. 51 

 

Uchwałą nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 marca 2016 r. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jedliczu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 

lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Celem świadczenia wycho-

wawczego było częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, które nie 

ukończyło 18 roku życia w wys. 500 zł miesięcznie. 

Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze: 

31.12.2019 r. 1645 

31.12.2020 r. 1687 

 

W 2018 r. powierzono Ośrodkowi realizacje Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ”Dobry start” Reali-

zując w/w zadanie w 2020 r. wypłacono świadczenie dla 1 880 dzieci. 

 

O Kartę Dużej Rodziny w 2020 r. ubiegało się 68 rodzin.  

Środki na realizację w/w zadań w całości pochodziły z budżetu państwa. 

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Ośrodek wypłacał dodatki mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodat-

kach mieszkaniowych. W 2020 r. dodatki pobierało 16 rodzin. Środki na realizację zadania po-

chodziły z budżetu gminy.  

Ośrodek od 2014 r. wypłacał dodatki energetyczne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne. W 2020 r. dodatki pobierało 2 rodziny. Zadanie to 

w całości finansowane było przez budżet państwa. 

 

Problem przemocy domowej – Zespół Interdyscyplinarny 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od 2011 r. w Gminie Je-

dlicze działa Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę administracyjno – techniczną zapewnia 

GOPS w Jedliczu. W 2020 r. w skład zespołu wchodziło 11 członków.  

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania.  

W ramach prowadzonej procedury „Niebieska Karta” osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie 

zapewniono wsparcie finansowe, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, stały kon-

takt z pracownikiem socjalnym w ramach monitoringu w rodzinie oraz pracy socjalnej. Regularne 

wizyty pracownika socjalnego i dzielnicowego. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w ro-

dzinie i nadużywające alkoholu były kierowane na leczenie odwykowe, proponowano dobrowol-

ne poddanie się uczestnictwu w programie korekcyjno-edukacyjnym. W celu rozwiązywania pro-

blemów związanych z przemocą w rodzinie, po wszczęciu procedury ”Niebieska Karta”, Prze-

wodniczący Zespołu powoływał grupy robocze, które spotykały się rozpatrując indywidualne 

sprawy.  



 

102 

 

W ramach procedury „Niebieska Karta” sporządzono: 38 formularzy ”Niebieska Karta – A” 

wszczynających  procedurę, 37 formularzy zostało sporządzonych  przez funkcjonariuszy Policji, 

1 formularz sporządził Ośrodek Pomocy Społecznej. Powołano 206 grup roboczych. Dotkniętych 

przemocą było ogółem 53 osoby, w tym: 31 kobiet, 12 mężczyzn i 10 dzieci. Liczba osób stosują-

cych przemoc: ogółem 38 osób, w tym 2 kobiety i 36 mężczyzn. Sporządzono 57 formularzy 

„Niebieska karta C” i 38 formularzy „Niebieska Karta D”.  

W 2020 r. zakończono 51 spraw. Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie proce-

dury „Niebieska Karta” tj.: ustania przemocy w rodzinie oraz przypuszczenia o zaprzestaniu dal-

szego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy – 

zakończono 44 sprawy, a na podstawie  § 18 ust.1 pkt 2 rozporządzenia, tj. rozstrzygnięcia o bra-

ku zasadności podejmowania działań – zakończono 7 spraw. Najczęstszymi formami przemocy 

była przemoc fizyczna i psychiczna.  

W ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych 15 spraw skierowano do Sądu 

Rodzinnego – Wydział III Rodzinny i Nieletnich, a w 8 przypadkach sprawę skierowano do Pro-

kuratury Rejonowej. Pięć osób stosujących przemoc (mężczyźni) zostało skierowanych do udzia-

łu w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Osoby skierowane ukończyły program. 

Ochrona zdrowia 

 

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu prowadzi swoją działal-

ność statutową, której celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, rato-

waniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej w przeważającej większości na 

terenie gminy Jedlicze. W 2020 r. podmiot realizował swoją działalność w utrudnionych warun-

kach zagrożenia epidemicznego, zgodnie z wprowadzanymi obostrzeniami, od marca 2020 r. dot. 

organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych starał się wypracować rozwiązania pozwalające na 

zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi, a jednocześnie umożliwić dostęp do 

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie wytycznymi.  

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu realizował świadczenia 

zdrowotne na podstawie zawartych umów z POW Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie 

w rodzaju: 

- podstawowa opieka zdrowotna  

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  

- rehabilitacja lecznicza 

- leczenie stomatologiczne  

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 

- opieka paliatywna i hospicyjna 

 

Głównym zakresem działalności zdrowotnej w 2020 r. jak i w latach poprzednich było udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych posiada-

jących deklaracje wyboru SPG ZOZ w Jedliczu jako Świadczeniodawcy realizującego opiekę nad 

pacjentem, łącznie na koniec roku 2020 r. liczba aktywnych deklaracji wynosiła 21 901, z tego 

do: 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 7 207 osób   

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 8 277 osoby  

położnej podstawowej opieki zdrowotnej 5 046 osób 
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pielęgniarki szkolnej 1 371 uczniów 

 

Liczba udzielonych porad w podstawowej opiece zdrowotnej w 2020 r. wyniosła 33 272 świad-

czeń. 

 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2020 r. zrealizowano łącznie 12 028 świad-

czeń/porad, w tym z zakresu: 

alergologii 1 486 świadczeń 

endokrynologii 860 świadczeń 

diabetologii 1 632 świadczeń 

kardiologii 741 świadczeń 

neurologii 508 świadczeń 

reumatologii 670 świadczeń 

dermatologii  1 215 świadczeń 

położnictwa i ginekologii 2 546 świadczeń 

okulistyki 1 832 świadczeń 

otolaryngologii 477 świadczeń 

medycyny sportowej 61 świadczeń 

 

W ramach opieki psychiatrycznej udzielono 1 720 świadczeń. 

 

W ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza zreali-

zowano 4 079 świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej.  

 

Leczenie stomatologiczne w 2020 r. było realizowane przez 2 gabinety stomatologiczne w zakre-

sie - ogólnostomatologicznym oraz dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. (w tym udzielane uczniom)- 

łącznie udzielono 2 230 świadczeń stomatologicznych. 

 

W ramach umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla 

pacjentów przewlekle chorych przebywających w domu, wymagających systematycznej i inten-

sywnej opieki pielęgniarskiej w 2020 r. zrealizowano 15 588 osobodni opieki, którą objęto 70 

pacjentów. 

 

Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej  sprawowanej nad pacjentami chorującymi na nieu-

leczalne schorzenia w fazie znacznego zaawansowania choroby w większości przypadków nowo-

tworowej, zespół składający się z pielęgniarki, lekarza, psychologa i fizjoterapeuty zapewnił 

w 2020 r. 15 204 osobodni opieki dla pacjentów w domu chorego. Opieką hospicyjną objęto 103 

pacjentów. 

 

SPG ZOZ w Jedliczu w 2020 r. realizował program profilaktyczny - przesiewowe badania cytolo-

giczne finansowany przez NFZ , z którego skorzystało 171 kobiet. 

SPG ZOZ w Jedliczu w 2020 r.  pozostawał nadal w okresie trwałości projektu, jaki był realizo-

wany na podstawie wniosku o dofinansowanie na uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego 

Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu (nr naboru wniosku POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15). 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent (SPG ZOZ w Jedliczu) jest zobowiąza-

ny do zachowania trwałości projektu lub rezultatów w okresie 3 lat od zakończenia realizacji Pro-

jektu (realizacja projektu odbywała się  od 01.07.2016 r.  do 30.09.2018 r.) Beneficjent mógł 

udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dziennego domu opieki medycznej z prawem do 



 

104 

 

pobierania opłat za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, a w przypadku braku chętnych do 

korzystania ze świadczeń za odpłatnością zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do udzie-

lania świadczeń. Pomieszczenia DDOM na okres pozostawania w gotowości są nadal usprzęto-

wione i zabezpieczone. W przypadku zainteresowania min. 10 osób usługami płatnymi zostałoby 

zorganizowane udzielanie świadczeń. W 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek osoby spełniającej 

warunki do objęcia świadczeniami DDOM zainteresowanej płatnym korzystaniem z tych usług. 

Stan faktyczny skutkujący brakiem możliwości ciągłości finansowania tej działalności ze środ-

ków pochodzenia centralnego, czy to środków publicznych, których płatnikiem jest NFZ, czy 

funduszy pomocowych, wyklucza podmiot z ubiegania się o takie środki z powodu braku odpo-

wiednich wcześniej zapowiadanych regulacji prawnych w tym zakresie. Podmiot pozostaje 

w gotowości udzielania świadczeń (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie). 

W 2020 r. po zakończonym zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i rozbudowa budynku Przy-

chodni Rejonowej w Jedliczu z przeznaczeniem na zakład rehabilitacji”, którą to inwestycję oraz 

sprzęt i wyposażenie nowych pomieszczeń SPG ZOZ w Jedliczu zrealizował ze środków wła-

snych, podmiot podjął działania o zawarcie umowy z Podkarpackim Odziałem NFZ na realizację 

świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej finansowanych w nowym miejscu udzielania świadczeń 

w Przychodni Rejonowej w Jedliczu, taką zgodę uzyskał i od 15.06.2020 r. uruchomił do dyspo-

zycji pacjentów pomieszczenia wyposażone w nowoczesny sprzęt, m.in. laser, krioterapia, masaż 

wirowy czy fala uderzeniowa. 

