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WSTĘP 
Szanowni Państwo, 

Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Hyżne za rok 2021.  

Dokument powstał w oparciu o wytyczne określone 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 

Celem raportu jest przedstawienie Państwu stanu naszej Gminy w roku 

2021. Raport powinien być zaczynem szerokiej dyskusji na ważne dla nas 

wszystkich tematy. Dyskusja ta powinna zaś w efekcie ukierunkowywać 

osoby odpowiedzialne za kreowanie rzeczywistości, czyli wójta, radnych, urzędników na działania 

oczekiwane przez społeczeństwo. Jest to więc dokument, którego analiza i dyskusja nad którym może mieć 

wymierne skutki w przyszłych działaniach i znajdzie odbicie w przyszłym kształcie otaczającej nas 

rzeczywistości. Wychodzę z założenia, że konstruktywna krytyka jest czymś pożądanym w debacie 

publicznej, jest wyrazem zainteresowania i troski o nasze wspólne dobro i pozwala zidentyfikować,  

a następnie rozwiązywać najistotniejsze problemy naszej społeczności. Z tego też względu mocno zachęcam 

do zapoznania się z raportem, do jego komentowania oraz do udziału w publicznej debacie na temat stanu 

naszej Gminy.  

Jak w kilku zdaniach opisać rok 2021? Podobnie jak rok 2020, był czasem, w którym 

funkcjonowaliśmy w ograniczeniach pandemicznych. Dotknęło to każdego, miało wpływ na niemal każdą 

dziedzinę życia. Pandemia bez wątpienia nie pozostała także bez wpływu na realizowane przez gminę 

zadania. Staraliśmy się jednak przezwyciężać te trudności i mam poczucie, że w wielu aspektach to się 

udało. Być może nie udało się spełnić wszystkich oczekiwań, ale bilans działań pozostaje dodatni. 

Tradycyjnie, ocenę mojej aktywności w roku 2021 oddaję w Państwa ręce. 

Tych z Państwa, którzy z różnych względów nie przeanalizują całego, przyznajmy – obszernego, 

dokumentu, mocno zachęcam do zapoznania się z ostatnim jego rozdziałem, w którym zawarte jest 

podsumowanie mojej działalności w roku 2021. 

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. 

Polityka przestrzenna Gminy Hyżne prowadzona jest na podstawie Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hyżne oraz Miejscowego Planu Ogólnego 

Zagospodarowania Przestrzennego. Zauważyć jednak trzeba, że Miejscowy Plan utracił ważność z końcem 

2013 roku, co oznacza, że Gmina Hyżne nie posiada wiążącego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. Aktualnym dokumentem planistycznym jest Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hyżne, sporządzone w okresie od września 1999 roku do 

października 2000 roku. Dokument ten został uchwalony Uchwałą nr XXVI/134/01 Rady Gminy Hyżne z dnia 

29 czerwca 2001 roku i był zmieniany dwukrotnie, tj.: 

 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 trzeba pamiętać, że część gminy objęta jest ochroną wynikającą z ustanowienia na jej terenie 

Hyżneńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 1 . Przy planowaniu inwestycji należy więc 

uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia z tego faktu wynikające. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące wydanych w 2021 r. decyzji w porównaniu do lat 

poprzednich: 

Wydane decyzje 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

13 15 20 18 

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 51 58 35 61 

Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

0 0 0 4 

Zaświadczenia o nadaniu numeru budynku 
(planowany i istniejący) 

62 31 24 21 

                                                      

 

 

1 Uchwała Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 12 

listopada 2013 r. poz. 3584); 
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Należy zwrócić uwagę na wzrost liczby decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w stosunku do roku 

ubiegłego i powrót do poziomu z lat 2018-2019. Dodatkowo w roku 2021 wydano 4 decyzje środowiskowe 

związane z prowadzonymi przez gminę inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi oraz drogowymi.` 

1.2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, INWESTYCJE W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHN ICZNEJ I SPOŁECZNEJ . 

Na majątek Gminy Hyżne składa się m.in. mienie komunalne. Właściwe zarządzanie tym majątkiem to 

jedno z wielu źródeł dochodów własnych gminy i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem  

i gromadzeniem tych dochodów. Wartość całego mienia komunalnego naszej gminy na koniec roku 2021 

wynosiła 113 408 917,49 zł. Na kwotę tą składa się m.in. wartość środków trwałych, gruntów oraz pozostałych 

środków trwałych. Wartość poszczególnych składników majątkowych przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 2018 2019 2020 2021 +/- 

I 

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

21 470 777,63 21 470 777,63 26 082 892,99 28 700 613,64 2 617 720,65 

II 

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

48 736 594,55 49 375 946,09 57 408 232,88 59 447 141,10 2 038 908,22 

III 

MAJĄTEK 
RUCHOMY 
(Środki 
transportu, 
sprzęt 
drogowy, 
urządzenia 
techniczne 
itp.) 

7 520 811,52 12 284 486,97   17 320 070,86 16 902 364,25 

- 417 706,61 
Zmiana 

wynika z korekty 
wieloletniej 
dotyczącej 

gospodarki wod – 
kan w zakresie 
zwrotu podatku 

VAT 

IV 

ULEPSZENIE 
W OBCYCH 
ŚRODKACH 
TRWAŁYCH 

712 400,77 712 400,77 712 400,77 712 400,77 0,00 

 

V 

POZOSTAŁE 
ŚRODKI 
TRWAŁE (o 
wartości 
poniżej 3 
500,00 zł) 

3 207 502,88 3 367 906,36 3 957 701,41 4 616 051,59 658 350,18  

VI GRUNTY 2 881 096,66 2 884 819,46 2 878 309,48 3 030 346,14 152 036,66  

  SUMA 84 529 184,01 90 096 337,28 108 359 608,39 113 408 917,49 5 049 309,10  
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Wartość majątku trwałego (to jest środków trwałych), pozostałych środków trwałych oraz gruntów na 

koniec roku 2021 zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego r. o kwotę 5 049 309,10 zł  

Powierzchnia gruntów własnych gminy ulega zmianie, co wynika z przeprowadzonych komunalizacji, 

przejęć gruntów pod drogi, darowizn oraz sprzedaży. Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy na 

koniec roku 2021 wyniosła 154,4140 ha (gmina dysponuje jeszcze gruntami będącymi we władaniu 

samoistnym o powierzchni 22,0720 ha. W roku 2021 skomunalizowano 19 działek o łącznej powierzchni 

5,3419 ha. 

Miejscowość Działki, które zostały skomunalizowane w 2021 r. Powierzchnia działki (ha) 

Hyżne 

616/2 0,2000 

3082/2 0,0119 

3082/3 0,0100 

3082/4 0,0100 

3082/5 0,1000 

3082/6 2,1400 

2832 0,1600 

3111/2 0,1800 

110 0,2500 

129 0,0600 

3374 0,0700 

3615 0,1800 

Grzegorzówka 

166/1 0,9600 

99/1 0,1600 

99/2 0,1400 

482 0,0300 

540 0,1000 

603 0,2700 

604 0,3100 

 RAZEM 5,3419 

 

84 529 184,01
90 096 337,28

108 359 608,39
113 408 917,49
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 Z powyższego wynika, że następuje systematyczne regulowanie sytuacji prawnej działek, które 

przechodzą na własność gminy z dotychczasowego statusu „samoistnego posiadania”. Efektem jest 

zwiększenie powierzchni gruntów stanowiących własność gminy (o 5,3 ha w stosunku do roku 2020) oraz 

zmniejszenie o tą wartość powierzchni gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. Zmiana ta jest istotna, 

otwiera bowiem możliwość przeprowadzania na pozyskanych na własność gruntach prac np. o charakterze 

remontowym, co nie jest możliwe w przypadku, gdy własnościowy stan prawny nie jest uregulowany. Grunty 

będące we władaniu samoistnym to działki w większości stanowiące drogi wewnętrzne. 

 

 

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym nasza gmina osiąga dochody, np. ze sprzedaży 

nieruchomości (gruntów), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, czynszów za wynajem lokali 

użytkowych, dzierżawy gruntów. Z tego źródła w roku 2021 gmina uzyskała dochód w wysokości 

248 565,53zł, który był niższy o 9 038,96 zł niż w roku 2020. Większość tej kwoty uzyskaliśmy z wynajmu 

lokali, oraz dzierżaw i sprzedaży gruntów. Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała należności 

wymagalnych dotyczących mienia komunalnego. 

Lp. Dochody z tytułu 2018 2019 2020 2021 

1 Wynajmu lokali i dzierżaw gruntów 107 107,50 109 410,61 108 599,99 123 475,96 

2 Dzierżaw za obwody łowieckie 952,80 1 117,43 1 201,71 1 203,54 

3 Wieczystego użytkowania 1 827,30 1 827,30 1 827,30 3 537,12 

4 Trwałego zarządu 686,00 686,00 686,00 686,00 

5 Sprzedaży drewna  312,82 90,63 195,74 206,85 

146,40 146,25

149,00

154,41

142,00

144,00

146,00

148,00

150,00

152,00

154,00

156,00

2018 2019 2020 2021

Zmiana w powierzchni gruntów 

własnych
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6 Sprzedaży nieruchomości (grunty) 35 654,00 71 050,00 144 310,00 117 849,00 

7 Sprzedaży składników majątkowych 55,00 557,09 783,75 1 607,06 

 Razem 146 595,42 184 739,06 257 604,49 248 565,53 

 

Gmina posiada także udziały w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie o wartości 347 600 zł. 

 

Jedną  z najważniejszych zrealizowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej jest 

budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Grzegorzówka. Budowa rozpoczęła się 

w 2018 r., jednak z wielu względów jej budowa przedłużała się. Ostatecznie zadanie zakończono na początku 

2021 roku, a uroczyste oddanie do użytkowania miało miejsce na inaugurację roku szkolnego. Koszt 

inwestycji wyniósł 2.840.613,31 zł, Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.216.500,00 zł ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.  

Obiekt posiada wielofunkcyjne boisko o wymiarach 12 x 24  do gry w piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę 

halową oraz do tenisa ziemnego wraz z zapleczem szatniowym z natryskami 

Kolejną istotną inwestycja była realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół budynku 

komunalnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4260 w Hyżnem poprzez wykonanie alejek spacerowych                      

i nasadzeń. W ramach zadania wykonano szereg prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół 

budynku „Stara Mleczarnia” w Hyżnem. Zrealizowano przede wszystkim: wykonanie nowego drenażu 

opaskowego i nowych odpływów wody opadowej od strony Starodroża, wykonanie nowych dojść do budynku 

z kostki brukowej, wykonanie dojazdu, placu i ścieżek o zamkniętej krawężnikami i obrzeżami powierzchni 

480 m2 wypełnionych kruszywem, dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery. 

Dodatkowo uzupełniono grunt oraz wykonano  nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych wokół budynku i 

pomiędzy  alejkami. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  

Lokalnych. Łączna  wartość  robót wyniosła  100 000,00 zł. 

W celu uporządkowania terenu gminnego k. Piekarni w Hyżnem rozpoczęto realizację zadania pn.: 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne. Przedmiotowa inwestycja została  

w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączny koszt wyniósł 244 

014,00 zł. Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu systemu odwodnienia w celu prawidłowego 

zagospodarowania wód opadowo-roztopowych na działkach stanowiących własność Gminy Hyżne  

tj. 3094/6,  3094/7,  3094/3,  3088/9,  3088/8,  3088/6,  3088/4  oraz części działek nr 3087/3, 3087/1. Zakres 

prac  to  przede wszystkim budowa kolektora głównego długości 180m i drenaży w rękawie z geowłókniny 

filtracyjnej i kruszywa drenażowego o łącznej długości 3000m.  Wykonano również szereg innych prac 
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mających na celu poprawę zagospodarowania nieruchomości tj. wycięcie zakrzaczeń oraz wyrównanie 

terenu sprzętem ciężkim. 

W roku 2021 zrealizowano również inwestycję pn.: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej                              

w Brzezówce. W ramach robót budowlanych wykonano parking z kostki brukowej o powierzchni 141 m2 dla 

6 samochodów. Zakres prac obejmował usunięcie pozostałości po starym parkingu i korytowanie pod nowy 

parking, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (20 cm) i betonowej (8-10 cm), ułożenie kostki 

brukowej na podsypce z kruszywa, montaż odbojnic parkingowych. Koszty w wysokości 26 950,84 zł                      

w całości zostały pokryte z budżetu Gminy Hyżne. 

W celu poprawy atrakcyjności i umożliwienia aktywności fizycznej w ramach zadania pn.:  

Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka, wykonano boisko do 

siatkówki plażowej. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, a jej koszt wyniósł 12 000,00  zł.  Obok  zalewu  w  Dylągówce  zostało  wybudowane  boisko  do  

siatkówki  plażowej o powierzchni około 280 m2. Prace obejmowały usunięcie pozostałości po starym boisku, 

niwelację terenu, wykonanie płyty boiska gr. 25 cm z piasku na geowłókninie separacyjnej oraz montaż 

nowych atestowanych urządzeń: słupków, siatki z naciągiem oraz linii boiska. 

 

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

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO. 

 

Na terenie gminy Hyżne w 2021 r. przebudowie poddano ok. 2025 mb sieci dróg wewnętrznych  

i publicznych. Technologia wykonania była różna - od płyt ażurowych podwójnie zbrojonych, poprzez 

kruszywo łamane oraz nawierzchnię mieszanki bitumicznej. W budżecie gminy na przebudowę i utrzymanie 

dróg w 2021 r. wydano kwotę 1 094 360,66 zł. Na podaną kwotę składają się poszczególne elementy: 

dofinansowania (315 181,79 zł), środki własne poniesione na realizację inwestycji (289 860,27 zł), nakłady 

poniesione na remonty cząstkowe dróg oraz utrzymanie zimowe dróg i koszenie poboczy (489 318,60 zł).  

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej zrealizowane  

w 2021 r. 

Lp. Nazwa zadania Wartość Źródło finansowania 
Termin 

realizacji 
Zdjęcia 

1 

Przebudowa 
odcinka drogi 
gminnej na 
"Pastwiska"  
w sołectwie 
Grzegorzówka 

35 086,96 zł 

W całości ze środków 
własnych  
(fundusz sołecki) 
 
 

od  
09.07.2021 r. 
do 
07.09.2021 r. 
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Opis robót 

Prace polegały na  przebudowie drogi gminnej wewnętrznej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej 
o szerokości 3,0 m, w dwóch warstwach o łącznej gr. 7 cm, na odcinku drogi o długości 155 mb. 
Dodatkowo pobocza zostały uzupełnione podbudową z kruszywa łamanego oraz przebudowane zostały 
istniejące zjazdy do posesji.  

2 

Przebudowa 
odcinka drogi 
gminnej na 
Bembenka  

58 838,96 zł 
 

W całości ze środków 
własnych  
(fundusz sołecki w 
kwocie 35 808,26 zł, 
środki własne w 
kwocie 23 030,70 zł) 
 
 

od  
09.07.2021 r. 
do 
07.09.2021 r. 

 

 

Opis robót 
W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości ok. 300 m. Prace polegały na wykonaniu 
podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
Prace obejmowały również wykonanie poboczy z kruszywa oraz zjazdy do posesji.  

3 

Remont drogi na 
Role zlokalizowanej 
na dz. nr ewid. 
1092/1 w m. Szklary 
w km 0+000 – 
0+565 

75 649,66 zł 

74 649,66 zł dotacja 
otrzymana z 
Funduszu 
Solidarności Unii 
Europejskiej 
 
1 000,00 zł – środki 
własne 

od  
14.09.2021 r. 
do 
29.10.2021 r. 

 

Opis robót 

Zadanie obejmowało odbudowę zniszczonej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi z 2020 r.                      
w tej samej technologii, jak sprzed powodzi. W związku z powyższym zakres prac realizowanych na 
przedmiotowej drodze obejmował wyrównanie i wyprofilowanie oraz wykonanie warstwy jezdnej                               
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

4 

Modernizacja drogi 
dojazdowej do 
gruntów rolnych w 
obrębie Hyżne na 
dz. o nr ewid. 
3164/12, 3164/15, 
3162/5, 3162/3, 
3161/7 

97 854,63 zł 

65 000,00 zł – dotacja  
z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych  
 
32 854,63 zł -  środki 
własne 

od  
14.09.2021 r. 
do 

28.10.2021 r. 

 

Opis robót 

Inwestycja obejmowała zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi o długości 165 mb., 
dotychczasową nawierzchnię z kruszywa przebudowano na nawierzchnię z elementów betonowych 
(płyty drogowe wielootworowe, kostka betonowa) oraz zastosowano korytka betonowe. Technologię 
dobrano do szerokości pasa drogowego z uwzględnieniem potrzeby odwodnienia drogi. 

5 
Przebudowa drogi 
gminnej k. Żygały w 
sołectwie Hyżne 

52 332,50 zł, 

W całości ze środków 
własnych  
(fundusz sołecki w 
kwocie  44 872,50 zł, 
środki własne w 
kwocie 7 460,00 zł) 

od  
13.09.2021 r. 
do 

28.10.2021 r. 

 

Opis robót 

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano odcinek drogi o długości 120 mb. dotychczasową 
nawierzchnię z kruszywa przebudowano na nawierzchnię z elementów betonowych (płyty drogowe 
wielootworowe, kostka betonowa) oraz odcinkowo zastosowano korytka betonowe. Technologię 
dobrano do szerokości pasa drogowego z uwzględnieniem odwodnienia drogi. 
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W ramach corocznego, bieżącego utrzymania dróg zakupiono kruszywo na wyremontowanie dróg 

gminnych i wewnętrznych w łącznej ilości 556,50 m3, za kwotę 96 908,78 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 wymieniano i uzupełniano brakujące i zniszczone 

oznakowanie drogowe. Wydano także 18 zezwoleń na przejazd drogami o ograniczonym tonażu. 

Uzgodniono i zezwolono na lokalizowanie urządzeń oraz zjazdów w pasie drogowym łącznie w ilości 44 

spraw. 

6 

Przebudowa drogi  
gminnej w 
przysiółku „Za łąkę” 
w kier. Olecha w 
sołectwie Szklary 

64 872,50 zł 

W całości ze środków 
własnych  
(fundusz sołecki w 
kwocie 44 872,50 zł, 
środki własne w 
kwocie 20 000,00 zł) 

od  
30.09.2021 r. 
do 
30.11.2021 r. 

 

Opis robót 

Prace polegały na przebudowane 145 m drogi, wykonano nawierzchnię o szerokości 2,5m z płyt IOMB. 
Zakres prac obejmował korytowanie na głębokość 10-40cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego gr. 10 cm, ułożenie płyt betonowych IOMB 100x75x12cm zbrojonych na podsypce 
cementowo-piaskowej, ułożenie 40 mb korytek kolejowych w poboczu drogi, obsypanie poboczy                            
i wypełnienie otworów w płytach. 

7 

Remont dróg 
gminnych 
zniszczonych w 
wyniku klęski 
żywiołowej – 
(powodzi 
26.06.2020) w 
sołectwie 
Dylągówce 

44 871,38 zł 
W całości ze środków 
własnych  
(fundusz sołecki) 

od  
30.09.2021 r. 
do 
08.11.2021 r. 

 

Opis robót 
Zrealizowane zadanie polegało na przebudowie drogi wewnętrznej na Kurośkę zlokalizowanej na dz. nr 
2422/1 w m. Dylągówka w km 0+340 – 0+480, w technologii nawierzchni z elementów betonowych. 

8 

Zagospodarowanie 
terenu zielonego 
wokół zalewu w 
miejscowości 
Dylągówka – 
Przebudowa drogi 
wewnętrznej nad 
Zalewem w 
miejscowości 
Dylągówka w km 
0+000-0+435 
+Wykonanie boiska 
do siatkówki 

189 532,13 zł 

175 532,13 zł – 
dotacja  z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 

od  
05.11.2021 r. 

do 
13.12.2021 r. 

 

 

Opis robót 

W ramach zadania przebudowana została droga w miejscowości Dylągówka w km 0+000 – 0+435,                        
Zakres prac na przedmiotowym zadaniu obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 
3,0 m na długości 435 mb wraz  z umocnionymi kruszywem poboczami, zatok postojowych o 
nawierzchni z kruszywa o szerokości 2,5 m, zjazdu do działki na której znajduje się boisko do siatkówki                          
oraz wymianę przepustu pod drogą. Wykonawca w ramach zleconych prac dokonał wycinki zakrzaczeń 
i konserwację rowu przydrożnego. 
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Za działania dotyczące zimowego utrzymania dróg i chodników, koszenie poboczy oraz usuwanie 

zakrzaczeń w okresie letnim odpowiada Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem, który dysponuje 

odpowiednim sprzętem. W 2021 r. za łączną kwotę ponad 101 450 zł, zakład został doposażony w przyczepę 

budowlana TANDEM PRONAR T679/2, ładowność 12 t., rok produkcji 2021. Drugi rok z rzędu podejmujemy 

działania mające na celu wzmocnienie potencjału naszego zakładu komunalnego, tak by mógł być on 

angażowany w coraz bardziej skomplikowane prace. 

Utrzymanie dróg 2018 2019 2020 2021 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW 
    

drogi gminne publiczne 15 097,15 15 894,53 12 433,14 60 765,60 

drogi wewnętrzne 35 226,63 34 963,86 19 925,05 109 879,17 

KOSZENIE POBOCZY I WYCINKA 
ZAKRZACZEŃ 

    

drogi gminne publiczne 17 288,47 30 654,50 16 659,49 19 926,44 

drogi wewnętrzne 17 121,96 28 289,73 25 958,00 27 481,32 

SUMA 84 734,21 109 802,62 74 975,68 218 052,53 

 

 

 

Należy zauważyć znaczący wzrost nakładów na zimowe utrzymanie dróg. Spowodowany on był 

przede wszystkim wymagającymi warunkami atmosferycznymi ale również zwiększoną liczbą działań 

porządkowych możliwą ze względu na doposażenie zakładu w odpowiedni sprzęt w roku 2020 (m.in. 2 pługi, 

ciągnik, 2 posypywarki). Jakość świadczonej usługi również uległa widocznej poprawie. Zwiększono  

i częstotliwość działań i szybkość reakcji na zmieniające się warunki na drogach. 

