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WSTĘP 
Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.), w związku z art. 

15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.), przedkładam 

Radzie Gminy Hyżne „Raport o stanie Gminy Hyżne za 2019 r.”. 

Niniejszy raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako 

wójta w roku poprzednim i jest dokumentem odnoszącym się w swojej 

treści do elementów określonych przez Radę Gminy Hyżne  

w Uchwale nr XVIII/139/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy. 

Mimo, że raport możliwie przekrojowo i syntetycznie odnosi się w swojej treści do określonych przez Radę 

Gminy Hyżne wymogów, to jego spora objętość pokazuje, jak wiele zadań realizowanych jest przez gminę, 

jako jednostkę samorządu terytorialnego. Nawet jeśli traktować każdą z dziedzin możliwie skrótowo, 

przekazując tylko najistotniejsze informacje, to ilość zadań własnych gminy oraz zadań zleconych, złożoność 

zachodzących w gminie procesów sprawia, że opracowanie nie należy do najkrótszych. Mam jednak 

nadzieję, że po przebrnięciu przez tą obszerną materię, będziecie mieli Państwo możliwie pełny obraz stanu 

Gminy Hyżne w roku 2019.  

 

z wyrazami szacunku, 

Bartłomiej Kuchta 

Wójt Gminy Hyżne 
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1. DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARACH 
ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ 
ZLECONYCH I POWIERZONYCH. 

 
1.1. ŁAD PRZESTRZENNY. 

Dokumentami określającymi politykę przestrzenną Gminy Hyżne są: Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hyżne oraz Miejscowy Plan Ogólny 
Zagospodarowania Przestrzennego. Jednakże z dniem 31.12.2003 r. Miejscowy Plan zatwierdzony Uchwałą 
nr 11/8/88 Gminnej Rady Narodowej w Hyżnem z dnia 27.09.1988 r. utracił ważność. Na chwilę obecną 
Urząd Gminy Hyżne nie posiada ważnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  
a aktualnym dokumentem planistycznym dla Gminy Hyżne jest Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hyżne, sporządzone w okresie od września 1999 roku do 
października 2000 roku. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Hyżne zostało uchwalone Uchwałą nr XXVI/134/01 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 czerwca 2001 roku. 

Podjęto także zmiany Studium: 

• zmiana nr 1/2015 Studium - Uchwałą Rady Gminy nr XIV/83/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku. 

• zmiana nr 2/2015 Studium - Uchwałą Rady Gminy nr XIV/84/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku. 
Dodatkowo przy planowaniu inwestycji należy uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające  

z ustanowienia Hyżneńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na mocy Uchwały  
Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 12 listopada 2013 r. poz. 3584);   

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące wydanych w 2019 r. decyzji w porównaniu do roku 
poprzedniego: 

Wydane decyzje 2018 rok 2019 rok 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 15 

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 51 58 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 0 0 

Zaświadczenia o nadaniu numeru budynku (planowany i istniejący) 62 31 
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1.2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, INWESTYCJE W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ. 

Gmina Hyżne jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym 
majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym 
pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Wartość księgowa całego mienia komunalnego naszej gminy 
na koniec roku 2019 wyniosła 90,2 mln zł. Na kwotę tą składa się m.in. wartość środków trwałych, gruntów 
oraz pozostałych środków trwałych. Wartość poszczególnych składników majątkowych przedstawia poniższa 
tabela: 

LP. Środki trwałe Wartość na dzień 
31-12-2018 

Wartość na dzień 
31-12-2019 

Zwiększenie/ 
zmniejszenie 
wartości, +/- 

1 2 3 4 4-3 

I 
BUDYNKI (Biurowe, szkół ,remiz strażackich, 
pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba 
GOK itp.) 

21 470 777,63 21 470 777,63 +/- 0,00 

II 
BUDOWLE (Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 
zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, 
oświetlenia uliczne itp.) 

48 736 594,55 49 375 946,09 + 639 351,54 

III MAJĄTEK RUCHOMY (Środki transportu, 
sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.) 7 520 811,52 12 284 486,97 + 4 763 675,45 

IV 
ULEPSZENIE W OBCYCH ŚRODKACH 
TRWAŁYCH 
 

712 400,77 712 400,77 +/- 0,00 

V POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (o wartości 
poniżej 3 500,00 zł) 3 207 502,88 3 367 906,36 + 160 403,47 

VI GRUNTY 2 881 096,66 2 884 819,46 + 3 722,80 
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Wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz gruntów na koniec roku 2019 r. 
zwiększyła się w stosunku do stanu z 2018 r. o kwotę 5 567 153,27 zł, z czego niemal całość stanowią środki 
trwałe przyjęte na stan gminy z projektu OZE. 

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy na koniec roku 2019 wyniosła 146,2529 ha. 
Gmina dysponuje jeszcze gruntami będącymi we władaniu samoistnym o powierzchni 35,6684 ha. 
 

 

 
Grunty będące we władaniu samoistnym to działki w większości stanowiące drogi wewnętrzne, które 

wymagają uregulowania stanu prawnego, co wiąże się z kosztownymi i długotrwałymi procedurami. W roku 
2019 skomunalizowano 2 działki o łącznej powierzchni 1,1636 ha, dla 43 działek wystosowano wnioski 
o  ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy Hyżne.  

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym gmina osiąga dochody, np. z tytułu sprzedaży 
nieruchomości (gruntów), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, czynszów za wynajem lokali 
użytkowych, dzierżawy gruntów. W roku 2019 gmina uzyskała dochód w wysokości 184 739,06 zł.  
 

Lp. Dochody z tytułu 31-12-2018r. 31-12-2019r. 

1 Wynajmu lokali i dzierżaw gruntów 107 107,50 109 410,61 

2 Dzierżaw za obwody łowieckie 952,80 1 117,43 

3 Wieczystego użytkowania 1 827,30 1 827,30 

4 Trwałego zarządu 686,00 686,00 

5 Sprzedaży drewna 312,82 90,63 

6 Sprzedaży nieruchomości (grunty) 35 654,00 71 050,00 

7 Sprzedaży składników majątkowych 55,00 557,09 

Razem 146 595,42 184 739,06 

 

146

35

Prawo do dysponowania gruntem

grunty stanowiące własność Gminy grunty stanowiące władanie samoistne
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W 2019 r. wpływ osiągnięty z wynajmu lokali i dzierżaw gruntów oraz ze sprzedaży gruntów był 
wyższy o 38,14 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018. Na koniec 2019 roku Gmina posiadała należności 
wymagalne dotyczące mienia komunalnego z tytułu niezapłaconych czynszów w wysokości 412,56 zł. 
Dodatkowo nasza gmina posiada udziały w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie o wartości 0,35 
mln zł. 

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej należy budowa sali gimnastycznej 
przy szkole podstawowej w miejscowości Grzegorzówka. Budowa rozpoczęła się w 2018 r. i trwa do dnia 
dzisiejszego. Całkowity koszt budowy sali wynosi 2 433 100 zł. Poprzedni zarządzający zdecydowali się 
realizować tą bez wątpienia potrzebną inwestycję bez wsparcia z zewnątrz, co stanowiło spore obciążanie 
dla budżetu gminy. W 2019 r. gmina otrzymała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 216 500 zł. Planowany termin zakończenia robót do 
dnia 30.09.2020 r. Prace nad budową Sali zmierzają ku końcowi, jednakże z przyczyn niezależnych od gminy 
części robót nie można zakończyć ze względu na błędy w dokumentacji projektowej opracowanej w roku 
2017. Niezbędne jest opracowanie nowych projektów m. in. przebudowy sieci gazowej, projektu 
zabezpieczenia powstałej za budynkiem skarpy. Bez uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę nie 
można ukończyć budowy, dlatego też zostało zlecone opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej. 

 

1.3. DROGI, W SZCZEGÓLNOŚCI GMINNE I WEWNĘTRZNE, PLACE ORAZ 

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO. 

 
Na terenie gminy Hyżne w 2019 r. przebudowie poddano ok. 1 558 m sieci dróg wewnętrznych. 

Technologia wykonania była różna - od płyt ażurowych podwójnie zbrojonych, poprzez kruszywo łamane, po 
nawierzchnię z betonu. W budżecie gminy na przebudowę i utrzymanie dróg w 2019 r. wydano kwotę 1 131 
231,43 zł. Na podaną kwotę składają się poszczególne elementy: dofinansowania (405 000 zł), środki własne 
poniesione na realizację inwestycji (385 986,72 zł), nakłady poniesione na remonty cząstkowe dróg 
(93 215,55 zł), regulacja i czyszczenie rowów (121 431 zł) oraz wbudowanie kruszywa (125 598,16 zł).  
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej zrealizowane  
w 2019 r. 
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Lp. Nazwa zadania Wartość Zródło finansowania Termin 
realizacji Zdjęcia 

1 

„Przebudowa 
drogi dz. nr ewid. 
2410/4  
w km 0+000 
0+260  
w miejscowości 
Dylągówka” 

133 378,88 zł 

96 000,00 zł  
z budżetu państwa (w 
ramach środków 
popowodziowych) 
34 255,28 zł – środki 
własne 
 

12.08. 
2019 r. 

 

 
 

Opis robót 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 260 m. W km 0+000-0+180 
została ułożona nawierzchnia z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 100x75x12 cm, 
pośrodku płyt została ułożona nawierzchnia z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm. W km 0+180-
0+260 została ułożona nawierzchnia z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 90x60x10 cm, 
pośrodku płyt została ułożona nawierzchnia z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm. W km 0+270-
0+360 wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego. W ramach zadania zostały również umocnione 
rowy oraz skarpy. 

2 

„Remont drogi 
„do Budyków” 
dz. nr ewid. 2478 
w km 0+000 –
0+053 wraz  
z remontem 
przepustu  
w km 0+053  
w miejscowości 
Dylągówka” 

75 812,58 zł 

41 600,00 zł  
z budżetu państwa (w 
ramach środków 
popowodziowych) 
 34 212,58 zł – środki 
własne 

02.09. 
2019 r. 

 

 

Opis robót 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 53 m, wraz z wymianą przepustu 
na rzece Tatyna o średnicy fi 180 cm, została ułożona nawierzchnia z płyt ażurowych podwójnie 
zbrojonych o wymiarach 100x75x12 cm, pośrodku zostały ułożone nawierzchnie z płyt chodnikowych. W 
ramach zadania zostały również umocnione rowy oraz skarpy, natomiast brzegi rzeki umocniono za 
pomocą materacy gabionowych. Nad przepustem zamontowano bariery ochronne. 

3 

„Remont 
przepustu  
w ciągu drogi „na 
Bilcówkę” dz. nr 
ewid. 1023/1  
w miejscowości 
Szklary w km 
0+015 – 0+017” 

55 949,98 zł 

40 500,00 zł  
z budżetu państwa (w 
ramach środków 
popowodziowych) 
15 449,98 zł - środki 
własne 

28.10. 
2019 r. 

 

 
Opis robót W ramach zadania wykonano remont przepustu drogowego fi 150 cm, umocniono brzegi rowu  płytami 

skarpowymi oraz zamontowano bariery ochronne. 
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4 

„Przebudowa 
drogi na 
„Kawalca” dz. nr 
ewid. 746/1, 
1733/1, 2412/7 
km 0+000 0+260  
w miejscowości 
Dylągówka” 

95 024,56 zł 

60 000,00 zł z budżetu 
państwa  
(w ramach środków 
popowodziowych) 
32 808,91 zł – środki 
własne 

07.08. 
2019 r. 

 

Opis robót 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 260 m, wraz z wymianą 
przepustów drogowych. W km 0+000-0+180 została ułożona nawierzchnia z płyt ażurowych podwójnie 
zbrojonych o wymiarach 90x60x10x cm, pośrodku została ułożona nawierzchnia z płyt chodnikowych o 
wymiarach 50x50x7 cm, umocniono rowy korytkami kolejowymi, a także umocniono skarpę płytami 
skarpowymi. W km 0+180 – 0+260 wykonano nawierzchnię                         z kruszywa łamanego. 

5 

Przebudowa 
drogi gminnej na 
dz. nr ewid. 
2417/2 i 2417/1 
w m. Dylągówka 

16 839,44 zł W całości ze środków 
własnych  

 

 
 

Opis robót 
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 75 m. Została ułożona 
nawierzchnia z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 90x60x10x cm, pośrodku zostały 
ułożone korytka drogowe  
o wymiarach 50x50x10 cm. 

6 

Przebudowa 
drogi nr dz. 2886 
od zbiorników 
wodnych do 
drogi betonowej 
w sołectwie 
Hyżne 

193 018,33 zł 

75 000,00 zł – dotacja 
Urzędu 
Marszałkowskiego ze 
środków FOGR 
113 372,23 zł – środki 
własne. 
Część zadania została 
sfinansowana z 
funduszu sołeckiego. 

20.11. 
2019 r. 

 

Opis robót 
Wykonano drogę o nawierzchni betonowej (beton C35/45 W8F150 na kruszywie granitowym, z warstwą 
poślizgową z geowłókniny) na odcinku o długości 280 m, szerokości zmienna od 2,8 - 3,2 m i grubości 18 
cm. Na końcowym odcinku drogi stacji uzdatniania wody umocniono rów za pomocą korytek betonowych, 
ponadto przebudowano i wymieniono 2 przepusty rurowe na zjazdach. 

7 

Przebudowa 
drogi na Błonie 
nr dz. 579 od 
cmentarza w 
kierunku 
Staszczaka  
w sołectwie 

53 684,42 zł W całości ze środków 
własnych 

27.11. 
2019 r. 
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Szklary 

 
 

Opis robót Wykonano drogę o nawierzchni betonowej (beton C35/45 W8F150 na kruszywie dolomitowym) na 
odcinku o długości ok. 160 m, szerokości zmiennej od 2,8 m do 3, m i grubości 16 cm. 

8 

Przebudowa 
drogi na Kurośkę 
nr dz. 2422/1 w 
sołectwie 
Dylągówka 

38 717,30 zł W całości ze środków 
własnych 

07.11. 
2019 r. 

 

 
 

Opis robót W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 140 m. Została ułożona 
nawierzchnia z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 100x75x12 cm. 

9 

Przebudowa 
drogi od Wygonu 
w kierunku 
Błażowej w 
sołectwie 
Nieborów 

20 422,19 zł W całości ze środków 
własnych 

14.10. 
2019 r. 

  

          
 

Opis robót W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem frakcji 0-63 mm na odcinku o długości 500 m. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 

10 

Wykonanie 
przepustów i 
korytek na 
drogach 
gminnych nr 
810/4 i 420/3 w 
kierunku 
Jasińskich w 
sołectwie 
Brzezówka 

30 316,27 zł W całości ze środków 
własnych 

28.10. 
2019 r. 
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Opis robót 
W ramach zadania wykonano umocnienie rowu przy drodze gminnej na odcinku o długości 50 m 
korytkami betonowymi. W czasie realizacji tego zadania zostały również wykonane inne roboty  
z zakresu utrzymania dróg. 

11 

„Przebudowa 
drogi gminnej nr 
108454 R  
w km 2+620 – 
3+430 wraz  
z przepustami, 
oraz drogi 
gminnej 
wewnętrznej na 
dz. nr ewid. 
3103, 1793, 
3093 w km 
0+000 – 0+187 
wraz z budową 
chodnika  
i kładką dla 
pieszych w 
miejscowości 
Hyżne” 

1 248 663,52 zł 
Dotacja z Funduszu 
Dróg Samorządowych  
w kwocie 
1 013 730,00 zł 

Do 31.08. 
2020 r. 

 

 

Opis robót 
W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o łącznej gr. 9 cm na odcinku  
o długości 997 m i szer. 4,5 m. Wybudowana zostanie również kładka dla pieszych na rzece Tatyna oraz 
chodnik (łącznik od kościoła do starej drogi w m. Hyżne). Termin zakończenia robót sierpień 2020 r.  

  

12 

Remont drogi na 
„Urbańskich” dz. 
nr ewid. 2453 i 
2454  w km 0+120 
– 0+450  
w miejscowości 
Dylągówka 

139 248,30 zł 

91 900,00 zł                      
z budżetu państwa                 
(w ramach środków 
popowodziowych) 
47 348,30 zł                        
–  środki własne 

07.08. 
2019 r 

 

Opis robót 
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 330 m, wraz z wymianą przepustu 
drogowego. Została ułożona nawierzchnia z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 
90x60x10x cm, pośrodku ułożono nawierzchnię z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm. W ramach 
inwestycji zostały również umocnione rowy kaskadami kamienno – betonowymi. 

 
Jak co roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg zakupiono kruszywo na wyremontowanie dróg 

gminnych i wewnętrznych w łącznej ilości 1001,5 m3, za kwotę 125 598,16 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłoszonym przez Sołtysów poszczególnych sołectw zakupiono kruszywo frakcji 0-31,5 mm lub 4-31,5 mm. 
Dzięki zakupionemu kruszywu zostały zremontowane najbardziej zdeformowane drogi na terenie gminy. 

W zakresie organizacji ruchu drogowego dokonano poniższych czynności: 

• Zmiany w oznakowaniu dróg: w roku 2019 nie aktualizowano i nie tworzono nowych projektów 
organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych oraz wewnętrznych. W ramach utrzymania 
oznakowania w dobrym stanie wymieniono i uzupełniono oznakowanie drogowe. 
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• W roku 2019 wydano 22 zezwolenia na przejazd drogami o ograniczonym tonażu. Uzgodniono  
i zezwolono na lokalizowanie urządzeń oraz zjazdów w pasie drogowym łącznie w ilości 44 
sprawach. 
Za działania dotyczące zimowego utrzymania dróg i chodników (ZUDiCh) oraz koszenie poboczy 

oraz usuwanie zakrzaczeń w okresie letnim odpowiada Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych  
„GOSIR” w Hyżnem, który dysponuje odpowiednim sprzętem. Dodatkowo w celu usprawnienia działań 
zakupiony został sprzęt w postaci rębaka do gałęzi oraz kosiarki bijakowej za łączna kwotę 29 800,00 zł.  

Zestawienie kosztów za rok 2019: 

• ZUDiCh:  

− drogi gminne publiczne – 15 894,53 zł 

− drogi wewnętrzne – 34 963,86 zł 

• Koszenie poboczy i wycinka zakrzaczeń przy drogach 

− drogi gminne publiczne – 30 654,50 zł 

− drogi wewnętrzne – 28 289,73 zł  
Zestawienie kosztów  za rok 2018: 
ZUDiCh:  
- drogi gminne publiczne – 15 097,15 zł 
- drogi wewnętrzne – 35 226,63 zł 
Koszenie poboczy i wycinka zakrzaczeń przy drogach 
- drogi gminne publiczne – 17 288,47 zł 
- drogi wewnętrzne – 17 121,96 zł  
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Na terenie Gminy Hyżne znajduje się 620 sztuk opraw oświetleniowych. Koszt jaki gmina poniosła 
za energię elektryczną na oświetleniu ulicznym za rok 2019 wyniósł 125 074,95 zł, natomiast w roku 2018 
127 725,58 zł. 

1.4. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY.  
W 2019 roku na terenie Gminy Hyżne usługi transportu zbiorowego świadczyło 4 przewoźników. 

Wykonywane były kursy w ramach organizacji transportu zbiorowego przez przewoźnika działającego  
w sektorze transportu publicznego, czyli PKS oraz przewoźników prywatnych: AGMAR, POLBUS i PLA 
POŁUDNIE.  

Ogółem na terenie Gminy Hyżne w roku 2019 przewoźnicy zatrzymali się na przystankach na terenie 
gminy łącznie 175 855 razy. Przychody z liczby zatrzymań na przystankach w 2019 r. wyniosły 9 419,93 
złotych. W roku 2018 przychody wynosiły 12 955,95 złotych. Gmina Hyżne bezpośrednio połączona jest  
z miastem wojewódzkim Rzeszowem – liczba połączeń według rozkładów jazdy do ośrodka miejskiego 
wynosiła średnio 25 kursów dziennie z miejscowości Hyżne. Kursów do miejscowości Dynów, do której 
mieszkańcy kierują się na cotygodniowo organizowany targ, było o wiele mniej - około 8.  

W 2019 roku Gmina Hyżne dofinansowała kursy PKS w Rzeszowie kwotą 15 000,00 złotych. Były to 
kursy na liniach 74, 75 i 81 relacji: 

− 74 Rzeszów-> Hyżne Nowa Wieś 

− 75 Rzeszów-> Grzegorzówka 

− 81 Rzeszów-> Dynów przez Szklary 
Dofinansowanie powyższego zadania było niezbędne ze względu na konieczność podtrzymania 

połączeń autobusowych na powyższych trasach. W powyższych relacjach liczba użytkowników i dochody ze 
sprzedaży biletów nie pozwalały utrzymać przez PKS nierentownych linii. Informacje docierające od 
mieszkańców na temat braku połączeń z głównym ośrodkiem gospodarczym (Rzeszów) spowodowały 
podjęcie decyzji o dofinansowaniu newralgicznych połączeń. Miejscowości Grzegorzówka groziło całkowite 
odcięcie od innych miejscowości ze względu na brak świadczenia na jej terenie jakichkolwiek usług 
transportowych nawet przez prywatnych przewoźników. 

 

1.5. WODOCIĄGI I ZAOPATRZENIE W WODĘ. 
Do głównych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej na terenie gminy w 2019 r. należała budowa 

sieci wodociągowej, budowa dwóch ujęć wody (studni S-4 – S-5) w miejscowości Szklary oraz przebudowa  
i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dylągówce wraz z rozbudową istniejącego, inteligentnego systemu 
zarządzania siecią wodociągową. Na realizację powyższych zadań otrzymano dofinansowanie ze środków 
RPO WP w wysokości 1 319 475,25 zł. Łączna kwota inwestycji wyniosła 2 034 552,14 zł. W wyniku realizacji 
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inwestycji została wybudowana sieć wodociągowa w m. Szklary o długości 5,97 km, zostały wykonane 
obudowy studni wierconych S-4 i S-5 w m. Szklary z uzbrojeniem w niezbędną instalację, urządzenia  
i armaturę oraz budowę policznikowej linii zasilającej, a także wykonano rozbudowę istniejącej stacji 
uzdatniania wody o kompletną instalację technologiczną opartą o proces filtracji na ciśnieniowych filtrach 
pośpiesznych wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi. 

 

W 2019 r miało miejsce 9 awarii wodociągowych. Siedem z nich stanowiły małe i niegroźne, zostały 
odnalezione i usunięte nie powodując żadnych uciążliwości dla mieszkańców.  Dwie zaś były duże  
i powodowały znaczny ubytek wody w zbiornikach buforowych. Największa miała miejsce w grudniu 2019 r. 
i była niezmiernie trudna w odnalezieniu ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Wówczas część 
mieszkańców Gminy Hyżne pozostała na święta była bez wody. Przyczyną tej awarii były przerdzewiałe 
śruby opaski wodociągowej. Główną przyczyną powstawania awarii wodociągowych w 2019 r. było 
wyeksploatowanie urządzeń wodociągowych. Związane to było m.in. z przerdzewieniem śrub do skręcania 
armatury wodociągu, które przestały spełniać swoją funkcję (3 z 9 awarii),rozsunięciem połączeń 
kielichowych rur wodociągowych przy przeszkodach terenowych (2 z 9 awarii) oraz rozerwaniem 
wodociągowej złączki skręcanej (2 z 9 awarii). Tylko 2 z 9 awarii były spowodowane bezpośrednią 
działalnością człowieka - podczas prac ziemnych wykonywanych koparkami został przerwany wodociąg.  

W 2019 r. Gmina Hyżne eksploatowała 5 studni głębinowych o łącznej wydajności obliczonej na 
podstawie zasobów eksploatacyjnych na 680 m3/dobę. Rzeczywista wydajność wynosiła jednak do 420 
m3/dobę. Ta rzeczywista wydajność z roku na rok jest mniejsza z dwóch głównych powodów. Pierwszym jest 
spadek wydajności studni związany z naturalnym wyeksploatowaniem zasobów. Drugim i najistotniejszym 
jest susza hydrologiczna i systematyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych. Rok 2019 był kolejnym 
rokiem, w którym opady atmosferyczne w okresach letnich były stosunkowo niewielkie. Dodatkowo ogólnie 
przyjęta zasada jak najszybszego odprowadzenia wód opadowych z terenów własnych posesji do 
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przydrożnych rowów, czy cieków wodnych, drenowanie obszarów podmokłych w celu pozyskania gruntów 
pod zabudowę, regulacja i pogłębianie naturalnych cieków wodnych i melioracyjnych, która polepsza jakość 
życia mieszkańców, ma druzgocący wpływ na gospodarkę wodną. Woda opadowa nie jest zatrzymywana  
w ekosystemie i nie wsiąka powoli w grunt, lecz jest szybko odprowadzana z powierzchni terenu do rzek  
i dalej do morza.   

Jak wspomniano wcześniej rzeczywiste możliwości wydobywcze z gminnych ujęć wody w 2019 r. 
wynosiły około 420 m3/dobę, średniodobowe zużycie wody przez wszystkich mieszkańców wyniosło około 
320 m3/dobę. W okresach przedświątecznych, czy w miesiącach letnich zużycie wody przez wszystkich 
mieszkańców wynosiło nawet 550 m3/dobę i było niemal 2-krotnie większe niż w okresie jesienno-
wiosennym. Gmina posiada zbiorniki magazynujące wodę o łącznej pojemności 900 m3, które w czasie 
ponadnormatywnych rozbiorów stanowią bufor bezpieczeństwa. 