W grudniu 2020 r. SPG ZOZ w Jedliczu w naborze ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Zdro-

wia zgłosił chęć przystąpienia do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID -

19 i zobowiązał się do zorganizowania punktu szczepień w Punkcie Lekarskim pod adresem Po-

tok 80 (budynek Domu Ludowego w Potoku). 

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu po zamknięciu roku obro-

towego 2020 ocenia swoją sytuację finansową jako stabilną.  

Przychody za 2020 r. wyniosły 6 719 119,54 zł (w tym 6 473 857,90 zł z tytułu umów z POW 

NFZ), zaś koszty ogółem  6 206 982,02 zł. Odpowiednio wysoki stan środków pieniężnych po-

zwala na bieżąco regulować zobowiązania, a terminowe płatności za świadczone usługi sprawiają, 

że środki pieniężne są utrzymywane na wystarczającym poziomie. SPG ZOZ w Jedliczu nie po-

siada żadnych zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych. Uzyskany wynik finansowy 

za 2020 rok w kwocie 512 137,52 zł  pozwala na niezakłócone prowadzenie działalności i dalsze 

jej usprawnianie polegające na doposażeniu podmiotu oraz realizację bieżących remontów. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Mając na uwadze zagrożenia wymienione w rozdziale Działania w stanie klęski żywiołowej, jak 

również pozostałe określone w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego, podjęto niezbędne 

kroki mające na celu zwiększenia poziomu gotowości bojowej jednostek OSP.  

Odnosząc się do punktu 1.6.7. Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze: „Współpraca  z  jednostkami  

OSP - prowadzenie akcji dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym”, w 2020 r. ze względu na 

wystąpienie pandemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie były organizowane imprezy, spo-

tkania itp.  

W nawiązaniu do punktu 2.4.2. Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze: „Doposażenie jednostek OSP 

w sprzęt”  w 2020 r. zrealizowano zakupy niżej wymienionego sprzętu i wyposażenia na potrzeby 

jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze na łączną wartość 73 610,83 zł, oraz remonty i zakupy 

inwestycyjne na łączną wartość 225 241,54 zł. Ponadto wykonany został remont samochodu OSP 

Chlebna.  
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 zakup prenumeraty czasopisma „Strażak” dla wszystkich jednostek OSP 

z terenu Gminy Jedlicze 

1 123,76 zł 

 

 zakup środków ochrony osobistej dla członków jednostek OSP z terenu  

Gminy Jedlicze 
687,40 zł 

 zakup elementów wyposażenia torb medycznych na potrzeby OSP Dobieszyn 

oraz OSP Żarnowiec 
590,00 zł 

 

 OSP Chlebna:  

 dotacja celowa na remont samochodu ratowniczo – gaśniczego  28 350,00 zł 

 wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

1 732,50 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 1 578,08 zł 

 ubranie specjalne Garda rozmiar C 3 (Granat) – 1 kpl.  1 574,40 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi kwota 

1 115,50 zł 

 rękawice strażackie Fire MAX – 5 par  885,00 zł 

 kominiarka niepalna – 6 szt.  546,90 zł 

 wąż W – 52 – 4 szt. 540,00 zł 

 buty gumowe strażak – 2 pary  420,00 zł 

 kurtka sztormiak 071  320,00 zł 

 przeglądy samochodów, opłaty, wywóz odpadów, i inne związane z 

usługami 

248,00 zł 

 spodniobuty   176,00 zł 

 wodery WPR 02 – 1 szt. 94,00 zł 

 OSP Długie:  

 zakup agregatu prądotwórczego  4 150,00 zł 

 wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 2 355,04 zł 

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

1 835,50 zł 

 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

1 306,50 zł 

 zakup sprzętu i wyposażenia (zakup ubrań specjalnych- 7 kpl., butów 

specjalnych gumowych – 7 par, rękawic specjalnych – 7 kpl.) 

1 000,00 zł 

 koszty mediów prąd, gaz 982,07 zł 

 buty specjalne skórzane protektor wz 428  970,00 zł 

 koszty badań lekarskich 350,00 zł 

 usługi telekomunikacyjne 199,20 zł 

 zakup membran do aparatów dróg oddechowych  118,94 zł 

 przeglądy samochodów, opłaty, wywóz odpadów, i inne związane 

z usługami 

55,35 zł 

 materiały eksploatacyjne 31,50 zł 

 OSP Dobieszyn:  

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

6 297,50 zł 

 zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac  

docieplenia stropu w budynku remizy  

3 873,80 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 3 348,90 zł 
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 wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 przeglądy samochodów, opłaty, wywóz odpadów, i inne związane 

z usługami 

2627,47 zł 

 ubranie specjalne Raptor NXT GOLD – 1 szt. 2 540,00 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

1 270,50 zł 

 zakup kompresora olejowego 100l HL 425 – 100 V  1 126,20 zł 

 dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia (zakup agregatu prą-

dotwórczego 5,5 kW – 1 szt., agregatu oddymiającego – 1 szt., piły ra-

towniczej – 1 szt., masztu oświetleniowego – 1 szt.) 

1 000,00 zł 

 koszty mediów prąd, gaz 982,07 zł 

 buty specjalne gumowe FHR 003 – 1 para 426,81 zł 

 zakup akumulatora do samochodu ratowniczo – gaśniczego 420,00 zł 

 usługi telekomunikacyjne 199,20 zł 

 materiały eksploatacyjne 174,50 zł 

 zakup sorbentu używanego do neutralizacji substancji  

ropopochodnych  

163,59 zł 

 koszty badań lekarskich 90,00 zł 

 OSP Jaszczew:  

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

3 575,75 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 3 205,35 zł 

 wynagrodzenie konserwatora sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 przeglądy samochodów, opłaty, wywóz odpadów, i inne związane 

z usługami itp. 

2 661,30 zł 

 radiotelefon nasobny 1 820,40 zł 

 ubranie specjalne piaskowe FHR 008 MAX – 1 szt.  1 819,16 zł 

 zakup akumulatorów do samochodu ratowniczo - gaśniczego marki 

Star 244 nr rej RKR 74 AR  

1 390,00 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

1 340,00 zł 

 koszty mediów prąd, gaz 1 140,59 zł 

 dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia (zakup 4 kompletów 

umundurowania specjalnego strażaka: hełm strażacki – 4 szt., komi-

niarka niepalna – 4 szt., ubranie specjalne – 4 kpl., buty specjalne – 4 

pary) 

1 000,00 zł 

 hełm strażacki Calisia Vulcan – 1 szt.  860,00 zł 

 recertyfikacja KPP 540,00 zł 

 rękawice specjalne patron fire 001– 2 pary   420,00 zł 

 zakup amortyzatorów oraz pompki do sprzęgła  369,00 zł 

 zakup prostownika marki Bosch C 7 - 1 szt.  359,01 zł 

 zakup elementów wyposażenia torby medycznej PSP R1  320,61 zł 

 linka ratownicza 20 m  230,00 zł 

 usługi telekomunikacyjne 199,20 zł 

 zakup elementów wyposażenia torby medycznej jednostki 168,00 zł 

 zakup sorbentu używanego do neutralizacji substancji  

ropopochodnych  

145,14 zł 

 usługa alarmowania 138,00 zł 

 zakup wskaźników CO2 - 3 szt.  126,00 zł 

 OSP Jedlicze:  

 media 6 451,83 zł 



 

107 

 

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

2 849,00 zł 

 wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 zakup piły spalinowej do drewna na potrzeby jednostki OSP Jedlicze 

marki STIHL MS 251  

1 849,00 zł 

 radiotelefon nasobny motorola DP – 4600 – z ładowarką  1 820,40 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 1 796,45 zł 

 przeglądy samochodów, opłaty, wywóz odpadów, i inne związane 

z usługami 

1 176,68 zł 

 narzędzie ratownicze hooligan  934,80 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

860,00 zł 

 flary ostrzegawcze 1 kpl.  490,00 zł 

 znak wypadek – 2 szt.  370,00 zł 

 koszty telefonu 199,20 zł 

 kominiarka niepalna – 2 szt.  182,28 zł 

 zakup sorbentu na potrzeby jednostki OSP Jedlicze – 2 szt.  170,00 zł 

 pachołek odblaskowy – 6 szt.  168,00 zł 

 lizak tarcza drogowa  32,29 zł 

 OSP Męcinka:   

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

5 987,75 zł 

 ubranie specjalne FHR 008 Gold – 3 kpl.  5 350,50 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 4 082,78 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

3 920,00 zł 

 koszty przeglądów, napraw itp. 3 348,25 zł 

 wynagrodzenie konserwatora sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 zakup ubrania specjalnego na potrzeby jednostki OSP Męcinka 1 650,00 zł 

 umowa dotacji celowej na zakup zestawu pompowego 1 000,00 zł 

 koszty mediów prąd, gaz 452,76 zł 

 badania lekarskie 423,00 zł 

 usługi telekomunikacyjne 199,20 zł 

 zakup sorbentu używanego do neutralizacji substancji ropopochod-

nych – 2 szt. 