Na terenie Gminy Hyżne znajduje się 620 sztuk opraw oświetleniowych. Koszt jaki gmina poniosła 

za energię elektryczną na oświetleniu ulicznym za rok 2021 wyniósł 129 471,26 zł, natomiast w roku 2020 

liczył 133 810,22 zł.. Koszt za konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia oraz za dzierżawę słupów wyniósł 

45 769,69 (względem 41 235,97 zł w roku 2020). 
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1.4. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY.  

 

Rok 2021 był szczególny pod względem organizacji na terenie gminy usług publicznego transportu 

zbiorowego. Od 1 marca ruszyła komunikacja gminna zorganizowana przez gminę, jako przez organizatora 

publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Na zadanie to 

gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej w kwocie 435 057,03 zł. Wkład własny wyniósł 88 194,99 zł. Komunikacja prowadzona była na 

trzech liniach (Szklary – Brzezówka, Nieborów – Hyżne oraz Grzegorzówka – Brzezówka) o łącznej długości 

64 km.  W ramach realizowanego zadania wykonano 256 260 wozokilometrów, zaś skorzystało z niego łącznie 

ok 16 500 pasażerów. Rozwiązanie to miało na celu umożliwić mieszkańcom gminy dotarcie do Rzeszowa  

z przesiadką. Komunikacja ta prowadzona była do końca roku 2021 i nie była kontynuowana. Równolegle, 

mając na uwadze, że skomunikowanie naszej gminy ze stolicą województwa podkarpackiego było jedną  

z głównych niedogodności odczuwanych przez Mieszkańców w roku 2020, podjęto działania zmierzające do 

zmiany tego stanu rzeczy. Gmina Hyżne przystąpiła we wrześniu 2021 roku do Związku Gmin „Podkarpacka 

Komunikacja Samochodowa” z nadzieją na poprawę dostępności komunikacyjnej. Należy mieć na uwadze, 

że członkostwo w tym związku wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów na organizację kursów, pozwala 

jednak mieć realny wpływ na kształt świadczonych w tym zakresie usług. 

Ogółem na terenie Gminy Hyżne w roku 2021 przewoźnicy zatrzymali się na przystankach na terenie 

gminy łącznie 268 250 razy. Przychody z liczby zatrzymań na przystankach w 2021 r. wyniosły 13 471,90 

złotych. W roku 2020 przychody wynosiły 5 732,30 , w 2019 roku – 9 419,93 zł, natomiast w 2018 roku wynosiły 

12 955,95 złotych. 
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W roku 2020 z terenu Gminy Hyżne możliwy był dojazd do miasta wojewódzkiego Rzeszowa oraz do 

Manasterza i Dynowa, jednak ze względu na pandemię liczba kursów ulegała częstym zmianom.  

W poszczególnych miesiącach firmy ograniczały lub całkowicie zawieszały kursowanie, ze względu na 

nakładane obostrzenia w środkach komunikacji zbiorowej jak i znaczący spadek liczby pasażerów. 

Średnia liczba kursów z Hyżnego do Rzeszowa wynikających z rozkładów jazdy w dniach od 

poniedziałku do piątku wynosiła w ok. 30 dziennie. 

 

1.5. WODOCIĄGI I  ZAOPATRZENIE W WODĘ. 

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania dot. wodociągów: 

1. Budowa wodociągu w m. Szklary – Przysiółek Przykop – 58 266,80 zł – dokumentacja, 

2. Budowa wodociągu w m. Hyżne – Nowa Wieś – 82 410,00 zł – dokumentacja, 

 

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki – 70 322,00 zł 

dokumentacja, 

4. Budowa wodociągu w m. Szklary – przysiółek Kopanina – 85 992,61 zł, 

 

W 2021 roku wykonano 24 szt. przyłączy wodociągowych. 

 

 

Skokowe wzrosty liczby przyłączy wodociągowych pokrywają się z zakończeniem kolejnych etapów 

budowy sieci wodociągowej na terenie naszej Gminy i przyłączaniem się mieszkańców do nowo 

wybudowanych odcinków sieci. W pozostałych rejonach, w których wodociąg funkcjonuje już od lat 

zainteresowanie przyłączeniem do wodociągu ogranicza się jedynie do podłączania nowo budowanych 

budynków mieszkalnych. 
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W 2021 r miały miejsce 4 awarie wodociągowe (10 w 2020 r.), wszystkie były małe i niegroźne, 

zostały odnalezione i usunięte nie powodując większych uciążliwości dla mieszkańców. Główną przyczyną 

powstawania awarii wodociągowych w 2021 r. były błędy na etapie wykonawstwa  sieci wodociągowej (np. 

użycie nieodpowiednich śrub do skręcania łączników, zbyt słabe dokręcenia złączek z tworzywa, 

niedokładne oczyszczenie powierzchni rurociągu przed zgrzewaniem rur,  zbyt płytkie  posadowienie 

wodociągu podczas pokonywania przeszkód terenowych takich jak rowy czy podjazdy) oraz korozje 

stalowych łączników na sieci wodociągowej. W 2021 r. Gmina Hyżne eksploatowała 7 studni głębinowych  

o łącznej wydajności obliczonej na podstawie zasobów eksploatacyjnych na 1008 m3/dobę. Rok 2021 był 

rokiem mokrym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w podniesieniu się poziomu wód gruntowych  

i dotychczasowy trend spadku wydajności studni głębinowych został przełamany, a możliwości wydobywcze 

wody stopniowo zaczęły wzrastać. 

1.6. GOSPODARKA ODPADAMI, KANALIZACJA, USUWANIE I  OCZYSZCZANIE 

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I  PORZĄDKU . 

 

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania dot. kanalizacji: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne w kierunku Moszczanek – 43 328,48 zł – dokumentacja;  

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nowa Wieś – 79 950,00 zł – dokumentacja; 

3. Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne wzdłuż drogi na Węgierkę – 25 115,00 zł – dokumentacja; 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka i Szklary przysiółek Bazary – 79 950,00 zł – 

dokumentacja; 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w m. Szklary 

– po odliczeniu podatku VAT – 1 583 058,34 zł (w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 980 760,00 zł). 

W 2021 r. mieszkańcy Gminy Hyżne złożyli do tut. urzędu 24 wnioski na udzielenie dotacji celowej na 

sfinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nieruchomości, gmina 

udzieliła dotacji celowej w kwocie 34 053,00 zł. Liczba przyłączy kanalizacyjnych zrealizowanych w roku 

2021 wyniosła 47 szt. 
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Analogicznie jak w przypadku liczby przyłączy wodociągowych skokowe wzrosty liczby przyłączy 

kanalizacyjnych pokrywają się z zakończeniem kolejnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej na terenie 

naszej Gminy i przyłączaniem się mieszkańców do nowo wybudowanych odcinków sieci. W pozostałych 

rejonach, w których kanalizacja funkcjonuje już od lat zainteresowanie przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej 

ogranicza się jedynie do podłączania nowo budowanych budynków mieszkalnych. 

W oczyszczalni ścieków na koniec 2021 r. oczyszczono 152 587  m3 ścieków surowych (w 2020 r. 

oczyszczono 138 106 m3, w 2019 r. była to ilość 102 247 m3, zaś w 2018 r. 98 202 m3.). Taborem 

asenizacyjnym dowieziono ścieki w ilości 299,55 m3 (w 2020 r. 280,5 m3 , w 2019 r. była to ilość 652 m3, zaś 

w 2018 r.629,5 m3 ). W 2021 r. wywieziono także osady z przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 10,5 

m3. 

 

Poniższa tabela przedstawia średnie wyniki badań ścieków: 

parametr 
Ścieki 

surowe 
2018 

Ścieki 
oczyszczone 

2018 

Ścieki 
surowe 

2019 

Ścieki 
oczyszczone 

2019 

Ścieki 
surowe 

2020 

Ścieki 
oczyszczone 

2020 

Ścieki 
surowe 

2021 

Ścieki 
oczyszczone 

2021 

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

7,5 mg/l 
257,67 

mg/l 
3,67 mg/l 

345,45 mg/l 2,29 mg/l 

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

67,0 mg/l 
700,42 

mg/l 
47,07 mg/l 

733,73 mg/l 33,78 mg/l 

Zawiesina 
ogólna 

422,5 mg/l 12,2 mg/l 
263,5 
mg/l 

41,7 mg/l 
200,42 

mg/l 
4,58 mg/l 

374,82 mg/l 4,33 mg/l 

 

Gmina Hyżne w 2021 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych 

wykonywała sprzątanie przystanków autobusowych i innych miejsc publicznych. Co tydzień wszystkie 

przystanki autobusowe były zamiatane, opróżniano kosze na śmieci oraz dokonywano bieżących napraw 

konserwacyjnych. W ramach tego zadania sprzątano również parkingi publiczne oraz place przy wybranych 

budynkach użyteczności publicznej. 
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W ubiegłym roku 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 obcinki chorych drzew na „Starej drodze” w rejonie szkoły podstawowej w Hyżnem oraz 

wycinki jednego drzewa i obcięcia kolejnego w rejonie budynku sklepu „na skrzyżowaniu” w Dylągówce. 

Drzewa te stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników dróg publicznych. Ponadto 

wykonano cięcia sanitarne na części drzew stanowiących pomniki przyrody w rejonie szkoły podstawowej  

w Hyżnem – łączny koszt obcinki drzew to 6 139,80 zł 

 

Gospodarka odpadami. 

Na dzień 31 grudnia  2021 r. systemem gospodarowania odpadów komunalnych objętych było  

5 981 mieszkańców. Budżet Gminy Hyżne zakładał na ten cel 1 822 753,00 zł. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 
KOSZTY I WYDATKI  

2018 2019 2020 2021 

Koszt wywozu odpadów  
komunalnych  odbiór 
transport, zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, 

490 446,90 zł 655 083,84 zł 1 422 299,31 zł 1 607 200,71 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 117 411,67 zł 187 335,50 zł 

RAZEM 563 376,53 zł 729 331,40 zł 1 539 640,98 zł 1 794 536,21 zł 
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Na terenie Gminy Hyżne w 2021 roku od nieruchomości zamieszkałych zostało wywiezionych 

1 072,321 Mg odpadów (łącznie ze zbiórkami w PSZOK-u). Ilość odpadów, z podziałem na frakcje oraz  

w porównaniu do roku 2018, 2019, 2020 i 2021 przedstawia poniższa tabela: 

ILOŚĆ ODPADÓW ODEBRANYCH Z TERENU GMINY HYŻNE  
OD NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W LATACH 2018 - 2021 r. 

Lp. 
KOD ODPADU 

ILOŚĆ [MG] 
W 2018 r. 

ILOŚĆ [MG] 
W 2019 r. 

ILOŚĆ [MG] 
W 2020 r. 

ILOŚĆ [MG] 
W 2021 r. 

1.  16 01 03 – Zużyte opony 21,02 35,38 10,53 34,23 

2.  17 01 07- Zmieszane odpady z betonu (...) 9,61 13,58 7,75 21,65 

3.  20 01 01- Papier i tektura 11,62 13,78 15,91 11,63 

4.  20 01 02 – Szkło 122,33 119,33 144,64 131,80 

5.  20 01 36 – Zużyte urządzenie elektryczne(...) 9,135 4,698 7,14 7,345 

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

7.  20 01 23*-Urządzenia zawierające freony 0,670 1,729 2,43 3,46 

8.  20 01 27*- Farby, tusze(...) 0,219 0,70 - 0,15 

9.  20 01 32 – Leki 0,33 0,343 0,3748 0,382 

10.  20 01 34 – Baterie i akumulatory 0,08 0,045 0,1074 0,215 

11.  20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji 0,23 1,40 6,45 - 

12.  ex 20 01 99 – Metale i tworzywa sztuczne 139,5 144,36 146,31 160,73 

13.  20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe 52,79 94,914 50,45 103,675 

14.  20 03 01 – Zmieszane odpady komunalne 562,77 513,82 533,03 562,05 

15. 20 09 99 Odpady kuchenne zmieszane z 

zielonymi 
  

12,48 26,44 

16. 20 01 28 Farby, tusze, kleje   0,36 8,564 

17. 16 82 02  Inne odpady   12,48 - 

 SUMA 930,309 946,172 950,442 1 072,321 

 

 

527,14

692,36

1 496,46 1 498,80

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

2018 2019 2020 2021

KOSZT ZAGOSPODAROWANIA I WYWOZU 1 MG 

ODPADÓW W LATACH 2018-2020



20 

Porównując rok 2021 w stosunku do roku 2020 zauważamy wzrost kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi. W 2020 roku wyniósł on 1 422 299,31 zł natomiast w 2021 roku 1 607 200,71 zł. 

Zwiększyły się koszty administracyjne funkcjonowania systemu, było to związane m.in. ze wzrostem płacy 

minimalnej, większymi kosztami poniesionymi na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych  

w Błażowej (w 2020 roku poniesiono na ten cel 54 200 zł natomiast w 2021 roku 91 000 zł) oraz większej 

ilości wystawianych upomnień za zaległości w opłacaniu stawki.  

Po przeprowadzonym przetargu na rok 2021 koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych miał się zamknąć w kwocie 1 343 358,00 zł.  W związku z wysokimi kosztami odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz większą ilością oddawanych odpadów przez mieszkańców, 

gmina musiała zwiększyć wydatki na ten cel i dwukrotnie aneksować umowę zwiększając środki na łączną 

kwotę 285 876,00 zł. Głównymi czynnikami,  które wpłynęły na wzrost kosztów systemu gospodarowania 

odpadami były m.in. wzrost cen energii elektrycznej, paliw, płacy minimalnej, wzrost cen usług za odbiór 

odpadów i wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi utrzymała się na poziomie roku 2020 

tylko do sierpnia 2021 r. Rada Gminy Hyżne w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmuszona była podjąć uchwałę o zmianie 

obowiązujących stawek i podwyższyć opłatę z 22,00 zł (23,00 zł bez kompostownika) na 28,00 zł od jednej 

osoby za jeden miesiąc w przypadku kompostowania bioodpadów na własnym gospodarstwie domowym 

(29,00 zł bez kompostownika).  

W 2021 roku zostały zrealizowane punktowe zbiórki odpadów, na terenie całej gminy. Obejmowały 

one odbiór odpadów: wielkogabarytowych, budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, 

opon oraz chemikaliów wg wyznaczonych punktów przejazdu pojazdów odbierających odpady komunalne. 

Duży wzrost w ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych, farb, tuszy i klejów, oraz opon  

w 2021 roku w porównaniu do 2020 r roku, wynika z braku przeprowadzonych zbiórek w/w odpadów  

w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy. 

W 2021 roku uchwałami Rad Gmin: Błażowa, Dynów, Hyżne, Lubenia oraz miasta Dynów został 

powołany Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ z siedzibą w Błażowej, celem prowadzenia wspólnej 

gospodarki odpadami komunalnymi. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność 

przepisów, jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy członkowskie do podjęcia w tym zakresie 

wspólnej inicjatywy, której efektem stała się idea powołania związku międzygminnego. Stworzenie 

jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich daje możliwość 

efektywniejszego wykonywania przedmiotowych zadań. Każda z gmin członkowskich prowadziła swoją 

oddzielną gospodarkę odpadami komunalnymi do końca 2021 roku, natomiast o 1 stycznia 2022 roku 

obowiązki te przejął Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’. 
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Do głównych zadań związku należy bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gmin – członków Związku, związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, 

reprezentowanie gmin członkowskich w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

edukacja ekologiczna, pozyskiwanie środków pomocowych krajowych i zagranicznych na finansowanie 

zadań Związku oraz realizacja przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W dniu 17 sierpnia 2021 roku Związek został zarejestrowany w rejestrze związków międzygminnych, 

prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod poz. 315. Kolejno w dniu 31 

sierpnia 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją nr 2976 został 

opublikowany statut Związku i z dniem tym Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ nabył osobowość prawną. 

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ jest pierwszym na podkarpaciu Związkiem Międzygminnym 

realizującym zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto jest pierwszym w Polsce 

związkiem międzygminnym, który został utworzony po ośmioletnim funkcjonowaniu systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.  

W związku z tym, że do związków międzygminnych stosuje się przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym, a struktura organizacyjna związku jest zbieżna z ustawową strukturą organizacyjną jednostek 

samorządu terytorialnego, związek posiada zarówno organ stanowiący, kontrolny jak i wykonawczy. 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest zgromadzenie związku, natomiast organem wykonawczym jest 

zarząd. 

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. W 2021 roku odbyły się dwie zbiórki 

azbestu na terenie Gminy Hyżne. Pierwsza została przeprowadzona przez firmę Środowisko i Innowacje  

w dniu 05.10.2021 r. Podczas tej zbiórki zebrano 26,143 Mg azbestu na koszt 11 293,78 zł (w tym 6 000,00 

zł dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW). Drugą zbiórkę przeprowadziła firma RAGAR w dniu 04.11.2021 r. 

Zebrano 45,00 Mg azbestu na koszt 19 172,70 zł. Koszty utylizacji azbestu, ilość oraz otrzymane 

dofinansowanie przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 
Nazwa 

miejscowości 
Ilość w Mg w 2018 

roku 
Ilość w Mg w 2019 

roku 
Ilość w Mg w 2020 

roku 

Ilość w Mg w 2021 
roku 

1. Brzezówka 0 0,77 0,91 7,23 

2. Dylągówka 0 16,89 11,60 1,84 

3. Grzegorzówka 1,62 1,62 2,17 7,14 

4 Hyżne 11,58 13,52 8,11 37,393 
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Mieszkańcy Gminy Hyżne, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, składają w Urzędzie Gminy 

wniosek, w którym określają miejsce składowania tych wyrobów oraz ich ilość. Zgłoszone wyroby 

zawierające azbest w poszczególnych miejscowościach w latach 2019, 2020 i 2021 przedstawia tabela: 

Lp. Nazwa miejscowości 

Ilość azbestu w Mg 
zgłoszonego do utylizacji 

przez mieszkańców w 2019 
r. 

Ilość azbestu w Mg 
zgłoszonego do utylizacji 

przez mieszkańców w 2020 
r. 

Ilość azbestu w Mg 
zgłoszonego do utylizacji 

przez mieszkańców w 2021 
r. 

1. Brzezówka 8,91   7,41 3,9 

2. Dylągówka 13,43  13,6 4,8 

3. Grzegorzówka 17,15  14,8 16,9 

4 Hyżne 54,28  45,92 10,44 

5 Szklary 15,20  25,7 9,15 

6 Wólka Hyżneńska 0 3,45 4,9 

SUMA 112,42  110,88 50,09 

 

W ramach działań edukacyjno- – informacyjnych wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju  

z Azbestu na lata 2009 – 2032” wykonano i zaprezentowano film promocyjny na temat akcji usuwania 

azbestu w Gminie Hyżne. Gmina pozyskała datację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 4 400,00 zł, natomiast środki własne wyniosły 1 135,00 zł. 

Głównym celem filmu było rozpowszechnienie informacji dotyczącej zagrożeń powodowanych przez azbest 

oraz ogromnej szkodliwości na zdrowie, a także o prawidłowej utylizacji tego niebezpiecznego surowca. Film 

miał zachęcać mieszkańców do tego, aby pozbywali się ze swojego otoczenia wyrobów zawierających 

azbest i w tym celu składali do gminy wnioski na ich odbiór i utylizację. Grupą docelową projektu byli wszyscy 

mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna oraz przedsiębiorcy z terenu gminy. Film został zaprezentowany 

podczas zając szkolnych oraz udostępniony w mediach społecznościowych, na portalu YouTube i na stronie 

Urzędzie Gminy w październiku 2021 roku. 

 

 

5 Szklary 0 5,12 0 17,54 

6 
Wólka 
Hyżneńska 

0 6,08 5,40 - 

Suma 13,20 44,00 28,19 71,143 

Koszt 4 989,60 zł 17 487,36 zł 16 349,07 30 466,48 

Dotacja z 
WFOŚiGW i 
NFOŚiGW 

0 zł 12 835,00 zł 11 985,00 6 000 
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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, 2019, 2020 oraz 2021 zobrazowana jest w poniższej tabeli: 

Lp. 
Rodzaj zbiornika na nieczystości 

ciekłe 
2018 2019 2020 2021 

1. Zbiorniki bezodpływowe 1063 943 855 808 

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5 7 7 8 

 

W roku 2021 ilość zewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych zmniejszyła się, ze 

względu na wykonane przyłącza kanalizacyjne na terenie gminy Hyżne. W ciągu ostatnich 4 lat liczba 

ta zmalała o niemal 25%.  

 

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.  
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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, kolejno  

w 2019 roku – 3 wezwania, w 2020 roku – 3 wezwania, a w 2021 roku – 1 wezwanie.  

 

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 2021 r. został uchwalony  

29 kwietnia  2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/225/21. 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 2021 roku podpisała umowę ze 

schroniskiem, które w razie pojawienia się bezpańskiego psa, miało świadczyć gotowość do jego przyjęcia. 

W 2021 roku na terenie naszej gminy znaleziono 2 bezpańskie psy i 2 koty, 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 2021 roku Gmina zapewniła również 

miejsce dla zwierząt gospodarskich, które w razie konieczności odebrania właścicielowi, miały zapewnione 

schronienie. Na szczęście w latach 2019- 2021  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. Rok 2021 był pierwszym rokiem kiedy wprowadzono 50% dopłaty 

z budżetu gminy do sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu gminy Hyżne. Z dopłat skorzystało 33 

mieszkańców gminy. Na cel ten wydano 3 405,00 zł. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co 

świadczy o konieczności jej kontynuowania w kolejnych latach. Pomoże to ograniczyć niekontrolowany 

przyrost populacji zwierząt domowych, a co za tym idzie przyczyni się do redukcji zwierząt bezpańskich. 

Wydatki poniesione na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabela: 

Lp. PRZEZNACZENIE 2018 2019 2020 2021 

1. Zapewnienie miejsca w schronisku. - - - 2 500,00 
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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 8 690,70 zł 11 741,80 

SUMA 5 428,80 zł 4 240,00 zł 8 690,70 zł 14 241,80 

Usuwanie drzew. 

Jak wynika z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., usuwanie drzew i krzewów  

z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. 

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: 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Ilość 
wniosków 

Ilość drzew 
Ilość 

wniosków 
Ilość drzew 

Ilość 
wniosków 

Ilość drzew 
Ilość 

wniosków 
Ilość drzew 

145 1061 154 1020 134  938 145 1096 

 

W 2021 roku wydano także 4 decyzje dla podmiotów gospodarczych, w zakresie wycinki drzew. 