 

1.6. GOSPODARKA ODPADAMI, KANALIZACJA, USUWANIE I OCZYSZCZANIE 

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. 
Oczyszczanie ścieków komunalnych. 
Do kluczowych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Hyżne w roku 

2019 należała rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Hyżnem wraz z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie miejscowości Dylągówka, Hyżne i Brzezówka. Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie z RPO WP. Łączna kwota całego projektu 11 382 607 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 
5 644 206,44 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowe obiekty oczyszczalni i sieci 
międzyobiektowych, przebudowie i modernizacji zostały poddane również istniejące obiekty oczyszczalni. 
Zastosowane rozwiązania mają dodatkowo pozytywny wpływ na gospodarkę ściekową gminy między innymi 
poprzez zmniejszenie poziomu odorów w sąsiedztwie oczyszczalni. 

Oprócz rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w wyniku realizacji inwestycji zostało 
wybudowane 9,8 km sieci kanalizacji sanitarnej (w tym 0,83 km kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią 
ścieków surowych) w m. Dylągówka, Brzezówka i Hyżne. Budowa sieci umożliwiła tym samym podłączenie 
się mieszkańców ww. miejscowości do zbiorczej sieci sanitarnej. 
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W oczyszczalni ścieków na koniec 2019 r. oczyszczono 102 247 m3 ścieków surowych (w 2018 r. 
była to ilość 98 202 m3.). Natomiast taborem asenizacyjnym dowieziono ścieki w ilości 652 m3 (w 2018 r. 
była to ilość 629,5 m3 ). 

Poniższa tabela przedstawia średnie wyniki badań ścieków: 

parametr Ścieki surowe 2018 Ścieki oczyszczone 2018 Ścieki surowe 
2019 

Ścieki 
oczyszczone 2019 

BZT5 372,0 mg/l 10,7 mg/l 347,5 mg/l 7,5 mg/l 

CHZT5 1137,2 mg/l 66,0 mg/l 871,0 mg/l 67,0 mg/l 

Zawiesina og. 422,5 mg/l 12,2 mg/l 263,5 mg/l 41,7 mg/l 

 

Gmina Hyżne w 2019 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych 
wykonała sprzątanie przystanków autobusowych i innych miejsc publicznych. Co tydzień wszystkie 
przystanki autobusowe były zamiatane, opróżniane były kosze na śmieci oraz dokonywane bieżące naprawy 
konserwacyjne. W ramach tego zadania sprzątano również parkingi publiczne oraz place przy wybranych 
budynkach użyteczności publicznej. 

W ubiegłym roku uprzątnięto 3 dzikie wysypiska śmieci na terenie Gminy: w miejscowości: Hyżne - 
przy drodze na Moszczanki,  Grzegorzówka - las przy drodze na Kanadę, Dylągówka - przy stacji uzdatniania 
wody. Ponadto uprzątnięto pasy drogowe większości dróg publicznych na terenie Gminy (w tym również dróg 
wojewódzkich i powiatowych), oraz część dróg dojazdowych z butelek, reklamówek, papierków i innych 
śmieci wyrzucanych przez podróżujących. 

Dokonano ręcznej wycinki zakrzaczeń przy drogach: na Majerowskie (Wólka Hyżneńska), Kopanina 
(Szklary), droga do wyciągu (Dylągówka), Przez Wieś (Grzegorzówka), Borek Przylasek (Brzezówka). 
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Gospodarka odpadami. 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. systemem gospodarowania odpadów komunalnych objętych było 6 007 

mieszkańców. Budżet Gminy Hyżne zakładał na ten cel 731 429,84 zł.  

 

 
Na terenie Gminy Hyżne w 2019 roku od nieruchomości zamieszkałych zostało wywiezionych 

946,172 Mg odpadów. Ilość odpadów, z podziałem na frakcje oraz w porównaniu do roku 2018, przedstawia 
poniższa tabela: 

 

ILOŚĆ ODPADÓW ODEBRANYCH Z TERENU GMINY HYŻNE  
OD NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W 2018 r. i 2019 r. 

Lp. KOD ODPADU ILOŚĆ [MG] 
W 2018 r. 

ILOŚĆ [MG] 
W 2019 r. 

1.  16 01 03 – Zużyte opony 21,02 35,38 

2.  17 01 07- Zmieszane odpady z betonu (...) 9,61 13,58 

zł490 446,90 

zł655 083,84 

zł164 636,94 

zł0,00
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2018 2019 różnica

Koszty wywozu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych 2018/2019

Koszty poniesione w roku 2018 i 2019 na system gospodarowania odpadami komunalnymi  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
KOSZTY I WYDATKI 

2018 2019 
Koszt wywozu odpadów  komunalnych  odbiór 
transport, zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, 

490 446,90 zł 655 083,84 zł 

Koszty administracyjne funkcjonowania systemu 
w tym (programy komputerowe, materiały 
biurowe, szkolenia, koszty osobowe, edukacja 
ekologiczna , koszty egzekucyjne, obsługa 
Gniazda Selektywnej Zbiórki Odpadów, prowizje, 
itp.) 

72 929,63 zł 74 247,56 zł 

RAZEM 563 376,53 zł 729 331,40 zł 
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3.  20 01 01- Papier i tektura 11,62 13,78 

4.  20 01 02 – Szkło 122,33 119,33 

5.  20 01 36 – Zużyte urządzenie elektryczne(...) 9,135 4,698 

6.  20 01 35 – Zużyte urządzenie elektryczne(...) 0 2,093 

7.  20 01 23*-Urządzenia zawierające freony 0,670 1,729 

8.  20 01 27*- Farby, tusze(...) 0,219 0,70 

9.  20 01 32 – Leki 0,33 0,343 

10.  20 01 34 – Baterie 0,08 0,045 

11.  20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji 0,23 1,40 

12.  Ex 20 01 99 – Metale i tworzywa sztuczne 139,5 144,36 

13.  20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe 52,79 94,914 

14.  20 03 01 – Zmieszane odpady komunalne 562,77 513,82 

 SUMA 930,309 946,172 

 

 

 
Organizacja systemu gospodarowania odpadów komunalnych w obecnym czasie stanowi duże 

wyzwanie dla samorządów, w tym dla naszej gminy m.in. przez drastyczne podwyżki cen za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na obecny wzrost cen przyczyniło się m.in.: 

1) wzrost cen za zagospodarowanie odpadów w instalacjach; 
2) wzrost cen energii elektrycznej, paliw, płacy minimalnej, opłaty za umieszczanie odpadów na 

składowisku tzw. oplata marszałkowska; 
3) wprowadzony wspólny system segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju 

z podziałem na 5 frakcji odpadów; 
4) zaostrzenie przepisów w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów;  
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5) problem z zagospodarowaniem odpadów typu tworzywa sztuczne, papier, zużyte opony czy odpady 
wielkobarytowe. 

 
Azbest. 
Zgodnie z obowiązującym krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 

zadaniem własnym gminy jest zorganizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.  
Gmina Hyżne corocznie składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu. Koszty utylizacji azbestu, ilość oraz 
otrzymane dofinansowanie przedstawia poniższa tabela: 

 
Mieszkańcy Gminy Hyżne, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, składają w Urzędzie Gminy 

wniosek, w którym określają miejsce składowania tych wyrobów oraz ich ilość. Na koniec roku 2019 ilość 
zgłoszonych wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa 
tabela: 

Lp. Nazwa miejscowości Ilość w Mg 

1. Brzezówka 8,91 

2. Dylągówka 13,43 

3. Grzegorzówka 17,15 

4 Hyżne 54,28 

5 Szklary 15,20 

6 Wólka Hyżneńska 3,45 
SUMA 112,42 

 

Lp. Nazwa miejscowości Ilość w Mg w 2018 roku Ilość w Mg w 2019 roku 

1. Brzezówka 0 0,77 

2. Dylągówka 0 16,89 

3. Grzegorzówka 1,62 1,62 

4 Hyżne 11,58 13,52 

5 Szklary 0 5,12 

6 Wólka Hyżneńska 0 6,08 

Suma 13,20 44,00 

Koszt 4 989,60 zł 17 487,36 zł 
Dotacja z WFOŚiGW i 

NFOŚiGW 0 zł 12 835,00 zł 
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Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych. 
Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, 

Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni 
ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, sposobu pozbywania się komunalnych osadów 
ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.  

Urząd Gminy Hyżne prowadzi ewidencję od 2018 roku, a na chwilę obecną nie są jeszcze 
zewidencjonowane wszystkie gospodarstwa domowe. Ewidencja uzupełniana jest sukcesywnie. Sytuacja na 
koniec roku 2018 i 2019 zobrazowana jest w poniższej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj zbiornika na nieczystości ciekłe 2018 rok 2019 rok 

1. Zbiorniki bezodpływowe 1063 943 

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5 7 

 
Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do kanalizacji, a nieczystości ciekłe gromadzą 

w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków, są zobowiązani do zawarcia 
umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy oraz posiadanie dowodów 
uiszczenia opłat za wykonanie tej usługi.  

W przypadku powzięcia informacji w zakresie posiadania zbiornika na nieczystości ciekłe, który jest 
nieszczelny, Wójt Gminy wzywa właścicieli nieruchomości do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
wywóz nieczystości ciekłych i sprawdza częstotliwość opróżniania zbiornika. W 2018 r. Urząd Gminy Hyżne 
wysłał 26 wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, natomiast 
w roku 2019 – 3. 

 
Ochrona zwierząt. 
Działając w ramach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rada Gminy Hyżne 

corocznie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne. Program na 2019 r. został uchwalony  
22 marca 2019 r. Uchwałą Nr VI/47/19. Głównym celem Programu jest ograniczenie bezdomności zwierząt 
oraz zapewniania im prawidłowej opieki. W związku z tym gmina corocznie przeznacza na ten cel środki 
finansowe.  

Wypełniając zadania zawarte w Programie, Gmina Hyżne w 2019 roku podpisała umowę ze 
schroniskiem, które w razie pojawienia się bezpańskiego psa, miało świadczyć gotowość do jego przyjęcia. 
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W 2019 roku na terenie naszej gminy znaleziono 6 bezpańskich psów, które dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców oraz działalności informacyjnej, znalazły nowy dom na terenie naszej gminy. W związku  
z powyższym, nie było potrzeby skorzystania z usług schroniska. W 2019 roku Gmina zapewniła również 
miejsce dla zwierząt gospodarskich, które w razie konieczności odebrania właścicielowi, miały zapewnione 
schronienie. Na szczęście w 2019 roku nie było sytuacji, która zmusiłaby gminę do skorzystania z tej 
ewentualności. 

W celu realizacji Programu, gmina corocznie zawiera umowę z lekarzem weterynarii, który  
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt świadczy swoje usługi lecznicze. Lekarz weterynarii 
świadczy również swoje usługi w przypadku potrzeby udzielenia pomocy bezpańskiemu zwierzęciu lub  
w przypadku konieczności jego wyłapania. 

Lp. PRZEZNACZENIE PONIESIONA KWOTA W 
2018 ROKU 

PONIESIONA KWOTA W 
2019 ROKU 

1. Zapewnienie miejsca w schronisku. - - 

2. 

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu 
Gminy i zapewnienie im opieki oraz 
zapewnienie  całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 

5 428,80 zł 4 240,00 zł 

SUMA 5 428,80 zł 4 240,00 zł 

 
 

Usuwanie drzew. 
Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu stosownego 

zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy, co wynika z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 
r. Z obowiązku uzyskania w/w zezwolenia, zwolnione są osoby fizyczne pod warunkiem usuwania drzew  
i krzewów z nieruchomości nie związanej z działalnością gospodarczą. Brak konieczności uzyskania 
zezwolenia nie zwalnia jednak z obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów. Zgłoszeniu 
podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają: 

− 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
− 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
− 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Ilość zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew i krzewów oraz ilość usuniętych drzew przedstawia 
poniższa tabela: 
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Rok 2018 Rok 2019 

Ilość wniosków Ilość drzew Ilość wniosków Ilość drzew 

145 1061 154 1020 

Ponadto w 2018 roku wydano 6 decyzji dla podmiotów gospodarczych, natomiast w 2019 roku  
5 decyzji dla podmiotów  gospodarczych i 1 decyzję dotyczącą  osoby fizycznej, w zakresie wycinki drzew. 

1.7. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ORAZ GAZ. 
Dystrybucją energii elektrycznej na terenie naszej Gminy Hyżne zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów. W celu zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię w gminie  
w ramach prowadzonej działalności zakład wykonuje: budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej na 
potrzeby przyłączania odbiorców w oparciu o składane wnioski o określenie warunków przyłączania oraz 
zawierania umów o przyłączenie, przyłączanie nowych budynków do sieci na podstawie zawartych umów 
przyłączeniowych, przebudowę linii SN i nN a także wymianę kabli niesieciowanych SN i nN. W najbliższym 
czasie nie przewiduje się większych inwestycji poza bieżącą rozbudową sieci w rejonach, gdzie powstają 
nowe budynki.  

Dystrybucją gazu zasilającą teren gminy zajmuje się PSG Sp. Z o.o. Oddział w Tarnowie. System 
dystrybucji składa się z sieci gazowych średniego ciśnienia. Budowa oraz rozbudowa sieci wykonywana jest 
w celu dostawy gazu do nowopowstających budynków mieszkalnych. Z uwagi na sytuację, że zgazyfikowane 
miejscowości to Brzezówka, Hyżne, Dylągówka, Wólka Hyżneńska, Grzegorzówka i Szklary zakład nie 
przewiduje na terenie gminy większych inwestycji z zakresu większej budowy sieci gazowej. W planach 
inwestycyjnych PSG podobnie jak PGE przewiduje nakłady jedynie na przyłączanie do sieci gazowej nowych 
odbiorców w oparciu o zawarte umowy przyłączeniowe.  
 Gmina Hyżne nie posiada w zasobach sieci ciepłowniczej służącej do transportu energii cieplnej od 
źródła ciepła do odbiorców, dlatego też zapotrzebowanie na ciepło w całości pokrywane jest przez kotłownie 
indywidualne, wykorzystujące w przeważającej części paliwa stałe.  
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Przewiduje się, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na ciepło będzie spadać. Na tendencję 
spadkową wpływ będzie mieć tempo budowy nowych budynków, rozwój nowoczesnego budownictwa 
mieszkaniowego, wymiana kotłów i termomodernizacja budynków. 

1.8. POMOC SPOŁECZNA, WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ, 

OCHRONA ZDROWIA. 
Pomoc społeczna 
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Hyżnem, 

który powstał w 1990 r i jest jednostką organizacyjną Gminy Hyżne, nieposiadającą osobowości prawnej, 
działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy. W swoim zakresie realizuje dwie podstawowe 
funkcje polityki społecznej państwa. Jedną z nich jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach, odpowiadających 
godności człowieka. Wspieranie polega na udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej, 
poradnictwa i pracy socjalnej. Świadczenia przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem 
spełnienia dwóch kryteriów. Koniecznym jest występowanie jednej z okoliczności wskazującej na trudną 
sytuację życiową oraz spełnienia kryterium dochodowego wg obowiązującej ustawy o pomocy społecznej. 
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela: 

Rodzaj świadczenia 
Liczba rodzin Kwota wypłaconych świadczeń 

2018 2019 2018 2019 

zasiłek stały 15 19 86 893,76 107 023,72 
zasiłek okresowy 53 49 160 000,00 162 670,00 
zasiłek celowy   172 505,00 192 766,62 
w tym: w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w 
domu" 89 95 142 505,00 157 766,62 

58,8 58,4 57,7

65,7

52

54

56

58

60

62

64

66

68

2016 2017 2018 Powiat rzeszowski

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
gazowej 2016-2018
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usługi opiekuńcze 2 5 1 744,88 16 888,96 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 4 28 123,62 35 171,69 
schronienie 2 1 21 050,91 8 016,00 
pobyt w domu pomocy społecznej 6 7 165 294,36 173 081,25 
posiłki w szkole 151 dzieci 139 dzieci 45 359,00 43 943,38 
w tym: dowóz posiłków do szkół 80 dzieci 67 dzieci 11 136,00 12 040,00 
składki na ub. zdrowotne 11 15 6 433,65 8 546,58 
pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej 1 (2 dzieci) 1 (2 dzieci) 49 553,19 52 982,21 
praca socjalna 54 68 - - 
kontrakty socjalne 5 7 - - 

 
W gminie Hyżne najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, 

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej 
w 2019 roku, były kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność oraz 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.  

Główne powody przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela: 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2018 2019 2018 2019 
ubóstwo 100 106 227 305 
sieroctwo 0 0 0 0 
bezdomność 2 1 2 1 
potrzeba ochrony macierzyństwa 48 47 257 254 
w tym: wielodzietność 41 39 222 216 
bezrobocie 69 73 199 213 
niepełnosprawność 58 67 152 187 
długotrwała lub ciężka choroba 58 88 152 220 
bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem 83 66 267 202 

w tym: rodziny niepełne 21 20 60 62 
rodziny wielodzietne 6 7 34 44 
przemoc w rodzinie 5 2 23 6 
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 
alkoholizm 9 4 29 9 
narkomania 0 0 0 0 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 2 2 2 2 

trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy 0 0 0 0 

zdarzenie losowe 2 2 4 7 
sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 
klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 
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Drugą funkcją realizowaną przez Ośrodek jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci, w formie 
wypłaty świadczeń, na które składają się: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, 
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenie Dobry Start 300+ 
oraz świadczenie ,,Za życiem”. Celem w/w świadczeń jest częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.  
Rodzaje świadczeń obrazuje poniższa tabela: 

Rodzaj świadczenia 
Liczba rodzin Kwota wypłaconych świadczeń 

2018 2019 2018 2019 
zasiłek rodzinny 405 385 864 439,00 783 761,00 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 30 23 68 759,00 57 177,00 

dodatek z tytułu urodzenia dziecka 32 26 32 000,00 26 000,00 
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 18 19 37 828,00 36 477,00 
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 44 45 55 780,00 54 160,00 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 275 279 42 900,00 37 500,00 
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza 
miejscem zamieszkania 133 149 77 275,00 70 326,00 

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 98 93 106 495,00 101 650,00 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 73 65 73 000,00 65 000,00 
świadczenie rodzicielskie 16 38 187 581,00 235 896,00 
zasiłek pielęgnacyjny 156 169 282 557,00 370 012,00 
świadczenie pielęgnacyjne 35 41 570 254,00 698 117,00 
specjalny zasiłek opiekuńczy 32 35 180 654,00 201 066,00 
zasiłek dla opiekuna 11 5 62 054,00 37 220,00 
świadczenie Za życiem 1 1 4 000,00 4 000,00 
świadczenie Dobry Start 300+ 632 647 291 000,00 295 500,00 
świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego 22 21 127 180,00 112 490,00 
świadczenie wychowawcze 500+ 859 863 5 540 652,00 6 713 442,00 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizował w 2019 roku  zadania wynikające 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez:  
1. Udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej rodzinom mającym problemy opiekuńczo-

wychowawcze; 
2. Szkolenia pracowników z zakresu problematyki rodzinnej; 
3. Finansowanie kosztu pobytu 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 
4. Zatrudnienie asystenta rodziny, który objął swoją pomocą 7 rodzin w tym 2 rodziny na podstawie 

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”. 
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Poniższa tabela obrazuje liczbę rodzin objętych pomocą asystenta: 

 2018 2019 

liczba asystentów 1 1 
liczba rodzin 6 7 

liczba osób w rodzinach 31 37 

  
Gminny zespół interdyscyplinarny 
Do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy tworzenie 

Zespołów Interdyscyplinarnych. W 2019 Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Hyżnem odbył 10 posiedzeń, prowadził 14 spraw, w tym zakończył 10. Założonych 
zostało 6 ,,Niebieskich Kart-A” w tym 5 przez policję oraz 1 przez GOPS.  

Podmiotami, które brały udział w pracach GZI a zarazem realizowały Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  były: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Hyżnem, Komisariat Policji w Tyczynie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Hyżnem, placówki oświatowe i ochrony zdrowia z terenu gminy Hyżne. Realizowane 
działania polegały na: edukacji, profilaktyce, poradnictwie, konsultacjach indywidualnych, monitorowaniu 
sytuacji rodzin. 

Tabela obrazuje dane dotyczące prac ZI: 

Statystyka 2018 2019 

liczba posiedzeń 19 10 
liczba prowadzonych spraw 24 14 
liczba założonych NK-A 19 6 
w tym: przez policję 17 5 
przez GOPS 2 1 
liczba zakończonych NK 14 10 

 

1.9. OŚWIATA. 
1.9. 1 ORGANIZACJA SZKÓŁ W ROKU 2019. 

Kontynuowana od 2016 roku reforma oświaty spowodowała zmiany w strukturze zadań 
realizowanych na terenie gminy. Ze względu na likwidację gimnazjum, zmiany w oświacie dotyczyły ilości 
prowadzonych szkół, liczby oddziałów, liczby uczniów pobierających naukę oraz struktury zatrudnienia kadry 
pedagogicznej. 
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1) Liczba oddziałów w szkołach w roku 2019. 

 
2) Zmiany w ilości uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie gminy Hyżne.  

 
3) Ilość uczniów w szkołach podstawowych wg. stanu na dzień 30 września 2019 roku: 
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Brzezówka Dylągówka Grzegorzówka Hyżne Szklary Wólka Hyżneńska 
1 9 10 11 39 8 5 
2 10 15 7 30 8 3 
3 8 9 10 38 9 1 
4 4 9 7 34 9 4 
5 6 12 11 23 11 5 
6 5 20 8 50 15 6 
7 5 11 15 29 13 4 
8 2 11 8 25 10 3 

Razem 49 97 77 268 83 31 
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4) Struktura zatrudnienia nauczycieli z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego  

w roku 2019. 

 
 

1.9. 2 ORGANIZACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. 
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w dwóch formach: w oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych - obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz w punktach 
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w  Hyżnem, 3 oddziały – z 75 dziećmi 
 i przy Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce - 1 oddział – 22 dzieci. Strukturę zatrudnienia 
przedstawiono w poniższej tabeli: 
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2 Punkty przedszkolne 4 6 3,26 101 97 
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1.9. 3 DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO SZKÓŁ. 
Na terenie Gminy Hyżne uczniów dowożono do szkół podstawowych i Gimnazjum w Hyżnem 

autobusem szkolnym, oraz transportem zbiorowym na podstawie biletów zakupionych u przewoźników.  

 

L.p. Nazwa szkoły 
Liczba uczniów dowożonych 

Autobus 
szkolny Zakup biletów Razem 

1 Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce 18 18 36 

2 Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego 153 5 158 

3 Gimnazjum w Hyżnem 25 41 66 

Razem 196 64 260 

 
Na podstawie umowy z przewoźnikiem oraz indywidualnych umów z rodzicami dowożono 12 dzieci 

i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do: 
1) Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej Łańcuckiej, 
2) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym –KOŁO w Rzeszowie, ul. Staszica, 
3)  Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia, 
4)  Przedszkola Logopedycznego „Gadułka” w Rzeszowie, ul. Strażacka. 

 
1.9. 4 ORGANIZACJA OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3. 

Na terenie naszej gminy od 2015 r. działa żłobek „Słoneczko” w Brzezówce. W 2019 r. do żłobka 
uczęszczało 20 dzieci. Koszty funkcjonowania żłobka w 2019 r. wyniosły 255 381,61 zł, w tym 199 392,41 zł 
na wynagrodzenia. Opiekę nad dziećmi sprawowało 5 osób, zatrudnionych w wymiarze 4,5 etatu. 

 
1.9. 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

1) Dochody 
Podstawowym i najistotniejszym elementem finansowania zadań oświatowych gminy jest część 

oświatowa subwencji ogólnej (z wyłączeniem zadań związanych z dowozem, prowadzaniem przedszkoli 
 i stołówek), a także dotacje celowe z budżetu państwa oraz inne dochody w tym pochodzące z wpłat 
rodziców. Podstawą do naliczenia subwencji jest liczba uczniów wykazana w systemie informacji oświatowej 
według stanu na 30 września roku bazowego oraz liczba etatów nauczycieli wg. poszczególnych stopni 
awansu zawodowego analogicznie wykazanych w systemie SIO. Ostateczna kwota części oświatowej 
subwencji ogólnej to iloczyn liczby uczniów przeliczeniowych i kwoty finansowego standardu A. Kwota ta jest 
rozdzielana pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu określanego corocznie  
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w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej. 

1. dochody – subwencja: 

 
2. pozostałe dochody- dotacje, oraz inne źródła: 

L.p. Przeznaczenie środków finansowych 
Okres 

2018 2019 

1 Dotacja na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 209 610,00 200 629,00 

2 
Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podrę-
czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

74 282,55 53 944,58 

3 

Dofinansowanie na Realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” dotyczące wspierania w latach 2016-2020 organów 
prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 
 i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

27 440,00 --- 

4 
Dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych. 

80 000,00 90 000,00 

5 
Dofinasowanie w ramach resortowe programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku dla 3 „MALUCH + Moduł 2”. 