162,00 zł 

 usługa alarmowania 138,00 zł 

 OSP Moderówka:  

 umowa dotacji celowej na wykonanie remontu pomieszczenia gara-

żowego  

9 000,00 zł 

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

4 159,74 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 2 878,32 zł 

 wynagrodzenie konserwatora sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac  

remontowych  

1 785,79 zł 

 koszty przeglądów, napraw itp. 1 377,60 zł 

 zakup materiałów budowalnych  1 336,42 zł 

 maszt oświetleniowy  1 300,00 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 1032,00 zł 
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zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

 koszty mediów prąd, gaz 972,84 zł 

 rękawice specjalne top rescue  460,00 zł 

 zakup zaworu czterodrożnego do samochodu ratowniczo - gaśniczego 342,00 zł 

 usługi telekomunikacyjne 199,20 zł 

 usługa alarmowania 138,00 zł 

 badania lekarskie 118,00 zł 

 kominiarka niepalna  105,00 zł 

 zakup sorbentu używanego do neutralizacji substancji  

ropopochodnych – 1 szt.  

85,00 zł 

 OSP Piotrówka:  

 motopompa pływająca Niagara 2 - 1 szt. 4 920,00 zł 

 wynagrodzenie konserwatora sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 2 080,81 zł 

 zakup sprzętu i wyposażenia (zakup pilarki do drewna – 1 szt., drabi-

ny aluminiowej – 1 szt., masztu oświetleniowego – 1 szt., prądownicy 

wodnej – 1 szt., agregatu prądotwórczego – 1 szt.) 

1 000,00 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

720,00 zł 

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

451,00 zł 

 koszty przeglądów, napraw itp. 248,05 zł 

 usługi telekomunikacyjne 199,20 zł 

 usługa alarmowania 138,00 zł 

 OSP Podniebyle:  

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

4 451,50 zł 

 czujnik wielogazowy Altair – 1 szt.  3 522,72 zł 

 wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 2 220,00 zł 

 przeglądy samochodów, opłaty, wywóz odpadów, i inne związane 

z usługami 

2 167,85 zł 

 kurtka ¾  ocieplana – 4 szt.  1 353,00 zł 

 zakup opon do samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Lublin nr 

rej RKR 30908  

1 340,01 zł 

 koszty mediów prąd, gaz 1 086,30 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

1 070,00 zł 

 umowa dotacji celowej na zakup rękawic specjalnych – 11 par, buty 

gumowe – 6 par 

1 000,00 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 938,52 zł 

 koszty badań lekarskich 708,00 zł 

 zakup tarczy hamulcowych do samochodu ratowniczo – gaśniczego 

marki Lublin nr rej. RKR 30908  

230,01 zł 

 zakup sorbentu używanego do neutralizacji substancji  

ropopochodnych – 2 szt.  

162,00 zł 

 OSP Poręby: 

 zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego –  14 000,00 zł  

 wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 2 220,00 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

860,00 zł 
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 media 858,77 zł 

 wydanie stałego dowodu, ubezpieczenie samochodu, członków OSP 810,50 zł 

 różne opłaty   375,10 zł 

 opłata za abonament i rozmowy tel. prezesa 199,20 zł 

 OSP Potok:  

 koszty wynajmu pomieszczenia garażowego dla jednostki OSP 13 898,28 zł 

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

4 382,25 zł 

 wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 2 760,00 zł 

 hełm strażacki Calisia Vulcan – 4 szt. 2 580,00 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 2 198,08 zł 

 zakup plandeki do przyczepki nr rej. RKR EP48  1 897,89 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

1 160,00 zł 

 dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia (zakup hydraulicznego 

zestawu do wyżywania drzwi i cięcia pedałów – 1 kpl., maszt oświe-

tleniowy – 1 szt., mostki przejazdowe  - 2 szt., kurtyna wodna – 2 szt., 

zasysacz liniowy – 1 szt.) 

1 000,00 zł   

 zakup płyty wodoodpornej do przyczepki nr rej. RKR EP48  650,00 zł 

 należność za zakup pasów z zatrzaśnikami - 2 kpl.  424,00 zł 

 przeglądy samochodów, opłaty, wywóz odpadów, i inne związane 

z usługami 

363,05 zł 

 zakup łańcucha oraz prowadnicy do piły STHIL MS 441 236,00 zł 

 zakup części do samochodu  160,00 zł 

 zakup cylinderka hamulcowego  157,82 zł 

 koszty badań lekarskich 35,00 zł 

 OSP Żarnowiec:  

 wypłata ekwiwalentu za udział członków jednostki OSP w szkole-

niach oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych organizowanych 

przez PSP lub Gminę Jedlicze 

8 640,00 zł 

 ubezpieczenie samochodów, członków OSP, MDP oraz wydawanie 

zaświadczeń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

7 299,00 zł 

 zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych 6 105,46 zł 

 wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 4 980,00 zł 

 koszty mediów prąd, gaz 3492,51 zł 

 zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac  

z doprowadzeniem wody do pomieszczeń garażowych 

3 002,80 zł 

 przeglądy samochodów, opłaty, wywóz odpadów, i inne związane 

z usługami 

2 346,67 zł 

 buty skórzane Protektor Wz 428 – 2 pary  1 455,00 zł 

 rękawice specjalne techniczne Impakt zimowe – 10 par  1 270,00 zł 

 koszty badań lekarskich 1 120,00 zł 

 kominiarka niepalna - 10 szt.  911,40 zł 

 buty gumowe strażak – 2 pary  820,00 zł 

 rękawice specjalne techniczne Impakt – 10 par  650,00 zł 

 usługi telekomunikacyjne 560,98 zł 

 szelki bezpieczeństwa  320,00 zł 

 zakup zestawu naprawczego do butli aparatu dróg oddechowych 176,09 zł 

 zakup sorbentu używanego do neutralizacji substancji  

ropopochodnych  

145,14 zł 

 zakup łańcuchów do pił spalinowych  136,51 zł 
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 zbijak do szyb lukas – 1 szt.  44,00 zł 

 

Inne zadania zrealizowane w zakresie doposażenia i podnoszenia poziomu gotowości bojowej 

jednostek OSP: 

 w 2020 r. zakończono rozbudowę budynku remizy OSP Dobieszyn, która pozwoli na prawi-

dłowe i bezpieczne użytkowanie budynku z jednoczesnym podwyższeniem potencjału bojo-

wego. Koszt realizacji inwestycji to 200 849,74 zł, 

 w celu poprawy jakości alarmowania i powiadamiania członków jednostki OSP o zagrożeniu  

podpisano umowę na świadczenie usługi e – remiza dla jednostek OSP z terenu Gminy Jedli-

cze (OSP Jaszczew, OSP Żarnowiec, OSP Chlebna, OSP Dobieszyn, OSP Męcinka, OSP 

Moderówka, OSP Piotrówka, OSP Podniebyle, OSP Potok). Koszt roczny to 1 380,00 zł, 

 dokonano przeglądu oraz napraw podręcznego sprzętu ppoż. w budynkach jednostek OSP 

z terenu Gminy Jedlicze za kwotę 628,58 zł, 

 przeprowadzono badanie di elektryczne agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu 

jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze, koszt całkowity – 473,55 zł, 

 przeprowadzono badania di elektryczne obuwia strażackiego będącego na wyposażeniu jed-

nostek OSP, koszt – 2 552,25 zł, 

 dokonano przeglądu i legalizacji średniego zestawu ratownictwa drogowego jednostki OSP 

Jaszczew marka typ 2061 PU 20 M za kwotę 824,10 zł, 

 wynajęto pomieszczenie garażowe dla jednostki OSP Potok na kwotę 3 474,57 zł (za okres 3 

miesięcy), 

 dokonano kalibracji oraz wymiany sensora O2 w detektorze GMI OSP Dobieszyn za kwotę 

895,44 zł, 

 przeprowadzono przegląd gwarancyjny samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Męcinka – 

1 414,50 zł, 

 dokonano kalibracji czujników wielogazowych jednostek OSP Żarnowiec – Micro clip nr 

seryjny KA418-1152104 oraz OSP Męcinka MSA za kwotę 763,50 zł. 

W zakresie szkolenia Gmina partycypowała i współorganizowała szkolenia : 

 Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 17 strażaków OSP – koszt całkowity to  4 320,00 

zł (16 strażaków recertyfikowało kurs), 

Podpisano i zrealizowano: 

 umowy dla konserwatorów sprzętu ppoż. ze wszystkich jednostek,  

 umowę najmu i użyczenia pomieszczenia garażowego dla OSP Potok,  

 umowę na odbiór odpadów,  

 umowę na świadczenie usługi internetu w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Jedliczu,  

 umowy na przeglądy techniczne samochodów ratowniczo - gaśniczych,  

 umowę na dostawę wody do celów ppoż. w miejscowości Potok,  

 umowę na świadczenie usługi e – remiza dla jednostek OSP,  

 wykonano przegląd zestawu ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Jaszczew – wartość 

brutto 799,50 zł. 
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Odnosząc się do punktu 2.4.3. Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze: ” Rozbudowa systemu monito-

ringu zagrożeń”, w 2020 r. Referat Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Informatyki 

realizował niżej wymienione zadania: 

 opracowano plany działalności i szkolenia w zakresie Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzy-

sowego oraz Obronności na 2020 r.,  

 przeprowadzono kwalifikację wojskową dla poborowych z terenu Gminy Jedlicze,   

 przekazano dotację celową dla Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup koców bakterio-

statycznych w celu przeciwdziałania COVID-19. 

Ochrona środowiska naturalnego 

 

Decyzje środowiskowe 

Gmina Jedlicze w 2020 r. prowadziła postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć, w tym: 

 postępowanie z wniosku Raf-Ekologia Sp. z o.o.  