1.7. ZAOPATRZENIE W ENERG IĘ ELEKTRYCZNĄ ORAZ GAZ. 

Zaspokajanie zapotrzebowania na energię elektryczną w naszej Gminie odbywa się za pośrednictwem  

przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Firma ta na terenie Gminy Hyżne w zakresie 

swoich kompetencji wykonuje:  

 przyłączanie nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej SN i nN na podstawie zawartych umów 

o przyłączenie, 

 modernizacje SN i nN na terenie gminy w zakresie przebudowy linii SN i nN, 

 wymianę kabli niesieciowanych SN i nN, 
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 dalszą  budowę  i  rozbudowę  sieci  elektroenergetycznej  na  potrzeby  przyłączania odbiorców,  

w miarę składanych wniosków określenie warunków przyłączenia oraz zawieranych umów  

o przyłączenie. 

Zapotrzebowanie na ciepło:  

Teren gminy leży w obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Tarnowie.  System  

dystrybucji  gazu  zasilający  teren  gminy  składa  się  z  sieci gazowych średniego ciśnienia poprzez sieć 

gazociągów z przyłączami domowymi zasilanymi ze stacji gazowych I stopnia. Zgazyfikowane miejscowości 

to Brzezówka, Dylągówka,  Grzegorzówka,  Hyżne,  Szklary,  Wólka  Hyżneńska.  Gaz  dostarczany 

bezpośrednio do odbiorców na terenie gminy rozprowadzany jest za pomocą sieci gazowych średniego  

ciśnienia. Nowe  sieci  gazowe  rozdzielcze  średniego  ciśnienia budowane  są z rur  polietylenowych  

odpowiedniej  klasy  co  gwarantuje  ich  długoletnią i bezawaryjną  eksploatację. W ramach  Planu  Rozwoju  

na  terenie  gminy  nie  przewiduje  się realizacji zadań inwestycyjnych związanych ze znaczną rozbudową 

sieci gazowej. W planie Inwestycyjnym  przedsiębiorcy przewidziano  nakłady  na  przyłączenie  do  sieci  

gazowej  nowych  odbiorców przyłączanych w ramach bieżącej działalności przyłączeniowej w oparciu  

o zawarte umowy przyłączeniowe. 

W naszej gminie rośnie zapotrzebowanie na energię odnawialną pozyskiwaną z wody, wiatru i promieni 

słonecznych. Gmina Hyżne po przeprowadzanych w latach 2013-2018 termomodernizacjach 9 budynków 

użyteczności publicznej w roku 2021 zaoszczędziła energię oraz zredukowała emisję gazów cieplarnianych: 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość faktycznie 
osiągnięta/utrzymana  

2019                   2020                2021 

Szacowany roczny  spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 42,43 59,46 58,51 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 695,75 908,75 898,79 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 4,18 4,7 4,50 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 710,81 825,67 914,99 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych 

kWh/rok 225 139,87 291 775,83 288 132,47 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE 

MWhe/rok 4,18 4,7 4,50 

Oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię zł 41 488,07 42 250,88 43 940,72 

 

Statystyki dot. projekt OZE – dane posiadane przez urząd gminy (liczba gospodarstw, które skorzystały, moc 

wytwarzana przez instalację itp.) 

 2018 r.: 

1. Wyposażenie budynków użyteczności publicznej w instalacje OZE – Budynek Hyżne 628 - 15 ogniw 

300 W  
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2. Wyposażenie budynków mieszkalnych w instalację OZE- instalacje fotowoltaiczne   o mocy średnio 

2,5 kW -  235 gospodarstw domowych  

3. Wyposażenie budynków mieszkalnych w instalacje OZE – instalacje fotowoltaiczne o mocy średnio 

2,0 kW – 18 gospodarstw domowych 

4. Wyposażenie budynków mieszkalnych w instalacje OZE – instalacje solarne złożone z dwóch 

kolektorów – 7 gospodarstwa domowe  

5. Wyposażenie budynków mieszkalnych w instalacje OZE – instalacje solarne złożone z trzech  

kolektorów – 140 gospodarstwa domowe  

 2019 r.: 

1. Wyposażenie na nowym budynku oczyszczalnia ścieków – panele monokrystaliczne o mocy 

nominalnej ogniwa 330 Wp – ilość 84 szt. 

 2020 r.: 

1. Wyposażenie na nowym budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce  - panele 

monokrystaliczne o mocy nominalnej  10 kW 

 2021 r.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Żłobka Słoneczko w Brzezówce – panele 

monokrystaliczne o mocy nominalnej 6,27 kW. 

 

1.8. POMOC SPOŁECZNA, WSP IERANIE 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. 
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Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela: 

Rodzaj świadczenia 

Liczba rodzin 
 

Kwota wypłaconych świadczeń 
 

2018 2019 2020 
 
2021 2018 2019 2020 2021 

zasiłek stały 15 19 23 19 86 893,76 107 023,72 119 445,21 104 099,57 

zasiłek okresowy 53 49 60 61 160 000,00 162 670,00 167 519,00 177 820,57 

zasiłek celowy 128 132 135 135 172 505,00 192 766,62 144 100,00 234 426,12 

w tym: w ramach programu 
,,Posiłek w szkole i w domu" 

89 95 108 94 142 505,00 157 766,62 187 560,00 192 426,12 

w tym: klęska żywiołowa, 
zdarzenie losowe 

0 0 32 1 0 0 120 000,00 3 000,00 

usługi opiekuńcze 2 5 4 4 1 744,88 16 888,96 17 161,27 26 070,09 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

4 4 4 2 28 123,62 35 171,69 13 706,00 15 126,00 

schronienie 2 1 1 1 21 050,91 8 016,00 8 850,00 952,00 

pobyt w domu pomocy 
społecznej 

6 7 5 6 165 294,36 173 081,25 121 239,21 163 536,78 

posiłki w szkole 151 dzieci 
139 

dzieci 
122 

dzieci 
83 

dzieci 
45 359,00 43 943,38 29 876,00 19 096,50 

w tym: dowóz posiłków do szkół 80 dzieci 67 dzieci 
17 

dzieci 
42 

dzieci 
11 136,00 12 040,00 8 325,00 13 477,38 

składki na ub. zdrowotne 11 15 17 15 6 433,65 8 546,58 8 411,06 7 721,98 

pobyt w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej 

 2 dzieci  2 dzieci 
2 
dzieci 

2 
dzieci 

49 553,19 52 982,21 56 700,00 56 619,89 

praca socjalna 54 68 70 61 - - - - 

kontrakty socjalne 5 7 6 4 - - - - 

 

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 2021 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 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

ubóstwo 100 106 98 83 227 305 246 192 

sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0 

bezdomność 2 1 2 2 2 1 2 2 

potrzeba ochrony macierzyństwa 48 47 39 38 257 254 205 204 

w tym: wielodzietność 41 39 37 32 222 216 199 174 

bezrobocie 69 73 78 71 199 213 235 191 

niepełnosprawność 58 67 60 57 152 187 159 142 

długotrwała lub ciężka choroba 58 88 78 88 152 220 188 199 

bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego- ogółem 

83 66 56 35 267 202 175 108 

w tym: rodziny niepełne 21 20 20 19 60 62 60 55 
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rodziny wielodzietne 6 7 11 4 34 44 61 22 

przemoc w rodzinie 5 2 4 2 23 6 19 12 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 0 0 0 0 

alkoholizm 9 4 4 4 29 9 6 4 

narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 2 2 4 2 2 2 7 

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

zdarzenie losowe 2 2 14 1 4 7 40 4 

sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 24 0 0 0 66 0 

 

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 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

zasiłek rodzinny 405 385 333 295 864 439,00 783 761,00 696 204,00 651 664,00 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

30 23 23 13 68 759,00 57 177,00 41 217,00 39 242,00 

dodatek z tytułu urodzenia dziecka 32 26 30 37 32 000,00 26 000,00 30 000,00 32 545,00 

dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 

18 19 9 7 37 828,00 36 477,00 19 914,00 21 551,00 

dodatek z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

44 45 49 38 55 780,00 54 160,00 56 810,00 47 659 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 

275 279 248 196 42 900,00 37 500,00 35 600,00 31 895,00 

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki poza miejscem zamieszkania 

133 149 121 109 77 275,00 70 326,00 70 960,00 65 260,00 

dodatek z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

98 93 88 79 106 495,00 101 650,00 101 745,00 99 238,00 

jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

73 65 59 67 73 000,00 65 000,00 61 000,00 67 000,00 

świadczenie rodzicielskie 16 38 36 45 187 581,00 235 896,00 208 171,00 270 523,00 

zasiłek pielęgnacyjny 156 169 174 164 282 557,00 370 012,00 410 249,00 404 052,00 

świadczenie pielęgnacyjne 35 41 47 56 570 254,00 698 117,00 869 809,00 
1 198 396,0

0 

specjalny zasiłek opiekuńczy 32 35 23 23 180 654,00 201 066,00 170 423,00 125 338,00 

zasiłek dla opiekuna 11 5 4 2 62 054,00 37 220,00 24 449,00 9920,00 

świadczenie Za życiem 1 1 1 1 4 000,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00 

świadczenie Dobry Start 300+ 632 647 636 0 291 000,00 295 500,00 282 600,00 0,00 
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świadczenie z Funduszu 
Alimentacyjnego 

22 21 18 22 127 180,00 112 490,00 123 849,75 112 759,00 

świadczenie wychowawcze 500+ 859 863 840 884 
5 540 

652,00 
6 713 

442,00 
8 258 080,7

2 
8 156 461,0

0 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizował w 2021 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 6 rodzin w tym 2 rodziny na podstawie 

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”. 

Poniższa tabela obrazuje liczbę rodzin objętych pomocą asystenta: 

 2018 2019 2020 2021 

liczba asystentów 1 1 1 1 

liczba rodzin 6 7 6 6 

liczba osób w rodzinach 31 37 31 27 

   

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

Do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy tworzenie 

Zespołów Interdyscyplinarnych. W 2021 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Hyżnem odbył 4 posiedzeń, powołanych zostało 14 grup roboczych, które prowadziły  

spraw w ramach procedury Niebieska Karta. 

Podmiotami, które brały udział w pracach GZI oraz grup roboczych 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 2020 2021 

liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 19 10 6 4 

liczba prowadzonych spraw przez Zespół Interdyscyplinarny 24 14 2 0 

liczba powołanych grup roboczych 0 0 9 14 

liczba posiedzeń grup roboczych 0 0 22 40 

Liczba prowadzonych spraw przez grupy robocze 0 0 9 20 

liczba założonych NK-A 19 6 10 15 
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w tym: przez policję 17 5 6 15 

przez GOPS 2 1 3 0 

przez ochronę zdrowia 0 0 1 0 

liczba zakończonych NK 14 10 7 12 

 

1.9. OŚWIATA. 

1.9. 1 ORGANIZACJA SZKÓŁ W ROKU 2021. 

Podnoszenie standardów pracy placówek oświatowych  

 

Działania  zmierzające do  poprawy standardów pracy szkół prowadzono na wielu płaszczyznach, 

do których można zaliczyć doskonalenia zawodowe kadry pedagogicznej, poprawę bazy dydaktycznej szkół 

czy rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia 

i zainteresowania. 

Rok 2021 to pierwszy rok, w którym zmiany w zakresie oświaty i wychowania wprowadzone reformą 

oświaty, były realizowane w pełnym zakresie. W obszarze zarządzania oświatą przeprowadzono dwa 

konkursy na stanowiska  dyrektora szkoły. Konkursy dotyczyły Szkoły Podstawowej im 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich w Brzezówce oraz Szkoły Podstawowej w Szklarach.  

Kontynuowano realizację projektu pt. „Utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego w Gminie 

Hyżne” w ramach  RPO WP na lata 2014-2020. Jednym z wielu celów realizowanego w Szkole Podstawowej 

w Hyżnem projektu było utworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci w obszarze wychowania 

przedszkolnego, z trzyletnim okresem trwałości. 

Projekty organizacyjne szkół podstawowych dostosowano do aktualnych potrzeb i wymagań 

środowiska szkolnego.  

W pięciu z prowadzonych szkół zatrudniano za zgodą organu prowadzącego psychologa, a w jednej 

nauczyciela pedagoga. W jednej ze szkół z uwagi na rozliczne problemy edukacyjne zatrudniono nauczyciela 

na stanowisku logopedy. Psycholog i logopeda zostali zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Odpowiadając na potrzeby szkół do projektów organizacyjnych wprowadzono również  godziny z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem wyżej wymienionych zajęć była poprawa jakości 

świadczonych usług  edukacyjnych.  

 Reforma oświaty wprowadziła szereg zmian w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

Na drugim etapie w klasach IV-VIII do szkoły podstawowej wprowadzono nowe zajęcia edukacyjne, stawiając 

przed szkołą nowe zadania w zakresie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli. Wójt Gminy Hyżne  

w corocznym planie wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli ustalił zarządzeniem na rok 2021 kierunki i formy doskonalenia zawodowego 

dofinansowane z budżetu gminy. Wśród nich znalazły się przedmioty takie jak fizyka, geografia, chemia oraz 

specjalności w zakresie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wielkość poniesionych 
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nakładów na realizację działań wyniosła 23.790,20 zł. Pomimo tych działań w roku 2021 wzrosła ilość umów 

zawartych z nauczycielami bez kwalifikacji w oparciu o art. 10 ust.9 Karty nauczyciela, na podstawie zgody 

kuratora.   

Poprawa bazy dydaktycznej szkół 

W roku 2021 dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach 0,4% rezerwy oświatowej 

dokonano znaczącej poprawy bazy dydaktycznej dwóch szkół w zakresie przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych. Szkoła Podstawowa im 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce zakupiła pomoce 

dydaktyczne za kwotę 53.896,70 zł., zaś Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej za 

kwotę 95.146,00 zł. Zakupione pomoce umożliwią realizację podstawy programowej w pełnym, stojącym na 

wysokim poziomie zakresie.  

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” realizowany w pięciu szkołach na terenie gminy 

pozwolił na wzbogacenie księgozbiorów bibliotek szkolnych o nowe pozycje wydawnicze oraz zakup 

elementów wyposażenia. Obok materialnego efektu realizowanego programu szkoły prowadziły działania 

zmierzające do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie i rozwijanie czytelnictwa. Łączny 

koszt zakupionych książek i wyposażenia zamknął się w kwocie  33.750,00 zł. 

 Kolejnym z realizowanych na terenie szkół podstawowych w gminie zadań prowadzących do 

poprawy standardów kształcenia  był program „Laboratoria przyszłości”. W programie aktualnie uczestniczą 

wszystkie szkoły. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości z kierunków: nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka. W roku 2021 

na realizację inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki wydatkowano na zakup wyposażenia laboratoriów  

w gminie kwotę 123.435,80 zł.  

Kompetencje kluczowe 

W ramach rozwoju kompetencji kluczowych uczniów  szkoły prowadzone przez Gminę Hyżne obok 

obowiązkowych zadań edukacyjnych realizowały szereg programów edukacyjnych skierowanych do dzieci 

o różnej tematyce. 

Wśród nich były programy o treściach: 

 sportowych, 

 zdrowotnych, 

 ekologicznych, 

 języka obcego, 

 społecznych. 

Na szczególną uwagę zasługują podejmowane w szkołach działania edukacyjne związane  

z poprawą kondycji i ogólnej sprawności fizycznej uczniów.  W okresie objętym raportem na podstawie 

porozumień zawartych z Operatorem wojewódzkim Programu „Szkolny klub Sportowy” oraz Programu 
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„Akademia Małych Zdobywców” - Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym, w szkołach 

na terenie gminy realizowano zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Do programu Szkolny Klub 

Sportowy zakwalifikowano trzy grupy ćwiczeniowe po jednej ze szkoły w Hyżnem, Dylągówce 

i Grzegorzówce. Łączna liczba uczniów biorących udział w zajęciach - 67. 

Drugi z programów - „Akademia Małych Zdobywców” skierowany był do uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej. Działaniami programu objęto grupę 15 uczniów Szkoły Podstawowej im. gen.  

Wł. Sikorskiego w Hyżnem. 

Zajęcia w obu programach prowadzone były systematycznie w wymiarze 2 godzin tygodniowo, przez 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących programach.  

W Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce umożliwiono grupie 15 uczniów  

udział w zajęciach na krytej pływalni.  

Ponadto ww. szkoła w roku 2021 uczestniczyła w programie przygotowanym przez MEiN we 

współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego pn. „WF z AWF”. Celem programu była poprawa oraz 

monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. W dodatkowych 

zajęciach uczestniczyła grupa 17 uczniów.  

W okresie objętym raportem szkoły z terenu gminy prowadziły także działania w ramach szeroko 

rozumianej ekologii w ramach rozwijania kompetencji  uczniów. Realizowano program „Wygraj ze smogiem” 

„Moje miasto bez elektrośmieci” czy „Tradycyjny sad”. Wymienione programy to programy o zasięgu 

krajowym, a ich realizacja dostarczała uczestnikom wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju 

w środowisku. W ramach programu „Wygraj ze smogiem” w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego 

w Hyżnem został zainstalowany miernik zanieczyszczenia powietrza wraz z monitorem 27 cali.  

W roku 2021 uczniowie klas I-V wszystkich szkół z terenu gminy, uczestniczyli w programie 

„Program dla szkół”. Ogólna liczba uczniów objętych programem wynosiła 355. „Program dla szkół” 

to program edukacyjny, mający na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez 

udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych wspierany działaniami towa-

rzyszącymi  realizowanymi w szkołach. Wśród nich można wymienić miedzy innymi: organizowanie 

konkursów i festynów tematycznych, organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, 

gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym gospodarstw 

ekologicznych lub zakładów przetwarzających produkty mleczne czy organizowanie warsztatów 

kulinarnych dla uczniów. 

Godnymi popularyzacji w działaniach szkół w okresie sprawozdawczym są ogólnopolskie programy 

„Znam to znamię” oraz program „Ratujemy i Uczymy Ratować” poświęcone tematyce życia i zdrowia. 

Programy realizowano odpowiednio w Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce oraz Szkole Podstawowej 

im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce. 
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Poprawę kompetencji uczniowskich wspomagano programem o tematyce językowej realizowanym 

w Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce. Projekt small grants pn. „English Make Friends” realizowany 

był w ramach ścieżki English Teaching Activities, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program małych 

grantów skierowany był do uczniów klas III i IV. Kwota pozyskanych środków od operatora programu - 

Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA z Nidzicy wynosiła 10 000 zł. Program realizowano od września 2020 r. 

do czerwca 2021 r. Działania projektu skierowane były na promocję i rozwój języka angielskiego. Uczniowie  

w ramach zajęć dodatkowych (1 godzina tygodniowo) używali języka w celu zawierania nowych przyjaźni  

i znajomości. Udział w zajęciach nie był oceniany, nie używano podręczników czy tradycyjnych książek. 

Członkowie English Club w ramach systematycznych zajęć wzbogacali słownictwo, tworzyli prezentacje, 

prowadzili wirtualne tablice, książeczki czy przygotowywali przedstawienia. Wszystkie działania 

ukierunkowane były na komunikowanie się w języku angielskim. W ramach projektu pozyskano także 

pomoce dydaktyczne jak: projektor multimedialny, gry, plansze dydaktyczne i edukacyjne. Dzieci 

uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej. Koordynatorem programu a zarazem realizatorem programu był 

nauczyciel szkoły. 

Wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w pilotażowym przedsięwzięciu Ministra 

Edukacji i Nauki o tytule „Poznaj Polskę”. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 10  wycieczek 

szkolnych dla uczniów. Wycieczki dydaktyczne miały charakter jedno, dwu lub trzydniowy. Celem 

przedsięwzięcia było wsparcie szkół poprzez uatrakcyjnien ie procesu dydaktycznego oraz poznanie 

naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego, popularyzację osiągnięć polskiej nauki i techniki. 

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano kwotę 79.785,00 zł natomiast łączny koszt realizacji 

zadania  wraz z finansowym wkładem własnym (wpłaty rodziców) wyniósł 112.151,00 zł.  

W zakresie wspomagania uczniów w okresie 2021 roku w szkołach realizowano zajęcia 

wspomagające. Środki finansowe przeznaczone na realizację zajęć pochodziły z Ministerstwa Edukacji 

i Nauki i wyniosły 34.650,00zł. Celem zajęć była pomoc uczniom w opanowaniu i utrwaleniu wiedzy 

z wybranych obowiązkowych przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego.  

 

Zadania realizowane z uczniami w ramach opisywanych programów, inicjatyw i przedsięwzięć były 

uzupełnieniem działań prowadzonych na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.  

Wśród tak organizowanych zajęć były koła o tematyce: 

 przedmiotowej, 

 językowe, 

 czytelniczo-informacyjne, 

 sportowe. 

Ogólna tygodniowa liczba godzin zajęć była zmienna i wynosiła średnio ok 55 h. 
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Konkursy organizowane na terenie gminy 

Konkursy gminne to kolejna z form rozwoju zainteresowań uczniów, od wielu lat kontynuowana na 

terenie gminy. W roku 2021 zorganizowano ogółem 11 konkursów i zawodów. Dotyczyły one tematyki 

sportowej, artystycznej, ekologicznej, matematycznej i patriotycznej. 

Laureaci konkursów otrzymywali nagrody rzeczowe finansowane z budżetów szkół. 

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne z powodzeniem uczestniczyli w zawodach na 

szczeblu powiatu czy województwa. Poniższa tabela obrazuje skalę osiągnieć uczniów. 

 

L.p. Uzyskany tytuł Poziom konkursu 

Powiatowy Wojewódzki Ogólnopolski 

1 Laureat, miejsca I-III 7 2 1 

2 Wyróżnienie - 1 3 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin został  przeprowadzany w dniach od 25 do 27 maja 2021 roku. 

W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu przystąpiło ogółem 75 uczniów. Egzamin, podobnie jak 

w roku 2020 składał się z trzech części: humanistycznej, matematycznej oraz językowej do wyboru spośród: 

j. angielskiego lub j. niemieckiego. Średnie statystyczne wyniki dla poszczególnych przedmiotów, arkusza 

standardowego przedstawiono w poniższej  tabeli. Liczby w nawiasach przedstawiają zmianę w stosunku do 

roku 2020. 