27 000,00 27 000,00 

6 
Inne (opłaty rodziców związane z wychowaniem przedszkolnym, opieką nad 
dziećmi do lat 3 w żłobku). 

197 170,07 209 647,69 

Razem 615 502,62 581 221,27 

 
 
 
 

L.p. Subwencja oświatowa 2018 2019 

1 Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej 7 012 220,00 7 517 180,00 

2 
0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  
(uzyskana na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni 
przyrodniczych) 

96 598,00 75 000,00 

3 Dodatkowa subwencja na podwyżki dla nauczycieli - 244 457,00 

4 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (uzyskana w 
związku z wypłatą odpraw dla nauczycieli) - 15 444,00 

5 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (uzyskana w 
związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych) 36 454,00 - 

Razem 7 145 272,00 7 852 081,00 
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2) Wydatki  
Na strukturę wydatków w oświacie składają się głównie wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ich wysokość 
przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Kategoria wydatków 
Okres rozliczeniowy 

2018 2019 
1 Płace i pochodne 8 983 504,45 10 330 784,31 
2 Ogrzewanie, energia elektryczna, woda 268 573,11 322 989,66 
3 Dowóz dzieci 252 272,87 202 961,37 
4 Zakup materiałów i wyposażenia 417 590,10 564 161,46 
5 Zakup podręczników 73 495,35 52 518,11 
6 Pomoc materialna- socjalna 98 333,13 95 014,87 
7 Dokształcanie nauczycieli 15 180,56 15 106,96 
8 Odpis na ZFŚS, dodatek wiejski 812 452,26 930 701,62 
9 Zakup pieca c.o. do szkoły 32 226,00 46 500,00 

10 Dożywianie dzieci PP +żłobek 84 984,36 93 180,52 
11 Koszty opieki przedszkolnej (poza gminą) 49 911,93 66 030,55 
12 Pozostałe wydatki 35 242,86 59 728,23 

Razem 11 123 766,98 12 779 677,66 
 

a) Wynagrodzenia nauczycieli w podziale na szkoły: 

L.p. Wydatki na płace nauczycieli  
w poszczególnych szkołach1 2018 2019 

1 SP Brzezówka 531 971,07 729 540,47 
2 SP Dylągówka 872 290,60 1 114 199,63 
3 SP Grzegorzówka 828 004,93 1 033 051,29 
4 SP Hyżne 1 715 399,20 2 341 891,81 
5 SP Szklary 785 144,15 1 041 899,54 
6 SP Wólka Hyżneńska 541 861,72 692 988,65 
7 Gimnazjum 999 392,94 579 175,37 

Razem 6 274 064,61 7 532 746,76 
1.dotyczy wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku wiejskiego.  
 

b) Średnie miesięczne zarobki netto („na rękę”) na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Hyżne: 

L.p. Stopień awansu zawodowego 
Okres rozliczeniowy/zarobki netto 

2018 2019 

1 Nauczyciel dyplomowany  3 765,57  4 623,82  

2 Nauczyciel mianowany 3 083,71  3 738,83  
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3 Nauczyciel kontraktowy 2 607,21  2 861,42  

4 Nauczyciel stażysta 2 521,60  2 681,57  

 

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydano 7 802 305,42 zł, w tym na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano - 
6 500 604,27 zł. W oparciu o wydatki na funkcjonowanie szkół można określić koszt kształcenia jednego 
ucznia na terenie gminy. W roku 2019 był on mocno zróżnicowany, a różnica ta wynikała z liczby uczniów  
w poszczególnych szkołach. 

Nazwa szkoły Wydatki w rozdz. 
80101-szkoły podstawowe Liczba uczniów Koszt jednego ucznia 

SP Brzezówka 863 796,73 49 17 628,50 
SP Dylągówka 1 243 036,52 97 12 814,81 
SP Grzegorzówka 1 140 025,36 77 14 805,52 
SP Hyżne 2 535 810,87 268 9 461,98 
SP Szklary 1 235 034,12 83 14 879,93 
SP Wólka Hyżneńska 784 601,82 31 25 309,74 
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c) Koszty wychowania przedszkolnego w roku 2019. 
Koszty funkcjonowania siedmiu oddziałów przedszkolnych – to kwota 598 078,37 zł,  w tym na 

wynagrodzenia i pochodne wydano 532 586,15 zł. Wydatki związane z prowadzeniem punktów 
przedszkolnych  to kwota 647 720,42 zł., w tym: 

1) PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce - 147 105,17 zł; 
2) PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem - 500 615,25 zł; 

Na wynagrodzenia personelu przedszkoli wydano łącznie kwotę 519 071,18 zł. Gmina ponosiła 
także koszty uczęszczania dzieci z jej terenu do przedszkoli na terenie innych gmin. Takich dzieci było 19,  
a uczęszczały one do przedszkoli w Dynowie, Rzeszowie, Trzebownisku, w Chmielniku i w Tyczynie. Z tego 
tytułu gmina poniosła koszty  w wysokości 66 030,55 zł. 

d) Koszty dowożenia 
Wydatki związane z dowożeniem uczniów wyniosły w 2019 r.  202 961,37 zł. 

w tym na: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowca + opiekun dowozu) -48 198,22 zł 

• zakup paliwa, części, naprawy, ubezpieczenie i przeglądy autobusu szkolnego itp. – 46 368,60 zł                                                                     

• dowóz uczniów niepełnosprawnych – 96 784,00 zł, 

• zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do SP Hyżne i Gimnazjum – 11 610,55 zł. 
 

1.9. 6 REMONTY PRZEPROWADZONE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU 2019. 
Okres wakacji to czas wypoczynku dla dzieci, ale to także czas wzmożonych prac remontowych, 

modernizacyjnych i adaptacyjnych, przygotowujących budynki oświatowe na kolejny rok szkolny. W naszych 
szkołach w 2019 r. przeprowadzono szereg prac, które znacznie podniosły standard, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo pobytu dzieci i uczniów w szkołach. Dyrektorzy i koordynatorzy remontów zadbali o to, by 

10 330 784,31

2 448 893,35

80,84%

Płace do ogółu wydatków w 
oświacie 2019

Płace Pozostałe wydatki Płace%
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wszelkie prace zakończyły się przed dniem 1 września. Poniżej przedstawiono zakres prac wykonanych  
w poszczególnych szkołach. 

1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej: 
1) wykonanie zabezpieczeń w oknach na korytarzu szkolnym, 
2) wstawienie dodatkowych elementów balustrady schodowej w celu dostosowania do 

wymogów BHP. 
3) układanie paneli i malowanie sali lekcyjnej. 

2. Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce: 
1) remont sali j. polskiego (malowanie ścian, układanie paneli, zakup nowej tablicy ściennej 

 i portretów pisarzy), 
2) malowanie pomieszczeń kuchni i pomieszczeń pomocniczych, 
3) zakup i montaż pieca gazowego c.o. w kotłowni szkolnej. 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem: 
1) kompleksowy remont 4 pracowni (geograficznej, chemicznej, biologicznej i fizycznej) wraz  

z zakupem pomocy dydaktycznych i umeblowania, 
2) gruntowny remont 2 sal lekcyjnych (szpachlowanie, malowanie ścian), 
3) przywrócenie do stanu użyteczności placu zabaw (wykonanie nawierzchni, wymiana 

zniszczonych elementów, uzyskanie certyfikatów bezpieczeństwa). 
4. Szkoła Podstawowa w Brzezówce: 

1) malowanie sal lekcyjnych i korytarza. 
5. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce: 

1) bieżące prace remontowe na strychu szkoły. 
6. Szkoła Podstawowa w Szklarach:  

1) cyklinowanie, malowanie parkietu w salach lekcyjnych i w sali oddziału przedszkolnego, 
2) malowanie sal lekcyjnych, 
3) malowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej, sali zabaw oraz układanie paneli w tych 

pomieszczeniach, 
4) zabezpieczenie wewnętrznej klatki schodowej na piętrze budynku. 
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1.10. KULTURA, W TYM BIBLIOTEKA GMINNA ORAZ WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI AKTYWNYMI ŚRODOWISKAMI. 
 

1.10.1. Kultura 
Zestawienie wydarzeń kulturalnych w 2019 r.: 

L.p. Data Nazwa wydarzenia Miejsce 

1. 17 stycznia Utworzenie Klubu Seniora – spotkanie integracyjne GOK Hyżne 

2. 2 lutego Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej z Dylągówki Remiza OSP w Hyżnem 

3. 3 lutego Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej z Dylągówki 
Remiza OSP w 

Dylągówce 

4. 11 – 22 lutego Językowa półkolonia zimowa dla dzieci i młodzieży z gminy Hyżne GOK Hyżne 

5. 16 lutego Warsztaty robienia kwiatów z foarmingu GOK Hyżne 

6. 7 marca Dzień kobiet – spotkanie okolicznościowe: występ grupy teatralno-
kabaretowej DylągShow, pokaz makijażu dziennego. 

GOK Hyżne 

7. 9 marca Konferencja naukowa IPN z okazji obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

GOK Hyżne 

8. 21, 28 marca 
 

Otwarte warsztaty rękodzielnicze – wykonywanie ozdób 
wielkanocnych 

GOK Hyżne 

9. 2, 9, 16 kwietnia Otwarte warsztaty wielkanocne - wykonywanie ozdób 
wielkanocnych 

GOK Hyżne 

10. 16-18 maja Występ ZPiT Hyżniacy oraz delegacji GOK na dniach folkloru w 
Kleszczowie 

Kleszczów 
(pow. Bełchatowski) 

11. 26 maja Występ ZPiT Hyżniacy w 13 edycji Papieskiej Kremówki w 
Rzeszowie 

Rynek w Rzeszowie 

12. 2 czerwca Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka Nieborów 

13. 2 czerwca Występ ZPiT Hyżniacy podczas imprezy pn. „23. Prezentacje 
Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków” w Kolbuszowej 

Kolbuszowa 

14. 22 czerwca Piknik militarny przy tunelu kolejki wąskotorowej w Szklarach Szklary 

15. 30 czerwca 
• XVII Zlot Szlakiem Rodowodu gen. Wł. Sikorskiego – VII 

Rajd Rowerowy 
• Biesiada chłopska z kulturą w tle pod hasłem 

„Hyżneńskie wesele!” 

Teren gm. Hyżne 

16. 6 -7 lipca 

I Dni Gminy Hyżne 
• Hyżne Talent Show 2019 
• Hyżneński festiwal kulturalno-patriotyczny 

 

Plac przy SP w Hyżnem 

17. 14-28 lipca Letnia półkolonia językowo-kulturalna dla dzieci i młodzieży GOK Hyżne 

18. 27 - 29 lipca Występ Orkiestry Dętej z Dylągówki podczas uroczystości Dni 
Miasta w Tarnopolu 

m. Tarnopol (Ukraina) 

19. 2-4 sierpnia Wymiana kulturalna  z m. Ajak na Węgrzech. Występ ZPiT 
Hyżniacy podczas festiwalu w Ajaku 

Ajak (Węgry) 

20. 18 sierpnia Dożynki Gminne Wólka Hyżneńska 

21. 9 września Konkurs plastyczny – „Okładka Noweli”  

22. 27 września Narodowe Czytanie 2019 GOK Hyżne 

23. 12 września Konkurs literacki w ramach projektu pn. „Opowieści wąskotorowe 
dla Niepodległej” 

GOK Hyżne 
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24. 27 października Dzień Seniora – spotkanie okolicznościowe 
Hala Sportowa w SP 

Hyżne 

25. 8 listopada Konkurs Literatura i Dzieci – eliminacje gminne GOK Hyżne 

26. 12 listopada Obchody Święta Niepodległości – akcja „Niepodległa do Hymnu” Parking przy kościele 

27. 18 listopada Konkurs Literatura i Dzieci – eliminacje rejonowe w Lubeni GOK Lubenia 

28. 28 listopada Konkurs „Świadomy obywatel – Polski parlament” GOK Hyżne 

29. 13 grudnia Wigilia ZPiT Hyżniacy GOK Hyżne 

30. 15 grudnia Odsłonięcie tablicy upamiętniającej kpr. Jana Staszczaka GOK Hyżne 

 
Zestawienie zajęć cyklicznych organizowanych w GOK w Hyżnem w 2019 r.: 

L.p. Dzień tygodnia Nazwa Miejsce 

1. Poniedziałek 

• Próby Zespołu Tańca Nowoczesnego SAGAT – gr. 
młodsza 

• Próby Zespołu Tańca Nowoczesnego SAGAT – gr. 
starsza 

• ART Studio – zajęcia plastyczne – gr. młodsza 
• ART Studio – zajęcia plastyczne – gr. starsza 
• Kurs j. angielskiego – gr. A1 
• Kurs j. angielskiego – gr. A0 (seniorzy) 

GOK Hyżne 
GOK Hyżne 

Filia GOK w Dylągówce 
Filia GOK w Dylągówce 

GOK Hyżne 
Dom Ludowy w 

Brzezówce 

2. Wtorek 

• Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych 
• Próby ZPiT Mali Hyżniacy 
• Szkółka wokalna – gr. starsza 
• Kurs j. angielskiego – gr. A0 (seniorzy) 

Filia GOK w Dylągówce 
GOK Hyżne 

Filia GOK w Dylągówce 
GOK Hyżne 

3. Środa 

• Szkółka wokalna – gr. młodsza 
• Próby ZPiT  Hyżniacy 
• Próby Orkiestry Dętej 
• Kurs j. niemieckiego 

GOK Hyżne 
GOK Hyżne 

Filia GOK w Dylągówce 
GOK Hyżne 

4. Czwartek 

• Spotkania Klubu Seniora Aktywni 
• Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych 
• Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych 
• Kurs j. angielskiego – gr. A0 

GOK Hyżne 
Filia GOK w Dylągówce 

GOK Hyżne 
GOK Hyżne 

5. Piątek 

• Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych 
• ART Studio – zajęcia plastyczne – gr. młodsza 
• ART Studio – zajęcia plastyczne – gr. starsza 
• Kurs j. angielskiego – gr. B1 

Filia GOK w Dylągówce 
GOK Hyżne 
GOK Hyżne 
GOK Hyżne 



39 

 

Współpraca z Klubem Seniora „AKTYWNI” W 2019 r. 
Klub Seniora powstał w styczniu 2019 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem i zrzesza 

blisko 60 osób powyżej 60 roku życia – mieszkańców gminy Hyżne. Klubowicze spotykają się w budynku 
GOK w każdy czwartek o godzinie 10:00. Klub Seniora to doskonała okazja na nawiązanie nowych 
znajomości i przyjaźni, utrzymania więzi społecznych, wzmocnienia relacji towarzyskich. 

 
 

W 2019 r. Członkowie Klubu Seniora „AKTYWNI”, przy wsparciu merytorycznym i finansowym GOK-u uczestniczyli 
w licznych przedsięwzięciach, a były to m.in.: 

 

1. Warsztaty informacyjno-
edukacyjne:  

 

• spotkanie z p. notariusz: „Spadki, darowizny, testamenty”; 
• spotkania prozdrowotne: z fizykoterapeutą, dietetykiem i zielarzem (3 

X); 
• spotkanie z policjantem” „Bezpieczny senior”; 
• spotkanie z podróżnikiem: „Podróże przez kontynenty”; 
• warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. 

2. Warsztaty rękodzielnicze: 
 

•  „Palma wielkanocna” ; 
• „Wianki Bożonarodzeniowe”. 

3. Wykłady historyczne:  
 

• „Otwarcie Szkoły Podstawowej w Hyżnem”;  
•  „Sikorski – „Wielki Polak”; 
•  „Tajne nauczanie podczas II wojny światowej w Hyżnem”  

4. Okolicznościowe spotkania 
integracyjne:  

 

• Spotkanie zapoznawcze przy muzyce; 
•  Spotkanie ostatkowe „Przy śledziku”; 
• Dzień kobiet;  
• Andrzejki; 
• Wigilia. 

5. Wyjazdy integracyjne: 
 

• do kina Helios w Rzeszowie na filmy: „Kogel Mogel 3” oraz 
„Nieplanowane”; 

•  do teatru Przedmieście na sztukę „Circus Paradise”. 
6. Zajęcia ruchowe:  

 
• „Ruszaj się Seniorze!” – gimnastyka z fizykoterapeutą (4 spotkania). 
• Nordic Walking (teoria i praktyka);  

 
7. Wycieczki:  

 
• Wycieczka do Lwowa;  
• Wycieczka do Sandomierza. 

8. Udział w szkoleniach: • Podstawy obsługi komputera  
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 • Kurs j. angielskiego od podstaw 

 

1.10.2. Biblioteka 
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1.10.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
Współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzedziło przyjęcie Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 uchwałą Nr XLVI/317/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. Program 
realizowany był od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Jego głównym celem było zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Hyżne oraz wzmocnienie aktywności społeczności lokalnych 
poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

W 2019 r. zadania publiczne Gminy Hyżne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
obejmowały następujące obszary: 

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2019 roku 

przedstawia poniższa tabela: 

Zadania zrealizowane w 2019 r. 

Sfera pożytku publicznego 
Kwota 

przeznaczona 
w budżecie 

gminy Hyżne 
Nazwa zadania Data realizacji zadania 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 1.000,00 „Ostra Góra Challenge” 01.04.2019-30.04.2019 

Podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
 

1.000,00 „Świeżutkim chlebem dom 
pachnie cały” 16.08.2019- 31.08.2019 
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Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 2.000,00 „W zdrowym ciele zdrowy 

duch” 01.09.2019-30.09.2019 

RAZEM 4 000,00   

 

1.11. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA, W TYM TERENY REKREACYJNE I URZĄDZENIA 

SPORTOWE. 
1.11.1. Kultura fizyczna 
W 2019 roku na terenie Gminy Hyżne odbyło się siedem większych imprez sportowych.  

W głównej mierze były one organizowane przez stowarzyszenia oraz przez szkoły z terenu naszej gminy. 
Zestawienie imprez obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Data nazwa opis Liczba 
uczestników 

Przeznaczone środki 
finansowe 

1 Marzec 
2019 

Turniej piłki siatkowej 
w Hyżnem  

Turniej piłki siatkowej zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową im. Gen. 
W. Sikorskiego w Hyżnem. W 
turnieju brali udział uczniowie klas 
ósmych i młodszych 

W zawodach 
wzięło udział ok 
70 uczniów 

500 zł 

(dotacja z ZUKiR 
GOSIR) 

2 Maj 2019 
gminny turniej mini 
piłki nożnej w Hyżnem  

Gminny turniej mini piłki nożnej 
zorganizowany przez Szkołę 
Podstawową w Szklarach dla 
chłopców z klas IV-VI z terenu 
Gminy Hyżne 

W zawodach 
wzięło udział ok 
40 uczniów 

500 zł 

(dotacja z ZUKiR 
GOSIR) 

3 Kwiecień 
2019  

Ostra Góra Challenge 

Bieg zorganizowany przez 
stowarzyszenie Aktywny Dynów 14 
kwietnia 2019 r., na wyciąg 
narciarskim Ostra Góra w 
Dylągówce. Bieg polegał na 
trzyetapowym wbiegnięciu na górę o 
długości 300 m.  

 

Liczba osób 
zapisanych – 
109, liczba osób, 
które ukończyły 
bieg- 80 

Koszt całkowity to 
7850,00 zł w tym 
1000,00 zł (dotacja 
udzielona w ramach 
ustawy o pożytku 
publicznym i o 
wolontariacie) 

4 Czerwiec 
2019  

Gminne zawody 
lekkoatletyczne 
GRAND PRIX HYŻNE 
SPORT w Brzezówce  

Gminne zawody lekkoatletyczne 
GRAND PRIX HYŻNE SPORT 
zorganizowane przez Szkołę 
Podstawową w Brzezówce dla 
uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych z terenu naszej 
gminy. Przeprowadzone 
konkurencje: 

• Bieg na dystansie 60 m 
• Bieg przełajowy – 600m 
• Skok w dal z miejsca 
• Rzut piłką lekarską 
• Bieg po kopercie  

W zawodach 
wzięło udział 36 
uczniów z terenu 
Gminy Hyżne 

500 zł 

(dotacja z ZUKiR 
GOSIR) 
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5 Czerwiec 
2019  

Piknik rodzinny z 
okazji dnia dziecka w 
Hyżnem  

Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka 
w Hyżnem zorganizowany przez KS 
HALO Hyżne. Podczas wydarzenia 
odbyły się dziecięce rozgrywki w 
piłce nożnej.  

W wydarzeniu 
wzięło udział 

ok 200 osób 

500 zł 

(dotacja z ZUKiR 
GOSIR) 

6 Czerwiec 
2019  

Rajd Rowerowy 
Szlakiem Gen. W. 
Sikorskiego 

30 czerwca 2019r. odbył się rajd 
rowerowy  na dystansie 16 km ze 
startem i metą przy SP w Hyżnem w 
3 kategoriach: 

• Kategoria I do 16 roku (kobiety i 
mężczyźni) 

•  Kategoria II powyżej 16 
roku(kobiety i mężczyźni) 

• Kategoria III Mundurowi 

Na zakończenie rajdu wręczono 
dyplomy, medale i puchary. Ponadto  
odbyło się losowanie nagrody 
specjalnej tj. roweru górskiego, 
którego fundatorem było PPUH 
Drewnotech Henryk Flis. 

Liczba 
uczestników 
rajdu: 59 

 

Liczba osób 
obecnych 
podczas 
wydarzenia: ok. 
200 

 

Koszt: 5 060,00 zł 

Finansowane przez 
GOK 

 

 

7 Wrzesień 
2019  

Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych 

Wydarzenie sportowe 
zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Szczep 
Niezłomnych” w „Boskiej Dolinie” w 
Dylągówce. Bieg składał się z 
czterech edycji: 
• Bieg na 800 m dla dzieci 
• Bieg na 3 km dla dzieci i 

młodzieży do 15 lat 
• Bieg na 10 km 
• Półmaraton  

Gmina Hyżne współfinansowała to 
wydarzenie poprzez dotację 
udzieloną Stowarzyszeniu 
Krzewienia Tradycji i Kultury w 
Hyżnem, które za otrzymane środki 
przygotowała zdrowy posiłek dla 
uczestników tego wydarzenia.  

168 uczestników  

Całkowity koszt 
nieznany. 

2000,00 zł (dotacja 
udzielona w ramach 
ustawy o pożytku 
publicznym i o 
wolontariacie) 

 

Na terenie Gminy Hyżne działają trzy kluby sportowe trenujące piłkę nożną, które dzięki dotacji  
z budżetu Gminy Hyżne mogą kontynuować swoją działalność i szerzyć kulturę fizyczną na terenie naszej 
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gminy. Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w naszej gminie, który skupia wielu kibiców. Te kluby 
to:  

Lp. NAZWA KLUBU DZIAŁANIE 
DOTACJA  

Z BUDŻETU GMINY 
W 2019 ROKU 

1. 

Ludowy Klub 
Sportowy 
TATYNA 

 

W skład klubu wchodzą drużyny: seniorów,  juniorów starszych oraz 
trampkarzy młodszych. 

Juniorzy rozegrali 9 zawodów i w efekcie zdobyli 5 miejsce. Skład 
drużyny to 18 osób w wieku 15-19 lat. Grupa młodsza to 22 chłopców 
w wieku 12-15 lat, którzy uczęszczają na zajęcia treningowe przez 
cały rok podobnie jak grupa Juniorów. W regularnych rozgrywkach 
brała udział drużyna seniorów A – klasy. Ćwiczą tu stale 22 osoby w 
wieku 17-41 lat. Drużyna wzięła udział w 13 zawodach i 6 
sparingach. Sezon zakończył  się 7 miejscem w tabeli. 

29 000,00 zł 

2. 

Klub Sportowy 
Halo Hyżne 

 

W 2019 klub  posiadał drużyny: seniorów, juniorki dziewczyny, 
trampkarz młodszy chłopcy, młodzik młodszy chłopcy, orlik starszy 
chłopcy, orlik młodszy chłopcy, żak starszy chłopcy. 

Ogółem Klub przeprowadził około 300 treningów piłki nożnej dla 5 
grup młodzieżowych oraz 1 seniorskiej.  W zajęciach sportowych 
organizowanych przez Klub  Halo Hyżne czynnie bierze udział 18 
seniorów i 80 dzieci i młodzieży. Seniorzy w rundzie wiosennej 
uczestniczyli w 11 meczach ligowych klasy B, gdzie zwyciężyli 6 razy 
i 2 razy remisowali. Ostatecznie na koniec sezonu piłkarskiego 
2018/19 zajęli 5 miejsce na 12 zespołów. 

W ramach  KL Halo Hyżne w 2019 roku powstała sekcja biegaczy, 
która skupia ok 15 członków oraz sekcja kolarska z 15 członkami. 

22 000,00 zł 

3. 

Klub Sportowy 
Polonia Hyżne 

 

W roku 2019 w ramach klubu trenowało 25 zawodników w drużynie 
seniorów i 20 w drużynie juniorów. W rundzie jesiennej drużyna 
seniorów rozegrała 11 meczy. Na koniec roku w połowie rundy klasy 
B grupy Rzeszów III Łańcut w sezonie 2018/2019 drużyna piłkarska 
Polonia Hyżne Seniorzy zajęła 11 miejsce. 

20 000,00 zł 

 

Od 5 lat w Gminie Hyżne działa sekcja karate, która skupia ok 30 członków tj. dzieci i młodzież  
w wieku od 3 do 17 roku życia. Zajęcia prowadzi Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem, 
a odbywają się one na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Hyżnem. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu w dwóch grupach wiekowych. 
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1.11.2. Turystyka 
Przez teren gminy przebiegają oznakowane piesze szlaki turystyczne: 

• Zielony Szlak im. gen. Władysława Sikorskiego: Borówki − Nowa Wieś (gm. Hyżne) − Hyżne − 
Błażowa − Rezerwat "Mójka" − Kąkolówka − Rezerwat "Wilcze" − Wilcze (510 m n.p.m.), długość 
odcinka 26 km; 

• Szlak niebieski, górski o długości 40 km, prowadzący z Białej poprzez Matysówkę, Dolinę 
Chmielnika, Grzegorzówkę, Bachórz do Dynowa; 

• Szlak czarny o długości 5 km, w całości przebiegający w granicach gminy Hyżne, prowadzący  
z Dylągówki, obok zbiornika wodnego na Srebrniku, Ostrą Górę do Leśnictwa Hyżne. 
Przez gminę prowadzi również trasa rowerowa o długości 29,8 km, tworząca pętlę zaczynającą się 

przy kościele w Hyżnem. Biegnie przez Dylągówkę – Szklary – Dylągówkę – Grzegorzówkę – Borówki – 
Brzezówkę – Hyżne. 