W dniu 31 marca 2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze wydał trzecią decyzję o odmowie określenia 

środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa instalacji 

termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury 

gospodarowania tymi odpadami” na działkach o nr ewid. 1686/1, 1687/2, 1690/4, 1690/7, 1691/2, 

1693/2, 1695/4, 1702, 1705/2, 1707/2 położonych w Jedliczu (Samorządowe Kolegium Odwo-

ławcze w Krośnie ponownie uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia). 

W dniu 30 września 2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze wydał czwartą decyzję o odmowie okre-

ślenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia. Od decyzji zostało złożone odwołanie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. W dniu 21 maja 2021 r. Samorządowe 

Kolegium Odwoławczego w Krośnie wydało decyzję znak SKO.4170.53.2283.2020, utrzymującą 

w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 września  2020 r. w sprawie 

odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i prze-

budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposaże-

niem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami” na działkach o nr ewid. 1686/1, 1687/2, 

1690/4, 1690/7, 1691/2, 1693/2, 1695/4, 1702, 1705/2, 1707/2 położonych w Jedliczu. 

41 030,36 zł

18 362,45 zł

198 672,91 zł

24 864,00 zł

22 792,60 zł

54 257,66 zł
39 382,65 zł

12 713,48 zł

20 421,63 zł

19 690,02 zł

54 369,48 zł

46 171,50 zł

Całkowite koszty poniesione na funkcjonowanie jednostek OSP z terenu 

Gminy Jedlicze
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 postępowanie dotyczące budowy kompleksu instalacji bioetanolu drugiej generacji (B2G) 

w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze  

Postępowanie zakończone w 2020 r. wydaniem decyzji z dnia 30 kwietnia 2020 r. określającej 

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

 postępowanie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w Potoku 

Postępowanie zakończone w 2020 r. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 

czerwca 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

 postępowanie przebudowy, rozbudowy i remontu drogi powiatowej  nr 1951 R Chlebna – 

Łubno Szlacheckie 

Postępowanie zakończone w 2020 r. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 wrze-

śnia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

 postępowanie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w Dobieszynie  

Postępowanie zakończone w 2020 r. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lipca 

2020 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

 postępowanie dotyczące budowy instalacji do przepompowywania ropy naftowej ze zbiorni-

ków magazynowych na cysterny kolejowe  

Postępowanie zakończone w 2020 r. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 mar-

ca 2021 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

 postępowanie dotyczące wykonania dwóch studni wierconych oraz infrastruktury towarzy-

szącej umożliwiającej przygotowanie wód do ich wykorzystania w procesie technologicznym  

na instalacji RAF-Ekologia Sp. z o.o. do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i in-

nych niż niebezpieczne poprzez ich termiczne przekształcenie 

Dnia 13 sierpnia 2020 r. Raf-Ekologia Sp. z o.o. ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze zwróciła 

się do Burmistrza Gminy Jedlicze z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach dla przedsięwzięcia. Dokumentacja postępowania poddawana jest analizie i ocenie orga-

nów opiniujących.  

 postępowanie dotyczące zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarskich w Gospo-

darstwie Rolnym „Szubryt” Moderówka polegająca na zwiększeniu obsady hodowli tuczni-

ków do 238 DJP 

Dnia 19 maja 2020 r. Zbigniew Szubryt, zam. Stara Wieś 711, 34-600 Limanowa zwrócił się do 

Burmistrza Gminy Jedlicze z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia. Dokumentacja postępowania poddawana jest analizie i ocenie organów opi-

niujących.  

 postępowanie dotyczące rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków 

w Jedliczu 

Dnia 17 lipca 2020 r. Pełnomocnik Burmistrza Gminy Jedlicze Pan Mirosław Nowak, Bronów 32, 

99-220 Wartkowice zwrócił się do Burmistrza Gminy Jedlicze z wnioskiem o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa (mo-

dernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu” zlokalizowanego na działce o nr ewid.1077 i 1082/2 

obręb Jedlicze. Dokumentacja postępowania poddawana jest analizie i ocenie organów opiniują-

cych.  
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Opieka nad zwierzętami 

W 2020 r. Gmina Jedlicze realizowała zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt. Podej-

mowane były działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zlecano opiekę 

weterynaryjną nad zwierzętami uczestniczącymi w wypadkach drogowych. Zapewniono opiekę 

bezdomnym psom (13) oraz kotom (22), poprzez umieszczenie ich w schronisku, pokryto koszty 

czipowania psów (27), dokarmiano koty wolno żyjące (22), pokryto koszty sterylizacji kastracji 

kotów wolno żyjących (4), dopłacono do sterylizacji i kastracji psów i kotów (łącznie do 159 

zwierząt). Prowadzono również zbieranie, transport i utylizację zwłok zwierząt lub ich części, 

z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze lub z terenu nieruchomości do 

których gmina posiada tytuł prawny. Przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie 

czasowego odebrania od właściciela zwierząt gospodarskich oraz psa.  

Wszystkie te działania były prowadzone przez podmioty, z którymi Gmina podpisała stosowne 

umowy. Łączny koszt wszystkich czynności opieki nad zwierzętami w 2020 r. wyniósł 

165 822,62 zł, natomiast na zbieranie, transport i utylizację zwłok zwierząt poniesiono koszt 

12 603,60 zł. 

 

Gospodarka odpadami 

W 2020 r. w okresach od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. i od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. od-

biór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlicze, pochodzą-

cych z nieruchomości zamieszkałych świadczyła firma: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej w drodze in-house. 

W miesiącu czerwcu 2020 r. odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się na podstawie art. 6s 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zgodnie z podpisanym w dniu 13 kwietnia 2017 r. Porozumieniem Międzygminnym Nr 

GK.033.1.19.2017.L w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania 

utrzymania czystości koszt zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komu-

nalnych, odpadów zielonych oraz od 1 października 2020 r. również odpadów segregowanych, 

pokrywany był przez Urząd Gminy Jedlicze. Zagospodarowanie pozostałych frakcji odpadów 

leżało po stronie JPGKiM Sp. z o.o. Główną ideą zawarcia Porozumienia jest współdziałanie 

Gmin w celu optymalnej organizacji sytemu gospodarowania odpadami w taki sposób, aby Gmi-

nie Powierzającej wypełnienie nałożonych na nią obowiązków w zakresie zgodnego z wymaga-

niami prawa zagospodarowania odpadów oraz umożliwić MPGK-KHK Sp. z o.o. pozyskanie 

środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację planowanych inwestycji. Gmina Przejmująca 

zapewnia przeprowadzenie procesu modernizacji Instalacji ukierunkowując jej funkcjonowanie 

na intensyfikowanie procesów odzysku aby umożliwić Gminie Powierzającej wypełnienie nało-

żonych na nią obowiązków.  

Na terenie Gminy Jedlicze funkcjonował stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych w miejscowości Żarnowiec, do którego mieszkańcy mogli dostarczyć odpady selek-

tywnie zebrane tj.: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

odzież i tekstylia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół, odpady zielone ulegające biode-

gradacji – gałęzie z drzew i krzewów, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach do-

mowych tj. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, farby i rozpuszczal-

niki, środki ochrony roślin, detergenty. 

 

W 2020 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości za-

mieszkałych z terenu Gminy Jedlicze wydatkowano kwotę 3 317 552,55 zł.  
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1. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. opłata wynosiła: 

- za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16,00 zł mie-

sięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość, 

- za odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 35,00 zł mie-

sięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość, 

zgodnie z Uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

2. W okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. opłata wynosiła: 

- za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł mie-

sięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość, 

- za odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 60,00 zł mie-

sięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość, 

zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Na terenie gminy usuwano dzikie wysypiska, z których uprzątnięto 29 m3 śmieci. Koszt wyniósł 

7 580,97 zł.  

Ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

w 2020 r. przedstawia tabela. 

 

Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość w Mg 

20 01 33* Baterie i akumulatory  0,15 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienio-

ne w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

15,127 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienio-

ne w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

14,742 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 8,172 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 110,11 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 326,54 

15 01 07 Opakowania ze szkła 283,3 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  153,91 

20 03 01 Niesegregowane zmieszane  1 114,29 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe - Gmina Jedlicze - Zamieszkałe 285,045 

ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbier. 204,86 

15 01 10* Opakowania zaw. poz.  7,544 

16 01 03 zużyte opony 52,467 

16 82 02 odpady inne niż wymienione w 16 82 01 22,06 

17 02 02 Szkło PSZOK zamieszkałe   22,85 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wym. 1,89 

20 01 11 tekstylia 6,39 

20 01 32 Leki 0,166 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,193 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate-

riałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymie-

nione w 17 01 06 

56,703 

SUMA 2 686,509 
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Usuwanie azbestu 

Gmina realizuje „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlicze 

wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. W roku 2020 odebrano od mieszkańców 104 Mg odpadów 

azbestowych z 37 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Łączny koszt zadania polegającego 

na odbiorze oraz unieszkodliwieniu odpadów azbestowych wyniósł 56 047,68 zł. Prace zrealizo-

wano ze środków własnych gminy w wysokości 27 232,68 zł, a także z puli dofinansowania przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 16 950,00 zł oraz 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysoko-

ści 11 865,00 zł.  

W latach 2013 - 2020 usunięto 682,87 Mg wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Jedlicze. 