L.p. 
Obszar statystyczny 

Przedmioty 

 J.polski Matematyka J.angielski J. niemiecki 

1 Gmina 66% (+3) 47% (-2) 63% (+9) - 

2 Powiat 65% (+6) 50% (0) 66% (+12) - 

3 Województwo 62% (+1) 49% (+1) 65% (+12) - 
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1) Liczba uczniów w szkołach podstawowych wg. stanu na dzień 30 września 2021 roku (wraz 

z oddziałami „0”). Liczba uczniów w porównaniu do roku poprzedniego nie uległa większym 

zmianom i wynosiła 738 (wzrost o 3 osoby). 

klasa 
Liczba uczniów w 2021 r. 

Brzezówka Dylągówka Grzegorzówka Hyżne Szklary Wólka Hyżn. 

0 17 14 18 43 22 9 

1 9 13 10 41 11 2 

2 8 10 7 25 8 3 

3 9 11 11 39 9 5 

4 9 14 7 28 8 2 

5 8 10 9 39 9 1 

6 4 9 7 33 10 4 

7 7 8 13 24 11 6 

8 5 20 9 48 15 7 

Razem 76 (-1) 109 (+1) 91 (-2) 320 (+5) 103 (+1) 39 (-1) 

 
2) Struktura zatrudnienia nauczycieli z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego  

w roku 2020. 

Liczba nauczycieli w podziale na szkoły i stopień awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 

  SP 
Hyżne 

SP 
Brzezówka 

SP 
Dylągówka 

SP 
Grzegorzówka 

SP 
Szklary 

SP  
Wólka 

Hyżneńska 

Razem 
globalnie  

 

Stop. awansu  

Stażysta 0 1 1 1 2 1 6 (-7)  

Kontraktowy 12 3 5 2 4 6 32 (+11)  

Mianowany 9 4 1 3 6 6 29 (+1)  

Dyplomowany 25 10 15 15 12 7 84 (-3)  

Razem w 
szkole 

46 18 22 21 24 20 151 (+2)  
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Liczba nauczycieli w szkołach podstawowych w stosunku do lat poprzednich nie uległa znaczącej zmianie. 

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 2 osoby. Zmiana w strukturze wg. stopni wynikała ze zmiany 

zatrudnienia w nowym roku szkolnym, ale w dużym zakresie z awansów na kolejny szczebel, a spadek liczby 

nauczycieli dyplomowanych spowodowany był przejściem na emeryturę. 

1.9. 2 ORGANIZACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. 

Wychowanie przedszkolne na terenie naszej gminy 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  - 4 oddziały –  

91 dzieci i przy Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce - 1 oddział – 25 dzieci. Strukturę zatrudnienia 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

L.p. 
Forma 

wychowania 
przedszkolnego 

Liczba 
oddziałów 

Liczba etatów 
nauczyciela 

Liczba etatów 
pomocy 

nauczyciela 

Liczba dzieci 

2018 2019 2020 2021 

1 
Oddziały 

przedszkolne 
7 7 - 127 124 127 123 

2 
Punkty 

przedszkolne 
5 8  4,38 (-0,87) 101 97 110 116 

 

W 2021 roku funkcjonował punkt przedszkolny w Hyżnem, finansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach projektu „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne”. Projekt zakończył 

się w dniu 31.08.2021 r., zaś termin jego trwałości dobiega końca w 2023 r. Koszty funkcjonowania punktów 

przedszkolnych w 2021 r. przedstawiają się następująco: 

 

klasa 
Koszty prowadzenia punktów przedszkolnych w 2021r.   

Dylągówka Hyżne  Hyżne -OWP unijny Razem 

Koszty 
funkcjonowania 

            168 365,10              640 612,64     211 065,19  1 020 042,93       

liczba dzieci                           25                          66                               25                     116     

Koszty funkcjonowania punktów przedszkolnych stale rosną. W roku 2018 wynosiły one 575 094,00 zł  

i obejmowały opiekę nad 101 dziećmi. W roku 2019 wartości te wynosiły odpowiednio: 647 720,42 i 97, zaś 

w 2020 r. 895 994,29 i 110.  

1.9. 3 DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO SZKÓŁ. 

W roku 2021 dowożono uczniów do Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce i Szkoły 

Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem. Dowożeniem objęci byli uczniowie klas I-VIII oraz dzieci 
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w wieku 5 i 6 lat. 

L.p. Nazwa szkoły 
Liczba uczniów dowożonych 

Autobus szkolny 

1 Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce 16 

2 Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego 93 

Razem 109 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 i 4a ustawy Prawo oświatowe, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

i ośrodków szkolno-wychowawczych, w których pobierają naukę bądź opiekę jest zadaniem własnym gminy. 

Dowóz dzieci odbywał się na podstawie umów z przewoźnikami oraz indywidualnych umów z rodzicami. 

Dowożono 11 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; 

5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli; 

6) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. J. Korczaka w Przemyślu; 

7) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie.  

 

1.9. 4 ORGANIZACJA OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3. 

Od 2015 r. na terenie naszej gminy działa żłobek „Słoneczko” w Brzezówce. W 2021 r. do żłobka 

uczęszczało 20 dzieci. Koszty funkcjonowania żłobka w 2021 r. wyniosły 328 571,01 zł, w tym 258 757,64 zł 

na wynagrodzenia. W ramach programu Maluch + otrzymano dotację w kwocie 30.600,00 zł.  Z  tytułu wpłat 

rodziców pozyskano środki na:  

- opłaty za wyżywienie -27.176,00 zł 

- opłata stała – 95.017,00 zł 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku w 2021 r. wyniósł 1.241, 55 zł z tego 509,14 zł to udział 

opłat rodziców. 

Opiekę nad dziećmi sprawowało 5 osób, zatrudnionych w wymiarze 4,5 etatu.  

W stosunku do roku 2020 liczba dzieci oraz osób zatrudnionych nie uległa zmianie. 

 

1.9. 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

1) Dochody 
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Podstawowym elementem finansowania zadań oświatowych gminy są: 

 część oświatowa subwencji ogólnej (z wyłączeniem zadań własnych do których zaliczamy: 

dowóz, prowadzanie wychowania przedszkolnego w formie oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach lub punktach przedszkolnych czy stołówek szkolnych),  

 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 struktura zatrudnienia 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  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej. 

 

1. dochody – subwencja: 

 

Kwota ogólnej subwencji oświatowej wzrosła o 876 728,00 zł. w porównaniu rok do roku. 

L.p. Subwencja oświatowa 2018 2019 2020 2021 

1 
Ostateczna kwota części oświatowej subwencji 
ogólnej 

7 012 220,00 7 517 180,00 7 556 957,00 8 433 685,00 

2 
Bon 500+ dla nauczycieli (na zakup sprzętu do 
zajęć w formie zdalnej) 

  50 000,00  

3 
0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej (uzyskana na zakup pomocy 
dydaktycznych do pracowni przyrodniczych) 

96 598,00     75 000,00 75 000,00 150 000,00 

4 
Dodatkowa subwencja na podwyżki dla 
nauczycieli 

 244 457,00   

5 
0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej (uzyskana w związku z wypłatą odpraw 
dla nauczycieli) 

 15 444,00   

6 
0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej (uzyskana w związku ze wzrostem liczby 
uczniów przeliczeniowych) 

36 454,00   205 669,00 25 246,00 

7 

0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
(finansowanie zajęć wspomagających uczniów w 
opanowaniu i utrwalaniu wiadomości 
i umiejętności z wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości 
narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka 
regionalnego) 

   34 650,00 

Razem 7 145 272,00 7 852 081,00 7 887 626,00 8 643 581,00 
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2. pozostałe dochody (dotacje, oraz inne źródła): 

L.p. Przeznaczenie środków finansowych 
Okres 

2018 2019 2020 2021 

1 
Dotacja na finansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego. 

209 610,00 200 629,00 232 402,00 226 534,00 

2 
Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych. 

74 282,55 53 944,58 71 887,80 

 
88 036,18 

3 

Dofinansowanie na Realizację Priorytetu 3 „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczące wspierania 
w latach 2016-2020 oraz w latach 2021-2025 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   27 000,00 

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 71 500,00 

 
62 100,00 

5 

Dotacja na realizację Rządowego programu pomocy 
dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele 
edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów 
terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i 
uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-21. 

  16 000,00  

6 
Dofinasowanie w ramach resortowe programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku dla 3 „MALUCH + 
Moduł 2”. 

27 000,00 27 000,00 24 300,00 30 600,00 

7 
Inne (opłaty rodziców związane z wychowaniem 
przedszkolnym, opieką nad dziećmi do lat 3 w żłobku). 

197 170,07 209 647,69 174 622,70 
 

249 516,60 

8 
Wsparcie na realizację zadań j.s.t. polegających na 
rozwijaniu szkolnej infrastruktury –„Laboratoria 
przyszłości.” 

   
 

233 100,00 

7 145 272,00

7 852 081,00 7 887 626,00

8 643 581,00
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9 

Dotacja na realizację Rządowego programu 
 „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania  
w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne 
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 
stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

   160 000,00 

10 
Wsparcie finansowe na realizacje zadania w ramach 
przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”. 

   79 785,00 

Razem 615 502,62 581 221,27 590 712,50 1 156 671,78 

 

Dochody z innych źródeł w roku 2021 wzrosły znacząco głównie dzięki realizacji programów dodatkowych 

(„Laboratoria przyszłości”, „Posiłek w szkole i w domu”, „Poznaj Polskę”). Trzeba jednak pamiętać, że 

realizacja tych programów wymaga także finansowego wkładu gminy, co powoduje konieczność poniesienia 

z tego tytułu dodatkowych wydatków.  

2) Wydatki  

Na podstawowe wydatki w oświacie składają się głównie wynagrodzenia i składki 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 2020 2021 

 
1 
 

Płace i pochodne 8 983 504,45 10 330 784,31 9 936 584,84 11 240 600,06 

 
2 
 

Ogrzewanie, energia elektryczna, woda 268 573,11 322 989,66 255 499,74 434 507,73 

 
3 
 

Dowóz dzieci 252 272,87 202 961,37 190 973,52 248 304,32 

4 
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług 
remontowych i usług pozostałych 

417 590,10 564 161,46 765 889,93 1 173 441,83 

 
5 
 

Zakup podręczników 73 495,35 52 518,11 71 654,44 88 017,26 

 
6 
 

Pomoc materialna- socjalna 98 333,13 95 014,87 77 154,69 66 370,91 

 
7 
 

Zasiłek losowy - powodziowy   16 000,00  

 
8 
 

Dokształcanie nauczycieli 15 180,56 15 106,96 26 932,22 23 790,20 

 
9 
 

Odpis na ZFŚS, dodatek wiejski 812 452,26 930 701,62 995 571,19 996 322,01 

 
10 

 
Zakup pieca c.o. do szkoły 32 226,00 46 500,00 0,00 0,00 



42 

 

Analizując wydatki w oświacie, widoczny jest znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych.  

Największy wzrost widoczny jest w wydatkach na płace i pochodne (+1 304 015,22 zł), co wynikało ze 

zwiększenia liczby zajęć  a także wsparcia uczniów w kształceniu po nauczaniu zdalnym w porównaniu do 

roku 2020. Widoczny wzrost  jest również  zauważalny  w kategorii wydatków na zakup materiałów, pomocy 

dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych (+ 407 551,90 zł w stosunku do roku 2020). Wynika to  

z dodatkowych działań podejmowanych w szkołach, a mianowicie: 

1. Program Laboratoria przyszłości polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury  – kwota 

123 435,80 zł; 

2. Doposażenie pracowni w SP Brzegówka i SP Wólka Hyżneńska w ramach 0,4% rezerwy 

subwencji oświatowej – kwota 149 042,70 zł; 

3. Doposażenie stołówek szkolnych w SP Dylągówka i SP Hyżne w ramach Programu Posiłek 

w domu i w szkole – kwota 199 863,14 zł. 

 Dość znaczący wzrost wydatków można zauważyć również w kategorii wydatków pozostałych 

(+123 510,03 zł w porównaniu do roku 2020), a zakwalifikowano tutaj m.in. wydatki w ramach Programu 

Poznaj Polskę pozwalającego na zorganizowanie wycieczek szkolnych dla uczniów, na kwotę 112 151,00 zł. 

Dodatkowo nowymi wydatkami na 2021 r. były wydatki inwestycyjne polegające na wykonaniu parkingu przy 

SP w Brzezówce oraz instalacji fotowoltaiki w Żłobku Słoneczko w Brzezówce. Wydatki ogółem wzrosły 

rok do roku o 2 289 158,17 zł. 

 
11 

 

Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówek -2 
szt. 

   40 000,00 

 
12 

 
Wykonanie parkingu przy szkole    26 950,84 

 
13 

 
Wykonanie instalacji fotowoltaiki dla żłobka    28 200,00 

 
14 

 
Dożywianie dzieci PP +żłobek 84 984,36 93 180,52 77 735,50 86 591,35 

 
15 

 
Koszty opieki przedszkolnej (poza gminą) 49 911,93 66 030,55 0,00 126 547,70 

 
16 

 
Pozostałe wydatki 35 242,86 59 728,23 60 857,52 184 367,55 

 
Razem 

 
11 123 766,98 12 779 677,66 12 474 853,59 14 764 011,76 
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 Jak wynika z powyższego wykresu, w 2021 r. wydatki na oświatę przewyższyły dochody wynikające 

z subwencji o kwotę 6,1 mln zł. Po uwzględnieniu innych dochodów, wydatki nadal są wyższe o niemal 5 mln 

zł.  

a) Wynagrodzenia nauczycieli w podziale na szkoły: 

L.p. 
Wydatki na płace nauczycieli  
w poszczególnych szkołach1 

2018 2019 2020 
 

2021 
 

1 SP Brzezówka 531 971,07 729 540,47 811 189,49 870 732,13 

2 SP Dylągówka 872 290,60 1 114 199,63 1 167 878,62 1 293 582,32 

3 SP Grzegorzówka 828 004,93 1 033 051,29 1 055 213,16 1 126 683,68 

4 SP Hyżne 1 715 399,20 2 341 891,81 2 569 637,05 2 829 224,44 

5 SP Szklary 785 144,15 1 041 899,54 1 100 184,06 1 262 250,73 

6 SP Wólka Hyżneńska 541 861,72 692 988,65 706 413,44 691 204,67 

11 123 766,90

12 779 677,66 12 474 853,59

14 764 011,76
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Wydatki na oświatę 2018-2021

7 145 272,00
7 852 081,00 7 887 626,00

8 643 581,00

11 123 766,90

12 779 677,66 12 474 853,59

14 764 011,76

3 978 494,90
4 927 596,66 4 587 227,59

6 120 430,76
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dochody wydatki różnica
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7 Gimnazjum 999 392,94 579 175,37 - - 

Razem 6 274 064,61 7 532 746,76 7 410 515,82 8 073 677,97 
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 2020 2021 

1 Nauczyciel dyplomowany  3 765,57  4 623,82  4 783,24 5 202,18 

2 Nauczyciel mianowany 3 083,71  3 738,83  3 824,49 4 094,33 

3 Nauczyciel kontraktowy 2 607,21  2 861,42  3 110,46 3 276,39 

4 Nauczyciel stażysta 2 521,60  2 681,57  2 818,46 3 075,18 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono trend wzrostowy odnotowany w wysokości wynagrodzenia 

netto („na rękę”) nauczycieli. Warto zauważyć, że dla nauczyciela dyplomowanego (a tych w naszej gminie 

jest 60%) różnica w wynagrodzeniu między rokiem 2018 a 2021 wynosi 1 436,61 zł, co stanowi wzrost o 38%. 

Wzrost rok do roku wyniósł ok 420 zł. Udział kosztów płac nauczycieli w stosunku do całości kosztów  

w oświacie nie zmienia się i wynosi rokrocznie ok. 80%. 

 

 

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydano  9 130 695,90* zł ( 8 034 347,34 

zł w 2020), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 

wydatkowano – 7 258 879,36 zł (6 622 826,68 zł w 2020). W oparciu o wydatki na funkcjonowanie szkół 

5202,18

4094,33

3276,39
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można określić koszt kształcenia jednego ucznia (bez klas „0”) na terenie gminy. W roku 2021 był on mocno 

zróżnicowany, a różnica ta wynikała z liczby uczniów w poszczególnych szkołach. Średni koszt kształcenia 

jednego ucznia wyniósł w gminie ok.  18 800,00 zł. Najmniejszy jest w SP Hyżne, a największy w SP Wólka 

Hyżneńska. 

*dane bez „zerówek” 

Nazwa szkoły 

Wydatki w 
rozdz.80101-

szkoły 
podstawowe 

2020 

Wydatki w 
rozdz.80101-

szkoły 
podstawowe 

2021 

Liczba 
uczniów 

2020 

Liczba 
uczniów 

2021 

Koszt 
jednego 

ucznia 2020 

 
Koszt 

jednego 
ucznia 2021 

Różnica w 
koszcie jednego 

ucznia  
2020 a 2021 

SP Brzezówka 886 245,30 1 033 550,16 55 59 16 113,55 17 517,80 1 404,25 

SP Dylągówka 1 249 364,42 1 465 044,13 92 95 13 580,05 15 421,52 1 841,47 

SP Grzegorzówka 1 160 320,33 1 393 943,95 78 73 14 875,90 19 095,12 4 219,22 

SP Hyżne 2 611 116,32 2 830 337,74 268 277 9 742,97 10 217,83 474,86 

SP Szklary 1 314 020,06 1 436 316,76 83 81 15 831,57 17 732,31 1 900,74 

SP Wólka Hyżneńska 813 280,91 971 503,16 32 30 25 415,03 32 383,44 6 968,41 

 

c) Koszty wychowania przedszkolnego w roku 2021. 

Koszty funkcjonowania siedmiu oddziałów przedszkolnych przy szkołach – to kwota  695 956,59 zł,  

w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano  632 441,66 zł. 

Wydatki związane z prowadzeniem punktów przedszkolnych  to kwota  808 977,74 zł, w tym: 

1) PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce – 168 365,10zł; 

2) PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem –  640 612,64 zł; 

Na wynagrodzenia personelu przedszkoli wydano łącznie kwotę  668 201,95 zł. 

W 2021 r. kontynuowano realizację projektu pn. ”Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego 

w Gminie Hyżne” gdzie opieką przedszkolną objęte było 25 dzieci. Na funkcjonowanie unijnego punktu 

przedszkolnego wydatkowano kwotę 211 065,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

154 106,06 zł. Projekt był realizowany do 31.08.2021 r. 

Gmina ponosiła także koszty uczęszczania dzieci z jej terenu do przedszkoli na terenie innych gmin. 

Takich dzieci było  29, a uczęszczały one do przedszkoli w Dynowie, Rzeszowie, Trzebownisku, Markowej, 

Krasnem, Chmielniku, Tyczynie, Łańcucie i w Jaworniku. Z tego tytułu gmina poniosła koszty w wysokości  

126 547,70 zł. 

d) Koszty dowożenia 

Wydatki związane z dowożeniem uczniów wyniosły w 2021 r.:  248 304,32 zł. 

w tym na: 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowca + opiekun dowozu) –  59 326,12 zł, 

 zakup paliwa, części, naprawy, ubezpieczenie i przeglądy autobusu szkolnego itp. – 44 655,00 zł,                                                                     

 dowóz uczniów niepełnosprawnych – 144 323,20 zł. Wzrost w stosunku do 2020 r. wynika z tego, 
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że w 2020 r. dzieci nie uczęszczały do placówek na naukę stacjonarną z powodu pandemii. Nauka 

odbywała się w trybie zdalnym, zatem nie były świadczone usługi dowozu tych dzieci w takim 

zakresie jak w roku 2021 r. 

1.9. 6 REMONTY PRZEPROWADZONE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU 2021. 

Okres wakacji to czas wypoczynku dla dzieci, ale to także czas wzmożonych prac remontowych, 

modernizacyjnych i adaptacyjnych, przygotowujących budynki oświatowe na kolejny rok szkolny. Czas ten, 

podobnie jak w roku 2020 został wykorzystany na wykonanie prac w poszczególnych szkołach: 

 Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce: 

1) wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej; 

2) wykonanie parkingu przy szkole; 

3) ułożenie płytek na schodach zewnętrznych; 

4) wymiana rynien pionowych; 

5) remont placu zabaw, 

 Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce: 

1) remont pomieszczenia biblioteki szkolnej; 

2) malowanie pomieszczeń łazienek; 

3) remont stołówki i jadalni szkolnej; 

4) remont placu zabaw, 

 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce: 

1) malowanie korytarzy i sali nr 8; 

2) remont placu zabaw (wymiana nawierzchni, uszkodzonych elementów); 

3) malowanie części elewacji budynku szkoły, 

 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej: 

1) remont placu zabaw; 

2) wymiana drzwi do pomieszczeń szkolnych, 

 Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem: 

1) remont kapitalny pomieszczeń kuchni szkolnej;  

2) malowanie sali lekcyjnej nr 21, 

 Szkoła Podstawowa w Szklarach:  

1) remont placu zabaw (wymiana bezpiecznej nawierzchni, wymiana uszkodzonych 

elementów, odnowiona kolorystyka); 

2) kompleksowy remont pomieszczenia biblioteki szkolnej; 

3) malowanie Sali lekcyjnej wraz z doposażeniem w nowe meble. 
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W ramach 0,4% rezerwy oświatowej na rok 2021 doposażono w pomoce dydaktyczne do 

przedmiotów: fizyka, chemia, geografia i biologia szkoły: Szkołę Podstawową im. 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich w Brzezówce i Szkołę Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej. 

Poprawa jakości funkcjonowania oświaty w zakresie zarządzania. 

W roku 2021 w GZEAS w Hyżnem kontynuowano wdrożone w roku poprzednim programy 

komputerowe służące poprawie jakości zarządzania oświatą na terenie gminy, są to aplikacje obsługiwane 

w chmurze. 

Należą do nich aplikacje Vulcan: 

 Sigma/finanse pozwalająca  na obsługę cyklu budżetowego podległych jednostek oświatowych,  

 Moduł Arkusz pozwala na prowadzenia procesu tworzenia i zmian arkuszy organizacyjnych szkół 

w powiązaniu z kwestami finansowymi,  

 Płace, kadry, 

 Finanse.   