Na terenie gminy zlokalizowany jest także wyciąg narciarski wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(szałas wypoczynkowy, wypożyczalnia sprzętu). Długość trasy zjazdowej wynosi 320m, długość trasy 
turystycznej 450, przepustowość 900 os/h. Niestety w 2019 r. z powodu warunków atmosferycznych wyciąg 
nie był uruchomiony.  

Na terenie Gminy Hyżne w 2019 roku funkcjonowały dwa gospodarstwa agroturystyczne: 

• Gospodarstwo Agroturystyczne Lubas Małgorzata, 36-024 Hyżne 187 
Gospodarstwo agroturystyczne zostało założone w 1995 r. Swoim gościom zapewnia smaczne 
wyżywienie, miłą rodzinną atmosferę oraz zróżnicowaną ofertę zakwaterowania. Pobyt  
w gospodarstwie umożliwia zrelaksowanie się i możliwość odpoczynku od codzienności korzystając 
z uroków polskiej wsi. 
Oferta całoroczna. Do dyspozycji gości: 

− Pokoje klimatyzowane: dwa trzy-osobowe, jeden dwu-osobowy; 
− aneks kuchenny; 
− pokój gościnny; 
− łazienka i dwie toalety; 
− parking przed budynkiem; 
− altana ogrodowa z grillem; 
− huśtawka; 
− domek dla dzieci ze zjeżdżalnią i piaskownicą; 
− w sezonie letnim mini basen dla dzieci; 
− internet WiFi; 
− możliwość przyjazdu ze zwierzętami. 
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• Gospodarstwo Agroturystyczne „Boska Dolina” Antoni Bosek 36-025 Dylągówka 60 
Gospodarstwo ukierunkowane na hodowle koni huculskich, owiec i kóz. Do dyspozycji gości 32 ha. 
Gospodarze oferują organizację biesiad dla grup zorganizowanych. Na miejscu znajduje się staw. 
Pokoje gościnne z łazienkami. 

− oferta całoroczna; 

− liczba pokoi 4 / liczba miejsc noclegowych 16; 

− łazienka oddzielana - każdy pokój z łazienką; 

− posiłki na zamówienie; 

− bar, restauracja 1,5 km; 

− las; 

− wędkowanie; 

− wyciąg narciarski 0,6 km; 

− jazda konna; 

− możliwość przyjazdu ze zwierzętami. 

1.12. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

I PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE GMINNEGO 

MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO. 
1.12.1. Porządek publiczny 
Na terenie Gminy Hyżne zadania określone w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji realizuje 

Komisariat Policji w Tyczynie. Jest to m.in. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 
zapewnienie spokoju w miejscach publicznych. Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji  
w Tyczynie oraz z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przygotowano zestawienie przestępstw i zdarzeń 
drogowych na terenie Gminy, które obrazują poniższe tabele. 

 
Liczba przestępstw na terenie miejscowości Hyżne w 2018 r. i 2019r.  

Lp. Rodzaj przestępstwa 
Hyżne 2018 rok 

liczba przestępstw 
Hyżne 2019 rok 

liczba przestępstw 

1. Kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości art. 
178a§1 KK 3 7 

2. Kradzież art. 278§1 KK 1 4 
3. Włamanie art. 279§1 KK 1 0 
4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 2 
5. Oszustwo art. 286§1KK 6 3 
6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 1 
7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 3 0 
8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 1 1 
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9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 3 3 
10. Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 207§1 KK 0 1 
11. Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 KK 0 1 
12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 2 0 
13 Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 KK 3 0 
14 Inne 4 4 

SUMA 27 27 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Brzezówka w 2018 r. i 2019r. 

Lp. Rodzaj przestępstwa 
Brzezówka 2018 

rok 
liczba przestępstw 

Brzezówka 2019 
rok 

liczba przestępstw 

1. Kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości art. 178a§1 
KK 0 2 

2. Kradzież art. 278§1 KK 1 0 
3. Włamanie art. 279§1 KK 1 0 
4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 1 
5. Oszustwo art. 286§1KK 0 1 
6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 0 
7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 
8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 0 0 
9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 0 0 

10. Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 207§1 KK 0 0 
11. Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 KK 2 0 
12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 
13 Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 KK 0 0 
14 Inne 0 0 

SUMA 4 4 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Dylągówka w 2018 r. i 2019r.     

Lp. Rodzaj przestępstwa 
Dylągówka  2018 

rok 
liczba przestępstw 

Dylągówka 2019 
rok 

liczba przestępstw 

1. Kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości art. 
178a§1 KK 1 1 

2. Kradzież art. 278§1 KK 1  
3. Włamanie art. 279§1 KK 3 1 
4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 0 
5. Oszustwo art. 286§1KK 0 1 
6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 0 
7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 
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8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 0 0 
9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 1 0 

10. Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 207§1 KK 2 1 
11. Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 KK 0 1 
12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 
13 Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 KK 2 0 

14 Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia 
art. 160§1 KK 1 1 

15 Inne 0 0 

SUMA 11 5 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Szklary w 2018 r. i 2019r.     

Lp. Rodzaj przestępstwa 

Szklary 2018 
rok 

liczba 
przestępstw 

Szklary 2019 
rok 

liczba 
przestępstw 

1. Kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości art. 178a§1 KK 0 0 
2. Kradzież art. 278§1 KK 0 4 
3. Włamanie art. 279§1 KK 1 1 
4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 1 
5. Oszustwo art. 286§1KK 0 1 
6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 0 
7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 
8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 1 0 
9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 0 0 

10. Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 207§1 KK 3 0 
11. Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 KK 1 0 
12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 
13 Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 KK 0 1 

14 Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia art. 160§1 
KK 0 0 

15 Inne 2 0 
SUMA 8 8 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Grzegorzówka  w 2018 r. i 2019r.     

Lp. Rodzaj przestępstwa 

Grzegorzówka 
2018 rok 

liczba 
przestępstw 

Grzegorzówka 
2019 rok 

liczba 
przestępstw 

1. Kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości art. 178a§1 
KK 0 0 
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2. Kradzież art. 278§1 KK 1 1 
3. Włamanie art. 279§1 KK 0 0 
4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 0 
5. Oszustwo art. 286§1KK 0 1 
6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 1 0 
7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 
8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 0 1 
9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 0 0 

10. Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 207§1 KK 0 1 
11. Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 KK 1 0 
12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 
13 Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 KK 0 0 

14 Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia art. 
160§1 KK 0 0 

15 Inne 0 1 

SUMA 3 5 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Wólka Hyżneńska w 2018 r. i 2019r.     

Lp. Rodzaj przestępstwa 
Wólka Hyżneńska  

2018 rok 
liczba przestępstw 

Wólka Hyżneńska    
2019 rok 

liczba przestępstw 

1. Kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości 
art. 178a§1 KK 0 2 

2. Kradzież art. 278§1 KK 0 1 
3. Włamanie art. 279§1 KK 1 1 
4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 0 
5. Oszustwo art. 286§1KK 0 0 
6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 0 
7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 
8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 0 2 
9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 0 0 

10. Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 207§1 KK 1 1 
11. Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 KK 1 0 
12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 
13 Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 KK 0 0 

14 Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i 
zdrowia art. 160§1 KK 0 0 

15 Inne 0 0 
SUMA 3 7 
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Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców na terenie Gminy Hyżne w 2018 r. i 2019 r. 

Miejscowość ROK 2018 ROK 2019 

Hyżne 3 7 

Brzezówka 0 2 

Dylągówka 1 0 

Szklary 0 0 

Grzegorzówka 0 0 

Wólka Hyżneńska 0 1 

SUMA 4 10 
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Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców na terenie Gminy Hyżne w roku 2018 i 2019. 

 

Zdarzenia drogowe w 2019 roku. 

Lp. Rodzaj zdarzenia drogowego 
Liczba zdarzeń drogowych 

w Gminie Hyżne w roku 
2019  

Średnia liczba zdarzeń 
drogowych w gminach powiatu 

rzeszowskiego w roku 2019 
Zdarzenia drogowe ogółem 

1. kolizje 54 100,7 
2. wypadki 11 12,4 

SUMA 65 113,1 
Liczba ofiar 

1. ranni 13 15,2 
2. ofiary śmiertelne 0 1,6 

SUMA 13 16,8 
Przestępstwa drogowe 

1. prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości 10 14,6 

2. Art.  180a.  [Prowadzenie pojazdu po cofnięciu 
uprawnień] 0 1,2 

3. Art.  178b.  [Niedostosowanie się do polecenia 
zatrzymania pojazdu mechanicznego] 0 1,07 

4. Art.  177.  [Spowodowanie wypadku w 
komunikacji] 2 2,9 

SUMA 12 19,77 
wykroczenia 

1. 

wnioski o ukaranie za kierowanie pojazdem w 
związku z naruszeniem art. 87 § 1 KW 
(prowadzenie pojazdu mechanicznego znajdując 
się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 
działającego środka) 

2 7,7 

2. 

wnioski o ukaranie za kierowanie pojazdem w 
związku z naruszeniem 
art. 87 § 1a KW (prowadzenie na drodze 
publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie 
ruchu innego pojazdu, znajdując się w stanie 

0 1,07 
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nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie 
działającego środka) 

3. 

wnioski o ukaranie za kierowanie pojazdem w 
związku z naruszeniem art. 87 § 2 KW  
(prowadzenie na drodze publicznej, w strefie 
zamieszkania lub strefie ruchu innego pojazdu, 
znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub 
podobnie działającego środka) 

0 0,4 

4. Inne 43 142 
SUMA 45 151,17 

 
Spoglądając na dane statystyczne można zauważyć, że łączna liczba przestępstw na terenie Gminy 

Hyżne nie zmienia się. Zarówno w roku 2018, jak i 2019 łączna liczba przestępstw wynosiła 56.  Wzrosła 
natomiast liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Gmina Hyżne dobrze wypada również na tle innych 
gmin powiatu rzeszowskiego w odniesieniu do zdarzeń drogowych. W każdym wykazanym rodzaju 
wykroczenia drogowego, nasza gmina wypada poniżej średniej. 
 

1.12.2. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa. 
W 2019 roku na terenie Gminy Hyżne funkcjonowało 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:  

1) OSP Brzezówka; 
2) JOT OSP Brzezówka II; 
3) OSP Hyżne;  
4) OSP Dylągówka;  
5) OSP Grzegorzówka;  
6) OSP Wólka Hyżneńska;  
7) OSP Szklary; 
8) OSP Nieborów – (wyłączona z podziału bojowego). 

Gmina Hyżne w roku 2018 przeznaczyła na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP 
kwotę 153 656,91 zł oraz kwotę 75 899,93 zł dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzęt 
ratowniczego dla OSP. W roku 2019 ogółem na bieżące utrzymanie gotowości bojowej przeznaczono kwotę 
101 060,65 zł. Szczegóły wydatków poniesionych na jednostki OSP przedstawia poniższa tabela: 

 

Rodzaj wydatków bieżących w latach 2018 (zł) 2019 (zł) 

remonty remiz  OSP                                                                                   65 949,08 22 708,44 

wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach         10 025,00 5 547,58 

wynagrodzenie konserwatorów wraz ze składkami  ZUS                                    15 750,75 17 071,20 

zakup paliwa, części, remont sprzętu i wyposażenia                             25 487,56 16 591,08 
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koszty energii elektrycznej, gazu i wody                                                            12 271,83 9 306,68 

koszty badań lekarskich strażaków                                                          4 250,00 2 310,00 
przeglądy techn. samoch. strażackich i narzędzi 
hydraulicznych            6 366,31 7 455,55 

usługi telekomunikacyjne                                                                         526,38 531,12 

ubezpieczenie budynków i pojazdów strażackich                            13 030,00 10 539,00 

OGÓŁEM 153 656,91 101 060,65 

 
W zakresie zabezpieczenia powodziowego Gmina Hyżne posiadała w swoim magazynie, który 

znajduje się w budynku Urzędu Gminy, 3 szt. plandek zabezpieczających o wym. 10 m x 12 m, oraz 200 szt. 
worków  na piasek. Kolejne 300 szt. worków znajduje się w jednostce OSP Brzezówka. 

 

1.13. UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH. 
 

Lp. Obiekt 
Koszt 

funkcjonowania 
nieruchomości 

(roczny) 

Wpływy z 
najmu itp.  Użytkownicy Podstawa 

BRZEZÓWKA 

1 Dom Ludowy 2 4037,48  Żłobek GZEAS 
Strażacy umowa użyczenia 

2 Szkoła Podstawowa 26 158,00  Szkoła 
podstawowa  trwały zarząd 

DYLĄGÓWKA 

1 Szkoła Podstawowa 75 271,00 11 321,32 Szkoła 
podstawowa trwały zarząd 

2 Remiza OSP 259,69 OSP 
3643,11 Lokal (zakład 

fryzjerski) umowa najmu 
 Strażacy umowa użyczenia 
 Biblioteka porozumienie 

3 GOSiR 1 509,54  
Punkt 

profilaktyczny  - 

GOK umowa użyczenia 

4 Hotel 16,00  Klub spotrowy 
Tatyna umowa użyczenia 

5 Sklep/Apteka krzyżówka  
9715,29 Sklep budowlany umowa najmu 

24936,18  
Albatros (punkt 

apteczny) umowa najmu 

8379,24 OST umowa najmu 

6 kiosko-przystanek 
krzyżówka 

 2231,58 Kiosk RUCH umowa najmu 

GRZEGORZÓWKA 

1 Szkoła Podstawowa 41 971,00 0 Szkoła 
podstawowa trwały zarząd 

2 Remiza OSP 7 486,88  Strażacy umowa użyczenia 
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Punkt 
profilaktyczny  - 

HYŻNE 

1 Szkoła Podstawowa nr 
615a (dworek) 122 064,00 2 595,35 Szkoła 

podstawowa trwały zarząd 

2 Szkoła Podstawowa nr 
614 188 578,00 1 950,79 Szkoła 

podstawowa trwały zarząd 

 3 Punkt Skupu Żywca - 2 
budynki 

 4555,56 Drew-Chrom  umowa najmu  
  Gmina Hyżne -  

4 Remiza OSP 1 495,84  Strażacy umowa użyczenia 
5 GOK 13 467,83 2 475,00 GOK  - 

6 Dzienny Dom Senior Plus 
Hyżne 17 111,30  Gmina Hyżne   - 

  
  
7 

Urząd Gminy 40 992,71 

 Gmina Hyżne  - 

93,09 Bank Spółdzielczy użytkownik wieczysty/umowa najmu 
bankomat 

6166,41 Poczta Polska umowa najmu 
 GZEAS porozumienie 

8 Kiosk RUCH  - RUCH umowa najmu 

9 Ośrodek Zdrowia  

27324,00 Apteka umowa najmu 
 ZOL umowa użyczenia 

9859,83 ZOZ umowa najmu 
5550,54 OST umowa najmu 

10 ZKR/Gmina  8433,75 0 
Biblioteka Zarządzenie 248/05 z 13.10.2005 

ZUKiR Zarządzenie 247/05 z 13.10.2006 
GOPS  porozumienie 

11 Klub Strażaka Nieborów 6 763,50  
GOK umowa użyczenia (wypowiedzenie z 

dniem 30.04.2019 r.) 
punkt 

profilaktyczny  - 

Strażacy umowa użyczenia 
12 Oczyszczalnia 114 411,55   Gmina Hyżne  - 

SZKLARY 
1 Stara szkoła 413,69  Gmina Hyżne   - 

2 Szkoła podstawowa 65 801,00 0 Szkoła 
podstawowa trwały zarząd 

WÓLKA HYŻNEŃSKA 

1 Szkoła Podstawowa 32 673,00 0 Szkoła 
podstawowa trwały zarząd 

2 Remiza OSP 10 566,81  Strażacy umowa użyczenia 
3 Grzybek   Strażacy  - 
4 Budynek sklepu 2 460,00 5565,63 Sklep umowa najmu 



55 

 
 

1.14. DZIAŁANIA NA RZECZ POBUDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPIERANIA 
PRZEDSIĘBIORCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI LOKALNYCH. 

 
W 2019 roku na terenie Gminy Hyżne zarejestrowanych było 253 podmioty gospodarcze, z czego 

44 zawieszone. Większość zarejestrowanych firm to jednoosobowe działalności gospodarcze o charakterze 
usługowym. Na terenie naszej gminy zarówno w 2018 roku, jak i 2019 roku aż 77 % osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą stanowili mężczyźni. Rozpiętość wiekowa przedsiębiorców była na 
poziomie od 19 lat do 80, z czego największą grupę stanowiły osoby w wieku 31-40 lat. Zarówno w 2019 jak 
i 2018 roku, głównymi rodzajami działalności gospodarczej były: transport drogowy towarów, roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków i roboty budowlane – wykończeniowe oraz działalność 
związana z oprogramowaniem. Szczegółowy wykaz najczęściej wybieranych głównych kodów PKD 
przedsiębiorców działających ta terenie naszej gminy w 2019 roku, przedstawia poniższy wykres. 
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W 2019 roku podjęto działania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości, polegające na obniżeniu 

podatku od środków transportowych. 26 listopada 2019 r. Rada Gminy Hyżne podjęła Uchwałę  
Nr XIV/119/19 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, przyjmując najniższe 
możliwe stawki, określone obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 
r. Dzięki temu działaniu stworzono firmom transportowym lepsze warunki do rozwijania swoich działalności 
oraz zachęcono nowych podatników do rejestrowania swoich działalności na terenie Gminy Hyżne. 

 

1.15. PROMOCJA GMINY, WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI INNYCH 
PAŃSTW. 

Promocja gminy odbywała się poprzez organizację imprez gminnych opisanych w rozdziale 1.10 
niniejszego raportu. 

W 2019 r. kontynuowana była wymiana kulturalna  z miastem partnerskim Ajak na Węgrzech: 
1. W dniu 24 maja 2019 r. Wójt Gminy Hyżne  i Dyrektor GOK Hyżne złożyli wizytę burmistrzowi 

partnerskiego miasta Ajak, której celem było podpisanie nowej umowy oraz podjęcie rozmów  
o dalszej współpracy. 

2. W dniach 06 – 07 lipca 2019 r. – delegacja z Węgier wzięła udział w obchodach I Dni Gminy Hyżne. 
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3. W dniach 18 -19 lipca gościliśmy grupę 32 dzieci wraz z opiekunami z Węgier, w ramach 
zorganizowanej wycieczki do Polski, na trasie której było również zwiedzanie Hyżnego. 

4. W dniach 02  - 03 sierpnia 2019 r. -  delegacja z Hyżnego wraz z ZPiT Hyżniacy, uczestniczyła  
w XI. Międzynarodowym Tradycyjnym Weselnym Festiwalu. 

 

2. WYKONANIE UCHWAŁ RADY 
GMINY. 

 
W 2019 roku Rada Gminy Hyżne obradowała na 13 sesjach i podjęła 96 uchwał, z czego  

28 stanowiło akty prawa miejscowego. Wykaz uchwał podjętych w 2019 r. w tabeli poniżej: 

Lp. Numer 
uchwały Data podjęcia Przedstawienie uchwały 

(treści) Ważniejsza treści  Termin 
obowiązywania Wykonanie  

1.  IV/22/19 25.01.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 
harmonogramu sesji Rady 
Gminy Hyżne na 2019 rok 

 2019 TAK 
 

2.  IV/23/19 25.01.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie Porozumienia 
Międzygminnego w sprawie 
Programu Wsparcia Rodzin 
Wielodzietnych "Rodzina 3+", 
zwanego dalej "Programem" 

  TAK 

 

3.  IV/24/19 25.01.2019 r. 

w sprawie powierzenia 
Gminie Miasto Dynów 
prowadzenia zadania 
publicznego polegającego na 
zapewnieniu mieszkańcom 
Gminy Hyżne usług 
świadczonych przez 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dynowie 

  TAK 

 

4.  IV/25/19 25.01.2019 r. 

w sprawie wyboru 
przedstawiciela do udziału 
w Zebraniach Przedstawicieli 
Stowarzyszenia Samorządów 
Terytorialnych "Aglomeracja 
Rzeszowska" 

Na przedstawiciela 
został wybrany 
Radny Jarosław 
Ziarno 

 TAK 

 

5.  IV/26/19 25.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Wójta Gminy Hyżne   TAK 
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6.  IV/27/19 25.01.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
2019 rok 

 2019 TAK 

 

7.  IV/28/19 25.01.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2019-2021 

 2019-2021 TAK 

 

8.  IV/29/19 25.01.2019 r. 

w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu pn. 
"Poprawa gospodarki wodnej 
w Gminie Hyżne, poprzez 
budowę wodociągu i ujęć wód 
podziemnych w miejscowości 
Szklary wraz z przebudową 
i rozbudową stacji 
uzdatniania wody w m. 
Dylągówka" w związku 
z przyznaniem dla Gminy 
Hyżne dofinansowania 
w zakresie Działania 4.3 
Gospodarka wodno-
ściekowa, poddziałanie 4.3.2 
Zaopatrzenie w wodę 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-
2020 

  TAK 

 

9.  IV/30/19 25.01.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia na 
rzecz realizacji Projektu „e-
Mocni: cyfrowe umiejętności, 
realne korzyści” w Gminie 
Hyżne 

  TAK 

 

10.  IV/31/19 25.01.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale dotyczącej 
wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania 
wykraczającego poza rok 
budżetowy 2018 

Zmiana w uchwale Nr 
II/14/18 Rady Gminy 
Hyżne z dnia 
14.12.2019 r. 

 TAK 

 

11.  IV/32/19 25.01.2019 r. Uchwała Budżetowa na 2019 
rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.1968  
Ogłoszony: 
29.03.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/WDU_
R/2019/1968/akt.pdf 
 

2019 TAK 

 

12.  IV/33/19 25.01.2019 r. 
w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Hyżne na 
lata 2019-2033 

 2019-2033 TAK 

 

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/1968/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/1968/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/1968/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/1968/akt.pdf
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13.  V/34/19 22.02.2019 r. 

w sprawie projektu zmiany 
uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum 
do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą 
Prawo oświatowe na okres od 
1 września 2017 r. do 
31 sierpnia 2019 r. 
 

  TAK 

 

14.  V/35/19 22.02.2019 r. 

w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. gen. 
Władysława Sikorskiego 
w Hyżnem. 

  TAK 

 

15.  V/36/19 22.02.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Gminy 
Hyżne do "Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017-2020". 

Sołectwo Brzezówka 
zgłoszone do 
projektu 

 TAK 

 

16.  V/37/19 22.02.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 
"Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi Brzezówka". 

  TAK 

 

17.  V/38/19 22.02.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmiany w uchwale dotyczącej 
przystąpienia Gminy Hyżne 
do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Lider Dolina 
Strugu. 

Zmianie ulega 
Uchwała  
Nr V/38/19 z 
22.10.2008 r. 

 TAK 

 

18.  V/39/19 22.02.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmiany w uchwale dotyczącej 
przystąpienia do 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Euroregionu Karpackiego 
Euro-Karpaty w Rzeszowie. 

Zmianie uległa 
Uchwała  
Nr IX/59/03 z 
19.09.2003 r. 

 TAK 

 

19.  V/40/19 22.02.2019 r. w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019 rok   TAK 

 

20.  V/41/19 22.02.2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Hyżne na lata 2019-2033 

  TAK 

 

21.  VI/42/19 22.03.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych 
i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą 
Prawo oświatowe na okres od 
1 września 2017 r. do 
31 sierpnia 2019 r. 

  TAK 
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22.  VI/43/19 22.03.2019 r. 
w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej im. Gen. 
Władysława Sikorskiego w 
Hyżnem. 

  TAK 

 

23.  VI/44/19 22.03.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację 
projektu pn. „Poprawa 
gospodarki wodnej w Gminie 
Hyżne poprzez budowę 
wodociągu i ujęć wód 
podziemnych w miejscowości 
Szklary wraz z przebudową 
stacji uzdatniania wody w m. 
Dylągówka” 

  TAK 

 

24.  VI/45/19 22.03.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w drodze przetargu 
ograniczonego nieruchomości 
gruntowej położonej we wsi 
Grzegorzówka. 