 

Gospodarka leśna, wycinka i nasadzenia drzew 

Gmina Jedlicze prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu 

(zwanego dalej UPUL), obejmującym lasy należące do Gminy Jedlicze położone obrębach ewi-

dencyjnych: Długie, Dobieszyn, Jaszczew, Jedlicze, Moderówka, Piotrówka, Podniebyle, Poręby, 

Potok, Żarnowiec o łącznej powierzchni 164,0935ha, opracowanym na okres od 01.01.2014 r. do 

31.12.2023 r. Łącznie zgodnie z UPUL do pozyskania przewidziano 6 365 m3 drewna. Do dnia 31 

grudnia 2020 r. pozyskano w ramach UPUL łącznie 2 607,02 m3  drewna i zrealizowano około 

40% UPUL. Na działkach leśnych prowadzone były również prace polegające na wykonaniu za-

biegów sanitarnych obejmujących usunięcie wiatrołomów, wywrotów, posuszów. Do 31 grudnia 

2020 roku w ramach tych prac pozyskano łącznie 1 294,07 m3. 

Ponadto prowadzono racjonalne i przewidziane prawem procedury wydawania zezwoleń na wy-

cinki drzew na nieruchomościach prywatnych i publicznych. Rozpatrzono 320 wniosków na wy-

cinkę drzew z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlicze. 

Poddano zabiegom pielęgnacyjnym 44 drzewa znajdujące się w obrębie miasta, dokonano rów-

nież nasadzeń 19 sztuk drzew (lipa drobnolistna oraz jarząb pospolity). 

 

Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) 

Gmina Jedlicze, rokrocznie, monitoruje miejsca występowania barszczu Sosnowskiego na terenie 

Gminy Jedlicze oraz podejmuje działania zmierzające do likwidacji siedlisk barszczu Sosnow-

skiego, jednak z uwagi na wysoką żywotność rośliny oraz produkcję ogromnych ilości nasion nie 

jest to łatwe zadanie. W 2020 roku zaktualizowano inwentaryzację siedlisk tej rośliny. Zdecydo-

wana większość skupisk jak i pojedynczych egzemplarzy rośliny występuje w obrębie dorzecza 

rzeki Jasiołki na całej jej długości na obszarze Gminy. Ponieważ tereny dorzecza Jasiołki pozosta-

ją pod zarządem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prace polegające na 

usuwaniu barszczu Sosnowskiego przeprowadził Nadzór Wodny w Jaśle. 

 

 

Pomniki Przyrody 

Na terenie Gminy Jedlicze znajdują się następujące pomniki przyrody: 

-17 dębów szypułkowych oraz 2 lipy drobnolistne w miejscowości Moderówka, ustanowionych 

Uchwałą Nr XLI/231/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 października 2012 r. (publikacja 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2012 r. pozycja 2309), 

- 5 lip drobnolistnych i 1 dąb szypułkowy w miejscowości Jaszczew, ustanowionych Uchwałą Nr 

IV/45/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 24 stycznia 2003 r. (publikacja Dziennik Urzędowy 

Województwa Podkarpackiego Nr 8 z dnia 30 stycznia 2003 r. pozycja 168), 
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- 8 dębów szypułkowych w miejscowości Jedlicze, ustanowionych Uchwałą RLS-III-7141/46/79 

z dnia 10 listopada 1979 r. (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego z 1980 

r. Nr 3, poz. 31 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego z 1984 r. Nr 4, poz. 15), 

-1 lipa drobnolistna w miejscowości Jedlicze, ustanowionych Uchwałą RLS-III-7141/16/80 z dnia 

10 czerwca 1980 r. (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego z 1980 r. Nr 3, 

poz. 31 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego z 1984 r. Nr 4, poz. 15). 

- Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.), o nazwie własnej „Eugeniusz” rosnący 

na działce o nr ewid. 719/3 położonej w Jaszczwi oraz lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill), 

o nazwie własnej „Pielgrzym” rosnąca na działce o nr ewid. 519 położonej w Chlebnej, ustano-

wionych Uchwałą Nr XXVII/194/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2020 r. (pu-

blikacja Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2020 r. pozycja 

3081). 

Infrastruktura gminna 

 

Działalność inwestycyjną i rozwojową w Gminie Jedlicze w roku 2020 realizowano w oparciu 

o plan budżetowy wpisujący się w przyjętą Strategię Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020, jak 

również uwzględniając pozostałe plany strategiczne rozwoju Gminy, jak m.in.: Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2023, Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Krosno, Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jedlicze na lata 2018-2021. W roku 

2020 nakłady poniesione na inwestycje wyniosły 23,83 mln zł.  

Inwestycje realizowane w 2020 r. w poszczególnych sektorach działalności gminy 

 

* w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach kosztów 

realizacji zadania „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” 

w części dotyczącej Gminy Dukla w kwocie 2 720 549,39 zł 

** w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

2014-2020 dla zadania „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, 

Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanmych na obszarze MOF Krosno w kwocie 1 382 180,25 zł  

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska*

11 093 921,23 zł

Gospodarka 

mieszkaniowa**

5 895 071,57 zł

Transport i łączność

3 737 940,74 zł

Oświata 

i wychowanie

1 092 951,77 zł

Rolnictwo

i łowiectwo

1 061 603,62 zł

Kultura i ochrona

dziedzictwa

narodowego

503 937,23 zł

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

306 849,54 zł

Administracja

114 816,98 zł
Ochrona zdrowia

25 000,00 zł

Kultura fizyczna

1 500,00 zł
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W 2020 roku znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do lat poprzednich miał 

miejsce w sektorze związanym z ochroną środowiska, transportem oraz gospodarką mieszkanio-

wą. Wynika to z faktu, iż Gmina Jedlicze pozyskała znaczące środki zewnętrzne na potrzeby fi-

nansowania tego typu zadań. 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych 

 

W odniesieniu do Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 zadania inwestycyjne realizo-

wane w Gminie Jedlicze w 2020 roku przedstawiają się  następująco: 

 

OBSZAR : ZASOBY I POTENCJAŁ GMINY 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta infrastruktura techniczna. 

Cel operacyjny: Rozwinięta w dobrym stanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna. 

 

 Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jedlicze wynosi 177,09 km.                  

Część obszaru gminy objęta jest aglomeracją Jedlicze. Na jej obszarze znajduje się 150,29 km 

sieci kanalizacyjnej (w tym sieć grawitacyjna - 119,71 km, tłoczna - 30,58 km). Pozostały te-

ren gminy ze względu na współczynnik koncentracji znajduje się poza obszarem aglomeracji 

Jedlicze. 

 Do zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączone było łącznie 3 179 budynków mieszkalnych 

jedno- i wielorodzinnych, z czego 1 954 na terenach wiejskich, 1 225 na terenie miasta. 

W roku 2020 przyłączono 82 nowe budynki. Liczba osób korzystająca z sieci kanalizacyjnej 

na terenie gminy wynosi ponad 11 tys. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej w Jedliczu obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków, która 

w roku 2020 oczyściła 527,2 tys. m3. Jej podstawowe parametry określone w pozwoleniu 

wodnoprawnym to: 

 Qd.śr  – 1 650,0 m3/dobę 

 Qh.max   – 114,6 m3/h 

 Qr.max  –  602250,0 m3/rok 

Maksymalne dopuszczalne wskaźniki dla oczyszczonych ścieków zgodnie z pozwoleniem wod-

noprawnym wynoszą: 

 BZT5   –   25 mgO2/l 

 ChZTCr  –  125 mgO2/l 

 Zawiesiny ogólne – 35 mg/l 

 Azot ogólny  – 15,0 mgN/l 
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 Fosfor ogólny  – 2,0 mgP/l 

 Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Jedlicze wynosi 39,83 km. Podłączone do niej 

jest łącznie 1 071 budynków jedno i wielorodzinnych z czego w roku 2020 dokonano 18 

przyłączy. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej to ponad 3 700 osób. 

 Długość kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Jedlicze wynosi 28,90 km. 

 

Zadania zrealizowane w roku 2020: 

 

 Wybudowane zostały dwie kolejne sekcje kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew. 

W ramach zadania wybudowane zostało 3 247 m kanalizacji grawitacyjnej. Umożliwia to 

włączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 40 budynków już istniejących oraz kolej-

nych nowopowstałych. Realizacja zadania kosztowała 626 028,08 zł. 

 Wybudowany został odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łukasiewicza w m. Jedlicze 

o długości 163 m. Umożliwia on podłączenie pięciu budynków w centrum miejscowości Je-

dlicze. Koszt realizacji zadania to 47 601,00 zł. 

 Wymienione zostały układy powiadamiania i automatyki sterowania dwóch sieciowych prze-

pompowni ścieków w miejscowości Moderówka. Koszt zadania wyniósł 32 215,20 zł. 

 Zmodernizowane zostały trzy sieciowe przepompownie ścieków – dwie na terenie miasta 

Jedlicze, jedna w miejscowości Potok. Wymienione zostały pompy wraz z armaturą towarzy-

sząca oraz układy powiadamiania i automatyki sterowania. Koszt zadania wyniósł 

166 050,00 zł. 

 Przygotowana została dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej 

w m. Długie dla etapu drugiego. Cały projekt obejmuje 162 domy jednorodzinne, Dom Lu-

dowy, Dom Dziecka. Długość rurociągów grawitacyjnych DN 200 mm ok. 6,2 km, rurociąg 

tłoczny DN 90 mm 1,5 km, przepompownie 2 szt. – łącznie ok. 7,7 km sieci kanalizacyjnej. 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Długie umożliwi perspektywicznie rozbu-

dowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby. Koszt dokumentacji dla etapu drugiego 

to 38 745,00 zł. 