 

1.10. KULTURA, W TYM BIBLIOTEKA GMINNA ORAZ WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI AKTYWNYMI ŚRODOWISKAMI. 

 

1.10.1. Kultura 

Zestawienie wydarzeń kulturalnych w 2021 r.: 

L.p. Data Nazwa wydarzenia Miejsce 

1. 
31.03.2021 

Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną GOK Hyżne 

2. 31.05.2021 Konkurs fotograficzny pn. „Przebudzenie Wiosny” wraz z wystawą prac GOK Hyżne 

3. Kwiecień-maj 

2021 

Straszydlisko – międzypokoleniowe warsztaty artystyczne GOK Hyżne 

4. Maj-październik 

2021 
Aktywni Kreatywni – cykl warsztatów twórczych dla Seniorów GOK Hyżne 

5. 06.06.2021 Dzień Dziecka Plac przy SP Hyżne 

6. 
24.06.2021 

Wręczenie Złotego Krzyża Zasługi p. Józefowi Pałacowi. Wernisaż 

wystawy rzeźbiarskiej J. Pałaca. Jubileusz 50-lecia pracy twórczej artysty 
GOK Hyżne 

7 

04.07.2021 

Obchody rocznicy śmierci gen. Sikorskiego 

Uroczysta Msza Św. 

IX Rajd Rowerowy Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego 

Teren Gminy Hyżne 

8 05.07.2021 -

16.07.2021 
Letnia półkolonia dla dzieci GOK Hyżne 
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9 
24-25 lipca 2021 II Dni Gminy Hyżne. Hyżne Talent Show 

Stadion Sportowy w 
Dylągówce 

10 18.08.2021-

24.08.2021 

„Zarażeni Pasją” – artystyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży GOK Hyżne 

11. 22.08.2021 
Gminne Dożynki 

Plac przy SP Hyżne 

12. 17.09.2021 Narodowe Czytanie GOK Hyżne 

13. 22.10.2021 Konferencja naukowa  pn. Miejsce tradycji i kultury ludowej we 

współczesnym świecie” 
GOK Hyżne 

14. 22.10.2021 Wernisaż wystawy malarskiej Magdaleny Nahirny GOK Hyżne 

15. 10.11.2021 
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 

GOK Hyżne / Plac przy 

Sanktuarium w Hyżnem 

16. 20.12.2021 Konkurs Bożonarodzeniowy na najpiękniejszą ozdobę GOK Hyżne 

 

Zestawienie zajęć cyklicznych organizowanych w GOK w Hyżnem w 2021 r.: 

Z uwagi na wprowadzane obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, zajęcia i warsztaty odbywały 

się z przerwami. 

L.p. Dzień tygodnia Nazwa Miejsce 

1. Poniedziałek  Warsztaty tańca nowoczesnego - Zespół Sagat gr. 

młodsza (GOK Hyżne) 

 Warsztaty tańca nowoczesnego - Zespół Sagat gr. 

starsza (GOK Hyżne) 

GOK Hyżne 

 

2. Wtorek  Szkółka Wokalna - Zespół VocaLovers (GOK Hyżne) 

 Studio muzyczne (GOK Hyżne) 

GOK Hyżne 

 

3. Środa  Próby ZPiT "Hyżniacy" (GOK Hyżne) 

 Studio muzyczne (GOK Hyżne) 

 Próby Orkiesty Dętej (Filia GOK Dylągówka) 

GOK Hyżne 

GOK Hyżne 

Filia GOK w Dylągówce 

 

4. Czwartek  Spotkania Klubu Seniora "Aktywni" 

 Art Studio - warsztaty plastyczne  

GOK Hyżne 

Filia GOK w Dylągówce 

5. Piątek  Art Studio - warsztaty plastyczne gr. I (GOK Hyżne) 

 Art Studio - warsztaty plastyczne gr. II (GOK Hyżne) 

 Próby grupy teatralno-kabaretowej DylągShow  

GOK Hyżne 

GOK Hyżne 

Filia GOK w Dylągówce 

 

Współpraca z Klubem Seniora „AKTYWNI” w 2021 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. Klub Seniora to doskonała okazja na nawiązanie 

nowych znajomości i przyjaźni, utrzymania więzi społecznych, wzmocnienia relacji towarzyskich. Z uwagi na 

obostrzenia związane z pandemią, spotkania Klubu odbywały się z przerwami. 
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W 2021 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:  

 

 Rozwój wyobraźni i pamięci  – karty, gry planszowe, kalambury; 

 Spotkanie z dietetykiem dot. zdrowego odżywiania . 

2. Warsztaty rękodzielnicze: 

 

 Aktywni Kreatywni – cykl warsztatów twórczych dla Seniorów 

 Warsztaty „String Art.”,  Makrama, Filcowanie,  

 Tworzenie kartek świątecznych 

3. Spotkania z ciekawymi ludźmi 

oraz okolicznościowe 

spotkania integracyjne:  

 

 Spotkanie z s. Elżbietą Ślemp z Ukrainy – codzienna służba i praca z 

Polonią w Samborze; 

 Spotkanie z p. Aleksandrem Bielendą – historykiem i etnografem 

 Integracyjne spotkanie „Andrzejki” 

 Spotkanie Wigilijne 

4. Wyjazdy integracyjne: 

 

 Wycieczka do Krosna  - zwiedzanie miasta i Huty Szkła 

 Wycieczka do Skansenu do Sanoka 

 Wycieczka do Sanktuarium św. Jana z Dukli  

5. Udział w szkoleniach: 

 

 Szkolenie: Żywność a bezpieczeństwo dla zdrowia  

 

6. Inne: 

 

  Udział w Obchodach Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 

 Działania wolontariackie: Senior dla Seniora 

 

 

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 rok, mimo pandemii, prowadzona była na poziomie 

zbliżonym do lat 2018-2019. 
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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 2021 uchwałą Nr XXIIXXII/177/20 Rady Gminy Hyżne z 3 listopada 2020 r. Program 

realizowany był od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Jego głównym celem było budowanie  

i umacnianie partnerstwa między Gminą Hyżne, a organizacjami pozarządowymi. 

W 2021 r. zadania publiczne Gminy Hyżne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

obejmowały następujące obszary: 

1) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;; 

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2021 roku 

przedstawia poniższa tabela: 

Sfera pożytku publicznego 

Kwota 
przeznaczona 

w budżecie 
Gminy Hyżne 

Nazwa zadania Data realizacji zadania 

ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

5 000,00 
„Razem sprzątamy naszą 

gminę – to nasz dom”  
01.04.2021 r. - 
30.04.2021 r. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

2 000,00 
„Bieg Szlakiem gen. Wł. 

Sikorskiego”” 
04.06.2021 r. - 
18.06.2021 r. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

2 000,00 
 „Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” 
08.09.2021 r. - 
30.09.2021 r. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

7 000,00 
„Puchar Wójta Gminy Hyżne 

w piłce nożnej” 
09.07.2021 r. - 
30.09.2021 r. 

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej i pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

6 000,00 
„Dożynki w Gminie Hyżne z 

tradycją i historią w tle” 
09.08.2021 r. - 
31.08.2021 r. 

przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

3 000,00 
„Moja przygoda z pływaniem 

– profilaktyka przez sport” 
07.07.2021 r. - 
31.08.2021 r. 

przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

10 000,00 

„Organizacja półkolonii 
profilaktycznej dla dzieci i 
młodzieży zagrożonych 

dysfunkcją z terenu gminy 
Hyżne” 

26.07.2021 r. - 
31.08.2021 r. 

RAZEM 35 000,00   

 

W stosunku do roku 2020 kwota przeznaczona na współpracę z NGO-sami wzrosła o 29 000 zł.  
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1.11. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA, W TYM TERENY REKREACYJNE I URZĄDZENIA 

SPORTOWE. 

1.11.1. Kultura fizyczna 

W 2021 roku na terenie Gminy Hyżne odbyło się pięć 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 
Czerwiec 

2021  

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. 

W wydarzeniu 

wzięło udział 

ok 200 osób 

11 500,00 zł 

 

2 

Maj – 

czerwiec 

2021 

Szkolny Puchar 

Wójta Gminy Hyżne 

w piłce nożnej 

W ramach tego zadania, które 

odbywało się przez 2 dni na orliku 

przy Szkole Podstawowej w Hyżnem 

uczniowie klas I-VIII ze wszystkich 

szkół podstawowych z terenu gminy 

rozegrali mecze w piłce nożnej w 

trzech kategoriach wiekowych.  

300 osób 

Ze środków gminnych 

zakupiono puchary, 

medale, sfinansowano 

poczęstunek oraz 

usługę fotografa. 

Koszt: 3 068,97 zł. 

3 
Czerwiec 

2021 

Bieg Szlakiem gen. 

Wł. Sikorskiego 

Zadanie to zostało zrealizowane 

przez Klub Sportowy HALO Hyżne  

6 czerwca 2020 r. w Hyżnem. 

Z dotacji otrzymanej z Gminy Hyżne 

zakupiono nagrody, a także pokryto 

koszt profesjonalnego pomiaru 

czasu oraz zabezpieczenia 

medycznego zawodników. 

100 uczestników 

Całkowity koszt 

2800,00 zł, w tym 

2000,00 zł z dotacji 

udzielonej w ramach 

ustawy o pożytku 

publicznym i 

wolontariacie 

4 Lipiec 2021 
Puchar Wójta Gminy 

Hyżne w piłce nożnej 

W turnieju wzięły udział 3 drużyny 

piłkarskie utworzone przez 

mieszkańców gminy Hyżne, Zawody 

te odbyły się na stadionie sportowym 

50 osób 

Z dotacji udzielonej  

w ramach ustawy  

o pożytku publicznym  

i wolontariacie  
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w Dylągówce. Organizacją zajął się 

Ludowy Klub Sportowy Tatyna 

Dylągówka,  

w kwocie 7000,00 zł  

sfinansowano m.in. 

obsługę sędziowską 

oraz medyczną, 

wynajem nagłośnienia, 

zakup pucharów oraz 

nagród dla 

zawodników, usługę 

fotografa oraz spikera, 

posiłki dla 

uczestników. 

5 
Wrzesień 

20212021  

Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

Wydarzenie sportowe 

zorganizowane przez 

Stowarzyszenie „Szczep 

Niezłomnych” 18 września 2021 r.  

Bieg składał się z czterech tras: 

 Bieg na 800 m  

 Bieg na 3 km  

 Bieg na 10 km 

 Bieg na 21  km (półmaraton)  

Dzięki dotacji z Gminy Hyżne 

zakupiono nagrody dla zawodników 

oraz sfinansowano dla nich posiłki. 

9090 

uczestników  

Całkowity koszt 

zadania 3000,00 zł,  

w tym 2000,00 zł  

z dotacji udzielonej  

w ramach ustawy  

o pożytku publicznym  

i o wolontariacie 

 

Na terenie Gminy Hyżne działają trzy piłkarskie kluby sportowe, które dzięki dotacji  

z budżetu Gminy Hyżne mogą kontynuować swoją działalność i szerzyć kulturę fizyczną na terenie naszej 

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 

DOTACJA  

Z BUDŻETU 

GMINY W 2020 

ROKU 

DOTACJA  

Z 

BUDŻETU 

GMINY W 

2021 

ROKU 

1. 

Ludowy 

Klub 

Sportowy 

TATYNA 

 

LKS „Tatyna” Dylągówka składa się z drużyn: 

 juniorów, w której trenuje grupa 27 

chłopców w wieku 12-16 lat, 

 seniorów, w której ćwiczy 22 osoby w 

wieku 17-4242 lat na szczeblu A-klasy. 

Na koniec ubiegłego roku na 16 drużyn seniorzy 

„Tatyny” zajęli 10 miejsce. 

 

29 000,00 zł 30 000,00 zł 
30 000,00 

zł 

2. 
Klub 

Sportowy 

W skład KL „HALO” Hyżne wchodzą 4 grupy 

młodzieżowe (trampkarz młodszy chłopcy, młodzik 

młodszy chłopcy, orlik młodszy chłopcy, żak starszy 

22 000,00 zł 20 500,00 zł 
20 000,00 

zł 
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Halo 

Hyżne 

 

chłopcy) oraz 1 drużyna seniorska, która uczestniczy 

w rozgrywkach B-klasy.  

Ogółem klub przeprowadził ok. 5005 treningów piłki 

nożnej dla 4 grup młodzieżowych oraz 1 seniorskiej.  

Po zakończonym sezonie 2020/2021 zajęli 4 miejsce 

na 10 zespołów. W ramach  KL Halo Hyżne od 2019 

roku działa także sekcja biegaczy, która skupia ok. 

15 członków oraz sekcja kolarska z 15 członkami. 

3. 

Klub 

Sportowy 

Polonia 

Hyżne 

 

W roku 2021 w  klubie trenowało 26 zawodników w 

drużynie seniorów. Po rundzie jesiennej znaleźli się 

na ostatnim miejscu.  

20 000,00 zł 15 500,00 zł 
20 000,00 

zł 

 

Od 7 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. 

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 2021 r. z powodu warunków atmosferycznych oraz 

panującej epidemii wywołanej wirusem COVID-19 wyciąg nie był uruchomiony.  

Na terenie Gminy Hyżne w 2021 roku funkcjonowały dwa gospodarstwa agroturystyczne: 

 Gospodarstwo Agroturystyczne Lubas Małgorzata, 36-024 Hyżne 187 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Boska Dolina” Antoni Bosek 36-025 Dylągówka 60 
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Warto wspomnieć, że w 2021 roku w celu realizacji zadań publicznych w zakresie rozwijania 

przemysłu turystycznego podjęto decyzję o wstąpieniu Gminy Hyżne do Związku Gmin Turystycznych 

Pogórza Dynowskiego. Konsekwencją tego zamiaru było podjęcie przez Radę Gminy Hyżne 26 listopada 

2021 roku uchwały o wyrażenia woli wstąpienia do związku. Finalnie Gmina Hyżne została przyjęta do 

Związku na podstawie Uchwały Nr I/6/2022 Zgromadzenia Związku w dniu 28 marca 2022 roku. 

Głównymi zadaniami Związku jest realizacja zadań publicznych tworzących go gmin w zakresie: 

• rozwijania przemysłu turystycznego, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury 

turystycznej i okołoturystycznej, 

• rozwijania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zabytków, 

• edukacji krajoznawczej i ekologicznej. 

Największymi korzyściami z przynależności do Związku będzie wspólna promocja regionu pod 

względem turystycznym ale też wspólne wnioskowanie o środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury 

turystycznej i okołoturystycznej. 

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 latach 2018-2021.  

Lp. Rodzaj przestępstwa 

Hyżne 2018 
rok 

liczba 
przestępstw 

Hyżne 2019 
rok 

liczba 
przestępstw 

Hyżne 2020 
rok 

liczba 
przestępstw 

Hyżne 2021 
rok liczba 

przestępstw 

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

3 7 7 7 

2. Kradzież art. 278§1 KK 1 4 2 6 

3. Włamanie art. 279§1 KK 1 0 1 5 

4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 2 - 0 

5. Oszustwo art. 286§1KK 6 3 5 2 

6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 1 2 0 

7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 3 0 - 1 

8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 1 1 1 8 
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9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 3 3 - 2 

10. 
Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną 
art. 207§1 KK 

0 1 1 6 

11. 
Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 
1 KK 

0 1 - 4 

12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 2 0 - 0 

13 
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 
209 KK 

3 0 3 2 

14 Inne 4 4 3 18 

SUMA 27 27 25 61 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Brzezówka w latach 2018-2021. 

Lp. Rodzaj przestępstwa 

Brzezówka 
2018 rok 

liczba 
przestępstw 

Brzezówka 
2019 rok 

liczba 
przestępstw 

Brzezówka 
2020 rok 

liczba 
przestępstw 

Brzezówka 
2021 rok 

liczba 
przestępstw 

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

0 2 1 1 

2. Kradzież art. 278§1 KK 1 0 - 0 

3. Włamanie art. 279§1 KK 1 0 - 0 

4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 1 - 0 

5. Oszustwo art. 286§1KK 0 1 1 1 

6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 0 - 0 

7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 - 0 

8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 0 0 - 0 

9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 0 0 - 0 

10. 
Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 
207§1 KK 

0 0 - 1 

11. Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 KK 2 0 - 0 

12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 - 0 

13 
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 
KK 

0 0 1 0 

14 Inne 0 0 - 0 

SUMA 4 4 3 3 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Dylągówka w latach 2018-2021. 

Lp. Rodzaj przestępstwa 

Dylągówka  
2018 rok 

liczba 
przestępstw 

Dylągówka 
2019 rok 

liczba 
przestępstw 

Dylągówka 
2020 rok 

liczba 
przestępstw 

Dylągówka 
2021 rok 

liczba 
przestępstw 

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

1 1 1 1 

2. Kradzież art. 278§1 KK 1  1 0 

3. Włamanie art. 279§1 KK 3 1 2 0 
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4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 0 - 0 

5. Oszustwo art. 286§1KK 0 1 1 0 

6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 0 - 0 

7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 - 0 

8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 0 0 - 2 

9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 1 0 - 1 

10. 
Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 
207§1 KK 

2 1 - 0 

11. 
Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 
KK 

0 1 - 0 

12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 - 0 

13 
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 
KK 

2 0 - 0 

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

1 1 - 0 

15 Inne 0 0 - 5 

SUMA 11 5 5 9 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Szklary w latach 2018-2021. 

Lp. Rodzaj przestępstwa 

Szklary 
2018 rok 

liczba 
przestępstw 

Szklary 
2019 rok 

liczba 
przestępstw 

Szklary 
2020 rok 

liczba 
przestępstw 

Szklary 
2021 rok 

liczba 
przestępstw  

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

0 0 1 0 

2. Kradzież art. 278§1 KK 0 4 1 3 

3. Włamanie art. 279§1 KK 1 1 2 2 

4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 1 1 0 

5. Oszustwo art. 286§1KK 0 1 - 1 

6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 0 - 0 

7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 - 0 

8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 1 0 - 2 

9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 0 0 - 1 

10. 
Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną art. 207§1 
KK 

3 0 1 0 

11. Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 1 KK 1 0 - 1 

12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 - 0 

13 Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 209 KK 0 1 - 0 

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

0 0 - 0 

15 Inne 2 0 1 2 

SUMA 8 8 7 12 
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Liczba przestępstw na terenie miejscowości Grzegorzówka  w latach 2018-2020. 

Lp. Rodzaj przestępstwa 

Grzegorzówka 
2018 rok 

liczba 
przestępstw 

Grzegorzówka 
2019 rok 

liczba 
przestępstw 

Grzegorzówka 
2020 rok 

liczba 
przestępstw 

Grzegorzówka 
2021 rok 

liczba 
przestępstw 

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

0 0 1 
0 

2. Kradzież art. 278§1 KK 1 1 1 0 

3. Włamanie art. 279§1 KK 0 0 - 1 

4. Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 KK 0 0 - 0 

5. Oszustwo art. 286§1KK 0 1 - 0 

6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 1 0 - 0 

7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 1 0 

8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 0 1 - 2 

9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 0 0 - 0 

10. 
Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną 
art. 207§1 KK 

0 1 - 
3 

11. 
Naruszenie czynności narządów ciała art. 157 § 
1 KK 

1 0 - 
0 

12 Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 KK 0 0 - 0 

13 
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art. 
209 KK 

0 0 - 
0 

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

0 0 - 
0 

15 Inne 0 1 - 2 

SUMA 3 5 3 8 

 

Liczba przestępstw na terenie miejscowości Wólka Hyżneńska w latach 2018-2021. 

Lp. Rodzaj przestępstwa 

Wólka 
Hyżneńska  
2018 rok 

liczba 
przestępstw 

Wólka 
Hyżneńska    
2019 rok 

liczba 
przestępstw 

Wólka 
Hyżneńska 
2020 rok 

liczba 
przestępstw 

Wólka 
Hyżneńska 

2021 rok liczba 
przestępstw 

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

0 2 - 1 

2. Kradzież art. 278§1 KK 0 1 - 1 

3. Włamanie art. 279§1 KK 1 1 - 1 

4. 
Bezprawne uzyskanie informacji art. 267 § 1 
KK 

0 0 - 0 

5. Oszustwo art. 286§1KK 0 0 1 0 

6. Podrobienie dokumentów art. 270 § 1 KK 0 0 - 0 

7. Groźby karalne art. 190 § 1 kk 0 0 - 0 

8. Uszkodzenie mienia art. 288§1 KK 0 2 - 0 

9. Wypadek w ruchu drogowym art. 177 § 1KK 0 0 - 0 
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10. 
Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad 
rodziną art. 207§1 KK 

1 1 - 0 

11. 
Naruszenie czynności narządów ciała art. 
157 § 1 KK 

1 0 - 0 

12 
Nieumyślne spowodowanie śmierci 155§1 
KK 

0 0 - 0 

13 
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego 
art. 209 KK 

0 0 - 0 

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

0 0 - 0 

15 Inne 0 0 - 2 

SUMA 3 7 1 5 

 

 

Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców na terenie Gminy Hyżne w latach 2018-2020. 

Miejscowość ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

Hyżne 3 7 8 4 

Brzezówka 0 2 1 1 

Dylągówka 1 0 1 1 

Szklary 0 0 0 0 

Grzegorzówka 0 0 0 0 

Wólka 
Hyżneńska 

0 1 1 1 

SUMA 4 10 11 7 

Zdarzenia drogowe w latach 2019-2021. 

4
11

3

27

8
3

56

4 5 5

27

8 7

56

3 5 3

25

7
1

44

3
9 8

61

12
5

98

0

20

40

60

80

100

120

Łączna liczba przestępstw na terenie Gminy Hyżne 

w latach 2018-2021

2018 2019 2020 2021



60 

Lp
. 