  TAK 

 

25.  VI/46/19 22.03.2019 r. 

w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.2524  
Ogłoszony: 
25.04.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/WDU_
R/2019/2524/akt.pdf 
 

rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
http://edziennik.rz
eszow.uw.gov.pl/
WDU_R/2019/25
71/akt.pdf 
 

TAK 

 

26.  VI/47/19 22.03.2019 r. 

w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Hyżne w 2019 
roku 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.2238  
Ogłoszony: 
10.04.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/WDU_
R/2019/2238/akt.pdf 
 

 TAK 

 

27.  VI/48/19 22.03.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale dotyczącej 
zasad udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie 
kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych 
i wodociągowych do 
nieruchomości 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.2257  
Ogłoszony: 
11.04.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/WDU_
R/2019/2257/akt.pdf 
 

zmienia Uchwałę 
http://edziennik.rz
eszow.uw.gov.pl/
WDU_R/2018/34
25/akt.pdf 
 

TAK 

 

28.  VI/49/19 22.03.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia  
zmiany w Uchwale 
Budżetowej na rok 2019 

 
DZ. URZ. 
WOJ.2019.1981 
Ogłoszony: 
29.03.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/1981/ 
 

 TAK 

 

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2524/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2524/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2524/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2571/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2571/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2571/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2571/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2238/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2238/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2238/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2257/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2257/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/2257/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/3425/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/3425/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/3425/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/3425/akt.pdf
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/1981/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/1981/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/1981/
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29.  VI/50/19 22.03.2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały 
Nr V/40/19 z dnia 22 lutego 
2019 r. w sprawie dokonania 
zmiany budżetu na 2019 rok 

 
DZ. URZ. 
WOJ.2019.3030 
Ogłoszony: 
31.05.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/3030/ 

 TAK 

 

30.  VI/51/19 22.03.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 
2019 rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.1981  
Ogłoszony: 
29.03.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/WDU_
R/2019/1981/akt.pdf 
 

 TAK 

 

31.  VI/52/19 22.03.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2033 

  TAK 

 

32.  VII/53/19 26.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Hyżne oraz 
określenia granic obwodów 
publicznych szkół 
podstawowych od dnia 
1 września 2019 roku 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.2813  
Ogłoszony: 
17.05.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/#/legala
ct/2019/2813/ 
 

 TAK 

 

33.  VII/54/19 26.04.2019 r. 
w sprawie  poboru podatków 
w drodze inkasa, określenia  
inkasentów oraz ustalenia 
wynagrodzenia za inkaso 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.2969  
Ogłoszony: 
28.05.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/#/legala
ct/2019/2969/ 
 

 TAK 

 

34.  VII/55/19 26.04.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody 
na  przystąpienie do projektu 
„W sieci bez barier” 

  TAK 

 

35.  VII/56/19 26.04.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 
2019 rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.2942  
Ogłoszony: 
24.05.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/#/legala
ct/2019/2942/ 
 

 TAK 

 

36.  VII/57/19 26.04.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2033 

  TAK 

 

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3030/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3030/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3030/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/1981/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/1981/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/1981/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2813/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2813/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2813/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2969/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2969/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2969/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2942/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2942/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2942/
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37.  VIII/58/19 7.06.2019 r. 
w sprawie powołania zespołu 
ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników 

  TAK 

 

38.  VIII/59/19 7.06.2019 r. 
w sprawie warunków 
likwidacji Gimnazjum w 
Hyżnem. 

  TAK 
 

39.  VIII/60/19 7.06.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2019 rok. 

 2019 TAK 
 

40.  VIII/61/19 7.06.2019 r. 

w sprawie uchylenia uchwały 
dotyczącej zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie na 
realizację zadania pn. 
„Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków wraz 
z rozbudową sieci kanalizacji 
w aglomeracji Hyżne”. 

 
Uchyla Uchwałę 
Nr XLIII/296/18 z 
26.07.2018 r. 

TAK 

 

41.  VIII/62/19 7.06.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Narodowym 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na 
realizację zadania pn. 
„Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków wraz 
z rozbudową sieci kanalizacji 
w aglomeracji Hyżne” 

  TAK 

 

42.  VIII/63/19 7.06.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale dotyczącej 
zaciągnięcia pożyczki 
pomostowej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie na 
realizację inwestycji pn. 
"Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków wraz 
z rozbudową sieci kanalizacji 
w aglomeracji Hyżne" 

 
Zmienia Uchwałę 
Nr XLIII/297/18 z 
26.07.2018 r. 

TAK 

 

43.  VIII/64/19 7.06.2019 r. 
w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację 
projektu pn. „Sieć bez 
tajemnic” 

  TAK 

 

44.  VIII/65/19 7.06.2019 r. w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019  rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.3408 
Ogłoszony: 
27.06.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/3408/ 
 

 TAK 

 

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3408/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3408/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3408/
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45.  VIII/66/19 7.06.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2033 

  TAK 

 

46.  IX/67/19 28.06.2019 r. 
w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Wójtowi Gminy 
Hyżne 

  TAK 
 

47.  IX/68/19 28.06.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy 
za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem finansowym 
Gminy Hyżne za rok 2018 

  TAK 

 

48.  IX/69/19 28.06.2019 r. 
w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Hyżne z tytułu wykonania 
budżetu Gminy za 2018 rok 

  TAK 

 

49.  IX/70/19 28.06.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy 
Gminą Chmielnik a Gminą 
Hyżne w zakresie  
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę mieszkańców 
miejscowości Zabratówka, 
Gmina Chmielnik 

 
  TAK 

 

50.  IX/71/19 28.06.2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
VIII/65/19 z dnia 7 czerwca 
2019 r. w sprawie dokonania 
zmiany budżetu na 2019 rok 

DZ. URZ. WOJ. 
2019.3518  
Ogłoszony: 
04.07.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/#/legala
ct/2019/3518/ 
 

 TAK 

 

51.  IX/72/19 28.06.2019 r. w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019  rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.3519  
Ogłoszony: 
04.07.2019 
http://edziennik.rzesz
ow.uw.gov.pl/#/legala
ct/2019/3519/ 
 

 TAK 

 

52.  IX/73/19 28.06.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2033 

  TAK 

 

53.  X/74/19 12.07.2019 r. 

w sprawie określenia 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów, 
logopedów, psychologów, 
doradców zawodowych, 
terapeutów pedagogicznych, 
nauczycieli w oddziałach 
przedszkolnych 
prowadzących zajęcia w 
grupach mieszanych - 

DZ. URZ. WOJ. 
2019.3857  
Ogłoszony: 
29.07.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/3857/ 
 

 TAK 

 

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3518/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3518/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3518/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3519/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3519/
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3519/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3857/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3857/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3857/
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zatrudnionych w szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Hyżne 

54.  X/75/19 12.07.2019 r. w sprawie odwołania 
skarbnika Gminy Hyżne   TAK 

 

55.  X/76/19 12.07.2019 r. w sprawie powołania 
skarbnika Gminy Hyżne   TAK 

 

56.  X/77/19 12.07.2019 r. w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019  rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.3737  
Ogłoszony: 
18.07.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/3737/ 
 

 TAK 

 

57.  XI/78/19 29.08.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości 
gruntowej w miejscowości 
Hyżne 

  

NIE 
Został ogłoszony 
przetarg ale nie 

było chętnych na 
zakup 

nieruchomości 

 

58.  XI/79/19 29.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Wójta Gminy Hyżne   TAK 

 

59.  XI/80/19 29.08.2019 r. w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019 rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.4299  
Ogłoszony: 
05.09.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/4299/ 
 

 TAK 

 

60.  XII/81/19 27.09.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację 
projektu pn. "Rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni 
ścieków wraz z rozbudową 
sieci kanalizacji w aglomeracji 
Hyżne" 

  TAK 

 

61.  XII/82/19 27.09.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia 
wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie i 
Sądu Rejonowego w 
Rzeszowie na kadencję 
2020-2023 

  TAK 

 

62.  XII/83/19 27.09.2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności 
Gimnazjum w Hyżnem 

  TAK 
 

63.  XII/84/19 27.09.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację 
projektu pn. "Przebudowa 
drogi gminnej Nr 108454R w 
km 2+620 - 3+430 wraz z 
przepustami, oraz drogi 
gminnej wewnętrznej na dz. 
nr ew. 3103, 1793, 3093 w 

  

NIE 
 

Uchylona przez 
Uchwałę Nr 

XIV/103/19 z dnia 
26.11.2019 r. 

 

 

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3737/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3737/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/3737/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/4299/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/4299/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/4299/
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km 0+000 - 0+187, wraz z 
budową chodnika i kładką dla 
pieszych w miejscowości 
Hyżne" 
 

Po uzgodnieniu 
uchwały 
z Regionalną Izba 
Obrachunkową 
ustalono, że 
uchwała ta musi 
zabezpieczać 
całość kwoty 
inwestycji pomimo, 
iż środki 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 
miały wpłynąć do 
gminy w grudniu 
bieżącego roku. 
W związku z tym 
należało uchylić 
uchwałę 
z 27.09.2019 r. 
i podjąć nową, 
zabezpieczającą 
środki finansowe 
w całości. 

 

64.  XII/85/19 27.09.2019 r. 

w sprawie zamiaru złożenia 
wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu pn. 
"Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Hyżne 
poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w m. Wólka 
Hyżneńska i Hyżne oraz 
budowę wodociągu w m. 
Szklary" 

  TAK 

 

65.  XII/86/19 27.09.2019 r. 
w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019 rok 
 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.4690  
Ogłoszony: 
04.10.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/4690/ 
 

 TAK 

 

66.  XII/87/19 27.09.2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Hyżne na lata 2019-2033 

  TAK 

 

67.  XIII/88/19 29.10.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację 
zadania pn. "Budowa sali 
gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w 
Grzegorzówce" 

  TAK 

 

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/4690/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/4690/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/4690/
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68.  XIII/89/19 29.10.2019 r. 

w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Hyżne z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku 
publicznego na rok 2020 

  TAK 

 

69.  XIII/90/19 29.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej 
wprowadzenia w Gminie 
Hyżne "Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów" 

  TAK 

 

70.  XIII/91/19 29.10.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale dotyczącej 
przyjęcia regulaminu 
określającego wysokość, 
szczegółowe warunki 
przyznawania i wypłacania 
dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli w 
Gminie Hyżne 

DZ. URZ. WOJ. 
2019.5494  
Ogłoszony: 
19.11.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/5494/ 
 

zmienia Uchwałę 
XLVI/318/18 z 
dnia 
18.10.2018 r. 

TAK 

 

71.  XIII/92/19 29.10.2019 r. 
w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019 rok 
 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.5688  
Ogłoszony: 
27.11.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/5688/ 
 

 TAK 

 

72.  XIV/93/19 26.11.2019 r. 
w sprawie określenia 
wysokości  stawek podatku 
od nieruchomości. 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.5722  
Ogłoszony: 
27.11.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/5722/ 
 

 TAK 

 

73.  XIV/94/19 26.11.2019 r. 
w sprawie w sprawie 
ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych. 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.5723  
Ogłoszony: 
27.11.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/5723/ 
 

 TAK 

 

74.  XIV/95/19 26.11.2019 r. 
w sprawie dopłaty do 
wszystkich taryfowych grup 
odbiorców usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

  TAK 

 

75.  XIV/96/19 26.11.2019 r. 

w sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji 
przedmiotowej do 1 m² 
sprzątania miejsc publicznych 
w 2020 roku. 

  TAK 

 

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5494/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5494/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5494/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5688/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5688/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5688/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5722/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5722/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5722/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5723/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5723/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5723/
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76.  XIV//97/19 26.11.2019 r. 
w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.5724  
Ogłoszony: 
27.11.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/5724/ 
 

 TAK 

 

77.  XIV/98/19 26.11.2019 r. 
w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Hyżne. 

  TAK 

 

78.  XIV/99/19 26.11.2019 r. 

w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

DZ. URZ. WOJ. 
2019.6524  
Ogłoszony: 
16.12.2019 
 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/6524/ 
 

 TAK 

 

79.  XIV/100/19 26.11.2019 r. 

w sprawie współdziałania 
Gminy Hyżne z Gminą Miasto 
Rzeszów w zakresie 
refundowania wydatków 
ponoszonych z tytułu obsługi 
osób nietrzeźwych 
dowiezionych do Izby 
Wytrzeźwień w Rzeszowie. 

  TAK 

 

80.  XIV/101/19 26.11.2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do 
Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

  TAK 

 

81.  XIV/102/19 26.11.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmiany w uchwale dotyczącej 
szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich 
pobierania. 

  TAK 

 

82.  XIV/103/19 26.11.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację 
projektu pn. "Przebudowa 
drogi gminnej 
Nr 108454R w km 2+620 – 
3+430 wraz z przepustami, 
oraz drogi gminnej 
wewnętrznej na dz. nr ewid. 
3103, 1793, 3093 w km 

 
uchyla Uchwałę 
Nr XII/84/19 z 
27.09.2019 r. 

TAK 

 

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5724/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5724/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5724/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6524/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6524/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6524/
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0+000 – 0+187, wraz 
z budową chodnika i kładką 
dla pieszych w miejscowości 
Hyżne" 

83.  XIV/104/19 26.11.2019 r. 

w sprawie zawarcia umowy 
partnerstwa dotyczącej 
realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia o nazwie 
„Rewitalizacja Kolei 
Dojazdowej Przeworsk 
Wąskotorowy-Dynów” 
współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014- 
2020 

  TAK 

 

84.  XIV/105/19 26.11.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania w zakresie 
realizacji inwestycji o wartości 
przekraczającej granicę 
ustaloną przez Radę Gminy 
w budżecie na rok 2019 

  TAK 

 

85.  XIV/106/19 26.11.2019 r. w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019 rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2019.5725  
Ogłoszony: 
27.11.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/5725/ 
 

 TAK 

 

86.  XIV/107/19 26.11.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy 
Hyżne na lata 2019-2033. 

  TAK 

 

87.  XV/108/19 29.11.2019 r. w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019 rok 

DZ. URZ. WOJ. 
2019.6057  
Ogłoszony: 
05.12.2019 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2019/6057/ 
 

 TAK 

 

88.  XVI/109/19 30.12.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia 
zwolnień od podatku od 
nieruchomości na terenie 
gminy Hyżne 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2020.19  
Ogłoszony: 
02.01.2020 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2020/19/ 
 

 TAK 

 

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5725/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5725/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5725/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6057/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6057/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6057/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/19/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/19/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/19/
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89.  XVI/110/19 30.12.2019 r. 
w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa 
w Gminie Hyżne w roku 
szkolnym  2019/2020 

  TAK 

 

90.  XVI/111/19 30.12.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 
zmiany w uchwale dotyczącej 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia 
międzygminnego pomiędzy 
Gminą Hyżne a Gminą 
Chmielnik w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę mieszkańca 
miejscowości Zabratówka, 
Gmina Chmielnik 

  TAK 

 

91.  XVI/112/19 30.12.2019 r. 
w sprawie  przyjęcia 
harmonogramu sesji Rady 
Gminy Hyżne na 2020 rok 

  TAK 
 

92.  XVI/113/19 30.12.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki pomostowej 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie na realizację 
inwestycji pn. „Poprawa 
gospodarki wodnej w Gminie 
Hyżne poprzez budowę 
wodociągu i ujęć wód 
podziemnych w miejscowości 
Szklary wraz z przebudową 
stacji uzdatniania wody w  m. 
Dylągówka” 

  

NIE 
 

Uchylona przez 
Uchwałę Nr 
XVII/131/20 Rady 
Gminy Hyżne z 
dnia 14.02.2020 r. 

 
W grudniu 2019 r. 
Gmina Hyżne 
złożyła wniosek 
o zaciągnięcie 
pożyczki 
pomostowej 
w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej 
w Rzeszowie. 
W dniu 14 stycznia 
2020 roku, gmina 
otrzymała 
odpowiedź 
odmowną 
z WFOŚiGW 
w Rzeszowie ze 
wskazaniem, iż 
przedmiotowe 
zadanie polegające 
na zaopatrzeniu 
w wodę 
mieszkańców 
nie wpisuje się 
w katalog działań 
określonych 
w ustawie  z dnia 
27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony 
Środowiska 

 

93.  XVI/114/19 30.12.2019 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej   NIE 
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w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie na 
sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy 
Hyżne 

Uchylona przez 
Uchwałę Nr 
XVII/130/20 Rady 
Gminy Hyżne z 
dnia 14.02.2020 r. 
 
W grudniu 2019 r. 
Gmina Hyżne 
złożyła wniosek 
o pożyczkę 
długoterminową do 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej 
w Rzeszowie. 
W dniu 14 stycznia 
2020  roku, gmina 
otrzymała 
odpowiedź 
odmowną 
z WFOŚiGW 
w Rzeszowie ze 
wskazaniem, iż 
przedmiotowe 
zadanie polegające 
na zaopatrzeniu 
w wodę 
mieszkańców 
nie wpisuje się 
w katalog działań 
określonych 
w ustawie  z dnia 
27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony 
Środowiska 

94.  XVI/115/19 30.12.2019 r. w sprawie dokonania zmiany 
budżetu na 2019 rok 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2020.20  
Ogłoszony: 
02.01.2020 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2020/20/ 
 

 TAK 

 

95.  XVI/116/19 30.12.2019 r. Uchwała budżetowa na rok 
2020 

 
DZ. URZ. WOJ. 
2020.549  
Ogłoszony: 
29.01.2020 
https://edziennik.rzes
zow.uw.gov.pl/legala
ct/2020/549/ 
 

 TAK 

 

96.  XVI/117/19 30.12.2019 r. 
W sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Hyżne na 
lata 2020-2033 

  TAK 

 

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/20/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/20/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/20/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/549/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/549/
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/549/
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3. BUDŻET OBYWATELSKI, 
INICJATYWA LOKALNA, FUNDUSZ 

SOŁECKI. 
 

3.1. INICJATYWA LOKALNA. 
 
22 marca 2019 r. Rada Gminy Hyżne przyjęła Uchwałę Nr VI/46/19 w sprawie określenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
Dzięki przyjętej uchwale mieszkańcy naszej Gminy w ramach inicjatywy lokalnej mogą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku 
publicznym i o wolontariacie, złożyć wniosek o wspólną realizację zadania publicznego. 

Podejmowane przez mieszkańców inicjatywy są przedsięwzięciami pozytywnie odbieranymi przez 
każdą społeczność lokalną. Takie działania są dla społeczności lokalnych prawdziwą szansą rozwoju 
samorządności i budowania rzeczywistego poczucia, że można i trzeba działać dla wspólnego dobra. 
Ważnym elementem inicjatywy lokalnej jest także fakt, że na jej rzecz realizatorzy uwzględniają wkład pracy 
społecznej, świadczenia pieniężne i/lub świadczenia rzeczowe, co przekłada się na zmniejszenie obciążeń 
budżetowych gminy Hyżne w zakresie danego zadania publicznego. 

W 2019 roku do Wójta Gminy Hyżne wpłynęło dziesięć wniosków, podpisano i zrealizowano trzy 
umowy w ramach inicjatywy lokalnej. 
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Wnioski, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji przez Komisję ds. oceny wniosków, powołanej 

przez Wójta Gminy Hyżne Zarządzeniem Nr 64/19 z dnia 4 czerwca 2019 r.: 

 
3.2 FUNDUSZ SOŁECKI. 

W ramach środków z funduszu sołeckiego w roku 2019 zostały zrealizowane inwestycje, które 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

 Fundusz Sołecki 2019 r. 
Lp. Miejscowość Nazwa zadania Kwota środków  

z funduszu Zakres robót 

1 Brzezówka 
Wykonanie przepustów i korytek na drogach 
gminnych nr 810/4 i 420/3 w kierunku 
Jasińskich w sołectwie Brzezówka 

30 316,27 zł 
W ramach zadania 
wykonano umocnienie 
rowu przy drodze gminnej 
na odcinku o długości 50 

Lp. zadanie Data zawarcia 
umowy 

Okres realizacji 
zadania 

Wartość 
zadania 

Wkład 
gminy 

Wkład 
inicjatorów efekt 

1. 
Remont 
nawierzchni 
drogi nr 2159 w 
m. Dylągówka 

28.05.2019 r. 
Aneks  
30.08.2019 r. 

6.06.2019 r. – 
31.08.2019 r. 4 423,41 zł 3 927,01 

zł 496,40 zł 
Droga 
utwardzona 
kruszywem o 
długości 80 m. 

2. 

Umocnienie 
dna rowu 
wzdłuż drogi 
gminnej na 
długości 22,5 m 
korytkami 
ściekowymi nr 
214 

31.07.2019 r. 9.08.2019 r. – 
31.10.2019 r. 1 294,35 zł 719,55 zł 574,80 zł 

Rów 
umocniony 
korytkami 
ściekowymi 
na długości 
22,5 m 

3 
Wymiana okien 
i drzwi w Klubie 
Strażaka w 
Nieborowie 

16.12.2019 r. 16.12.2019 r. – 
31.12.2019 r. 5 015,84 zł 882,00 zł 4 133,84 zł 

3 sztuki 
nowych okien 
i 2 sztuki 
nowych drzwi 
w budynku 
Klubu 
Strażaka w 
Nieborowie.  

Lp. Data złożenia wniosku zadanie Przyczyna nie zrealizowania 
zadania 

1. 6.06.2019 r. Utwardzenie drogi wewnętrznej nr ewid. Dz. 444 w 
m. Hyżne płytami ażurowymi 

Brak uregulowanego stanu 
prawnego drogi 

2. 10.06.2019 r. Utwardzenie drogi płytami jumbo na drodze nr dz. 
4681 w m. Hyżne 

Brak uregulowanego stanu 
prawnego drogi 

3. 27.06.2019 r. 
Wykonanie oświetlenia publicznego w kierunku 
stacji uzdatniania wody w sołectwie Hyżne na 
długości 600 mb 

Brak uzgodnionej dokumentacji 
i pozwolenia na budowę 

4. 30.07.2019 r. Wykonanie chodnika o długości 70 mb i szerokości 
1 mb na dz. Nr 3071/8 i 3071/10 w m. Hyżne 

Brak uzgodnionej dokumentacji 
i pozwolenia na budowę 

5. 02.08.2019 r. 
Wykonanie oświetlenia publicznego w kierunku 
stacji uzdatniania wody w sołectwie Hyżne – 4 
lampy 

Brak uzgodnionej dokumentacji 
i pozwolenia na budowę 

6. 30.09.2019 r. Docieplenie stropu wełną mineralną w budynku 
Klubu Strażaka w Nieborowie 

Brak wspólnej koncepcji prac 
Inicjatora i Gminy Hyżne 

7. 30.09.2019 r. Remont stadionu piłkarskiego w Dylągówce Planowany termin prac: maj- 
czerwiec 2020 r. 
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m korytkami betonowymi.                
W czasie realizacji tego 
zadania zostały również 
wykonane inne roboty                             
z zakresu utrzymania 
dróg. 

2 Nieborów Przebudowa drogi od Wygonu w kierunku 
Błażowej w sołectwie Nieborów 20 422,19 zł 

W ramach zadania 
utwardzono drogę 
kruszywem frakcji 0-63 
mm na odcinku  
o długości 500 m. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm. 

3 Hyżne 
Przebudowa drogi nr dz. 2886 od zbiorników 
wodnych do drogi betonowej w sołectwie 
Hyżne 

38 718,10 zł – 
kwota stanowi 
część wkładu 

własnego Gminy 

Wykonano profilowanie i 
zagęszczanie podłoża 
pod warstwy 
konstrukcyjne, 
nawierzchni, 
wykonywane 
mechanicznie, 
umocniono 
rowy elementami 
prefabrykowanymi 
(korytkami żelbetowymi), 
osadzenie elementów  na 
ławie betonowej – korytka 
„kolejowe”. Wykonano 
również podbudowę z 
kruszywa łamanego, 
warstwa górna po 
zagęszczeniu 8 cm. 

4 Dylągówka Przebudowa drogi na Kurośkę nr dz. 2422/1 w 
sołectwie Dylągówka 

38 717,30 zł 
 
 
 
 
 

W ramach zadania 
wykonano przebudowę 
drogi na odcinku  
o długości 140 m. Została 
ułożona nawierzchnia  
z płyt ażurowych 
podwójnie zbrojonych 
 o wymiarach 100x75x12 
cm. 

5 Szklary 
Przebudowa drogi na Błonie nr dz. 579 od 
cmentarza w kierunku Staszczaka  
w sołectwie Szklary 

38 718,10 zł 

Wykonano drogę  
o nawierzchni betonowej 
(beton C35/45 W8F150 
na kruszywie 
dolomitowym) na odcinku 
o długości ok. 160 m, 
szerokości zmiennej od 
2,8 m do 3, m i grubości 
16 cm. 

6 Grzegorzówka Remont dróg na „Zadział” i Kanadę                   
w sołectwie Grzegorzówka 30 006,53 zł 

W ramach zadania 
wykonano remont 
cząstkowy dróg w m. 
Grzegorzówka – 
likwidacja ubytków, 
przełomów wyboi – masą 
mineralno asfaltową 

7 Wólka 
Hyżneńska 

Zakup kamienia klińca 
Zakup korytek do rowów 
Montaż klimatyzacji w budynku Remizy 
Strażackiej w Wólce Hyżneńskiej 

36 025,00 zł 

W ramach wymienionych 
zadań zrealizowano 
potrzeby lokalne w 
zakresie poprawy 
przejezdności dróg, 
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Docieplenie klatki schodowej na strych  
w Remizie Strażackiej w Wólce Hyżneńskiej 

umocnienia rowów oraz 
poprawy funkcjonalności 
budynku użytku 
publicznego. 

 

4. ADMINISTRACJA I JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE GMINY. 

 
4.1. URZĄD GMINY HYŻNE. 

Poniższe dane prezentują liczbę załatwionych w Urzędzie Gminy Hyżne w 2019 r. spraw,  
z uwzględnieniem liczby decyzji administracyjnych: 

Komórka UGH Liczba załatwionych spraw  
w 2019 r. 

W tym liczba wydanych decyzji 
administracyjnych w 2019 r. 

Referat Organizacyjny i 
Spraw Obywatelskich 1472 32 

Referat Inwestycji i 
Gospodarki 
Nieruchomościami 

595 123 

Referat Budżetu i 
Finansów 9725 6532 

Urząd Stanu Cywilnego 813 6 

Stanowisko ds. kadr i 
szkoleń 1182 0 

SUMA 13787 6693 
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Nazwa 
jednostki 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 
Zmiana 

Koszty 
funkcjonowania 

2019 
W tym  

wynagrodzenia 

Urząd 
Gminy 
Hyżne 

24 24 0 1 657 201,37 zł 1 325 241,42 zł 

 

 
 

W 2019 r. pracownicy urzędu gminy uczestniczyli w szkoleniach podnoszących wiedzę merytoryczną 
w zakresie najbardziej kluczowych dziedzin związanych ze swoim zakresem czynności. Łącznie pracownicy 
wzięli udział w 89 szkoleniach, na kwotę 18 691 zł. 
 

Lp. Data Temat szkolenia Koszt 

1. 14.01.2019 r. Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2018 r,. 200 zł 

2. 17.01.2019 r. 
Zmiana ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2019 r. 
Dług JST Uchwała Budżetowa oraz WPF – Zmiany aktualne 
na rok 2019 i lata kolejne. 