 Przygotowany został projekt przebudowy sieci wodociągowej w celu zwiększenia ciśnienia 

w sieci w rejonie ul. Grabiny i Podlas oraz uzyskane zostały wszystkie wymagane prawem 

zgody na realizację zadania. Koszt przygotowania dokumentacji i pozyskania zgód na realiza-

cję zadania wyniósł 22 140,00 zł. 

 Zrealizowany został pierwszy etap zadania pn. Budowa i przebudowa kanału opadowego 

(deszczowego) "rowu Kurkowskiego". W ramach zadania zostały przebudowane istniejące 

sieci podziemne na odcinkach kolidujących z przebiegiem przebudowywanego kanału, wyko-
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nane palowanie zabezpieczające sąsiadujący budynek. Koszt realizacji pierwszej części zada-

nia wyniósł 128 057,79 zł.  

 Dokonano modernizacji rowu na działkach 891/3 i 917 w Jedliczu polegającej na zabezpie-

czeniu przed podmywaniem skarp płytami ażurowymi oraz ich stabilizacji. Koszt realizacji 

zadania 9 600,00 zł. 

 

Cel operacyjny: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna 

 

Na terenie Gminy Jedlicze funkcjonuje sieć dróg publicznych:  

- droga krajowa nr 28, zarządca: GDDKiA,  

- droga wojewódzka nr 990, zarządca: Urząd Wojewódzki,  

- drogi powiatowe,  zarządca: Starosta Krośnieński,  

- drogi gminne, zarządca: Burmistrz Gminy Jedlicze  

- drogi wewnętrzne ogólnodostępne zarządzane w większości przez Burmistrza Gminy Jedlicze.  

 

Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową w gminie Jedlicze w latach 2014 - 2020 przed-

stawiały się następująco: 

 

Drogi publiczne gminne  

Długość tych dróg obecnie wynosi 74,39 km.  

W zależności od rodzaju nawierzchni drogi gminne stanowią: 

- drogi o nawierzchni ulepszonej (min-bit)  65,51 km,  

- drogi o nawierzchni nieulepszonej oraz gruntowej stanowią 8,88 km. 

Ogólny stan techniczny głównych dróg gminnych należy ocenić jako bardzo dobry lub dobry, 

niewielką pozostałą część co najmniej jako dostateczny.  

Corocznie, w ramach zarezerwowanych środków w budżecie realizuje się zadania związane 

z poprawą infrastruktury drogowej. Między innymi ze względu na ograniczone środki finansowe, 

wysoki koszt usług i materiałów dla tego rodzaju zadań, dużą i rozbudowaną ilość infrastruktury 

drogowej, ograniczenia wynikające z problemów w zakresie geodezyjnym i własnościowym, 

wzrost intensywności ruchu kołowego (w tym ciężkiego) a tym samym przyśpieszoną amortyza-

cję jest to proces stopniowy i długotrwały.   

W roku 2020 w zakresie dróg publicznych wykonano lub podjęto działania w kierunku:  

 budowy obiektu mostowego (wraz z drogami dojazdowymi) na rzece Jasiołka w m. Jedlicze – 

osiedle Męcinka,  

 wykonania dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej G114651R w m. Mode-

rówka,  

 wykonania dokumentacji technicznej dla remontu drogi G114718R (ul. Topolowa),  
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 wykonania dokumentacji technicznej dla budowy parkingu przy ul. Stawiarskich w Jedliczu, 

 remontu drogi gminnej G114706R w m. Podniebyle.  

 

Drogi wewnętrzne, dla których właścicielem jest Gmina Jedlicze  

Drogi wewnętrzne stanowią uzupełnienie sieci dróg publicznych gminnych . Ich długość to blisko 

120 km. Średnia szerokość tego typu dróg kształtuje się od 3 do 4 metrów. Ich nawierzchnia 

w 25% to nawierzchnia ulepszona min-bit oraz betonowa (Jedlicze – boczna ul. Konopnickiej). 

W znacznej większości pozostała część dróg wewnętrznych posiada nawierzchnię z kruszywa 

łamanego lub naturalnego oraz nawierzchnię gruntową. Są to szczególnie odcinki prowadzące do 

działek rolniczych w terenach o nielicznej zabudowie lub niezamieszkałych.   

Drogi tego typu charakteryzują się nietrwałą konstrukcją, mało odporną na wzmożony i ciężki 

ruch pojazdów oraz warunki atmosferyczne. Co roku wiele z nich poddawane jest działaniom 

remontowym i utrzymaniowym.   

W roku 2020 w zakresie dróg wewnętrznych w szczególności wykonano lub podjęto działania 

w kierunku: 

 poprawy stanu odwodnienia i bezpieczeństwa na drodze zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 

103/4 w m. Długie poprzez umocnienie rowu i montaż barier drogowych,  

 wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Poręby-Góra,  

 modernizacji drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr 439 Chlebna-Wądoły,   

 przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew.1621 w m. Jaszczew, 

 remont nawierzchni dr. G114655R w m. Moderówka. 

 

Łączna kwota powyższych zadań wyniosła ponad 3,7 mln zł, 

Łączna długość poprawionej nawierzchni – 3,83 km.  

 

Na realizacje oczekują m.in. wykonane już dokumentacje dotyczące: 

- przebudowy drogi G114656R   w m. Jedlicze ul. Naftowa,  

- budowy dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Dobieszyn,  

- remontu odcinka drogi G114655R w m. Moderówka. 

 

Należy zaznaczyć, że szereg inwestycji o charakterze drogowym realizowanych jest w ramach 

współpracy między ościennymi samorządami. W roku 2020 rozpoczęto razem z Gminą Tarno-

wiec inwestycję w zakresie budowy mostu na rzece Jasiołka pomiędzy m. Jedlicze i Brzezówka. 

Również we współpracy z Gminą Krosno realizowane jest zadanie polegające na połączeniu cią-

gów pieszych (wraz z wykonaniem obiektu mostowego) zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej 

w m. Potok i Krosno.  

 

Oświetlenie drogowe:  

Obecnie na wszystkich drogach na terenie Gminy Jedlicze funkcjonuje blisko 1 367 punktów 

oświetlenia drogowego. Około 50% tej infrastruktury stanowi własność PGE Dystrybucja. Dla 

pozostałej części właścicielem jest Gmina Jedlicze (wyjątek oświetlenie odcinka ul. Trzecieskiego 

i część ul. Rejtana - Orlen Południe). Corocznie, sukcesywnie podejmowane są działania w zakre-

sie budowy nowych odcinków sieci oświetlenia drogowego. 
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Ze względu na małą awaryjność, energooszczędność oraz dłuższe działanie źródeł światła stosuje 

się obecnie oprawy typu LED. W roku 2020 zamontowane zostało przez gminę 17 nowych punk-

tów oświetlenia tego typu. Dzięki tym działaniom znacząco poprawiło się bezpieczeństwo oraz 

komfort użytkowania. Realizowane są dalsze działania w kierunku rozwoju tego typu infrastruk-

tury. Na realizację oczekują kolejne inwestycje, dla których przygotowana została już dokumen-

tacja techniczna w tym zakresie m.in. takie jak: 

 budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej P1846R w m. Moderówka, 

 budowa oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 1257, 913/1, 

890/4, 1047, 905 w m. Potok, 

 budowa oświetlenia drogowego droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ewid. 2405 

i 2429, w m. Jedlicze ( boczna ul. Głowackiego), 

 budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr G114656R (ul. Naftowa) w m. Jedlicze, 

 budowa oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid 542/2 

w m. Podniebyle, 

 budowa oświetlenia drogowego na ul. Wierzbowej w m. Jedlicze,  

 rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach P1951R i P1892R w m. Piotrówka, 

 budowa oświetlenia drogowego droga zlokalizowana  na działkach 292/2,1544 w m. Potok.  

 

Bezpieczeństwo drogowe: 

Podejmowane są działania w kierunku poprawy komunikacji pieszej i rowerowej. W miarę moż-

liwości wprowadzane są rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa tej grupy użytkow-

ników dróg. W zasadnych przypadkach montowane są urządzenia uspokajania ruchu, wprowa-

dzane nowe oznakowania drogowe, montowane lustra drogowe itp. Zamontowane zostały m.in. 

aktywne znaki drogowe, doświetlenie na przejściach dla pieszych na ul. Dubisa i ul. 1000-lecia 

w Jedliczu. Zmodernizowany został tam również chodnik, w tym zamontowane elementy z prze-

znaczeniem dla osób niewidomych.  

 

Transport:  

W ramach poprawy standardu transportu drogowego na terenie Gminy Jedlicze podejmowane są 

działania m.in. poprzez tworzenie nowych i modernizację istniejących miejsc przeznaczonych do 

obsługi pasażerów. W roku 2020 zamontowano kolejne 5 szt. nowych wiat przystankowych 

o wyższym standardzie użytkowania i bezpieczeństwa.   

Gmina Jedlicze poprzez podpisane porozumienie z Gminą Krosno realizuje obowiązek zapewnie-

nia transportu publicznego na swoim terenie. W ostatnim czasie poprzez wymianę taboru nastąpi-

ła zmiana w zakresie komfortu oraz odziaływania na środowisko.  
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Utrzymanie infrastruktury drogowej:  

Celem zachowania w odpowiednim stanie technicznym infrastruktury drogowej, Gmina Jedlicze 

wykonuje szereg zadań o charakterze utrzymaniowym. Są to w szczególności:  

 utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym,  

 utrzymanie nawierzchni dróg (likwidacja ubytków, pęknięć, wybojów, przełomów) na dro-

gach o nawierzchni ulepszonej i nieulepszonej,  

 koszenie poboczy dróg,  

 zmiany stałej organizacji ruchu,  

 wymiana zniszczonych znaków drogowych i urządzeń  bezpieczeństwa ruchu,  

 likwidacja uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu,   

 konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego,  

 poprawa stanu odwodnienia dróg.  