Rodzaj zdarzenia 
drogowego 

Liczba 
zdarzeń 
drogowy

ch w 
Gminie 

Hyżne w 
roku 
2019 

Liczba 
zdarzeń 
drogowy

ch w 
Gminie 

Hyżne w 
roku 
2020 

Liczba 
zdarzeń 
drogowy

ch w 
Gminie 

Hyżne w 
roku 
2021 

Łączna 
liczba 

zdarzeń 
drogowyc

h w 
powiecie 

rzeszowsk
im w roku 

2020 

Łączna 
liczba 

zdarzeń 
drogowyc

h w 
powiecie 

rzeszowsk
im w roku 

2021 

Średnia 
liczba 

zdarzeń 
drogowych 
w gminach 

powiatu 
rzeszowski
ego w roku 

2020 

Średnia 
liczba 

zdarzeń 
drogowych 
w gminach 

powiatu 
rzeszowski
ego w roku 

2021 

 Zdarzenia drogowe ogółem  

1. kolizje 54 34 30 1130 1319 86,9 94,2 

2. wypadki 11 9 8 178 192 13,69 13,7 

SUMA 65 43 38 1308 1511 - - 

    Liczba ofiar  

1. ranni 13 10 9 187 243 14,38 16,7 

2. ofiary śmiertelne 0 1 0 17 6 1,30 0,4 

SUMA 13 11 9 204 - 15,68 - 

 Przestępstwa drogowe  

1. 
prowadzenie pojazdu w 

stanie 
nietrzeźwości 

10 11 7 191 215 14,69 15,4 

2. 
Art.  180a.  [Prowadzeni
e pojazdu po cofnięciu 

uprawnień] 
0 

 
1 

0 
 

29 
18 2,23 1,3 

3. 

Art.  178b.  [Niedostosow
anie się do polecenia 
zatrzymania pojazdu 

mechanicznego] 

0 - 0 29 5 2,23 0,5 

4. 
Art.  177.  [Spowodowani

e wypadku w 
komunikacji] 

2 - 2 43 55 3,30 3,9 

5. Inne - - 2 - 37  2,6 

SUMA 12 12 11 292 - 22,45 - 

 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 1 2 36 50 2,76 3,6 

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 nietrzeźwości lub 
pod wpływem podobnie 

działającego środka) 

0 1 0 21 5 1,61 0,4 

3. 

wnioski o ukaranie za 
kierowanie pojazdem w 
związku z naruszeniem 

art. 87 § 2 KW  
(prowadzenie na drodze 

0 1 0 4 0 0,38 0 
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publicznej, w strefie 
zamieszkania lub strefie 
ruchu innego pojazdu, 

znajdując się w stanie po 
użyciu alkoholu lub 

podobnie działającego 
środka) 

4. Inne 43 27 48 2189 2150 168,38 153,6 

SUMA 45 30 50 2250 2205 - - 

 

Spoglądając na dane statystyczne za ostatnie cztery lata wyraźnie widać, że łączna liczba 

przestępstw na terenie Gminy Hyżne wzrosła, w 2020 roku łącznie zanotowano 44 przestępstwa, natomiast 

w 2021 roku 98 . Znacząco wzrosła liczba kradzieży i włamań oraz przypadków znęcania się fizycznego  

i psychicznego nad członkami rodziny. Gmina Hyżne natomiast dobrze wypada na tle innych gmin powiatu 

rzeszowskiego w odniesieniu do zdarzeń drogowych. W każdym wykazanym rodzaju wykroczenia 

drogowego, nasza gmina wypada poniżej średniej. Spadła również liczba zatrzymanych nietrzeźwych 

kierowców. Należy wspomnieć, że w 2021 roku przeprowadzono akcję przeciw nietrzeźwym kierowcom na 

terenie Gminy Hyżne, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie i Komisariatem Policji  

w Tyczynie. Policja kontrolowała trzeźwość kierowców i wręczała ulotkę informacyjną na temat konsekwencji 

jazdy pod wpływem alkoholu wraz z kamizelką odblaskową z logo Gminy Hyżne. 

 

1.12.2. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa. 

W 2021 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). 

W 2021 roku rozpoczął się proces połączenia Jednostki OSP Brzezówka i JOT OSP Brzezówka II, 

czego zwieńczeniem było zawarte porozumienie. Ze względów administracyjnych procesu połączenia tych 

dwóch jednostek nie udało się ukończyć w 2021 roku, nie mniej jednak obie jednostki już działają wspólnie. 

Bodźcem do podjęcia tej decyzji było przekazanie OSP w Brzezówce nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, 

który był nagrodą w wygranej „Bitwie o wozy”. Był to konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, a o wygranej decydowała największa frekwencja  w wyborach prezydenckich. 

Nowy samochód był również impulsem do rozpoczęcia budowy garażu. Przy pomocy finansowej Gminy 
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Hyżne mieszkańcy Brzezówki, a przede wszystkim strażacy obu jednostek, rozpoczęli w 2021 roku jego 

budowę. Koszt poniesiony z budżetu Gminy wyniósł w 2021 roku 41 562,00 zł. W OSP Dylągówka wykonano 

remont Sali widowiskowej (koszt 20 751,47 zł, w tym dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi 10 000,00 

zł). 

Gmina Hyżne w roku 2021 przeznaczyła na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP   

ogółem kwotę 224 042,87 zł. Szczegóły wydatków poniesionych na jednostki OSP przedstawia poniższa 

tabela: 

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

2020 (zł) 
 

 
2021 (zł) 

 

remonty remiz  OSP                                                                                   65 949,08 22 708,44 84 831,87 103 758,49 

wypłata ekwiwalentu dla strażaków za 
udział w szkoleniach         

10 025,00 5 547,58 3 960,00 9 735,00 

wynagrodzenie konserwatorów wraz ze 
składkami  ZUS                                    

15 750,75 17 071,20 18 498,80 14 767,50 

zakup paliwa, części, remont sprzętu i 
wyposażenia                             

25 487,56 16 591,08 49 602,07 36 735,78 

koszty energii elektrycznej, gazu i wody                                                            12 271,83 9 306,68 9 927,53 12 090,69 

koszty badań lekarskich strażaków                                                          4 250,00 2 310,00 8 350,09 6 970,00 

przeglądy techn. samoch. strażackich i 
narzędzi hydraulicznych            

6 366,31 7 455,55 3 694,83 18 259,17 

usługi telekomunikacyjne                                                                         526,38 531,12 1 908,43 752,76 

ubezpieczenie budynków i pojazdów 
strażackich                            

13 030,00 10 539,00 17 918,00 20 973,48 

Dotacja do zakupu nowego samochodu   365 576,00  

OGÓŁEM 153 656,91 101 060,65 564 267,62 224 042,87 

 

W zakresie zabezpieczenia powodziowego na koniec ubiegłego roku 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 1150 szt. worków  na piasek, w tym 900 szt. zostało rozdysponowane między gminnymi 

jednostkami OSP, a pozostałe 250 szt. znajduje się w magazynie UG Hyżne.  

Ponadto warto dodać, że udzielono dotacji dla 2 OSP: 

 Zakup motopompy dla OSP Wólka – 15 000,00 zł 

 Remont samochodu dla OSP Grzegorzówka – 3 050,00 zł 
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1.13. UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH. 

 

Lp. Obiekt 

Koszt 
funkcjono

wania 
nieruchom

ości 
(roczny) 

2019 

Koszt 
funkcjono

wania 
nieruchom

ości 
(roczny) 

2020 

Koszt 
funkcjono
wania 
nieruchom
ości 
(roczny) 
2021 

Wpływy z 
najmu itp. 
2019 

Wpływy 
z najmu 
itp. 2020 

 
 

Wpływy 
z najmu 
itp. 2021 

Użytkownicy Podstawa 

  BRZEZÓWKA 

1 
Dom 

Ludowy 
24 037,48 

48 468,00 48 983,00 0 0 0 Żłobek GZEAS 

23 162,66 ( 
w 

tym 21 171
,00 z 

programu 
odnowy wsi 

1 327,50 

 

 

n/d n/d n/d Strażacy 
umowa 

użyczenia 

2 
Szkoła 

Podstaw
owa 

26 158,00 35 123,00 38 881,00 0 0 
 

0 
Szkoła 

podstawowa 
trwały zarząd 

  DYLĄGÓWKA 

1 
Szkoła 

Podstaw
owa 

75 271,00 66 833,00 
130 681,00

* 
11 321,32 9 171,85 

10 406,8
2 

Szkoła 
podstawowa 

trwały zarząd 

2 
Remiza 

OSP 
259,69 
OSP 

18 837,04 15 545,32 

3 643,11 3 720,66 3 878,26 
Lokal (zakład 

fryzjerski) 
umowa najmu 

n/d n/d n/d Strażacy 
umowa 

użyczenia 

n/d n/d n/d Biblioteka porozumienie 

3 GOSiR 1 509,54 5 615,25 13 724,66 n/d n/d 
 

n/d 
GOK 

umowa 
użyczenia 

 

4 Hotel 16 1 791,66 0 n/d n/d 
 

n/d 

Klub 
spotrowy 
Tatyna 

umowa 
użyczenia 

 

5 

Sklep/Apt
eka 

krzyżówk
a 

n/d n/d n/d 

9715,29 9 921,93 
10 

144,50 
Sklep 

budowlany 
umowa najmu  

24 936,18 
25 466,5

8 
26 263,5

6 

Albatros 
(punkt 

apteczny) 
umowa najmu  

8 379,24 8 557,44 8 825,22 OST umowa najmu  

6 

kiosko-
przystan

ek 
krzyżówk

a 

n/d n/d n/d 2 231,58 2 743,43 
 
 

3 076,50 

kiosko - 
przystanek 

umowa najmu  

  GRZEGORZÓWKA  

1 
Szkoła 

Podstaw
owa 

41 971,00 44 416,00 
141 506,00

* 
0 0 

 
0 

Szkoła 
podstawowa 

trwały zarząd  

2 
Remiza 

OSP 
7 486,88 
(w 2019 

45 628,69 ( 
w tym 38 

23 861,52 n/d n/d n/d Strażacy 
umowa 

użyczenia 
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punkt 
profilaktycz

ny) 

689,85 
remont 

nawierzchn
i k/remizy)  

  HYŻNE  

1 
Szkoła 

Podstaw
owa 

310 642 253 305,00 
304 

271,00* 
4 546,14 7 238,00 

14 363,6
7 

Szkoła 
podstawowa 

trwały zarząd  

2 

Punkt 
Skupu 

Żywca - 
2 budynki 

n/d n/d n/d 4 555,56 4 249,84 

 
 

0 
 

Drew-Chrom 

umowa najmu 
budynek 

sprzedany 
07.10.2020 

 

n/d n/d n/d n/d n/d 1 800,00 Gmina Hyżne umowa najmu  

3 
Remiza 

OSP 
1 495,84 6 637,47 5 227,07 n/d n/d n/d Strażacy 

umowa 
użyczenia 

 

4 GOK 13 467,83 14 120,04 20 637,53 2 475,00 480 4 175,00 GOK -  

5 

Dzienny 
Dom 

Senior 
Plus 

Hyżne 

17 111,30 8 451,20 7 161,01 n/d n/d 
 
 

n/d 
Gmina Hyżne -  

6 
Urząd 
Gminy 

40 992,71 43 632,64 62 056,97 

n/d n/d n/d Gmina Hyżne -  

93,09 95,10 98,07 
Bank 

Spółdzielczy 

użytkownik 
wieczysty/umowa 
najmu bankomat 

 

6 166,41 6 297,63 6 494,70 
Poczta 
Polska 

umowa najmu  

n/d n/d n/d GZEAS porozumienie  

7 
Ośrodek 
Zdrowia 

n/d n/d n/d 

27 324 
27 905,3

1 
28 778,5

8 
Apteka umowa najmu  

n/d n/d 
 

n/d 
ZOL 

umowa 
użyczenia 

 

9 859,83 
10 069,5

3 
10 384,6

5 
ZOZ umowa najmu  

5 550,54 5 668,56 5 845,95 OST umowa najmu  

8 
ZKR/Gmi

na 
8433,75 10 203,24 15 735,05 

n/d n/d 
 

n/d 
Biblioteka 

Zarządzenie 
248/05 z 

13.10.2005 
 

n/d n/d 
 

n/d 
ZUKiR 

Zarządzenie 
247/05 z 

13.10.2006 
 

n/d n/d 
 
 

n/d 
GOPS 

Zarządzenie Nr 
265/06 Wójta 

Gminy Hyżne z 
dnia 9 stycznia 

2006r. 

 

 9 
Klub 

Strażaka 
Nieborów 

6 763,50 
(Punkt 

profilaktycz
ny) 

5 067,90 2557,43 n/d n/d 
 
 

n/d 
Strażacy 

umowa 
użyczenia 

 

10 
Oczyszcz

alnia 
114 411,55 115 862,79 124 226,92 n/d n/d n/d Gmina Hyżne -  
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  SZKLARY  

1 
Stara 
szkoła 

413,69 2 395,74 229,88 n/d n/d n/d Gmina Hyżne -  

2 
Szkoła 

podstawo
wa 

65 801,00 97 004,00 100 337,00 0 0 
 

0 
Szkoła 

podstawowa 
trwały zarząd  

3 
Remiza 

OSP 
n/d 8 218,41 2 596,06 zł n/d n/d 

 
n/d 

Strażacy 
Umowa 

użyczenia dla 
gminy 

 

  WÓLKA HYŻNEŃSKA  

1 
Szkoła 

Podstaw
owa 

32 673,00 34 056,00 42 415,00 0 0 
 

0 
Szkoła 

podstawowa 
trwały zarząd  

2 
Remiza 

OSP 
10 566,81 8 728,86 13 783,50 n/d n/d 

 
n/d 

Strażacy 
umowa 

użyczenia 
 

3 Grzybek       Strażacy -  

4 
Budynek 
sklepu 

2 460,00 1 791,66 - 5 565,63 4 882,80 5 035,59 Sklep umowa najmu  

 

* Koszty utrzymania w każdej ze szkół wzrosły ze względu na cenę gazu przeznaczonego do ogrzewania 

budynków. Dodatkowo w SP w Grzegorzówce od września uruchomiono halę sportową, a w okresie 

wakacyjnym wykonano nawierzchnię na placu zabaw (36.531,00 zł ) i wymianę zużytych elementów na placu 

zabaw (6.918.75 zł.) 

 

1.14. DZIAŁANIA NA RZECZ POBUDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I  WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI LOKALNYCH. 
 

W 2021 roku na terenie Gminy Hyżne zarejestrowanych było 224 (z czego 61 zawieszonych) 

podmiotów gospodarczych. Oznacza to spadek o 57 w stosunku do roku 2020 roku, kiedy na terenie Gminy 

Hyżne zarejestrowanych było 281 (z czego 45 zawieszonych) takich podmiotów. Większość 

zarejestrowanych firm to jednoosobowe działalności gospodarcze o charakterze usługowym. Na terenie 

naszej gminy zarówno w 2021 roku, jak i 2020 roku aż 70 % osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą stanowili mężczyźni. Rozpiętość wiekowa przedsiębiorców była na poziomie od 21 lat do 82, 

z czego największą grupę stanowiły osoby w wieku 31-54 lat. Zarówno w 2021 jak i w 2020 roku, głównymi 

rodzajami działalności gospodarczej były: transport drogowy towarów, roboty budowlane związane ze 

wznoszeniem budynków i roboty budowlane – wykończeniowe oraz działalność związana z handlem 

internetowym. Szczegółowy wykaz najczęściej wybieranych głównych kodów PKD przedsiębiorców 

działających ta terenie naszej gminy w 2021 roku, przedstawia poniższy wykres. 
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1.15. PROMOCJA GMINY, WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI INNYCH 

PAŃSTW. 
 

W roku 2021 kontynuowano, przyjętą rok wcześniej, politykę promocyjną Gminy Hyżne. Zgodnie z planem 

wydano dwie kolejne publikacje biuletynu informacyjnego „Dzieje się” dla mieszkańców gminy, które ukazały 

się w czerwcu i w grudniu. Biuletyn składa się z wielu artykułów, przedstawiających szerokie spektrum spraw 

gminy, zrealizowane inwestycje, wydarzenia, zawiera również informacje ze szkół, a także z działalności 

kulturalnej. 

W 2021 roku kontynuowano promocję gminy na  oficjalnym fanpage Gminy Hyżne na Facebooku oraz na 

kanale na YouTube. O ile na YouTube zamieszczane są przede wszystkim filmy promocyjne i nagrania  

z sesji Rady Gminy Hyżne, tak na Facebooku zamieszczane są wszystkie istotne dla gminy informacje. Kanał 

YouTube posiada już 199 subskrybentów, natomiast profil na FB  1623 „polubień” i 1760 „obserwujących”. 

Poza stroną internetową gminy Hyżne, jest to najważniejsze źródło przekazu informacji.   

W 2021 roku postawiono również na wykorzystywanie materiałów promocyjnych pozyskanych od 

lokalnych twórców i artystów, którzy zostali na nowo odkryci dzięki projektowi realizowanemu przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Hyżnem pn. „Korowód sztuki”. Postanowiono promować Gminę Hyżne m.in. produktami, 

które powstają na jej terenie lub są wytwarzane przez jej mieszkańców. 

Pozyskane w 2020 roku zdjęcia od lokalnego, cenionego fotografa, który uwiecznił piękno naszej gminy 

w swoich pracach zostały wykorzystane, jako forma promocji, do utworzenia galerii na korytarzach Urzędu 
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Gminy Hyżne. Każde zdjęcie zostało wydrukowane w dużym formacie, oprawiono je w ramy z pass partu 

oraz podświetlono.  

W 2021 roku promocja gminy odbywała również się poprzez organizację imprez gminnych oraz 

sportowych opisanych w rozdziałach 1.10 i 1.11 niniejszego raportu. Przy okazji obchodów II Dni Gminy 

Hyżne gościliśmy delegację z Miasta Ajak na Węgrzech. Była to dobra okazja do wymiany kulturalnej po 

długiej przerwie spowodowanej pandemią. Należy wspomnieć, że Gmina Hyżne od 2008 roku aktywnie 

współpracuje z Miastem Ajak, szczególnie w dziedzinie oświaty, sportu, turystyki i kultury. 

 

2. Wykonanie uchwał Rady Gminy. 

 

W 2021 roku Rada Gminy Hyżne obradowała na 11 sesjach i podjęła 96 uchwał, z czego  

25 stanowiło akty prawa miejscowego. Ilość odbytych sesji i podjętych uchwał na przestrzeni ostatnich trzech 

lat obrazuje poniższy wykres:  

 

Z uwagi na pandemię 2 na 11 sesji odbyło się w trybie zdalnym. Spośród podjętych w 2021 roku 

uchwał jedna z nich nie została wykonana: 

Uchwała Nr XXX/238/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Gminy Hyżne na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Uchwała nie została wykonana ze względu na 

niezadowalający poziom współpracy z wykonawcą. Finalnie odstąpiono od umowy z wykonawcą a prace 

przesunięto w czasie poza okres sprawozdawczy. 
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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 2021 roku do Wójta Gminy Hyżne wpłynął jeden wniosek o realizację inicjatywy lokalnej. Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie po uprzednich konsultacjach z Radą Gminy Hyżne. 

 

 

 

Lp. zadanie 
Data 

zawarcia 
umowy 

Okres 
realizacji 
zadania 

Wartość 
zadania 

Wkład 
gminy 

Wkład 
inicjatorów efekt 

1. 

„Kontynuacji budowy 
sieci 
elektroenergetycznej 
obejmującej napięcie 
znamionowe nie 
wyższe niż 1kV dla 
zadania pn.: budowa 
odcinka oświetlenia 
przy drodze gminnej 
od zbiornika ujęcia 
wody w kierunku 
sołectwa Nieborów od 
istniejącego słupa 
26B16 do 
projektowanego słupa 
nr 2”. 

29.07.2021 r. 
1.08.2021 r. – 
30.11.2021 r. 

13 407,91 zł 1 192,55 zł 12 215,36 zł 

Wykonana 
sieć 
elektroener
getyczna 
pod 
oświetlenie 
uliczne 
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3.2 FUNDUSZ SOŁECKI . 

W ramach środków z funduszu sołeckiego w roku 2021 zostały zrealizowane inwestycje, które 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 Fundusz Sołecki 2021 r. 

Lp. Miejscowość Nazwa zadania 
Kwota 

środków  
z funduszu 

Zakres robót 

1 Brzezówka 
Przebudowa odcinka drogi gminnej na 
Bembenka 
  

 
35 808,26 zł 
 

W ramach prac dokonano 
utwardzenia drogi o łącznej 
długości 300 m, w tym: 
- profilowanie i zagęszczeni 
podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni –           
960,00 m2; 
- wyrównanie istniejącej 
podbudowy, uzupełnienie 
ubytków – 16,00 m3; 
- wyrównanie istniejącej 
podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną, śr. gr. 3cm 
– 68,63 t; 
-  nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych , gr. 4cm  
– 900,00 m2; 
- wzmocnienie poboczy 
kruszywem łamanym śr. gr. 7 cm 
– 12,60 m3 

- zjazdy – 1,58 m3; 

2 Nieborów 
 
Regulacja granic 
 

 
 
 
 
 
 

23 288,83 zł 
 
 
 
 
 
 
 

Uregulowanie granic 
geodezyjnych dla dziełek                     
nr ewid. 2650/2 i 2646  przy 
drodze na Husówkę w sołectwie 
Nieborów za kwotę 35 000,00 zł. 
 