390 zł 

3. 18.01.2019 r. Podkarpackie Forum Skarbników „Podatek VAT w 2019 r.” 362,85 zł 

4. 17.01.2019 r. Komisja Rewizyjna i absolutorium po nowelizacji 390 (Rada 
Gminy) 

5. 23.01.2019 r. Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2019 r. 380 zł 

6. 24.01.2019 r. Akcyza dla rolników. Najnowsze zmiany przepisów od 
01.01.2019 r. .Nowa procedura zwrotu. 363 zł 

7. 24.01.2019 r. Informacja podatkowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych  
za rok 2018 

310 zł 
 

8. 28.01.2019 r. Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich 
zmian ora planowanej nowelizacji 325 zł 

9. 28.01.2019 r. Stosowanie specustawy drogowej na podstawie najnowszego 
orzecznictwa Sądów Administracyjnych 320 zł 

2018 2019 różnica
Roczny koszt funkcjonowania

urzędu gminy 1 746 641,02 1 657 201,37 -89 439,65

w tym  wynagrodzenia 1 453 253,00 1 325 241,42 -128 011,58

1 746 641,02 1 657 201,37

-89 439,65

1 453 253,00 1 325 241,42

-128 011,58

-500 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

Koszt funkcjonowania urzędu
Roczny koszt funkcjonowania urzędu gminy w tym  wynagrodzenia
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10. 29.01.2019 r. 
Najczęściej popełniane błędy merytoryczne przez inwestorów 
i organy administracji w procesie uzyskiwania pozwoleń na 
budowę, prowadzenie robót budowlanych i oddawanie 
obiektów do użytkowania 

320 zł 

11. 31.01.2019 r. Podkarpacie dla biznesu bezpłatne 

12. 05.02.2019 r. Uprawnienia i obowiązki wójta w zakresie gospodarki 
finansowej gminy 200 zł 

13. 05.02.2019 r. Warsztaty szkoleniowe w ramach programu Odnowy wsi bezpłatne 

14. 13.02.2019 r. E-dowód. Zmiany w ustawie o dowodach osobistych i w 
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy 335 zł 

15. 13.02.2019 r. Podkarpackie forum kadrowe – Zawieranie umów 
cywilnoprawnych 220 zł 

16. 19.02.2019 r. Czas pracy oraz urlopy wypoczynkowe- 2019 r. 220 zł 
17. 21.02.2019 r. Zmiany w rejestrze dowodów osobistych Bezpłatne 

18. 21.02.2019 r. Drogi publiczne – wybrane zagadnienia . Problematyka 
zajęcia pasa drogowego 340 zł 

19. 28.02.2019 r. Praktyczne problemy rozliczania VAT przez JST. Zmiany w 
VAT 2019 r. Bezpłatne 

20. 01.03.2019 r. 
Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z gospodarowania 
odpadami komunalnymi przez podmiot odbierający odpady, 
prowadzenie PSZOK- sprawozdania za 2018 r. 

320 zł 

21. 01.03.2019 r. 
Procedura rozpatrywania raportu o stanie jednostki 
samorządu terytorialnego – jak pierwszy raz sporządzić 
raport 

325 zł 

22. 01.03.2019 r. 
Procedura rozpatrywania raportu o stanie jednostki 
samorządu terytorialnego – jak pierwszy raz sporządzić 
raport 

325 zł 

23. 04.03.2019 r. Zmiany umowy z wykonawcą w świetle obowiązującej ustawy 
Prawo  Zamówień Publicznych Bezpłatne 

24. 01.03.2019 r. Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020. Praca na 
arkuszach – warsztaty 345 zł 

25. 06.03.2019 r. Zmiany sektorowe związane z RODO na gruncie prawa pracy 295 zł 

26. 07.03.2019 r. 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sektorze 
finansów publicznych, kompletna dokumentacja 
uwzględniająca zagadnienia RODO, po zmianach przepisów 
w 2019 r. 

220 zł 

27. 12.03.2019 r. Wypełnianie sprawozdania z realizacji  zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi Bezpłatne 

28. 14.03.2019 r. 
Zamknięcie roku 2019 r. w JST w jednostkach budżetowych i 
w samorządowych zakładach budżetowych z przykładami 
omawianych sprawozdań i przedstawienie zmian 
wprowadzonych w 2019 r. 

320 zł 

29. 14.03.2019 r. 
Aktualizacja warunków przyłączenia do sieci w świetle 
nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. Nowelizacja zasad przyłączania do sieci na 
podstawie uwag wód polskich. Wzory dokumentów. 

330 zł 

30. 20.03.2019 r. Zarzadzanie szkołami i placówkami prowadzonymi przez JST 100 zł 
31. 19.03.2019 r. Zarządzanie kryzysowe Bezpłatne 

32. 29.03.2019 r. Sprawozdawczość za I kwartał 2019 roku w JST i ich 
jednostkach organizacyjnych 200 zł 

33. 05.04.2019 r. Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych Bezpłatne 
34. 08.04.2019 r. Decyzja  lokalizacyjna i decyzja o warunkach zabudowy 315 zł 

35. 09.04.2019 r. 
Wybór ławników na kadencję 2020-2023 w świetle nowych 
regulacji prawnych. Zadania gminy, procedura, wzory 
dokumentów 

365 zl 

36. 17.04.2019 r. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Bezpłatne 
37. 17.04.2019 r. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Bezpłatne 
38. 09.05.2019 r. Platforma elektronicznego fakturowania do celów VAT w JST 429 zł 
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39. 20.05.2019 r. Warsztaty szkoleniowe „Czyste powietrze” Bezpłatne 

40. 23.05.2019 r. Ubezpieczenia społeczne – program płatnik. Praktyka 
stosowania przepisów w 2019 r. 200 zł 

41. 24.05.2019 r. Przedawnienia roszczeń i ich wpływ na likwidację zaległości 
w dochodach cywilnoprawnych w jst 344 zł 

42. 28.05.2019 r. Forum kadrowe Nowelizacja kodeksu pracy – dokumentacja 
pracownicza 295 zł 

43. 05-07.06.2019 r. Zasady postępowania ze zbędnymi i zużytymi składnikami 
majątku ruchomego 330 zł 

44. 11.06.2019 r. Instytucja małżeństwa i rodziny w aspekcie krajowym i 
międzynarodowym 620 zł 

45. 11.06.2019 r. Dotacje z budżetu JST po nowelizacji przepisów Bezpłatne 
46. 11.06.2019 r. Dotacje z budżetu JST po nowelizacji przepisów Bezpłatne 
47. 13-14.06.2019 r. Chrońmy Karpacką Przestrzeń Bezpłatne 
48. 14.06.2019 r. Forum kadrowe – czas pracy część I 295,20 zł 

49. 28.06.2019 r. Zasady konkurencyjności w projektach finansowanych ze 
środków EFS Bezpłatne 

50. 28.06.2019 r. Zasady konkurencyjności w projektach finansowanych ze 
środków EFS Bezpłatne 

51. 04.07.2019 r. 
Forum Wójtów i Burmistrzów – publiczny transport zbiorowy – 
organizowanie, zarządzanie i finansowanie, z 
uwzględnieniem ustawy o funduszu rozwoju połączeń 
autobusowych 

295 zł 

52. 10.07.2019 r. Obowiązki gmin i przedsiębiorstw komunalnych w zakresie 
podnoszenia opłat za usługi wodne 200 zł 

53. 12.07.2019 r. Forum kadrowe –czas pracy część II 295 zł 
54. 23.02.2019 r. Prawne podstawy działania spółek komunalnych 330 zł 
55. 23.07.2019 r. Prawne podstawy działania spółek komunalnych 330 zł 
56. 23.07.2019 r. Prawne podstawy działania spółek komunalnych 330 zł 

57. 24.07.2019 r. Problemy ze zwrotem podatku akcyzowego producentom 
rolnym 441 zł 

58. 07.08.2019 r. Połączenia autobusowe i dowóz dzieci do szkół- zmiany w 
2019 roku 380 zł 

59. 07.08.2019 r. Gospodarka wodno-ściekowa Bezpłatne 

60. 04.09.2019 r. Zakup usług przez samorząd w podmiotach ekonomii 
społecznej z uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tys. euro Bezpłatne 

61. 06.09.2019 r. Zmiany VAT w JST od 1 sierpnia 2019 r. od września 2019 r. 
od 1 listopada 2019 r. od stycznia 2020 r. 

429 zł 
 

62. 06.09.2019 r. ZUS 2019 w dokumentacji pracowniczej 295 zł 

63. 06.09.2019 r. Kompedium wiedzy w zakresie procedury zobowiązania do 
leczenia odwykowego 260 zł 

64. 06.09.2019 r. Kompedium wiedzy w zakresie procedury zobowiązania do 
leczenia odwykowego 260 zł 

65. 12.09.2019 r. Klasyfikacja budżetowa 300 zł 
66. 24.09.2019 r. Najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej 489 zł 
67. 25.09.2019 r. Uchwały podatkowe na 2020 r, 441 zł 
68. 25.09.2019 r. Nowe druki umów, sprawozdań 375 zł 

69. 27.09.2019 r. Podkarpackie Forum Skarbników ” Podatek VAT – najnowsze 
zmiany „ 362 zł 

70.. 30.09.2019 r. Nowe planowane zasady wydawania decyzji środowiskowych 350 zł 

71. 02.10.2019 r. 
Sytuacja kryzysowa i hejt w sieci – jak poradzić sobie z tym 
zjawiskiem na oficjalnych stronach i profilach administracji 
publicznej 

460 zł 

72. 02.10.2019 r. Samorząd przyjazny ekonomii społecznej z uwzględnieniem 
pracowników pierwszego kontaktu w urzędzie Bezpłatne 

73. 08.10.2019 r. Plan szkolenia obronnego w województwie podkarpackim na 
2019 r. Bezpłatne 

74. 08.10.2019 r. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 225 zł 
75. 15.10.2019 r. Uchwała budżetowa 2020 r .i wieloletnia prognoza w JST 300 zł 
76. 17-18.10.2019 r. Konferencja Karpacka przestrzeń Bezpłatne 
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77. 17-18.10.2020 r. Konferencja Karpacka przestrzeń Bezpłatne 
78. 17-18.10.2019 r. Konferencja Karpacka przestrzeń Bezpłatne 

79. 11.10.2019 r. 
Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych. Ramy 
prawne opracowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej 
prognozy finansowej jst na rok 2020 

200 zł 

80. 11.10.2019 r. 
Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych. Ramy 
prawne opracowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej 
prognozy finansowej jst na rok 2020 

200 zł 

81. 18.10.2019 r. Niebieska Karta- problemy i wątpliwości Bezpłatne 

82. 21.10.2019 r. Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - 
Dynów Bezpłatne 

83. 19.11.2019 r. 
Zamykanie projektów EFS w praktyce. Końcowym 
rozliczeniem projektów, reguła proporcjonalności, kontrolą, 
monitorowaniem projektu w ramach PPU WP 2014-2020 

Bezpłatne 

84. 28.11.2019 r. Rachunkowość budżetowa w sektorze finansów publicznych 365 zł 

85. 29.11.2019 r. Podkarpackie Forum Kadrowe „ Uprawnienia rodzicielskie 
pracowników – urlopy, zwolnienia 295 zł 

86. 09.12.2019 r. Debata – gospodarka odpadami – wyzwania stojące przed 
samorządami podkarpackimi Bezpłatne 

87. 09.12.2019 r. Debata – gospodarka odpadami – wyzwania stojące przed 
samorządami podkarpackimi Bezpłatne 

88. 09.12.2019 r. 
Podkarpackie Forum Skarbników” Finansowanie zadań 
oświatowych w samorządzie a subwencja i dotacje – aspekty 
praktyczne czyli co powinien wiedzieć o oświacie 
samorządowej 

295 zł 

89. 16.12.2019 r. Podkarpackie Forum Kadrowe –Stres i wypalenie zawodowe 295 zł 
  RAZEM 18 691 zł 

 
4.2. GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ. 

We wrześniu 2019 r. stanowisko Dyrektora GZEAS-u objął Pan Jan Kłosowski. 

Nazwa 
jednostki 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na koniec 

2019 
Zmiana Koszty 

funkcjonowania 2019 
W tym  

wynagrodzenia 

GZEAS 
(administracja 

+ dowóz 
uczniów) 

10 10 0 737 876,05 zł 487 167,19 zł 

 

2018 2019 różnica
Roczny koszt

funkcjonowania GZEAS 705 238,29 737 876,05 32 637,76

w tym  wynagrodzenia 496 032,41 487 167,19 -8 865,22

705 238,29 737 876,05

32 637,76

496 032,41 487 167,19

-8 865,22

-100 000,00
0,00

100 000,00
200 000,00
300 000,00
400 000,00
500 000,00
600 000,00
700 000,00
800 000,00

Koszt funkcjonowania GZEAS
Roczny koszt funkcjonowania GZEAS w tym  wynagrodzenia
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Pracownicy GZEAS wzięli w 2019 r. udział w 15 szkoleniach, na kwotę 4775 zł. 

Lp. Temat szkolenia Koszt 

1 Zasady naliczania i udzielania przez JST  dotacji dla szkół i przedszkoli z uwzględnieniem zmian w 
ustawie o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2019 r. 200 zł 

2 Dane wprowadzane do SIO a subwencja oświatowa na rok 2020. 310 zł 

3 Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/20202. Praca na arkuszach. 345 zł 

4 Zasady finansowania wyposażenia szkół w podręczniki szkolne w 2019 r.-zadania dyrektorów szkół 
podstawowych i organów porowadzących. 200 zł 

5 Konstruowanie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  
w związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi. 335 zł 

6 Zmiany w dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli oraz aktualny stan prawny. 345 zł 

7 Likwidacja gimnazjów w 2019 r.-aspekty prawne, organizacyjne i finansowe likwidacji jednostki 
budżetowej. 200 zł 

8 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących 
przepisów za II kwartał 2019 r. 200 zł 

9 Ruch kadrowy w oświacie w 2019 r. 180 zł 

10 Zmiany w oświatowym prawie pracy  
od 1 września 2019 r. wynikające z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. 355 zł 

11 Przygotowanie danych Płac/Kadr Optivum do migracji. Obsługa systemu Płac VULCAN w centrum usług 
wspólnych. 700 zł 

12 Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. 225 zł 

13 Zasiłki z ZUS 200 zł 

14 Świadectwo kwalifikacyjne -uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci gr. 1 i 2. 545 zł 

15 Świadectwo kwalifikacyjne -uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci gr. 1 i 2. 415 zł 

 RAZEM 4755 zł 

 

4.3. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I REKREACYJNYCH „GOSIR” W HYŻNEM. 
 

Nazwa 
jednostki 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 
Zmiana 

Koszty 
funkcjonowania 

2019 
W tym  

wynagrodzenia 

ZUKiR 
„GOSIR” w 
Hyżnem. 

13 13 0 1 494 572,21 zł 702 983,20 zł 
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Udział pracowników ZUKiR w szkoleniach w 2019 r. przedstawia poniższa tabela: 

LP. Pracownik Tytuł szkolenia Koszt 
1. 

Dyrektor 

Przyłączenia do sieci wod-kan 330,00 zł 
2. Zasady budowy i przekazywanie urządzeń wod-kan 330,00 zł 
3. Konwent kierowników jednostek komunalnych 700,00 zł 
4. Prawo Wodne 200,00 zł 
5. Prawo zamówień publicznych 200,00 zł 
6. 

Gł. księgowy 
Księgowość CIT i VAT 630,00 zł 

7. Zamknięcie roku 315,00 zł 
8. Referent Odpady 345,00 zł 
   3050,00zł 

 

4.4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HYŻNEM. 
 

Nazwa 
jednostki 

Liczba osób 
zatrudniona 
na koniec 

2018 

Liczba osób 
zatrudniona 
na koniec 

2019 
Zmiana Koszty funkcjonowania 

2019 W tym  wynagrodzenia 

GOPS w 
Hyżnem 7 

 
7 
 

0 
670 582,75 zł ogółem, w tym: 
255 787,24 zł środki własne, 
414 795,51 zł środki zlecone 

581 254,73 zł ogółem, w tym: 
224 858,57 zł środki własne, 
356 396,16 zł środki zlecone 

 

2018 2019 różnica
Roczny koszt

funkcjonowania ZUKIR zł1 678 221,30 zł1 494 572,21 -183 649,09

w tym  wynagrodzenia zł703 965,67 zł702 983,20 -982,47

zł1 678 221,30 
zł1 494 572,21 

-183 649,09

zł703 965,67 zł702 983,20 

-982,47

(zł500 000,00)

zł0,00

zł500 000,00

zł1 000 000,00

zł1 500 000,00

zł2 000 000,00

Koszt funkcjonowania ZKUiR
Roczny koszt funkcjonowania ZUKIR w tym  wynagrodzenia
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Pracownicy GOPS wzięli w 2019 roku udział w 16 szkoleniach, na kwotę 4236,40 zł. 

LP. Liczba 
osób Tytuł szkolenia Koszt 

1. 1 Wywiad środowiskowy, podstawowe narzędzie dowodowe w sprawach z zakresu 
pomocy społecznej 251,40 zł 

2. 1 Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem dokumentacji pracowniczej 300,00 zł 

3. 1 Szkoła dla rodziców i wychowawców 10 spotkań 0,00 

4. 2 Profesjonalizacja usług opiekuńczych i asystenckich 0,00 

5. 1 RODO w pomocy społecznej 300,00 zł 

6. 2 Planowane zmiany w 500+ 500,00 zł 

7. 2 Bezpieczeństwo i samoobrona w pracy pracownika socjalnego 700,00 zł 

8. 2 Pracownik socjalny i asystent rodziny a rola kierownika OPS w podziale zadań 
między nimi 200,00 zł 

9. 1 Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i realizacji procedury NK 500,00 zł 

10. 1 Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi - konferencja Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego 0,00 

11. 1 Motywowanie do zmiany - jak wspierać a nie wyręcza - konferencja Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie 0,00 

12. 1 Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy 
społecznej 300,00 zł 

13. 1 Niebieska Karta – problemy i wątpliwości 665,00 zł 

14. 1 Spotkanie superwizyjne 0,00 

15. 1 Warsztaty archiwistyczne 220,00 zł 

16. 1 Rodzinny wywiad środowiskowy 300,00 zł 

   4 236,40 zł 

 

 

2018 2019 różnica
Roczny koszt

funkcjonowania GOPS 463 864,35 498 610,02 34 745,67

w tym  wynagrodzenia 374 288,53 401166,07 26 877,54

463 864,35 498 610,02

34 745,67

374 288,53 401166,07

26 877,54

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

Koszt funkcjonowania GOPS
Roczny koszt funkcjonowania GOPS w tym  wynagrodzenia
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4.5. GMINNY OŚRODEK KULTURY W HYŻNEM. 

Nazwa 
jednostki 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 
Zmiana 

Koszty 
funkcjonowania 

2019 
W tym  

wynagrodzenia 

GOK w 
Hyżnem. 3,5 2,63 0,87 

377 354,47zł 
ogółem, w tym: 

33 054,47 zł 
przychody własne 

344 300,00 zł dotacja 
z UG 

117 179,27 zł 

 
Pracownicy GOK uczestniczyli w 3 szkoleniach, których koszt wyniósł łącznie 945 zł. 

Lp. Liczba 
osób Tytuł szkolenia Koszt 

1 1 Dokumentacja pracownicza- akta osobowe po zmianach. 300,00 zł. 
2 1 Gospodarka finansowa i rachunkowość w Instytucjach Kultury. 345,00 zł. 

3 1 Szkolenie dla Instytucji Kultury- inwentaryzacja i ewidencja środków trwałych i 
wyposażenia. 300,00 zł. 

SUMA 945,00 zł 

 

4.6. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HYŻNEM. 

Nazwa 
jednostki 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 
Zmiana 

Koszty 
funkcjonowania 

2019 
W tym  

wynagrodzenia 

GBP w 
Hyżnem 4 (2,87 etatu) 4 (2,87 etatu) 0 222 346,40 zł 138 561,50 zł 

2018 2019 różnica
Roczny koszt

funkcjonowania GOK 346 658,01 377 354,47 30 696,46

w tym  wynagrodzenia 116 698,30 117 179,27 480,97

346 658,01
377 354,47

30 696,46

116 698,30 117 179,27

480,97
0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

400 000,00

Koszt funkcjonowania GOK
Roczny koszt funkcjonowania GOK w tym  wynagrodzenia
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4.7. STATYSTYKA ŁĄCZNA DOT. ADMINISTRACJI. 

 

 

2018 2019 różnica
Roczny koszt

funkcjonowania GBP 216 957,31 222 346,40 5 389,09

w tym  wynagrodzenia 138 454,93 138 561,50 106,57

216 957,31 222 346,40

5 389,09

138 454,93 138 561,50

106,57
0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

Koszt funkcjonowania GBP
Roczny koszt funkcjonowania GBP w tym  wynagrodzenia

-12,29%

-5,40%

2,42%
4,42%

8,13%
6,97%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

1

Zmiana kosztów funkcjonowania 2018/2019
ZUKiR UGH Biblioteka GZEAS GOK GOPS

-9,66%

-1,82%
-0,14%

0,08% 0,41%

6,70%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

1

Zmiana kosztów wynagrodzeń 2018/2019
UGH GZEAS ZUKiR Biblioteka GOK GOPS
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5. REALIZACJA POLITYK, 
PROGRAMÓW I STRATEGII. 

 
5.1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY HYŻNE NA LATA 2016-2025. 

Rada Gminy Hyżne Uchwałą Nr XVII/99/16 z dnia 2 marca 2016 r. przyjęła Strategię Rozwoju 
Lokalnego Gminy Hyżne na lata 2016-2025. Strategia jest głównym instrumentem planowania 
strategicznego oraz zarządzania publicznego w gminie Hyżne. Nadrzędnym celem strategicznego rozwoju 
gminy Hyżne jest poprawa jakości życia mieszkańców dzięki efektywnemu wykorzystaniu lokalnych zasobów 
i potencjałów gminy, z zachowaniem lokalnej tradycji oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 
Zestawienie celów i obszarów priorytetowych obrazuje poniższa tabela: 

     

Cel nadrzędny 
rozwoju                      

gminy Hyżne               
do 2025 roku 

Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki efektywnemu wykorzystaniu lokalnych zasobów i 
potencjałów gminy z zachowaniem lokalnej tradycji oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

osiągnięta dzięki partycypacyjnemu zarządzaniu gminą 

Obszary 
priorytetowe 

I II III IV 

Infrastruktura 
techniczna                    i 

dostępność 
komunikacyjna 

Gospodarka              
lokalna 

Kapitał ludzki  
i społeczny 

Jakość życia  
i ochrona 

środowiska 

        

Cele strategiczne 
obszarów 
priorytetowych 

Zapewnienie dostępu do 
podstawowych usług 
społecznych 
mieszkańcom gminy, 
podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa oraz 
ułatwienie komunikacji 
ze stolicą regionu – 
Rzeszowem. 

Zapewnienie 
mieszkańcom gminy 
możliwości zatrudnienia                
w lokalnych podmiotach 
gospodarczych oraz 
zakładania własnych 
przedsiębiorstw,       jak 
również stworzenie 
lokalnego systemu 
współpracy istniejących 
przedsiębiorców. 