 

Duża ilość i szeroki przedział prac jakie wykonywane są w powyższym zakresie są niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Jedlicze.  

W zakresie działań jest również uzgadnianie sposobu skomunikowania działek budowlanych 

i inwestycyjnych z siecią dróg, umieszczania urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej 

w pasie drogowym.   

W powyższym zakresie w 2020 r. samych decyzji wydanych zostało:  

 na roboty w pasie drogowym dróg gminnych – 17 szt., 

 na lokalizację zjazdów  – 32 szt., 

 na lokalizację urządzenia w pasie drogowym dróg gminnych  – 33 szt., 

 na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym  – 29 szt. 

 

Cel operacyjny: Dobry stan techniczny budynków użyteczności publicznej. 

 

W roku 2020 Gmina Jedlicze w zakresie poprawy stanu technicznego budynków użyteczności 

publicznej zakończyła realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku zabytkowej oficyny i utwo-

rzenie Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w miejscowości Jaszczew".  

W ramach zadania dokonano gruntownej renowacji budynku zabytkowej oficyny przy Dworze 

Stojowskich w Jaszczwi. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 887 388,00 zł brutto, z czego 

500 000,00 zł  stanowi dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014- 2020. Realizacja zadania 

w myśl Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 przyczyniła się do zwiększenia dostęp-

ności wykorzystania obiektów zabytkowych. 

W roku 2020 nakłady poniesione przez Gminę Jedlicze na realizację zadania wyniosły 

364 640,97 zł. Inwestycja wpisuje się w Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 

2017 – 2023. 

W roku 2020 zrealizowano również zadanie pn.: „Modernizacja Domu Ludowego w Jedliczu dz. 

Męcinka” w zakresie wymiany stolarki okiennej. 

 

Cel operacyjny: Gmina przygotowana do reagowania w sytuacji zagrożenia powodzią, ogniem 

i skażeniem. 

 

W 2020 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w m. 

Dobieszyn”. Istniejący budynek remizy został powiększony o 124 m² powierzchni garażowej. 

Koszt realizacji zadania wynosi 169 375,20 zł brutto. 
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W 2020 r. rozpoczęto prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji technicznej budynku 

garażu dla OSP w Męcince oraz remizy OSP w Potoku.  

Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w roku 

2020 wyniosły 216 241,54 zł. 

 

Cel strategiczny nr 5: Podwyższony poziom zachowania zasobów naturalnych 

Cel operacyjny: Poprawa zarządzania energią i środowiskiem naturalnym 

 

W Gminie Jedlicze realizowano projekt pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkań-

ców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”. W ramach projektu na budynkach prywatnych na terenie 

gminy Jedlicze zamontowanych zostało 366 instalacji fotowoltaicznych, 36 instalacji solarnych, 

46 kotłów na biomasę, 9 gruntowych pomp ciepła.  

Wartość realizacji całego projektu na terenie Gminy Jedlicze wyniosła ponad 8,3 mln zł, w tym 

ponad 5,3 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 -2020. Powyższe zadanie 

inwestycyjne realizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jedlicze na lata 2014-2020.  

Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie efektu ekologicznego na terenie Gminy Jedlicze 

w postaci redukcji emisji CO2 o ponad 1 400 ton rocznie.  

Ponadto w roku 2020 rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Do-

rzecza Wisłoki- Projekt 3.3.1.” w ramach którego planowana jest wymiana źródeł ciepła na kotły 

gazowe w 86 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jedlicze.  

Wartość zadania wyniesie ponad 1,4 mln zł z czego 1,1 mln zł stanowi dofinansowanie  w ramach 

RPO WP 2014-2020. 

 

 
* w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

kosztów realizacji zadania „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedli-

cze i Gminy Dukla” w części dotyczącej Gminy Dukla w kwocie 2,7 mln zł  

 

OBSZAR: POTRZEBY SPOŁECZNE 

 

W 2020 r. kontynuowano prace nad budową Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu w ramach 

projektu pn.: „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, 

Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”.  

W ramach zadania przewidziano do realizacji budowę budynku DPS dla 30 pensjonariuszy. Rea-

lizacja zadania wpisuje się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 

2017 – 2023.  
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Na realizację zadania Gmina Jedlicze uzyskała dofinasowanie w ramach RPO WP 2014-2020. 

Koszt realizacji całej inwestycji wyniesie  ponad 5,1 mln zł z czego ponad 4,0 mln zł stanowi 

dofinansowanie. 

 

Cel strategiczny nr 1: Podniesiony standard życia mieszkańców. 

Cel operacyjny: Poprawa warunków i jakości kształcenia dzieci 

 

W 2020 r. rozpoczęto realizację dwóch znaczących inwestycji w oświatę. Pierwszą z nich jest 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o sale lekcyjne”. Koszt realizacji zadania wy-

niesie ponad 1,18 mln zł. Na realizację zadania gmina uzyskała wsparcie finansowe ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 829 886,00 zł. Drugim zadaniem jest 

"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem" za kwotę ponad 1,4 mln zł, z czego do 

50% zostanie sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa. Pozostała część zadań zostanie 

pokryta z budżetu Gminy Jedlicze. 

Ponadto w ubiegłym roku realizowano szereg inwestycji poprawiających funkcjonowanie szkół 

i przedszkoli m.in: „Wykonanie instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrówce -filia 

Podniebyle” za kwotę 64 689,54 zł, „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej 

w Potoku” na kwotę 114 428,94 zł, „Modernizacja podłoża placu zabaw przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Żarnowcu” za kwotę 47 818,71 zł, a także dokonano wymiany okładzin po-

sadzkowych w Szkole Podstawowej w Jedliczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasz-

czwi za łączną kwotę 36 778,60 zł. Ponadto dokonano kompleksowej modernizacji kuchni w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi. Koszt przeprowadzenia remontu pomieszczeń oraz 

zakupu wyposażenia wyniósł 119 922,36 zł z czego 79 989,15 zł stanowiły środki przyznane 

w ramach modułu III wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

Cel operacyjny: Dostępna szeroka, atrakcyjna oferta sportowo rekreacyjna.  

 

W 2020 r. zrealizowano zadanie pn.: „Zagospodarowanie działek o nr ewid.632/1 i 632/2 w m. 

Piotrówka - II Etap”, którego realizacja w zakresie I etapu odbyła się w 2019 r. Realizacja I etapu 

uzyskała wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Sportu w ramach programu „ Sportowa 

Polska”, natomiast realizacja II etapu zadania uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych 

w ramach PROW 2014 – 2020.  Łączny koszt realizacji projektu w zakresie I i II etapu wyniósł 

ponad 432 tys. zł, z czego 142 568,00 zł stanowiły środki zewnętrzne.  

Funkcjonowanie JPGKiM Sp. z o.o. 

 

Wynik finansowy 

Łączne przychody: 7 273 759,40 zł 

Łączne koszty: 7 189 806,05 zł 

Za 2020 rok uzyskano zysk netto w kwocie 83 953,35 zł  

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży usług za rok 2020 

Oczyszczalnia ścieków 2 918 148,62 zł 

Wodociągi 764 285,65 zł 

Pozostałe usługi wod.-kan. 45 418,59 zł 

Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz segregowanych 2 159 528,92 zł 

Oczyszczanie miasta, plac targowy i zieleń 350 865,27 zł 
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Administracja Domów Mieszkalnych 221 124,82 zł 

Usługi cmentarne 306 674,31 zł 

Akcja zimowa 191 040,82 zł 

Usługi pozostałe 142 350,02 zł 

Przychody razem ze sprzedaży usług 7 099 437,02 zł 

 

Koszty w układzie rodzajowym za rok 2020 

Zużycie materiałów i energii 1 620 924,59 zł 

Usługi obce 2 021 805,41 zł 

Podatki i opłaty 479 163,49 zł 

Wynagrodzenia 2 102 897,79 zł 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 523 874,36 zł 

Amortyzacja 353 740,66 zł 

Pozostałe koszty rodzajowe 55 395,92 zł 

Koszty razem sprzedaży usług w układzie rodzajowym 7 157 802,22 zł 

 

Eksploatacja wodociągu i kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków 

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. administruje 

oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną na podstawie umowy dzierżawy zawieranej na 

okres 1 roku. Oczyszczalnia ścieków funkcjonuje na podstawie uzyskanego przez Jedlickie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawne-

go wydanego przez Starostę Krośnieńskiego z dnia 30.12.2016 r. (Decyzję wydano na 10 lat – Nr 

decyzji SR.6341.41.2016.SL).  

W 2020 r. Gmina Jedlicze przeprowadziła postępowanie przetargowe pn.” Wykonanie dokumen-

tacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód na realizację zadania pn: 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu”. W przetargu został 

wyłoniony Wykonawca - firma P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak z siedzibą Piotrów 5A, 99-

200 Poddębice. Termin realizacji zadania został wyznaczony na dzień 14.06.2021 r. Po wykona-

niu dokumentacji, uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń oraz pozyskaniu środków finansowych 

na realizację ww. zadania będzie można przystąpić do jego realizacji.  