 

3 Hyżne 
Przebudowa drogi gminnej k. Żygały w 
sołectwie Hyżne 

44 872,50 zł 

W ramach prac dokonano 
utwardzenia drogi w nawierzchni 
z płyt betonowych o łącznej 
długości 120 m, wykonano: 
- usunięcie warstwy kruszywa 
wraz z załadunkiem, odwozem 
na wskazane miejsce 4,62 m3; 
- koryta wykonane na 
poszerzeniach, na jezdniach 
21,70 m2; 
- wyrównanie istniejącej 
podbudowy tłuczniem, po 
zagęszczeniu 10 cm – 21,70 m3,  
-podsypka cementowo-piaskowa, 
[po zagęszczeniu 8 cm – 372 m2;  
- budowa nawierzchni z płyt 
ażurowych, płyty zbrojone 
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100x75x12, wypełnienie otworów 
kruszywem – 240,00 m2; 
- chodniki z kostki brukowej 
105,00 m2; 
- ścieki z elementów betonowych  
15,00 m; 
- wyrównanie istniejących 
poboczy tłuczniem, po 
zagęszczeniu 10 cm – 5,63 m3; 
 

4 Dylągówka 
Remont dróg gminnych zniszczonych w 
wyniku klęski żywiołowej – (powodzi 
26.06.2020)  

44 871,38 zł 
 
 
 
 
 
 

W ramach zadania wykonano 
przebudowę drogi o długości 130 
mb, w tym: 
- usunięcie warstwy kruszywa z 
załadunkiem i odwozem na 
wskazane miejsce 14,40 m3; 
-roboty ziemne, korytowanie, 
wyprofilowanie uzupełnienie 
ubytków 79,20 m3; 
-wyrównanie istniejącej 
podbudowy tłuczniem z urobku 
14,40 m3; 
-  wyrównanie istniejącej 
podbudowy kruszywem gr. 
warstwy 8 cm  - 24,96 m3; 
- podsypka cementowo-piaskowa 
5cm – 325,00 m2; 
- nawierzchnia z płyt ażurowych, 
zbrojonych 100x75x12, 
wypełnienie otworów kruszywem 
260,00 m2; 
- ścieki z elementów betonowych 
130,00 m; 
- wyrównanie istniejącej 
podbudowy kruszywem gr. 8 cm, 
pobocza 1,92 m3; 

5 Szklary 
Przebudowa drogi  gminnej w przysiółku                
„Za łąkę” w kier. Olecha w sołectwie Szklary 

44 872,50 zł 

Wykonano drogę  
o nawierzchni betonowej              
o łącznej długości 145,00 m,                
o szerokości 2,5m z płyt IOMB,                 
w tym wykonano: 
- korytowanie na głębokość 10-
40cm; 
- wykonanie podbudowy                       
z kruszywa łamanego gr. 10 cm; 
- ułożenie płyt betonowych IOMB 
100x75x12cm zbrojonych na 
podsypce cementowo-piaskowej; 
- ułożenie 40 mb korytek 
kolejowych w poboczu drogi;           
- obsypanie poboczy kruszywem 
8cm;  
- wypełnienie otworów                     
w płytach; 

6 Grzegorzówka 
Przebudowa odcinka drogi gminnej na 
"Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka 

35 086,96 zł 

W ramach prac dokonano 
utwardzenia drogi o łącznej 
długości 150 m, w tym: 
- profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 
480,00 m2;  
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- wyrównanie istniejącej 
podbudowy tłuczniem 
sortowanym, warstwa 
wyrównawcza śr. gr. 5 cm.- 
24,00 m3; 
- wyrównanie istniejącej 
podbudowy mieszanka 
mineralno-bitumiczną śr. gr. 3 
cm.- 34,31 m2; 
- nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna) po zagęszczeniu 4 cm 
– 450,00 m2, 
- wzmocnienie poboczy 
tłuczniem łamanym śr. gr. 7 cm.- 
5,25 m3; 
- zjazdy – 3,15 m3; 

7 
Wólka 

Hyżneńska 

1. Przebudowa drogi na tzw. ,,Drugą Wólkę "                 
w sołectwie Wólka Hyżneńska w gminie 
Hyżne – dokumentacja  

 

 

2. Zakup i wbudowanie kamienia na 
utwardzenie drogi gminnej nr 123 

 

 
37 664,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 021,28 zł 
 

Zadanie polegało na 

opracowaniu dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej wraz 

z dokumentacją geodezyjno-

prawną, wszystkimi wymaganymi 

decyzjami, uzgodnieniami, 

zezwoleniami i opiniami.  

 

 

Dostawa kruszywa wraz                       

z rozwiezieniem, 

rozplantowaniem i 

zagęszczeniem w celu poprawy 

przejezdności drogi.  

 

 

4. Administracja i jednostki organizacyjne 

gminy. 

 

4.1. URZĄD GMINY HYŻNE. 

 W roku 2021, w wyniku wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii, urząd gminy działał  

z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie ograniczania bezpośredniego kontaktu  

z petentami. W tym celu w okresie największego nasilenia zachorowań zrezygnowano z dotychczasowej 

praktyki przyjmowania petentów przy stanowiskach pracy i utworzono punkt kontaktowy na korytarzu II  

p. budynku. Pracownicy urzędu pracowali w także w trybie zdalnym, jednak priorytetem było normalne 

funkcjonowanie urzędu. Każdy z pracowników wyposażony był w telefon służbowy, na który można było się 

kontaktować w celu załatwienia sprawy, umówienia wizyty w urzędzie itp. Pracownicy otrzymali zdalny 
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dostęp do systemów informatycznych urzędu z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie zasad 

bezpieczeństwa. Mimo trudności i ograniczeń praca urzędu przebiegała bez większych zakłóceń. Trzeba 

podkreślić, że okres pandemii spowodował zmianę w podejściu do załatwiania spraw w urzędzie. W roku 

2021 zaobserwować można było zwiększoną tendencję do załatwiania spraw elektronicznie.  

W szczególności współpraca na linii urząd-urząd, w tym wymiana korespondencji, przesunęła się na stronę 

narzędzi elektronicznych takich jak elektroniczna skrzynka podawcza, czy znaczne częściej w 2021 roku 

spotykane: e-podpis i korespondencja za pomocą środków komunikowania się na odległość. Tendencja tą 

należy ocenić  pozytywnie, skraca ona bowiem czas obiegu dokumentów, pozwala częściej na roboczo 

kontaktować się z zainteresowanymi oraz przynosi nieco oszczędności na tradycyjnych materiałach 

biurowych jak papier i tusz do drukarek. Oczywiście szersze wykorzystywanie tych możliwości w przyszłości 

musi odbywać się w sposób racjonalny, z uwzględnieniem potrzeby utrzymywania także tradycyjnych form 

kontaktów.  

Poniższe dane prezentują liczbę załatwionych w Urzędzie Gminy Hyżne w latach 2018-2021 spraw, 

z uwzględnieniem liczby decyzji administracyjnych: 

Komórka UGH 

Liczba 
załatwiony
ch spraw  
w 2019 r. 

Liczba 
załatwiony
ch spraw  
w 2020 r. 

Liczba 
załatwiony
ch spraw  
w 2021 r. 

W tym liczba 
wydanych 

decyzji 
administracyjny

ch w 2019 r. 

W tym liczba 
wydanych 

decyzji 
administracyjny

ch w 2020 r. 

W tym liczba 
wydanych 

decyzji 
administracyjny

ch w 2021 r. 

Referat 
Organizacyjny i 
Spraw 
Obywatelskich 

1472 2138 2656 32 19 22 

Referat 
Inwestycji i 
Gospodarki 
Nieruchomościa
mi 

595 797 748 123 103 173 

Referat Budżetu 
i Finansów 

9725 8233 7519 6532 6109 6577 

Urząd Stanu 
Cywilnego 

813 755 937 6 3 3 

Stanowisko ds. 
kadr i szkoleń 

1182 1251 n/d 0 0 n/d 

SUMA 13787 13174 11860 6693 6234 6775 
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Nazwa 
jednostki 

Liczba osób zatrudniona 
na koniec 2018 

Liczba osób zatrudniona 
na koniec 2019 

Liczba osób 
zatrudniona na koniec 

2020 

 
 

Liczba osób 
zatrudniona na koniec 

2021 

Urząd Gminy 
Hyżne 

24 24 

29 (23+6 pracowników 
zatrudnionych w trybie 

prac interwencyjnych na 
3 m-ce do 31.12.2020 

r.) 

26 (w tym 1 osoba 
zatrudniona w trybie 
prac interwencyjnych 

01.04.2021r. – 
31.12.2021 r. oraz 1 

osoba zatrudniona na 
zastępstwo). 

 

 
Rok 

Koszty funkcjonowania W tym  wynagrodzenia 

2018 
1 746 641,02 1 453 253,00 

2019 
1 657 201,37 1 325 241,42 

2020 1 814 669,16 1 380 121,18 

2021 2 477 307,41 1 845 294,83 

 

W 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w szkoleniach podnoszących wiedzę 

merytoryczną w zakresie kluczowych dziedzin związanych ze swoim zakresem czynności. Łącznie 

pracownicy wzięli udział w 59 szkoleniach, na kwotę 19 650,45 zł. Kierownictwo urzędu brało udział  

w kwartalnych forach (wójtów, skarbników, sekretarzy) na których następowała wymiana doświadczeń  

z kierownikami innych JST w zakresach aktualnie pojawiających się zagadnień i wyzwań wynikających ze 

zmian przepisów prawa. 

W roku 2021 z uwagi na potrzebę dostosowania obiektu Urzędu Gminy do wymagań 

przeciwpożarowych, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu w przypadkach braku zasilania 

energią elektryczną z sieci oraz prawidłowego działania wewnętrznej sieci internetowej, kontynuowano prace 
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modernizacyjne i remontowe. Do najważniejszych prac zaliczyć należy prace remontowo-modernizacyjne  

II piętra polegające na wymianie istniejącej stolarki drzwiowej, w tym stolarki o odpowiedniej odporności 

ogniowej m.in. do wydzielenia klatki schodowej, usunięcia palnych elementów okładzin ściennych na 

korytarzach, instalację oświetlenia ewakuacyjnego oraz modernizację istniejących opraw oświetleniowych  

w celu zapewnienia prawidłowego doświetlenia miejsc pracy, wykonanie nowych posadzek z płytek 

ceramicznych malowanie pomieszczeń oraz wykonanie nowej sieci komputerowej na remontowanej 

kondygnacji.  Na zewnątrz urzędu uporządkowano otoczenie i dokonano nowych nasadzeń. 

Podobnie jak w roku 2020 prowadzono systematyczną modernizację serwerowni urzędu, wraz  

z dalszą zmianą systemu zasilania awaryjnego, znacząco podnosząc poziom zabezpieczenia gromadzonych 

danych. Zmodernizowano układ klimatyzacji montując system pracy naprzemiennej oraz zamontowano 

czujnik temperatury z powiadamianiem sms. Systematyczna modernizacja serwerowni, prowadzona w miarę 

możliwości finansowych oraz z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania jest zadaniem na które 

kładziemy duży nacisk. Chcemy urzędu nowoczesnego, bezpiecznego i sprawnego. Skala zagrożeń 

płynących z zewnątrz, możliwość utraty lub wycieku danych, w tym danych osobowych, jak pokazują 

przykłady o wiele większych jednostek, jest dziś bardzo duża.  

Ze względu na znaczne koszty potrzebnych do przeprowadzenia prac zadanie realizowane jest 

etapami. Na rok 2022 przewidziano remont piętra czwartego oraz klatki schodowej z analogicznym zakresem 

robót jak wykonanych w roku poprzednim. 

W 2021 roku urząd zaangażowany był w przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego. 

Rozpoczął się on 1 kwietnia i trwał do 30 września 2021. W tym czasie w urzędzie prowadziliśmy stacjonarny 

punkt spisowy oraz organizowaliśmy punktu mobilne. Zajmowaliśmy się także promocją spisu i działaniami 

informacyjnymi, które przyniosły wymierny skutek w postaci wysokiego odsetka spisanych w tym 

najważniejszym od 10 lat badaniu statystycznym, mieszkańców naszej gminy. 

1 lipca 2021 r. uruchomiliśmy w urzędzie punkt programu „Czyste Powietrze”. Jest to kompleksowy 

program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 

wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców  

i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. 

Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki 

oszczędnościom finansowym. Dzięki uruchomieniu punktu mieszkańcy mogli formalności związane  

w programem załatwiać na miejscu, zamiast, jak do tej pory, mieszkańcy, udawać się w tym celu do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
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Podsumowując pracę urzędu w 2021 r. zauważyć trzeba, że przebiegała ona bez większych 

zakłóceń. Nie zanotowano krytycznych zagrożeń organizacyjnych bądź kadrowych. Powstałe w tym zakresie 

braki uzupełniano na bieżąco, a mimo pandemii oraz prac remontowych zapewniono sprawną obsługę 

klientów. Udało się także poszerzyć ofertę usług o te związane z programem „Czyste Powietrze” oraz 

przeprowadzić działania związane z Narodowym Spisem Powszechnym. 

 

 

 

4.2. GMINNY ZESPÓŁ EKONOM ICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ. 

 

Nazwa jednostki 
Liczba osób 

zatrudniona na 
koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2020 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2021 

GZEAS (administracja + dowóz uczniów) 10 10 9 9 

 

 
Rok 

Koszty funkcjonowania W tym  wynagrodzenia 

2018 
705 238,29 zł 496 032,41 zł 

2019 
737 876,05 zł 487 167,19 zł 

2020 
763 257,78 zł 535 143,93 zł 

2021 849 072,52 zł 573 782,10 zł 

 

W 2021 r. pracownicy GZEAS skorzystali z 18 kursów i szkoleń na łączną kwotę 11 002,00 zł. 

4.3. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W HYŻNEM. 
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W 2021 r. dotychczasowy Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSiR” w Hyżnem zmienił nazwę 

na Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem2. 

 

Nazwa jednostki 
Liczba osób 

zatrudniona na 
koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2020 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2021 

Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem. 13 13 14 17 

Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w ZUK związane jest z zatrudnieniem:  

 1 osoby na umowę o pracę na etacie pracownik gospodarczy (na stałe),  

 1 osoby na umowę zastępstwo za pracownika biurowego przebywającego na urlopie 

macierzyńskim (do czasu powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego), 

 1 osoby kończącą staż w zakładzie na stanowisku pracownika gospodarczego celem wypełnienia 

obowiązkowego zatrudnienia na okres 3 miesięcy po zakończeniu okresu stażu (tylko na okres 3 

miesięcy). 

 
Rok 

Koszty funkcjonowania W tym  wynagrodzenia 

2018 1 678 221,30 zł 703 965,67 zł 

2019 1 494 572,21 zł 702 983,20 zł 

2020 1 897 726,45 zł 732 607,30 zł 

2021 2 419 414,37 970 261,21zł 

Pracownicy ZUKiR wzięli w 2021 r. udział w 4 szkoleniachna kwotę 1040 zł: 

 

4.4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HYŻNEM. 

Nazwa jednostki 
Liczba osób 

zatrudniona na 
koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2020 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2021 

                                                      

 

 

2 Uchwała nr XXVIII/224/21 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Usług 

Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSiR” w Hyżnem. 
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GOPS w Hyżnem 7 7 6 6 

 

 
Rok Koszty funkcjonowania W tym  wynagrodzenia 

2018 463 864,35 zł 374 288,53 zł 

2019 
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 * 

2020 
519 362,00 zł ogółem, w tym: 
352 490,49 zł środki własne, 
166 871,51 zł środki zlecone 

427 027,64 zł ogółem, w tym: 
313 191,14 zł środki własne, 
113 836,50 zł środki zlecone 

2021 
524 810,45 zł ogółem, w tym: 
285 082,30 zł środki własne 

 

418 403,12 zł ogółem, w tym: 
227 676,74 zł środki własne 

* wraz ze składkami ZUS zasiłkobiorców w wysokości 169 834,70 zł 

Pracownicy GOPS wzięli w 2021 roku udział w 13 szkoleniach, na kwotę 3 741,40 zł. 
 

4.5. GMINNY OŚRODEK KULTURY W HYŻNEM. 

 

Nazwa jednostki 
Liczba osób 

zatrudniona na 
koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2020 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2021 

GOK w Hyżnem 6 (3,5 etatu) 4 (2,63 etatu) 3 (2,63 etatu) 
4 (2,83 etatu) w tym 
zatrudnienie na 3 m-

ce po stażu UP 

 

 
Rok Koszty funkcjonowania W tym  wynagrodzenia 

2018 
346 658,01 zł 116 698,30 zł +  składki  25 622,48 zł  

2019 377 354,47 zł 
ogółem, w tym: 

33 054,47 zł przychody własne 
344 300,00 zł dotacja z UG 

117 179,27 zł + składki 28 632,55 zł. 

2020 398 174,06 zł 
ogółem, w tym: 

68 587,40 zł - przychody własne 
329 586,66 zł -  dotacja z UG 

122 043,75  zł + składki 26 164,68 zł. 

2021 408 953,38 zł. 
Ogółem, w tym: 

25 736,50 zł.- przychody własne 
381 000,00 zł- dotacja UG 

173 438,25 zł (w tym składki 31 281,59 zł.) 

Uwaga: Podana wartość wynagrodzeń za lata 2018-2020 nie uwzględniała składek ZUS 
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Pracownicy GOK uczestniczyli w 3 szkoleniach. 

4.6. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HYŻNEM. 

Nazwa jednostki 
Liczba osób 

zatrudniona na 
koniec 2018 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2019 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2020 

Liczba osób 
zatrudniona na 

koniec 2020 

GBP w Hyżnem 4 (2,87 etatu) 4 (2,87 etatu) 4 (2,87 etatu) 4 (2,87 etatu) 

 

 
Rok 

Koszty funkcjonowania W tym  wynagrodzenia 

2018 216 957,31 zł 138 454,93 zł 

2019 222 346,40 zł 138 561,50 zł 

2020 239 267,56 zł 164 263,34 zł 

2021 246 498,65 zł 181 400,98 zł 

 

Wzrost kosztów wynagrodzeń w Bibliotece wynika z tego, że w 2021 r. wypłacono nagrodę 

jubileuszową dla pracownika  w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy. Dodatkowo 

miało miejsce wyrównanie płacy zasadniczej do minimalnego wynagrodzenia. 

Pracownicy GBP w 2021 r. uczestniczyli w 9 szkoleniach, których koszt wyniósł łącznie 407 zł. 

4.7. STATYSTYKA ŁĄCZNA DOT. ADMINISTRACJI . 
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Zmiana kosztów wynagrodzeń w urzędzie gminy w 2021 r. była znacząca. Wynika to ze wzrostu kwoty 

wynagrodzenia minimalnego, zwiększenia zatrudnienia o 1 etat (inwestycje) oraz wypłaty nagród 

jubileuszowych oraz odpraw związanych z przejściem na emeryturę w łącznej kwocie 116 980,88 zł. 

W 2021 r w urzędzie gminy oraz jednostkach podległych (bez szkół podstawowych) zatrudnionych było 

średnio 62 osoby.  

 

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.  

W raporcie za rok 2021, w odróżnieniu od raportów z lat ubiegłych, zrezygnowano z prezentacji 

wskaźników strategii w formie tabelarycznej, jako formy zbyt rozbudowanej i mało czytelnej. Strategia 

Rozwoju Lokalnego realizowana jest w duchu opisanej w niej wizji gminy Hyżne. Zgodnie z nią „Gmina Hyżne 

to jednostka efektywnie wykorzystująca potencjały, jakimi są: dogodna lokalizacja (w pobliżu stolicy regionu), 

warunki przyrodnicze, krajobrazowe i surowcowe, pozwalające na rozwój turystyki, oraz kapitał ludzki  
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i społeczny. Hyżne to gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta na turystów. To gmina, w której partnerstwo 

jest podstawą zarządzania i wyznaczania kierunków rozwoju”. Za tak zidentyfikowaną wizją gminy idzie 

misja, określana w strategii jako narzędzie określające „rolę władz samorządowych, jako głównego podmiotu 

odpowiedzialnego za kreowanie, inspirowanie oraz realizację zachodzących zmian zgodnie z przyjętymi 

założeniami”. Łącząc założenia określone wizją gminy Hyżne, z narzędziami jej realizacji wskazanymi przez 

misję strategii dochodzimy do wniosku, że w wymiarze ogólnym strategia gminy Hyżne realizowana była  

w 2021 roku poprzez całe spektrum działań opisanych w niniejszym raporcie. Każda z zrealizowanych  

w 2021 roku inwestycji, w szczególności inwestycje drogowe, ale i każda inicjatywa o wymiarze społecznym, 

czy kulturalnym przyczyniła się do realizacji celów strategii w sposób bezpośredni lub pośredni. Inwestycje 

drogowe, kanalizacyjne, inwestycje w obiekty sportowe, organizacja wydarzeń sportowych, kulturalnych 

prowadzone były, w miarę posiadanych środków bez zaniedbywania najważniejszych obszarów, zgodnie  

z zasadami kompleksowości i wielopłaszczyznowości. Decyzje w tym zakresie podejmowane były  

w partnerstwie (po konsultacjach z m.in. radnymi, sołtysami czy w trakcie zebrań wiejskich), bez 

dyskryminacji  i wykluczenia. Działania podejmowane były w sposób przejrzysty, w ramach obowiązujących 

procedur (przetargi), zaś społeczeństwo było o nich informowane poprzez komunikaty zamieszczane na 

www gminy, w mediach społecznościowych oraz w biuletynie informacji publicznej. 

Oczywiście nie jest tak, że udało się zrealizować wszystkie cele  operacyjne strategii wskazane  

w tabeli poniżej. Gmina posiada ograniczony potencjał finansowy i ludzki, działa w warunkach zmieniającej 

się dynamicznie sytuacji społeczno – gospodarczej, w ograniczeniach związanych z pandemią. 

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 
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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. 

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 
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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    

  

  

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 
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  4.2  Promowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród 
dzieci i młodzieży 

   

  Działanie 4.3 Promocja i 
wsparcie 
przedsiębiorczości 
społecznej w gminie 

    

 

  W stopniu zadawalającym realizowano cele określone w obszarze priorytetowym I „Infrastruktura 

techniczna i dostępność komunikacyjna”. Zarówno cel operacyjny I jak i cel operacyjny II tego obszaru 

(odpowiednio:  „Rozbudowa infrastruktury wodnej i wodno-ściekowej” i „Poprawa infrastruktury drogowej”) 

były realizowane poprzez  inwestycje drogowe i wodno – kanalizacyjne, o których mowa w rozdziale  

I niniejszego raportu. Cel operacyjny III tegoż priorytetu realizowano poprzez modernizację infrastruktury 

informatycznej urzędu oraz informowanie społeczeństwa o możliwości załatwiania spraw elektronicznie. 

Paradoksalnie, w realizacji tego celu pomogła pandemia – wiele osób wybierało rozwiązania umożlwiające 

załatwienie spraw przez Internet. 

Realizacja obszaru priorytetowego II „Gospodarka lokalna” odbywała się głównie w obszarze celu 

operacyjnego 1 „Rozwój turystyki jako wiodącego sektora gospodarki gminy Hyżne” w szczególności zaś 

działań mających na celu współpracę  na rzecz atrakcyjnej oferty turystycznej  (rozpoczęcie rozmów dot.  

wstąpienia naszej gminy do Związku  Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego) oraz promocji turystycznej 

gminy (poprzez wspieranie inicjatyw przyciągających do gminy osoby z zewnątrz: imprezy sportowe, Dni 

Gminy Hyżne, wydarzenia kulturalne).  Cel operacyjny 4 tego priorytetu tj. promocja i wspieranie lokalnej 

przedsiębiorczości realizowany był poprzez wsparcie przedsiębiorczości społecznej w gminie. Było to 

wsparcie merytoryczne i lokalowe dla  nowopowstałej na terenie naszej gminy spółdzielni socjalnej.   Należy 

przyznać, że w obszarze dywersyfikacji sektora rolnego  i poprawy jakości gospodarowania nie 

podejmowano działań poza tymi związanymi z promocją produktów lokalnych (poprzez zaangażowanie 

lokalnych twórców w tworzenie materiałów promocyjnych gminy).  