Tworzenie warunków dla 
rozwoju kapitału ludzkiego 
i społecznego 
mieszkańców gminy 
Hyżne poprzez poprawę 
atrakcyjności oferty 
edukacyjnej              i 
szkoleniowej dla różnych 
grup wiekowych oraz 
wspieranie aktywności 
społecznej i partycypacji 
publicznej mieszkańców. 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 
gminy poprzez 
poprawę jakości usług 
publicznych oraz 
walorów 
środowiskowych 
gminy. 
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Cele operacyjne i 
działania 

Cel operacyjny 1: 
Rozbudowa 
infrastruktury wodnej    i 
wodno-ściekowej 

Cel operacyjny 1: 
Rozwój turystyki jako 
wiodącego sektora 
gospodarki gminy 
Hyżne 

Cel operacyjny 1: 
Poprawa jakości 
kształcenia oraz 
stworzenie oferty 
edukacyjnej dla różnych 
grup wiekowych 

Cel operacyjny 1: 
Poprawa jakości                
i rozszerzenie zakresu 
usług publicznych 

  

Działania 1.1 Regulacja 
cieków wodnych na 
terenie gminy 

Działanie 1.1             
Rozwój infrastruktury 
turystycznej w gminie 

Działanie 1.1 Zwiększanie 
dostępu do systemu 
edukacji  

Działanie 1.1 Poprawa 
jakości opieki 
społecznej i 
zdrowotnej w gminie 

Działanie 1.2 
Rozbudowa sieci 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

Działanie 1.2 
Współpraca na rzecz 
atrakcyjnej oferty 
turystycznej Działanie 
1.3 Promocja 
turystyczna gminy 

Działanie 1.2 
Podnoszenie standardów 
nauczania w placówkach 
gminnych 

Działania 1.2 
Intensyfikacja działań 
na rzecz osób 
zagrożonych 
marginalizacją i 
wykluczeniem   

    Działanie 1.3 Poprawa 
bezpieczeństwa 
gminy 

Cel operacyjny 2: 
Poprawa infrastruktury 
drogowej 

Cel operacyjny 2: 
Dywersyfikacja sektora 
rolnego           i poprawa 
jakości gospodarowania 

Cel operacyjny 2: 
Rozwój kultury, tradycji i 
dziedzictwa gminy 

Cel operacyjny 2: 
Poprawa jakości 
obsługi mieszkańców 
gminy 

Działanie 2.1 
Rozbudowa systemu 
dróg lokalnych i dróg 
wewnętrznych 

Działanie 2.1 Wsparcie 
producentów rolnych w 
zakresie zbytu towarów 

2.1   Promocja tradycji    i 
dziedzictwa kulturowego 
gminy oraz lokalnej 
tożsamości 

Działanie 2.1 
Podnoszenie 
standardów pracy 
jednostek gminy  

Działanie 2.2 
Oświetlenie dróg 
gminnych 

Działanie 2.2 
Odchodzenie          od 
tradycyjnego rolnictwa 
na rzecz rolnictwa 
ekologicznego i 
agroturystyki Działanie 
2.3 Promocja produktów 
lokalnych 

2.2   Poprawa 
atrakcyjności oferty 
kulturalnej gminy 

Działanie 2.2 Rozwój 
e-usług oraz 
usprawnienie systemu 
komunikacji w gminie 

Działanie 2.3            
Budowa ciągów 
komunikacyjnych – 
pieszych i rowerowych 
wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 

      

Działanie 2.4         
Intensyfikacja połączeń 
gminy ze stolicą 
województwa oraz 
ośrodkami miejskimi 
średniej wielkości    
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Cel operacyjny 3: 
Poprawa dostępu         
do Internetu i 
zwiększenie zakresu e-
usług w gminie 

Cel operacyjny 3: 
Wspieranie lokalnego 
rynku produkcyjno- 
usługowego 

Cel operacyjny 3: 
Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego gminy 

Cel operacyjny 3: 
Ochrona zasobów 
naturalnych oraz 
poprawa jakości 
środowiska 
przyrodniczego gminy 

  

Działanie 3.1 
Podejmowanie działań 
na rzecz obniżenia 
kosztów usług 
telekomunikacyjnych 

Działanie 3.1 Szkolenia 
i doradztwo 

Działanie 3.1 Inicjatywy na 
rzecz integracji 
mieszkańców gminy 

3.1   Wykorzystanie 
zasobów naturalnych 
gminy 

Działanie 3.2 Wdrażanie 
rozwiązań 
umożliwiających 
załatwianie spraw w 
urzędzie gminy za 
pomocą Internetu 

Działanie 3.2 Działania 
na rzecz współpracy 
podmiotów 
gospodarczych 

Działania 3.2 Tworzenie 
warunków dla aktywności 
społecznej mieszkańców 

3.2   Poprawa 
systemu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
z uwzględnieniem 
walorów 
przyrodniczych 

    Działanie 3.3 Promocja 
postaw partycypacyjnych 
wśród mieszkańców 

3.3   Wykorzystanie 
istniejącego 
potencjału 
przyrodniczego w 
celach edukacyjnych i 
gospodarczych 

  
Cel operacyjny 4: 
Promocja i wspieranie 
lokalnej 
przedsiębiorczości 

    

  Działanie 4.1 Szkolenia 
i wsparcie 
instytucjonalne   dla 
osób chcących 
rozpocząć działalność 
gospodarczą 

   

  4.2  Promowanie 
postaw 
przedsiębiorczych 
wśród dzieci i młodzieży 

   

  Działanie 4.3 Promocja i 
wsparcie 
przedsiębiorczości 
społecznej w gminie 
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Na potrzeby raportu dokonano weryfikacji wskaźników określonych w strategii dla roku 2019, co obrazuje poniższa tabela: 

Obszar priorytetowy Wskaźnik działania Źródło danych Stan na 31.12.2019 Uwagi 

Obszar priorytetowy I 
Infrastruktura techniczna i 
dostępność komunikacyjna 

Dz. 1.1 Długość uregulowanych cieków 
wodnych na 
terenie gminy lub/i miejsc potencjalnego 
zagrożenia podtopieniami 
(w km/ w liczbach) 

UG/US 0 km Na podstawie danych 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego „Wody Polskie”. 

 Dz.1.2 - Długość sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w 
gminie (w km) 

UG/US Sieć wodociągowa 109,82 km 
Sieć kanalizacyjna 69,29 km  

 

 Dz. 2.1 - Długość dróg lokalnych (w km) UG/US Długość dróg publicznych 
24,144 km 

 

 Dz. 2.2 - Długość dróg wzdłuż których 
rozbudowano sieć 
oświetleniową (w km) lub liczba 
zamontowanych punktów 
świetlnych (w liczbach) 

UG/US Długość dróg: Brak danych 
Liczba punktów: 620 

 

 Dz. 2.3 - Długość wybudowanych ciągów 
komunikacyjnych, 
tj. chodników lub/i ścieżek rowerowych, 
bądź pieszo- 
rowerowych (w km) 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego/ 
Urząd statystyczny 

0  

 Dz. 2.4 - Liczba kursów z terenu gminy 
Hyżne do Rzeszowa oraz ośrodków 
miejskich, tj. Sanoka, Przemyśla, 
Łańcuta, realizowanych przez 
przewoźników publicznych 
i prywatnych 

Informacje od przewoźników/rozkłady 
jazdy/opinii 
mieszkańców 

25 Kursy do Rzeszowa. 

 Dz. 3.1 - Koszt dostępu do Internetu 
przypadający na 
gospodarstwo domowe lub mieszkańca 
gminy; 

Informacje od dostawcy usług 
internetowych/mieszkańcy 
gminy 

50 - 70 zł na gospodarstwo 
domowe 

 

 Dz. 3.2 - Liczba usług/spraw, które można 
zrealizować w 

UG - Liczba usług/spraw, które 
można zrealizować w 
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urzędzie gminy Hyżne za pośrednictwem 
Internetu; liczba 
szkoleń dla mieszkańców gminy; 

urzędzie gminy Hyżne za 
pośrednictwem Internetu - 32; 
- liczba szkoleń dla 
mieszkańców gminy - 2  

Obszar priorytetowy II - 
Gospodarka lokalna 

Dz.1.1 – Długość/liczba rozbudowanych 
lub/i 
wytyczonych szlaków turystycznych 
pieszych, 
rowerowych, konnych, wyznaczenie 
ścieżek turystycznych, 
krajoznawczych, 
przyrodniczoedukacyjnych 
(km/liczba); 
 
liczba noclegów udzielonych 
turystom 

UG, PTTK, PROT, podmioty 
prywatne – właściciele 
gospodarstw agroturystycznych 
i miejsc noclegowych 

Przez gminę przebiega 
częściowo 3 szlaki ich łączna 
długość to 71 km. 
1 Szlak rowerowy o dł. 29,8 km 
 
 
 
 
 
1687 

 

 Dz. 1.2 – Liczba wspólnych inicjatyw, 
spotkań, 
nawiązanych partnerstw i porozumień 

UG, sąsiadujące samorządy 
lokalne, podmioty prywatne, 
organizacje pozarządowe 

3  

 Dz. 1.3 – Liczba działań promujących, np. 
informacji 
w prasie codziennej i branżowej 
(turystycznej), 
liczba wizyt studyjnych, liczba wydarzeń 
turystyczno-rekreacyjnych,  
liczba odsłon na stronie 
internetowej,  
liczba odsłon/wejść na informację 
nt. gminy Hyżne zamieszczoną na 
stronach 
branżowych portali turystycznych,  
liczba odwiedzin 
na facebook’u gminy 

UG Brak danych 
 
 
 
Brak danych 
4 
 
Brak danych 
 
Brak danych 
 
 
 
Brak danych 

 

 Dz. 2.1 – Wzrost sprzedaży produktów 
rolnych 
(w %) 

prywatne podmioty, UG, 
PODR, GUS – Bank Danych 
Lokalnych 

 
Brak danych 

 

 Dz. 2.2 – Liczba nowo powstałych 
gospodarstw i 

prywatne podmioty, UG, 
PODR 

Brak danych 
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hodowców ekologicznych; liczba nowych 
gospodarstw 
agroturystycznych 

 
 
0 

 Dz. 3.1 – Liczba zrealizowanych szkoleń, 
liczba 
osób uczestniczących, liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

UG, ewidencja działalności 
gospodarczej – REGON – 
UG, GUS – Bank Danych 
Lokalnych 

 3 szkolenia 
 
362 osoby 

 

 Dz. 3.2 - Liczba zorganizowanych spotkań 
z udziałem przedstawicieli sektora 
gospodarczego 

UG 6  

 Dz. 3.3 – liczba szkoleń i warsztatów z 
zakresu 
przedsiębiorczości społecznej, w tym dla 
dzieci i 
młodzieży z terenu gminy 

UG, dyrektorzy szkół, 
NGOs, UG, REGON, GUS, 
ROPS w Rzeszowie, OWES 

Brak danych  

Obszar priorytetowy III - Kapitał 
ludzki i społeczny 

Dz.1.1 – liczba otwartych punktów 
przedszkolnych, liczba 
dzieci korzystających z oferty placówki, 
liczba dzieci w 
poszczególnych placówkach oświatowych; 
 

UG 2 punkty przedszkolne z 4 
oddziałami 97 dzieci 
(3 oddz. w Hyżnem, 75 dzieci  
1 oddz. w Dylągówce -22 dzieci 

 

 Dz. 1.2 liczba wprowadzonych zajęć 
dodatkowych, efekty 
zdawalności egzaminów końcowych 
(wyniki ze szkól 
podstawowych i gimnazjów), wyniki 
uczniów w olimpiadach 
i konkursach tematycznych, liczba 
zmodernizowanych 
obiektów, liczba doposażonych placówek 
(szkół, 
bibliotek), liczba wydarzeń sportowych, 
turniejów, rozgrywek 
międzyszkolnych i międzygminnych, liczba 
nawiązanych 
partnerstw (umowy partnerskie ze szkołami 
z 

OKE, szkoły z terenu 
gminy, UG 

liczba wprowadzonych zajęć 
dodatkowych 88 
 
efekty zdawalności egzaminów 
końcowych 
szkoły podstawowe 
j. polski 63% 
matematyka 48% 
j. angielski 54% 
 
egzamin gimnazjalny 
j. polski 63% 
historia +WOS 65% 
matematyka 44% 
przyroda 46% 
j. angielski 65% 
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zagranicy), liczba wymian uczniowskich 
 

 
wyniki uczniów w  
i konkursach 
laureat, zdobywca I-III na 
szczeblu powiatowym 11 
wojewódzkim 5 
 
wyróżnienia na szczeblu 
powiatowym 2 
wojewódzkim 3 
ogólnopolskim 1 
 
liczba zmodernizowanych 
obiektów,1 SP Hyżne 
 liczba doposażonych placówek 
(szkół,) 3 (SP Hyżne, SP 
Szklary, SP Grzegorzówka 
 
liczba wydarzeń sportowych, 
turniejów, rozgrywek 
międzyszkolnych i 
międzygminnych, 3 
 
liczba nawiązanych 
partnerstw (umowy 
partnerskie ze szkołami z 
zagranicy) 1 –współpraca SP 
Szklary ze szkołą w Turcji z 
prowincji Gaziantep. 
 

 Dz. 2.1 liczba imprez integracyjnych, liczba 
wydarzeń 
kulturalnych, liczba wystaw, plenerów, 
warsztatów, spotkań, 
prelekcji dotyczących tożsamości lokalnej i 
dziedzictwa 
gminy, 

UG, GOK, organizacje 
pozarządowe działające 
na rzecz promocji lokalnej 
tożsamości i dziedzictwa 

946  

 Dz. 2.2 liczba osób korzystających z oferty 
GOK, liczba 

UG, GOK, organizacje 
pozarządowe działające 
na rzecz kultury 

liczba osób korzystających z 
oferty GOK, liczba  
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osób uczestniczących w organizowanych 
wydarzeniach 
kulturalnych, liczba nowych wydarzeń 
kulturalnorozrywkowych 
 

osób uczestniczących w 
organizowanych wydarzeniach: 
3426 
liczba nowych wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych: 11 

 Dz. 3.1 Liczba imprez integracyjnych w 
gminie; liczba 
osób uczestniczących w wydarzeniach 
integracyjnych 
 

UG, GOK, sołectwa, 
OSP 

Liczba imprez integracyjnych w 
gminie: 15 
 
liczba 
osób uczestniczących w 
wydarzeniach integracyjnych: 
3030 

 

 Dz. 3.2 liczba wspartych przez UG 
stowarzyszeń (rzeczowo, 
organizacyjnie, doradczo), liczba zadań 
publicznych 
zleconych/powierzonych organizacjom 
pozarządowym z terenu gminy;  
 
liczba zorganizowanych konsultacji 
społecznych, 
liczba osób zaangażowanych w komitety 
społeczne, 
liczba osób zaangażowanych w działania 
rady społecznej przy władzach gminy,  
liczba młodzieży zaangażowanej w 
działalność młodzieżowej rady gminy; 

UG, organizacje pozarządowe, 3 
 
 
 
 
2 
 
Brak danych 
 
0 
 
0 

 

Obszar priorytetowy IV - Jakość 
życia i ochrona środowiska 

Dz. 1.1 Liczba usług z zakresu pomocy 
społecznej;  
 
liczba 
zrealizowanych szkoleń i warsztatów w 
ramach programów 
profilaktycznych; 
 

UG - GOPS 9 Usługi opiekuńcze – 5 
 
Specjalistyczne usł. opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - 4 
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 Dz. 1.2 Liczba wspartych osób/rodzin 
zagrożonych marginalizacją; 
 
nakłady na pomoc rzeczową; liczba 
inicjatyw 
społecznych w gminie o charakterze 
pomocowym;  
 
liczba 
osób bezrobotnych, liczba osób 
zatrudnionych w ramach 
prac interwencyjnych, liczba powstałych 
podmiotów społecznych 
(np. KIS, CIS, spółdzielni socjalnych ZAZ-
ów). 
 

UG – GOPS, organizacje 
pozarządowe z terenu 
gminy, parafie, stowarzyszenia 
przykościelne, 
przykościelne 
grupy wsparcia, Caritas, 
PUP, instytucje rynku 
pracy 

210/602 
 
 
4 

Liczba rodzin – 210 
Liczba osób w rodzinach – 602 
 
4  inicjatywy o charakterze 
społecznym 

 Dz. 1.3 liczba inicjatyw (kampanii 
edukacyjnych) zrealizowanych 
we współpracy z służbami mundurowymi 
wśród różnych grup wiekowych;  
 
profesjonalizacja OSP 
działających na terenie gminy 
(doposażenie, szkolenia), 
 

UG, OSP, powiatowe i 
wojewódzkie służby 
(komendy straży, pożarnej 
i policji), 

0  

 Dz. 2.1 – wyniki ankiet i badania opinii 
satysfakcji mieszkańców 
z obsługi w instytucjach publicznych na 
terenie 
gminy; 
 
wyniki ankiet i konsultacji społecznych 
dotyczących 
jakości świadczonych usług publicznych i 
oferty 
podmiotów publicznych (GOK, GOPS, 
szkoły, biblioteki); 
 

UG - wyniki ankiet i badania opinii 
satysfakcji mieszkańców 
z obsługi w instytucjach 
publicznych na terenie 
gminy - BRAK DANYCH; 
 
- wyniki ankiet i konsultacji 
społecznych dotyczących 
jakości świadczonych usług 
publicznych i oferty 
podmiotów publicznych (GOK, 
GOPS, szkoły, biblioteki) - 
BRAK DANYCH; 
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poziom wykorzystania Internetu przy 
załatwianiu spraw w 
instytucjach publicznych; 
 
poziom satysfakcji mieszkańców 
z zakresu informacji dostępnych na stronie 
internetowej 
gminy (ilość wejść/odsłon, ilość 
kontaktów/opinii 
wyrażonych na forum gminnym), ilość 
wejść i „polubień” 
na oficjalnym profilu facebook’owym 
gminy; 
 

 
- poziom wykorzystania 
Internetu przy załatwianiu spraw 
w 
instytucjach publicznych - BRAK 
DANYCH; 
 
- poziom satysfakcji 
mieszkańców 
z zakresu informacji dostępnych 
na stronie internetowej 
gminy (ilość wejść/odsłon, ilość 
kontaktów/opinii 
wyrażonych na forum gminnym) 
- BRAK DANYCH; 
 
- ilość wejść i „polubień” 
na oficjalnym profilu 
facebook’owym gminy - 0 
 

 Dz. 3.1 liczba turystów odwiedzających 
gminę w celach leczniczych (ujęcia Hyżne-
Nieborów, Szklary-Kwatynia); 
oferta turystyczna bazująca na zasobach 
wód mineralnych; 
liczba pensjonariuszy ZOL;  
ilość wydobywanego surowca, 
liczba odwiertów,  
 
opracowanie programu ochrony 
środowiska,  
 
stworzenie wykazu obszarów przyrodniczo 
cennych w gminie; 

UG, sołectwo Nieborów, 
Szklary, ZOL 

Brak danych 
 
 
0 
109 
0 
0 
 
Program opracowany w 2018 
roku 
 
Brak 
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 Dz. 3.2 aktualizowanie studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, 
opracowanie 
(części) planu zagospodarowania 
przestrzennego, opracowane 
planów rozwoju poszczególnych sołectw; 
 

UG, podmioty prywatne, 
właściwy organ nadzoru 
górniczego 

-zmiana nr 1/2015 Studium - 
Uchwałą Rady Gminy nr 
XIV/83/15 z dnia 29 grudnia 
2015 roku. 
-zmiana nr 2/2015 Studium - 
Uchwałą Rady Gminy nr 
XIV/84/15 z dnia 29 grudnia 
2015 roku. 
 

 

 Dz. 3.3 liczba zorganizowanych 
warsztatów edukacyjnych, 
liczba zorganizowanych „zielonych szkół”, 
liczba 
konkursów z zakresu wiedzy o przyrodzie i 
walorach 
naturalnych gminy, liczba wytyczonych 
ścieżek edukacyjnych; 
liczba wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, 
liczba 
osób aktywnie uprawiających sport, 
 

UG, szkoły, podmioty 
prywatne, organizacje 
pozarządowe zajmują 
się ochroną środowiska 
naturalnego i ekologią, 

liczba zorganizowanych 
warsztatów edukacyjnych 24 
 
liczba 
konkursów z zakresu wiedzy o 
przyrodzie i walorach 
naturalnych gminy 3 
liczba wydarzeń sportowo-
rekreacyjnych, liczba 7 
bd 

 

 
5.2. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY HYŻNE NA LATA 2017-2023. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023 (LPR) to dokument operacyjny wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze 
społecznej oraz dodatkowo w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja działań pozwoli na niwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie 
potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na wyprowadzenie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój społeczno-gospodarczy, 
oddziaływujący w konsekwencji na całą gminę. LPR zakłada realizację 11 przedsięwzięć, które w dużej mierze przyczynią się do zniwelowania negatywnych zjawisk 
społecznych zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz dodatkowo przyczynią się do uporządkowania ładu przestrzennego i ożywienia gospodarczego.  

W styczniu 2020 r. została podpisana umowa partnerska z Powiatem Przeworskim na rzecz realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk 
Wąskotorowy-Dynów”. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa istniejących powiązań 
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komunikacyjnych regionu poprzez rewitalizację Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów  jako wielofunkcyjnego czynnika rozwoju obszaru objętego 
inwestycją, zwiększenie jego konkurencyjności w wymiarze gospodarczym jak i społecznym. Planowany termin zakończenia projektu to I kwartał 2022 r. Projekt 
dotyczy rewitalizacji linii wąskotorowej na odcinku o łącznej długości 13,016 km. 

Poniższe tabele zawierają wskaźniki opisane w lokalnym programie rewitalizacji uaktualnione dla lat 2018-2019: 
 
Zbiorcze zestawienie wskaźników w sferze społecznej w latach 2018-2019. 

Sołectwo  

Sfera społeczna 

Dy
na

m
ika

 zm
ian

 lu
dn

oś
ci 

w 
lat

ac
h 

20
18

 - 
20

19
 

W
sk

aź
ni

k o
bc

iąż
en

ia 
de

m
og

ra
fic

zn
eg

o 

Li
cz

ba
 b

ez
ro

bo
tn

yc
h 

w 
pr

ze
lic

ze
ni

u 
na

 10
0 m

ies
zk

ań
có

w 
 

Li
cz

ba
 d

łu
go

trw
ale

 b
ez

ro
bo

tn
yc

h 
w 

pr
ze

lic
ze

ni
u 

na
  1

00
 

m
ies

zk
ań

có
w 

 

Li
cz

ba
 b

ez
ro

bo
tn

yc
h 

be
z w

yk
sz

ta
łce

ni
a ś

re
dn

ieg
o 

w 
pr

ze
lic

ze
ni

u 
na

 10
0 m

ies
zk

ań
có

w 
 

Li
cz

ba
 ro

dz
in

 ko
rz

ys
ta

jąc
yc

h 
z p

om
oc

y s
po

łec
zn

ej 
w 

pr
ze

lic
ze

ni
u 

na
 10

0 m
ies

zk
ań

có
w 

w 
20

19
 ro

ku
 

Li
cz

ba
 o

só
b 

ko
rz

ys
ta

jąc
yc

h 
z p

om
oc

y s
po

łec
zn

ej 
w 

pr
ze

lic
ze

ni
u 

na
 10

0 m
ies

zk
ań

có
w 

 

Li
cz

ba
 o

só
b 

ko
rz

ys
ta

jąc
yc

h 
z p

om
oc

y s
po

łec
zn

ej 
z t

yt
uł

u 
ni

ep
ełn

os
pr

aw
no

śc
i w

 p
rz

eli
cz

en
iu

 n
a 1

00
 m

ies
zk

ań
có

w 
 

Li
cz

ba
 zł

oż
on

yc
h 

wn
io

sk
ów

 w
 ra

m
ac

h 
50

0+
 n

a p
ier

ws
ze

 
dz

iec
ko

 w
 p

rz
eli

cz
en

iu
 n

a 1
00

 m
ies

zk
ań

có
w 

 

Li
cz

ba
 p

rz
es

tę
ps

tw
 w

 p
rz

eli
cz

en
iu

 n
a 1

00
 m

ies
zk

ań
có

w 
w 

20
18

 ro
ku

 

Li
cz

ba
 p

rz
es

tę
ps

tw
 w

 p
rz

eli
cz

en
iu

 n
a 1

00
 m

ies
zk

ań
có

w 
w 

20
19

 ro
ku

 

Dy
na

m
ika

 zm
ian

 lic
zb

y p
rz

es
tę

ps
tw

 w
 la

ta
ch

 20
18

 - 
20

19
 

Li
cz

ba
 sp

or
zą

dz
on

yc
h 

"N
ieb

ies
kic

h 
ka

rt"
 w

 p
rz

eli
cz

en
iu

 n
a 

10
0 m

ies
zk

ań
có

w 
 

Fr
ek

we
nc

ja 
w 

wy
bo

ra
ch

 d
o 

or
ga

nó
w 

st
an

ow
iąc

yc
h 

jed
no

st
ek

 sa
m

or
zą

du
 te

ry
to

ria
ln

eg
o:

 ra
dy

 g
m

in
y, 

na
 te

re
ni

e 
wo

jew
ód

ztw
a p

od
ka

rp
ac

kie
go

 

Li
cz

ba
 o

rg
an

iza
cji

 p
oz

ar
zą

do
wy

ch
 w

 p
rz

eli
cz

en
iu

 n
a 1

00
 

m
ies

zk
ań

có
w 

Li
cz

ba
 cz

ło
nk

ów
 o

rg
an

iza
cji

 p
oz

ar
zą

do
wy

ch
 w

 p
rz

eli
cz

en
iu

 
na

 10
0 m

ies
zk

ań
có

w 

Li
cz

ba
 ak

ty
wn

yc
h 

cz
yt

eln
ikó

w 
bi

bl
io

te
k w

 p
rz

eli
cz

en
iu

 n
a 

10
0 m

ies
zk

ań
có

w 
 

Li
cz

ba
 o

só
b 

ko
rz

ys
ta

jąc
yc

h 
z z

aję
ć w

 G
m

in
ny

m
 O

śr
od

ku
 

Ku
ltu

ry
 w

 p
rz

eli
cz

en
iu

 n
a 1

00
 m

ies
zk

ań
có

w 
 

Brzezówka 103,29 70,61 2,52 1,68 1,34 3,69 6,21 1,17 8,22 0,69 0,67 97,1 0,00 63,56% 0,67 11,24 10,57 8,10 

Dylągówka 100,19 59,50 3,43 1,81 1,05 2,28 4,66 0,86 7,33 1,04 0,47 45,1 0,19 70,23% 0,10 5,80 16,74 15,05 

Grzegorzów
ka 100,17 69,14 2,95 1,73 0,69 3,12 6,24 0,87 5,37 0,52 0,86 165,3 0,35 66,06% 0,34 9,36 7,97 7,90 

Hyżne 100,76 60,83 3,14 1,66 1,63 1,95 2,86 1,95 6,81 0,85 0,84 97,6 0,03 63,57% 0,31 7,60 15,31 8,34 

Szklary 101,81 69,16 2,19 1,36 0,73 3,55 5,11 1,98 7,10 0,85 0,83 97,6 0,00 66,57% 0,21 9,45 10,75 13,29 
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Wólka 
Hyżneńska 102,23 54,66 3,82 1,64 2,05 3,82 5,39 1,36 4,50 0,41 0,95 231,7 0,14 59,62% 0,41 13,64 4,50 10,53 

Gmina 
Hyżne 101,4083 63,9833

3 3,06 1,65 1,25 3,7 5,08 1,36 6,51 0,78 0,79 101,2 0,12 64,94 0,36 9,515 10,9733
3 10,53 

 
Zbiorcze zestawienie wskaźników w pozostałych sferach 2019 

 Sfera gospodarcza Sfera 
środowiskowa Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
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Brzezówka 6,24 6,54 104,80 29 189 0,11 0,00 0,00 
Dylągówka 5,15 5,42 105,24 46 784 0,13 1,24 98,95 

Grzegorzówka 2,1 2,25 107,14 35 697 0,04 1,04 83,19 
Hyżne 4,65 4,71 101,29 17 375 0,07 0,94 75,31 
Szklary 3,4 3,65 107,35 60 010 0,07 0,94 75,16 

Wólka Hyżneńska 3,76 3,55 94,41 26 064 0,11 0,95 76,40 

Gmina Hyżne 4,80 4,86 101,22 31 021,8 0,09 0,92 73,82 



97 

 

 

 

 
5.3. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM 

GMINY HYŻNE. 
Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Hyżne na lata 2018-2023 

został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Hyżne nr XXXVIII/266/18 dnia 23 marca 2018 roku. Program określa 
ilość oraz powierzchnię lokali socjalnych będących własnością Gminy Hyżne, których w 2019 roku było 
łącznie 6 (4 lokale mieszkalne w budynku Szkoły Podstawowej w Dylągówce oraz 2 lokale socjalne 
znajdujące się w budynku przy Szkole Podstawowej w Dylągówce). Plan zawiera aktualną analizę stanu 
zachowania opisywanych lokali oraz planową do wykonania modernizację lub remont. Główne cele programu 
to określenie zasad korzystania przez mieszkańców i gospodarowania przez Gminę Hyżne tymi lokalami. 
Program określa obowiązki mieszkańców, głównie opłaty związane z zużyciem mediów oraz 

LICZBA LUDNOŚCI 2016-2019 

Sołectwo 2016 2017 2018 2019 

Brzezówka 561 566 577 596 
Dylągówka 1035 1039 1049 1051 
Grzegorzówka 541 552 576 577 
Hyżne 3119 3139 3163 3187 
Szklary 916 923 941 958 
Wólka Hyżneńska 717 716 717 733 

RAZEM 6889 6935 7023 7102 

3187

1051

958

733

596
577

44,87%

14,80%

13,49%

10,32%

8,39%

8,12%
Procentowy rozkład ludności 2019

Hyżne Dylągówka Szklary Wólka Hyżneńska Brzezówka Grzegorzówka
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wykorzystywania powierzchni. Pomimo zaprognozowanego w Programie remontu budynku przy Szkole 
Podstawowej w Dylągówce na kwotę 20 500,00 złotych, planowana inwestycja nie doszła do realizacji ze 
względu na ograniczenia budżetowe.  