Infrastruktura i gospodarka wodno-kanalizacyjna: 

1) sieć kanalizacyjna:  

 Długość sieci – 177,2 km 

 Ilość przyłączy (stan na 31.12.2020 r.) – 3 179 szt., w tym: 

 - Jedlicze – 1225 szt. 

 - Potok – 478 szt. 

 - Dobieszyn – 399 szt. 

 - Jaszczew – 339 szt. 

 - Moderówka – 272 szt. 

 - Żarnowiec – 301 szt. 

 - Chlebna – 150 szt. 

 - Długie – 15 szt. 

 Łącznie w 2020 r. oddano do eksploatacji 82 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

 Ilość przepompowni ścieków – 36 szt. 

 Ilość odebranych ścieków w 2020 r. – 272 910 m3, w tym wg grup taryfo-

wych: 

- Grupa A –  249 873 m3 
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- Grupa B – 23 037 m3 

2) sieć wodociągowa:  

 Długość sieci – 30,4 km 

 Ilość przyłączy (stan na 31.12.2020 r.) – 1071 szt., w tym: 

- Jedlicze – 677 szt. 

- Potok – 92 szt. 

- Dobieszyn – 301 szt. 

- Jaszczew – 1 szt. 

 Łącznie w 2020 roku oddano do eksploatacji 18 szt. przyłączy wodociągowych. 

 1 hydrofornia wody w Potoku. 

 Sprzedaż wody w 2020 r. na terenie Gminy Jedlicze wyniosła 112 375 m3, w tym wg grup 

taryfowych: 

- Grupa A – 83 560 m3 

- Grupa B – 17 213 m3 

- Grupa C – 3 600 m3 

- Pozostała sprzedaż – 8 002 m3. 

 

JPGKiM Sp. z o.o. kupuje hurtowo wodę pitną od MPGK Krosno Sp. z o.o. z ujęcia powierzch-

niowego na rzece Jasiołce w Szczepańcowej. Dostarczona do odbiorców woda spełnia wymogi 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ponadto JPGKiM Sp. z o.o. wraz z Sanepidem 

bada wodę w zakresie podstawowym i rozszerzonym w wyznaczonych punktach poboru w ra-

mach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Punkty poboru i terminy 

uzgodnione są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie. 

Struktura zatrudnienia w Spółce w 2020 roku 

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2020 r., bez Zarządu,  wynosił 39 pracowników. Strukturę zatrud-

nienia obejmującą 2020 r. przedstawia tabela: 

Wyszczególnienie Przeciętna liczba  

zatrudnionych w osobach  

Stan zatrudnienia w osobach 

kobiety mężczyźni 

Pracownicy zatrudnieni 

na stanowiskach nierobotniczych 

11 7 4 

Pracownicy zatrudnieni  

na stanowiskach robotniczych 

28 3 25 

Osoby korzystające z urlopów  

wychowawczych i bezpłatnych 

0 0 0 

Ogółem 39 10 29 

 

Środki trwałe 

Spółka realizując wyznaczoną w latach poprzednich politykę restrukturyzacji majątkowej dokona-

ła w  2020 r. zakupów inwestycyjnych w celu wymiany wyeksploatowanego sprzętu oraz wypo-

sażenia w nowe środki trwałe. Do grupy nowych środków trwałych zalicza się traktor ogrodowy 

TR 51122, urządzenie wysokociśnieniowe COBRA, ramie hydrauliczne KR 600Z, Głowica ko-

sząca GH 120, zamiatarka, kontenery KP-7, modernizację monitoringu /wartość nakładów – 

177 628,24 zł/.  
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Spółka również w 2020 r. prowadziła prace dostosowawcze budynku segregacji i PSZOK do 

wymogów ustawy w celu uzyskania nowej decyzji na zbieranie odpadów /wartość nakładów – 

151 580,65 zł/. 

Działania podejmowane w 2020 r. 

1) W 2020 roku Spółka wygrała przetargi na:  

a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 zlokali-

zowanych na terenie powiatu krośnieńskiego, 

b) utrzymanie zieleni na terenie miasta Jedlicza, 

c) zadanie polegające na odbiorze, transporcie i częściowym zagospodarowaniu odpadów komu-

nalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze na okres od 

01.01.2021 do 31.12.2021, 

2) W ramach zapytania ofertowego złożonego przez ORLEN Południe S.A. Spółce powierzono 

wykonywanie zadania pn. „Odbiór wielkogabarytów z Orlen Południe S.A.”, 

3) W 2020 roku Spółce została powierzona na podstawie zamówienia publicznego w trybie za-

mówienia z wolnej ręki usługa polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych  po-

chodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze w okresie od 01.07.2020 r. 

do 31.12.2020 r.; zagospodarowanie w okresie  od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. odpadów segre-

gowanych, z wyłączeniem zagospodarowania od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. odpadów segre-

gowanych o kodach 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07, 

4) Wspomagano w miarę możliwości finansowo, sprzętowo oraz w formie usług lokalnych im-

prez  sportowych i kulturalno- oświatowych, promując pozytywny wizerunek Spółki, oraz podej-

mowano działania inicjujące oraz wspierające na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, 

w tym m.in.: 

- w ramach imprezy pn. „XXVIII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej” (22 sierpnia 

2020 r.) Spółka zobowiązała się do bezpłatnego  odbioru odpadów komunalnych powstałych pod-

czas trwania w/w imprezy oraz udostępnienia stojaków na worki na odpady komunalne, 

- w ramach imprezy pn. „XV Turniej Piłki Nożnej im. Radosław Bochenka w Moderówce” Spół-

ka zobowiązała się do się do bezpłatnego  odbioru odpadów komunalnych powstałych podczas 

trwania w/w imprezy oraz udostępnienia stojaków na worki na odpady komunalne, 

- wsparcie darowizną przedsięwzięcia realizowanego przez Towarzystwo Operowe i teatralne 

w Krośnie polegającego na nagraniu w dniu 15.12.2020 r. drugiej  części spektaklu „Dziady” 

Adama Mickiewicza. Nagranie ma na celu rozpowszechnianie spektaklu w szkołach jako materiał 

edukacyjny, 

- udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby organizowanej w dniach 03-04.09.2020 r. impre-

zy pn. „III Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego”,  

- wsparcie darowizną Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedliczu poprzez doposażenie jednostki 

w prostownik do ładowania akumulatorów z funkcja awaryjnego rozruchu. 

5) Wzorem lat ubiegłych prowadzono działania na rzecz poprawy efektywności i jakości świad-

czonych usług. 

6) W 2020 r. prowadzony był monitoring przyłączy kanalizacyjnych w kontekście wykrywania 

nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych oraz prawidłowego  odprowadzania wód opadowych 

i drenażowych. 

7) Prowadzono prace dostosowawcze budynku segregacji i PSZOK do wymogów ustawy w celu 

uzyskania nowych decyzji na zbieranie odpadów. 

8) Prowadzono w jak najszerszym możliwym zakresie działania mające na celu minimalizację 

skutków panującej pandemii COVID-19, 
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Ład przestrzenny 

 

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

i Gminy Jedlicze uchwalone zostało przez  Radę Miejską w Jedliczu Uchwałą  Nr XXII/236/2000 

z dnia 15 września 2000 r. z późn.zm. 

 
Uszczegółowienie zasad ładu przestrzennego następuje w miejscowych planach zagospodarowa-

nia przestrzennego. Na terenie Gminy Jedlicze na koniec roku 2020 obowiązywały 22 miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego które obejmują obszar 426 ha, co stanowi 7,72% po-

wierzchni miasta i gminy. Do planów obejmujących większe powierzchnie należą: Jedlicze III 

i Jedlicze IV (obejmujące w przeważającej części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z dopuszczeniem usług), Potok II (obejmujący w przeważającej części tereny przemysłu gór-

niczego), Potok III (obejmujący budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne), Moderówka I 

(obejmujący budownictwo mieszkaniowe i usługi związane z komunikacją drogową) i Farmy 

fotowoltaiczne w miejscowościach Jedlicze, Moderówka i Żarnowiec (obejmujący tereny produk-

cji energii elektrycznej). Poniższy wykres przedstawia strukturę przeznaczenia terenów zgodnie 

z obowiązującymi MPZP.  

TERENY ROLNE ; 51%

TERENY 
BUDOWNICTWA 

MIESZKANIOWEGO; 
18%

TERENY 
PRODUKCYJNE; 18%

TERENY USŁUGOWE; 
1%

TERENY 
KOMUNIKACYJNE; 1%

TERENY ZIELONE, 
LASY, WODY 

PŁYNĄCE; 11%

Struktura przeznaczenia terenów w Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Jedlicze
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W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu, inwestycje realizo-

wane są w drodze ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2020 roku wy-

dano łącznie 90 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 26 decyzji o ustale-

niu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dominującym rodzajem na terenie gminy była zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, dla których wydano łącznie 83 decyzje oraz 

zabudowa usługowa, dla której wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane były celem rozbudowy sieci gazowej, oświe-

tlenia ulicznego a także budowy remizy OSP.  

 

 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 61%

Tereny komunikacji 
10,4%

Tereny zabudowy 
techniczno-

produkcyjnej 8,4%

Tereny zieleni i wód 
7,8%

Tereny rolne 4,7%

Tereny zabudowy 
usługowej 4,2%

Tereny infrastruktury 
technicznej 3,5%

STRUKTURA PRZEZNACZENIA TERENÓW 

W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 