5.4. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW. 
Gminny program opieki nad zabytkami nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast stanowi 

dokument  uzupełniający dotychczas  przyjęte akty prawa miejscowego, uwzględniając zadania z zakresu 
opieki nad zabytkami. Określa sposób ich realizacji, poprzez stosowne działania organizacyjne i finansowe 
oraz upowszechniające wiedzę o zabytkach. Gminny program opieki nad zabytkami ma również pomóc  
w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane w programie 
działania ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności 
do nich mieszkańców i turystów. 

W 2019 roku Gmina Hyżne monitorowała stan zachowania obiektów zabytkowych, do których 
należą: 

• zespół kościoła parafialnego w Hyżnem (dzwonnica, pozostałości fortyfikacji z fragmentem 
murowanego ogrodzenia, kaplica pielgrzyma, wikarówka, 7 kapliczek), 

• budynek dawnego Urzędu Gminy- obecnie GOK, 

• dawna szkoła ludowa- obecnie budynek prywatny w Hyżnem, 

• zespół dworski złożony z dawnego dworu i parku w Hyżnem – obecnie budynek szkoły 
podstawowej, 

• grodzisko tzw. Tatarska góra, 

• zespół kolejki wąskotorowej, złożony ze schroniska, tunelu, mostu, urządzeń technicznych 
bocznicy, zwrotnik i torów w Szklarach. 
W 2019 roku Gmina Hyżne sprawowała kontrolę nad stanem zachowania obiektów zabytkowych. 

Kościół, GOK, Dworek to obiekty, które są zachowane w dobrej kondycji, wiele działań remontowych  
i konserwacyjnych skupiało się we wcześniejszych latach na zabezpieczeniu substancji zabytków. Obiekty 
są porządkowane, stanowią dobro publiczne ze względu na ich aktualny użytkowy charakter czyli miejsce 
mszy świętych, przedszkole oraz budynek Gminnego Ośrodka Kultury, który świadczy usługi szkoleniowe, 
warsztatowe. Dawna szkoła ludowa nie jest użytkowana, jednak aktualnie jej stan zachowania jest dobry, 
budynek ten stanowi własność prywatną. W 2019 roku podjęto rozmowy dotyczące zadania: Rewitalizacja 
Kolei Wąskotorowej Przeworsk-Dynów, w którym Gmina Hyżne będzie partycypować i podpisze 
porozumienie o współpracy przy realizacji tego projektu w 2020 roku. Ponadto zaktualizowano karty 
adresowe zabytków pozostających w gminnej ewidencji.  

W 2019 roku wykonano program prac konserwatorskich na zabytku zewidencjonowanym w Gminnej 
Ewidencji Zabytków, t.j. Pomnika Grunwaldu, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 3818/9  
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w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne, będącej własnością Gminy Hyżne. W 2019 r. nie został powołany 
zespół ds. opieki nad zabytkami. 

5.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY HYŻNE. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 

zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Hyżne, na podstawie której określono cele, 
kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów. W dokumencie są 
zawarte dane dotyczące obecnego stanu środowiska, a także jak środowisko wpływa m.in. na życie 
społeczne i gospodarcze.  

Założone w Programie wskaźniki, wartości bazowe i docelowe oraz wartości wskaźników uzyskane 
w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wskaźniki Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

w roku 
2022 

Wartość 2019 r. Trend 
zmian 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

1 
Liczba przeprowadzonych działań 

nie inwestycyjnych w zakresie 
ochrony powietrza przez gminę 

szt. 0 >0 
1  

(zamontowano czujniki 
badania jakości 

powietrza) 
Wzrost 

2 Liczba instalacji OZE na terenie 
gminy (na budynkach gminnych) szt. 0 2 2 Wzrost 

3 Liczba ztermodernizowanych 
budynków gminnych Szt. 0 2 9 Wzrost 

4 Długość zmodernizowanych dróg 
gminnych/powiatowych km 0 >0 1,205 Wzrost 

Zagrożenia hałasem 

1 Długość zmodernizowanych dróg 
gminnych/powiatowych km 0 >0 1,205 Wzrost  

Pola elektromagnetyczne 

1 Liczba bazowych stacji telefonii 
komórkowych szt. 3 3 3 Brak 

zmian 
Gospodarowanie wodami/gospodarka wodno - ściekowa 

1 Długość sieci kanalizacyjnej km 52,1 >52,1 69,29 Wzrost  

2 Długość sieci wodociągowej km 89,4 >89,4 109,82 Wzrost 

3 Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 755 >755 853 Wzrost 

4 Liczba przyłączy wodociągowych szt. 1251 >1251 1 379 Wzrost 

5 Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków szt. 1041 1041 

• 7 przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

• 943 zbiorniki 
bezodpływowe 

spadek 

Zasoby geologiczne 

1 Liczba uwzględnionych złóż w 
dokumentach planistycznych szt. 4 4 4 Brak 

zmian 
Gleby 

1 Liczba działań z zakresu 
monitoringu gleb Liczba działań 0 1 1 Wzrost 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

1 Ilość usuniętych wyrobów 
zawierających azbest Mg 0 >0 44 Wzrost 

2 
Poziomy recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych, szkła 

% 44,68 50 40 Wzrost 
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3 
Osiągnięty poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 
% 19,031 <19,031 12,89  

(dane za rok 2018) Wzrost 

Zasoby przyrodnicze 

1 Lesistość Gminy % 25,4 >25,4 25,57  
(dane za 2018 r.) Wzrost 

2 Liczba form ochrony przyrody szt. 7 >7 7 Brak 
zmian 

Zagrożenia poważnymi awariami 

1 
Liczba inwestycji w zakresie 

rozbudowy i modernizacji OSP 
gminnych wraz z nowoczesnym 

doposażeniem 
szt. 0 >0 0 Brak 

zmian 

 
5.6. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu 
lokalnym, którego główny założeniem jest systemowe ograniczenie niskiej emisji. dokumentem określającym 
działania zmierzające do redukcji dwutlenku węgla.  

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka polegająca na prowadzeniu działań uwzględniających 
korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe a zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza.  

Celem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wyznaczenie działań strategicznych  
i szczegółowych, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym, do roku 2020, tj.:   

• redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej. 

W latach 2017-2019 gmina Hyżne wraz z Gminą Jawornik i Żołynia realizowała projekt pod nazwą: 
„Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji 
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”. Jest to jeden z elementów realizacji planu 
gospodarki niskoemisyjnej. Przedmiotem projektu były jednostki wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
oraz ich montaż u odbiorców. W wyniku realizacji projektu w instalację fotowoltaiczną o mocy 2,5 kW 
wyposażono 235 gospodarstwa natomiast o mocy 2,0 kW 18 gospodarstw domowych. W instalację solarną 
wyposażono 147 gospodarstwa domowe. W 50 budynkach zamontowano kotły na biomasę. Dzięki realizacji 
projektu OZE udało się: zredukować emisję gazów cieplarnianych poprzez zamontowanie 50 kotłów na 
biomasę oraz częściowo instalacji solarnych, zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
i redukcję energii finalnej poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznej u 253 odbiorców. Oszacowano 
spadek emisji gazów cieplarnianych  - 1 225,95 tony ekwiwalentu CO2.  
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W tabeli poniżej przedstawiono wyniki z realizacji projektu OZE: 

 Ilość wybudowanych 
jednostek [szt.] 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej ze 

źródeł odnawialnych 

Produkcja energii cieplnej z 
nowo wybudowanych 

instalacji 
Jednostki wytwarzania 
energii cieplnej, w tym: 
- inst. solarna 
- kotły na biomasę 

197 
 

147 
50 

1,74 MWt 1 364,30 MWht/rok 
 

Jednostki wytwarzania 
energii elektrycznej 
(panele fotowoltaiczne) 

253 0,62 MWe 529,97 MWhe/rok 
 

 

5.7. GMINNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 
Współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzedziło przyjęcie Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 uchwałą Nr XLVI/317/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. Program 
realizowany był od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Jego głównym celem było zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Hyżne oraz wzmocnienie aktywności społeczności lokalnych 
poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Aktywność i rozwój organizacji w dużej mierze zależy od działań i wsparcia samorządu Gminy. 
Wsparcie Gminy dotyczyło dofinansowania realizacji zadań pożytku publicznego, mieszczących się  
w katalogu zadań własnych Gminy, jak również pomocy pozafinansowej organizacjom pozarządowym.   

W 2019 r. zadania publiczne Gminy Hyżne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
obejmowały następujące obszary: 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Zestawienie zadań i środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2019 

roku przedstawia poniższa tabela: 

Sfera pożytku publicznego 
Kwota 

przeznaczona 
w budżecie 

gminy Hyżne 
Nazwa zadania 

Data 
realizacji 
zadania 

Efekt 

Wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej 1.000,00 „Ostra Góra 

Challenge” 
01.04.2019-
30.04.2019 

Zorganizowano pierwszą edycję 
biegu na stoku narciarskim w 
Dylągówce.  
W biegu uczestniczyło 80 osób z 
całego województwa 
podkarpackiego. Fundusze  
z dotacji z Urzędu Gminy Hyżne 
zostały przeznaczone na zakup 
pucharów i statuetek oraz medali 
i materiały promocyjne 
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Podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej. 
 

1.000,00 „Świeżutkim chlebem 
dom pachnie cały” 

16.08.2019- 
31.08.2019 

Zadanie zrealizowane przy okazji 
Dożynek Gminnych.  
W wydarzeniu wzięło udział ok. 
100 osób. Dzięki wydarzeniu 
promowano tradycyjny przepis na 
chleb wypiekany w piecu, 
zintegrowano starsze pokolenie z 
młodzieżą  
i dziećmi. Za pieniądze  
z dotacji zakupiono produkty 
spożywcze a także talerzyki  
i serwetki. 

Wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej 2.000,00 „ W zdrowym ciele 

zdrowy duch”. 
01.09.2019-
30.09.2019 

Zadanie zostało zrealizowane 
podczas organizacji wydarzenia 
sportowego „Bieg Niezłomnych”. 
W ramach zadania przygotowano 
ciepły, zdrowy posiłek dla 
sportowców. Za otrzymaną 
dotację zakupiono potrzebne 
produkty spożywcze, talerzyki, 
serwetki. 

SUMA 4 000,00 zł 

 

5.8. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. 
Gminny Program Wspierana Rodziny na lata 2017-2019 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady 

Gminy Hyżne Nr XXIX/191/17 z dnia 29 marca 2017 r. Celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze, pomoc rodzinom z grup szczególnego ryzyka a także prowadzenie 
działań mających przywrócić rodzinie prawidłowe funkcjonowanie na etapie pojawienia się problemów oraz 
eliminowania sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić rodzinę naturalną. 

Zgodnie z w/w programem w 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizował 
następujące działania na rzecz rodziny: 

• objęcie dożywianiem dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku (na terenie placówek oświatowych, 
na terenie gminy Hyżne w 6 szkołach, poza terenem gminy również w 6 placówkach), pomoc została 
udzielona 139 dzieciom; 

• udzielanie pomocy w formie finansowej, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki 
celowe, okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym zasiłki celowe na zakup żywności) 
pomocy udzielono 206 rodzinom; 

• pomoc w formie pracy socjalnej dla 68 rodzin; 

• wsparcie w formie asystenta rodziny (7 rodzin uzyskało wparcie); 

• wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 4 
rodzinom udzielono takiej formy pomocy; 
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• wsparcie w formie usług opiekuńczych dla 5 rodzin (w tym 2 rodziny z dziećmi z orzeczoną 
niepełnosprawnością do 16-go roku życia oraz 1 osoba z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności do 75-go roku życia w ramach Programu ,,Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych''  częściowo finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych); 

• realizację świadczeń rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 572 rodzin, 

• realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów dla 21 rodzin; 

• realizację świadczeń wychowawczych w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
500+  dla 863 rodzin; 

• realizację świadczenia 300+ dla 647 rodzin; 

• wydawanie Kart Dużej Rodziny dla 101 rodzin, wydano 225 kart; 

• wydawanie Kart Samorządowych w ramach porozumienia z gminą Głogów Małopolski Rodzina 3+ dla 
27 rodzin wydano 141 kart; 

• współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego - wydawanie skierowań na 
produkty żywnościowe dla rodzin w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 
2014-2020 – Podprogram 2019, który realizowany był przez Stowarzyszenie ,,Gosposie z Wólki” oraz 
PCK w Rzeszowie (188 rodzinom wydano skierowania na żywność za pośrednictwem2 organizacji  - 
PCK Oddział Rzeszów dla 42 rodzin oraz za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Gosposie z Wólki'' dla 
146 rodzin); 

• współpracę z Kuratorium Oświaty celem zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy 
13 dzieci skorzystało z wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach, 
organizatorem był Caritas Diecezji Rzeszowskiej; 

• współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnym Zespołem 
Interdyscyplinarnym; 

• współpracę z podmiotami prywatnymi  w ramach ,,Świątecznej zbiórki artykułów spożywczo- 
przemysłowych dla potrzebujących''  -  ze wsparcia skorzystało 31 rodzin. 
W okresie od stycznia 2019 do grudnia 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hyżnem 

swoje zadania realizował asystent rodziny. Praca asystenta rodziny skupiała się na przezwyciężaniu trudnych 
sytuacji rodzinnych, opierała się na bezpośrednim kontakcie z klientami w ich miejscu zamieszkania. Zadaniem 
asystenta było całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.  
Asystent zatrudniony był w ramach umowy-zlecenie, co pozwoliło na pracę z rodzinami w różnych godzinach, 
także poza godzinami pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem. W okresie od stycznia do 
grudnia 2019r. asystenturą objętych było 7 rodzin ( w tym 2 rodziny na podstawie ustawy  z dnia 4 listopada 
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2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"). Asystent utrzymywał stały kontakt z pracownikami 
socjalnymi, służbą zdrowia, jak również z wychowawcami i pedagogami szkolnymi z terenu gminy jak również 
spoza jej terenu oraz kuratorami sądowymi. 
 

5.9. GMINNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Rada Gminy Hyżne Uchwałą Nr IV/27/19 z 25 stycznia 2019 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Program realizowany był ze środków uzyskanych 
z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń alkoholowych na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2019 roku 
wynosiły 57 500,00 zł. Ostatecznie na koniec 2019 roku wydatkowano kwotę 36 265,58 zł. Wykorzystanie 
środków obrazuje poniższa tabela: 

 

Lp. Przeznaczenie koszty 

1. Koszty opłat sądowych za złożenie wniosku o przymusowe leczenie:  391,46 zł 

2. Kaszt badania biegłych sądowych uczestników postępowania o zastosowanie obowiązku 
leczenia odwykowego:  711,46 zł 

3. Prowadzenie 3 świetlic profilaktyczno-wychowawczych (płace opiekunów świetlic, energia 
elektryczna, gaz, środki czystości, zakup wyposażania):  16 548,68 zł 

4. Wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji, szkolenia, materiały 
promocyjne:  4 949,02 zł. 

5. Zorganizowanie jednodniowej wycieczki profilaktycznej w Bieszczady pt.  
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 3 073,00 zł 

6. Realizacja programu profilaktycznego, rekomendowanego przez PARPA pt. „Archipelag 
Skarbów” 6 081,96 zł 

7. Szkolenie profilaktyczne z zakresu uzależnień od narkotyków, dopalaczy i alkoholu dla 
młodzieży z terenu gminy Hyżne w Ośrodku „Nadzieja” w Dubiecku. 1 440,00 zł 

8. Warsztaty profilaktyczne wśród uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Szklarach 1000,00 zł 

9. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 2 070,00 zł 

SUMA 36 265,68 zł 

 
Gmina Hyżne w 2019 roku partycypowała w kosztach związanych z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień 

w Rzeszowie w kwocie 864,00 zł. W ramach tej kwoty do Izby Wytrzeźwień dowieziono  
3 razy osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie naszej gminy. Taką sama liczbę osób dowieziono do Izby 
Wytrzeźwień w Rzeszowie w roku ubiegłym. 

W 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem. Komisja odbyła 8 posiedzeń, 
na których wydała 6 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadziła 16 spraw  
o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Komisja skierowała 2 wnioski do Sądu Rodzinnego  
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w Rzeszowie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego oraz skierowała 8 osób na badanie 
przez biegłych sądowym w zakresie uzależnienia od alkoholu. 

Na dzień 31 grudzień 2019 r. w Gminie Hyżne działo 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
w tym jeden bar. Liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia się 
następująco: 

1) 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwo poza miejscem sprzedaży; 
2) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwo w miejscu sprzedaży; 
3) 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18% poza miejscem sprzedaży; 
4) 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% poza miejscem sprzedaży. 

 

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Hyżne: 

 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

Wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych do 
4,5 % oraz piwo 

1 600 525,47 zł 1 735 603,70 zł 1 822 300,12 zł 

Wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych 
powyżej 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu z 
wyjątkiem piwa 

144 923,73 zł 145 988,27 zł 107 349,70 zł 

Wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych 
powyżej 18 % zawartości 
alkoholu 

1 072 398,76 zł 1 099 563,42 zł 1 196 816,22 zł 

SUMA 2 817 848,02 zł 2 981 155,39 zł 3 126 466,04 zł 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jednym z zadań 
własnych gminy jest przeciwdziałanie narkomanii. Uchwałą Nr IV/28/19 Rada Gminy Hyżne w dniu  
25 stycznia 2019 r. przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021. Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych 
z uzależnieniem. Najważniejsze cele Programu: 

1) Prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej; 
2) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Hyżne na temat związany z używaniem środków 

psychotropowych i możliwości zapobiegania zjawisku; 
3) Promocja zdrowego stylu życia; 
4) Zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi w okresie wakacji; 
5) Diagnoza i aktualizacja problemów związanych z zagrożeniem używania substancji 

psychoaktywnych, stanu zjawiska i jego specyfiki środowiskowej; 
6) Unowocześnienie programów profilaktycznych i dostosowanie ich do zdiagnozowanych  potrzeb; 
7) Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych. 

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z opłat za korzystanie ze zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku ze środków tych zorganizowano szkolenie profilaktyczne  
z zakresu uzależnień od narkotyków, dopalaczy i alkoholu dla młodzieży z terenu gminy Hyżne w Ośrodku 
„Nadzieja” w Dubiecku. Udział w szkoleniu wzięło 18 dzieci. Koszt szkolenia wyniósł 1 440,00 zł. 
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6. OGÓLNE PODSUMOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ORAZ 

STANU GMINY. 
 

Ocena stanu Gminy Hyżne za 2019 rok, oraz działalności wójta w tym okresie, należeć będzie do 
mieszkańców i radnych, którzy wyrażą swoje zdanie w głosowaniu nad udzieleniem wójtowi votum zaufania.  

Niezależnie jednak od powyższego zwrócić trzeba uwagę na to, co w ciągu tego roku udało się 
zrobić, co miało znaczący wpływ na sytuację gminy w tym okresie, a czego, mimo starań osiągnąć się nie 
udało. Wspomnieć również trzeba o najbardziej palących problemach, z którymi gmina zmagała się  
w 2019 r. 

Gdyby zacząć od tych ostatnich, na pierwszy plan kwestii problematycznych wysuwa się sytuacja 
finansowa gminy. Mimo, że rok 2019 przyniósł niewielką stabilizację finansów, nadal jednak sytuacja daleka 
jest od komfortowej. Wciąż mamy do czynienia z budżetem, który nie pozwala na realizację zadań w takim 
zakresie, w jakim jest to oczekiwane przez mieszkańców. Dlatego w tym kontekście tak ważne i cenne są 
wszelkie działania, które budżet odciążają. W 2019 roku udało się przeprowadzić kilka takich inicjatyw, a do 
najważniejszych należy zaliczyć: 

• Uzyskanie dofinansowania do budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Grzegorzówce 
o wartości 1,2 mln zł, 

• Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy części „starej drogi” w Hyżnem  
o wartości 1 mln zł, 

• Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę brogi betonowej w Hyżnem 
o wartości 75 000 zł, 

• Dofinansowanie pozostałych dróg (tzw. „powodziówki”) w kwocie 330 tyś zł. 

• Dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej, budowę dwóch ujęć wody (studni S-4 – S-5)  
w miejscowości Szklary oraz przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dylągówce  
w wysokości 1 312 250,25 zł. 
Kluczowym obszarem, mającym ogromny wpływ na sytuację finansową gminy, jest oświata. W 2019 

podjęto działania zmierzające do ograniczenia wydatków w oświacie, bez uszczerbku dla poziomu nauczania 
czy bezpieczeństwa uczniów. Dokonano łączeń w mniej licznych klasach szkół podstawowych, 
zracjonalizowano arkusze organizacyjne szkół pod kątem liczby etatów i godzin ponadwymiarowych. 
Posunięcia te przyniosły wymierne korzyści finansowe, które niestety zostały skonsumowane przez ustalany 
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centralnie wzrost wynagrodzeń w oświacie. Bez reformy systemu oświaty, bez zmian w jej finansowaniu 
samorządy nie poradzą sobie z kosztami utrzymania systemu w obecnym kształcie. Mimo to udało się 
wygospodarować środki na remont placu zabaw oraz klas lekcyjnych w szkole podstawowej w Hyżnem. 
Struktura wydatków ponoszonych na oświatę przez organ prowadzący w odniesieniu do wydatków Gminy 
Hyżne w latach 2018-2019: 

          

 

Kolejnym problemem, który w 2019 roku i zapewne w latach następnych będzie miał wpływ na stan 
gminy i życie jej mieszkańców jest kwestia związana z odpadami. To bardzo poważny problem, ze względu 
na stale rosnące koszty gospodarowania odpadami. Opłaty te stają się coraz bardziej odczuwalne  
i dokuczliwe dla naszych mieszkańców, na co niestety gmina nie ma zbyt dużego wpływu. Zderzamy się  
w tym zakresie z rzeczywistością kreowaną centralnie, a zmiana systemu gospodarowania odpadami  
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w połączeniu z urynkowieniem procesu ich utylizacji oraz dominującą pozycją spalarni w Rzeszowie sprawia, 
że koszt gospodarowania odpadami w znacznym stopniu obciąża kieszenie naszych mieszkańców, budząc 
ich niezadowolenie. Niestety, nie ma prostej recepty na zatrzymanie trendu wzrostu kosztów odpadów  
i należy nastawiać się na dalszy ich wzrost. 

Ważnym i odczuwalnym problemem jest również ilość i jakość połączeń autobusowych  
z Rzeszowem. Niestety, w tym kontekście nadal nie może zostać wypracowane porozumienie między PKS  
i Starostą Rzeszowskim. Efektem tego w 2019 r. była sytuacja, w której z dnia na dzień PKS zawiesił część 
kursów przebiegających przez naszą gminę, a mieszkańcy pozbawieni zostali możliwości dojazdu do pracy 
i szkoły. Problem zażegnano, gdyż Rada Gminy Hyżne zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej, która 
pozwoliła kontynuować kursy w grudniu 2019 i styczniu 2020 r. Nie jest to jednak rozwiązanie systemowe,  
a doraźne. 

Miejsce naszej gminy na tle innych gmin powiatu rzeszowskiego prezentuje poniższa tabela (lokata 
gminy w powiecie / województwie). Kolorem ciemnozielonym oznaczono miejsce naszej gminy w powiecie, 
zaś kolorem jasnozielonym – w województwie. Dane za rok 2018. Na dzień sporządzenia raportu dane za 
rok 2019 nie były dostępne. 
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