Obszar priorytetowy III „Kapitał ludzki i społeczny”  realizowany był w zakresie  wszystkich 3 celów 

operacyjnych. Cel  1  realizowano podnosząc standardy nauczania w placówkach gminnych poprzez 

realizację dużych programów „doposażających” szkoły, jak  „Laboratoria Przyszłości” czy „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”  i innych opisanych w części niniejszego raportu dotyczącej oświaty.  

Cel 2 realizowano promując tradycję i dziedzictwo kulturalne w ramach działań GOK Hyżne. Wystawy 

lokalnego rękodzieła prowadzone były przy okazji większości imprez plenerowych. Imprezy plenerowe, takie 

jak Dni Gminy Hyżne pomogły w realizacji celu 3 w zakresie inicjatyw na rzecz integracji mieszkańców gminy. 
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Inauguracja działalności Gminnej Rady Seniorów która miała miejsce w 2021 roku  oraz otwarcie Centrum 

Integracji i Rozwoju  „Stara Mleczarnia”  stworzyły nowe warunki dla aktywności społecznej mieszkańców 

oraz   przyczyniły się do promocji postaw partycypacyjnych wśród mieszkańców. 

Obszar priorytetowy IV „Jakość życia i ochrona środowiska” w zakresie celu operacyjnego 1  realizowany 

był  poprzez wzmocnienie potencjału OSP z terenu  gminy  (w styczniu 2021 r. witaliśmy nowy wóz bojowy 

dla OSP Brzezówka oraz rozpoczęła się budowa garażu na ten wóz). W realizacji celu pomogły też działania 

prewencyjne organizowanie wraz z Policją, a dotyczące tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Otwarcie Centrum Integracji i Rozwoju pozwoliło zintensyfikować działania na rzecz osób zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie aktywnych spotkań seniorom oraz grupom 

wsparcia, a także umożliwienie kontaktu z psychologiem, terapeutą oraz prawnikiem. Warto wspomnieć że 

pomoc prawna jest bezpłatna i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.  W zakresie poprawy 

jakości opieki zdrowotnej w gminie niestety nie udało się w 2021 roku podjąć skutecznych działań mających 

zmienić sytuację związaną z jakością usług medycznych świadczonych na terenie gminy. Na jedną z sesji 

rady gminy zaproszono przedstawicieli podmiotów świadczących takie usługi oraz organów 

odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie.  Cel operacyjny 2 realizowany był poprzez opisywane szerzej  

w rozdziale 4 niniejszego raportu prace modernizacyjne infrastruktury informatycznej urzędu. W zakresie 

podnoszenia standardów pracy jednostek gminy realizowano założone programy szkoleniowe o których 

mowa w rozdziale 4 raportu.  Cel operacyjny 3 zaś   w kontekście wykorzystania zasobów naturalnych gminy 

realizowano poprzez podjęcie działań mających na celu zdiagnozowanie jakości wód leczniczych  

w Nieborowie (pobranie próbek, analiza materiału na Akademii Górniczo Hutniczej, świadectwo jakości wód).  

W zakresie poprawy systemu zagospodarowania przestrzennego gminy nie podejmowano działań 

formalnych, zaangażowano natomiast mieszkańców gminy w  konsultacje założeń do koncepcji 

zagospodarowania przestrzeni publicznej w gminie Hyżne (ankieta internetowa w styczniu 2021 r.). 

O innych przedsięwzięciach, które również można  zakwalifikować do takich, które realizują założone 

cele strategii, więcej w rozdziale 6 raportu. 

Powyższe pozwala stwierdzić, że Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Hyżne na lata 2016-2025 w  była 

realizowana w roku 2021 w swych głównych kierunkach i założeniach. Prowadzi to do wniosku, że dokument 

ten właściwie zdiagnozował potrzeby lokalnej społeczności. Rozkład obszarów interwencji nie był 

równomierny, większy nacisk kładziono na kwestie związane z inwestycjami, jednak jest to naturalna 

konsekwencja powszechnie wyrażanych oczekiwań społecznych. Wspomnieć należy, że niepowodzeniem 

zakończyła się próba  sporządzenia strategii na lata 2021-2030 w roku 2021. Prace nad tym dokumentem 

trwają.
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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 założeniu przyczynić się 

miały do zniwelowania negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz 

dodatkowo przyczynią się do uporządkowania ładu przestrzennego i ożywienia gospodarczego. 

Zdecydowana większość z tych przedsięwzięć (tak ilościowo jak i kosztowo) w Programie dotyczy spraw 

związanych z rewitalizacją Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów. Założenia te są realizowane 

w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów”. 

Inwestycja jest 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 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. 

W zakresie pozostałych przedsięwzięć część było realizowanych w 2021 r wprost (np. Rajd 

Rowerowy im. Gen. W. Sikorskiego), część jest realizowana częściowo, w miarę posiadanych środków 

finansowych (np. cele przedsięwzięcia „Integracja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

włączenia i aktywizacji ludzi starszych”  osiągane są przy pomocy nieco odmiennych metod), zaś od części, 

jak np. od budowy stadionu gminnego, odstąpiono ze względu na brak środków.  Oceniając LPR na lata 

2017-2023 stwierdzić trzeba, że dokument ten wymaga aktualizacji.
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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 2021 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 

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 2021 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 2021 roku Gmina Hyżne sprawowała kontrolę nad stanem zachowania obiektów zabytkowych. 

Kościół, GOK, Dworek to obiekty, które są zachowane w dobrej kondycji, wiele działań remontowych  
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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 2021 roku Wójt Gminy Jawornik Polski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji  

lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. „Odbudowa i przebudowa linii wąskotorowej 

Kolei Dojazdowej relacji Przeworsk – Dynów” . Prace mają objąć m.in.  działki położone na terenie gminy 

Hyżne o nr ew. 419, 772, 642, 618, 608/2 – obręb Szklary. Remont i odbudowa na podstawie programu prac 

konserwatorskich na zabytku zespołu kolejki wąskotorowej wynikł na skutek zniszczenia podczas powodzi 

w 2020 r. 

 Również w 2021 roku realizowane były prace remontowo – konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym 

z terenu gminy Hyżne, a mianowicie przy Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem zlokalizowanego 

na działce o nr ewidencyjnym 1102 w miejscowości Hyżne.  

Poniesione nakłady finansowe ogółem: 

a) Dokumentacja  

Przedmiot umowy obejmował działania mające na celu  przygotowanie programu prac 

konserwatorskich, a w szczególności rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych 

do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania 

tego zabytku, określenie zakresu i sposobu prowadzenia prac konserwatorskich lub 

restauratorskich oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie 

celem jego zabezpieczenia. 

Wykonawca - Roman Dawidziak, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ARS 

RESTAURO” Roman Dawidziak, z siedzibą ul. Nazimka 2/34, 35-302 Rzeszów, posiadającą 

NIP 8131025967 i REGON 690267786 

– poniesiona kwota wydatków to 2 250,00 zł – środki własne; 

b) Wykonawstwo robót - Konserwacja zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem: 

A-310 z dnia 13.08.1989 r.  t.j. Gminny Ośrodek Kultury zlokalizowany na działce o nr 

ewidencyjnym 1102 w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne, będącej własnością Gminy 

Hyżne.  

Zakres robót obejmował odświeżenie kolorystyki, poprzez nałożenie dobranej powłoki malarskiej na 

odpowiednio przygotowanym podłożu. Bieżąca konserwacja zachowawcza powstrzymała symptomy 

początków destrukcji, utrwaliła oraz zabezpieczyła drewno i przywróciła elewacjom walory estetyczne.  
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Zakres prac konserwatorskich:   

 Malowanie elewacji drewnianej wraz z robotami towarzyszącymi. 

 Naprawa i malowanie powierzchni drzwi, desek balkonu i balustrad zewnętrznych. 

 Rusztowania 

Wykonawca - Firma Handlowo – Usługowa „Drew- Bis” Jan Biskup 35-122 Rzeszów ul. Franciszka Kotuli 80 

– poniesiona kwota wydatków to ogółem to 94 152,80 zł; 

Rodzaj kosztów  

Lp. Rodzaj kosztów  

 

Całkowity 
poniesiony  

koszt 

(w zł) 

 

w tym sfinansowany: 

ze środków 

własnych  
(w zł) 

 

z  innych źródeł  
(w zł) 

 

z dotacji 
Województwa     

(w zł) 

 

1.  
Malowanie elewacji drewnianej wraz z 
robotami towarzyszącymi 

55 298,75 11 093,00 0,00 44 205,75 

2.  
Naprawa i malowanie powierzchni 
drzwi, desek balkonu i balustrad 
zewnętrznych 

25 969,58 25 969,58 0,00 0,00 

3.  
Rusztowania 

 

7 143,17 7 143,17 0,00 0,00 

 

4. 

Programu prac konserwatorskich na 
zabytku 

2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 

 

5. 

Nadzór inwestorski nad realizacja 
zadania 

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

 

6. 
Kosztorysy, wypisy z rejestru gruntu 

1 241,30 1 241,30 0,00 0,00 

Ogółem  

 

94 152,80 49 947,05 0,00 44 205,75 

 

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.  

Zgodnie z Programem najważniejszymi kierunkami działań w zakresie ochrony środowiska, jest: 

 zapewnienie dobrego stanu w zakresie czystości powietrza i hałasu, 

 zapewnienie właściwej gospodarki odpadami, 

 zapewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej, 
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 zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, 

 bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii. 

Zapewnienie poprawnego stanu środowiska w zakresie czystości powietrza i hałasu w 2021 roku 

zrealizowano poprzez zamontowanie czujnika badania jakości powietrza w Gminie Hyżne. Ponadto 

zmodernizowano 2025 m dróg gminnych i 436 m dróg powiatowych.  

W zakresie zapewnienia właściwej gospodarki wodno-ściekowej rozbudowano sieć kanalizacyjną  

i wodociągową. W stosunku do roku 2020 zwiększono długość sieci kanalizacyjnej z 69,29 km do 77,3 km, 

a sieci wodociągowej z 109,83 km do 114,8 km. Przyłączono 58 domostw do sieci kanalizacyjnej, oraz 40 

do sieci wodociągowej. Dzięki tym działaniom zmniejszyła się ilość posiadanych zbiorników bezodpływowych 

(szamb). Ponadto przybyła 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków.  

Rok 2021 był rokiem przełomowym w zakresie gospodarki odpadami. Wraz z sąsiednimi gminami 

podjęto decyzję o utworzeniu celowego związku gmin do prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami. 

Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów, jak również stopień ich 

złożoności, zainspirowały gminy członkowskie do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem 

stała się idea powołania związku międzygminnego.  

Na podstawie sprawozdań o wytwarzaniu, zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, Gmina Hyżne za 2021 

rok uzyskała poziom 27,27 % w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych i szkła, oraz poziom 0,42 % w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W związku w powyższym Gmina Hyżne 

wywiązała się z obowiązku i osiągnęła wymagane poziomy określone w dokumentach unijnych i krajowych.  

W ramach gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów w 2021 roku z terenu gminy 

Hyżne zostało usuniętych 71,143 Mg azbestu. W roku 2021 usunięto ponad 42 tony więcej azbestu,  

a w stosunku do roku 2019 o 27 ton. Znaczny wzrost zutylizowanego niebezpiecznego odpadu wynika  

z przeprowadzenia dwóch zbiórek azbestu w 2021 roku oraz przeznaczeniu na ten cel większych środków 

w budżecie gminy. Dzięki realizacji krótkiego filmu zachęcającego do utylizacji azbestu i zwróceniu uwagi na 

jego szkodliwość prezentowanego mieszkańcom gminy Hyżne, poprawiła się świadomość ekologiczna 

społeczeństwa w zakresie negatywnego oddziaływania substancji szkodliwych na środowisko.  

 

5.6. GMINNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAM I  POZARZĄDOWYMI . 

Roczny Program Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został uchwalony 3 listopada 2020 roku Uchwałą 

Rady Gminy Hyżne Nr XXII/177/2 , po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji nad jego projektem  

z organizacjami pozarządowymi. 
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Głównym celem Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Hyżne, a organizacjami 

pozarządowymi. 

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. 

Strefa zadań publicznych, które zostały zrealizowane w roku 2021 we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi obejmowała zadania z zakresu: 

1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2021roku 

przedstawia poniższa tabela: 

Sfera pożytku 
publicznego 

Kwota 
przeznaczona 

w budżecie 
gminy Hyżne 

Nazwa zadania 
Data realizacji 

zadania 
Efekt 

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz 
ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

5 000,00 
„Razem sprzątamy 

naszą gminę – to nasz 
dom”  

01.04.2021 r. - 
30.04.2021 r. 

Organizacją wydarzenia zajęły się 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Wólce Hyżneńskiej. Za kwotę dotacji 
zakupiono worki na śmieci, 
jednorazowe rękawiczki, kamizelki 
odblaskowe, poczęstunek dla 
uczestników oraz pokryto koszt wywozu 
odpadów komunalnych zebranych 
podczas akcji. W każdym sołectwie 
prace koordynowali sołtysi. W akcji 
wzięło udział ok. 120 mieszkańców,  
którzy zebrali 3 tony śmieci. 
 

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

2 000,00 
„Bieg Szlakiem gen. 

Wł. Sikorskiego” 
04.06.2021 r. - 
18.06.2021 r. 

 Zadanie zostało zrealizowane przez 
„HALO” Hyżne. Trasę przebyło ok. 100 
osób. Każdy uczestnik, który zmierzył 
się i pokonał całą trasę biegu otrzymał 
koszulkę oraz pamiątkowy medal. Dla 
najlepszych, przewidziane były 
statuetki. Za kwotę otrzymanej dotacji 
pokryto koszt profesjonalnego pomiaru 
czasu oraz zabezpieczenia 
medycznego zawodników. 

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

2 000,00 
 „Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych” 
08.09.2021 r. - 
30.09.2021 r. 

Zadanie zrealizowane przez 
Stowarzyszenie „Szczep Niezłomnych”. 
Na dystansach 800 m, 3 km, 10 km 
oraz ok. 2222 km biegło 9090 
zawodników. Start oraz meta biegu 
zlokalizowane były przy Szkole 
Podstawowej w Hyżnem. Wszyscy 
zawodnicy po pokonaniu mety 
udekorowani zostali pamiątkowymi 
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medalami, a zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca na podium otrzymali puchary.  
Z dotacji uzyskanej z Gminy Hyżne 
zakupiono artykuły spożywcze, puchary 
oraz medale. 

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

7 000,00 
„Puchar Wójta Gminy 
Hyżne w piłce nożnej” 

09.07.2021 r. - 
30.09.2021 r. 

 W turnieju wzięły udział 3 drużyny 
piłkarskie utworzone przez 
mieszkańców gminy Hyżne, Zawody te 
odbyły się na stadionie sportowym w 
Dylągówce. Organizacją zajął się 
Ludowy Klub Sportowy Tatyna 
Dylągówka, Z dotacji sfinansowano 
m.in. obsługę sędziowską oraz 
medyczną, wynajem nagłośnienia, 
zakup pucharów oraz nagród dla 
zawodników, usługę fotografa oraz 
spikera, posiłki dla uczestników. 

podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji narodowej i 
pielęgnowanie 
polskości oraz 
rozwoju 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej 

6 000,00 
„Dożynki w Gminie 
Hyżne z tradycją i 

historią w tle” 

09.08.2021 r. - 
31.08.2021 r. 

Za organizację zadania odpowiedzialne 
były członkinie Stowarzyszenia 
Krzewienia Tradycji i Kultury w 
Hyżnem. Dzięki dofinansowaniu z 
budżetu Gminy zakupiły wszystkie 
niezbędne produkty żywnościowe 
potrzebne do przygotowania 
poczęstunku dla bardzo szerokiego 
grona osób. Szacuje się, że na dożynki 
przybyło ok. 500 osób 

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym 

3 000,00 

„Moja przygoda z 
pływaniem – 

profilaktyka przez 
sport” 

07.07.2021 r. - 
31.08.2021 r. 

Zajęcia odbywały się na basenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Łańcucie przez okres trzech tygodni, 
od poniedziałku do piątku, podczas 
których 20 uczniów z różnych szkół z 
terenu naszej gminy doskonaliło swoje 
umiejętności pływania. Gmina Hyżne 
sfinansowała koszt transportu. 
Uczestnicy ponosili jedynie wydatek 12 
zł za każde zajęcia, które były 
prowadzone przez instruktorów nauki 
pływania. 

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym 

10 000,00 

„Organizacja półkolonii 
profilaktycznej dla 
dzieci i młodzieży 

zagrożonych 
dysfunkcją z terenu 

gminy Hyżne” 

26.07.2021 r. - 
31.08.2021 r. 

W ramach zadania zorganizowano 2 
turnusy, po 5 dni każdy. Uczestnicy 
mieli zapewnione pełne wyżywienie 
oraz całodzienne atrakcje (m.in. zajęcia 
na ściance wspinaczkowej w 
Rzeszowie, szukanie w lesie skarbów  
z mapą w ręku, zajęcia naukowe, 
artystyczne). W półkoloniach wzięło 
udział 30 osób.   
 

SUMA 35 000,00 zł 

 

5.7. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. 

Gminny Program Wspierana Rodziny na lata 2020-2022 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady 

Gminy Hyżne Nr XVIII/137/20 z dnia 03 kwietnia 2020 r. Celem głównym programu jest pomoc dla rodzin 

zamieszkujących na terenie gminy Hyżne w stworzeniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci  
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w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu 

obowiązków opiekuńczo – wychowawczych 

Zgodnie z w/w programem w 2021 r. 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 4 placówkach), pomoc została 

udzielona 83 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, stałe, pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym zasiłki celowe 

na zakup żywności) pomocy udzielono 167 rodzinom; 

 pomoc w formie pracy socjalnej dla 61 rodzin; 

 wsparcie w formie asystenta rodziny (6 rodzin uzyskało wparcie); 

 wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

(3 rodzinom udzielono takiej formy pomocy); 

 wsparcie w formie usług opiekuńczych dla 4 rodzin (w tym 2 rodziny z dziećmi z orzeczoną 

niepełnosprawnością do 16-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 433 rodzin, 

 realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów dla 18 rodzin; 

 realizację świadczeń wychowawczych w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

500+  dla 884 rodzin; 

 wydawanie Kart Dużej Rodziny dla 26 rodzin, wydano 81 kart; 

 finansowanie pobytu dwójki dzieci w Domu dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” w Łące. 

 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 2021, który realizowany był przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wólki 

Hyżneńskiej, Grzegorzówki i Brzezówki oraz PCK w Rzeszowie (łącznie wydano 239 skierowań), 

 współpracę z Kuratorium Oświaty celem zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy 

8 dzieci skorzystało z wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach, 

organizatorem był Caritas Diecezji Rzeszowskiej; 
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 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 41 rodzin. 

 współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” w ramach Szlachetnej Paczki – ze wsparcia skorzystało 

12 rodzin. 

W okresie od stycznia 2021 do grudnia 2021 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, W okresie od stycznia do grudnia 2021r. asystenturą 

objętych było 6 rodzin ( w tym 2 rodziny na podstawie ustawy  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  

w ciąży i rodzin "Za życiem"). 

 

5.8. GMINNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Rada Gminy Hyżne Uchwałą Nr XXVI/207/21 z 5 lutego 2021 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Program realizowany był ze środków uzyskanych 

z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń alkoholowych na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2021 roku 

wyniosły 69 742,17 zł. Ponadto uzyskano dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 

w wysokości 7 469,76 zł, co łącznie daje kwotę 77 211,93 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 74 

812,24 zł (w tym 2 000,00 zł na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii). 

Wykorzystanie środków obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Przeznaczenie koszty 

1. Koszty opłat sądowych za złożenie wniosku o przymusowe leczenie:  805,00 zł 

22. Wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji 4 560,00 zł 

33. 
Sfinansowanie uczestnictwa dzieci w zajęciach na basenie MOSiR w Łańcucie, 
prowadzonych przez instruktorów nauki pływania 

3 000,00 zł 

44. Sfinansowanie uczestnictwa 30 dzieci w półkoloniach profilaktycznych podczas wakacji 10 000,00 zł 

55. 

Sfinansowanie programu profilaktycznego, rekomendowanego przez PARPA, „Debata”, w 
którym udział wzięli uczniowie kl.VII-VIII ze szkoł podstawowych w Grzegorzówce, Wólce 
Hyżneńskiej, Dylągówce oraz Szklarach. Celem programu było wzmocnienie postaw pro-
abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej 

3 600,00 zł 

66. 

Przeprowadzenie akcji przeciw nietrzeźwym kierowcom na terenie Gminy Hyżne, we 
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie i Komisariatem Policji w Tyczynie. 
Policja kontrolowała trzeźwość kierowców i wręczała ulotkę informacyjną na temat 
konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu wraz  
z kamizelką odblaskową z logo Gminy Hyżne 

3 000,00 zł 

77. 
 Zorganizowanie Szkolnego Pucharu Wójta w piłce nożnej. W ramach tego zadania, które 
odbywało się przez 2 dni na orliku przy Szkole Podstawowej w Hyżnem uczniowie klas I-
VIII ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy rozegrali mecze w piłce nożnej w 

3 068,97 zł 
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trzech kategoriach wiekowych. Ze środków gminnych zakupiono puchary, medale, 
sfinansowano poczęstunek oraz usługę fotografa 

88. Wyposażenie Centrum Integracji i Rozwoju „Stara Mleczarnia” (meble, laptop, drukarka) 12 127,73 zł 

9. 
Wykonanie reklamy na budynku Centrum Integracji i Rozwoju „Stara Mleczarnia” oraz 
zamontowanie na drzwiach tzw. mrożonego szkła. 

4 154,94 zł 

10. Koszty funkcjonowania świetlicy profilaktyczno-wychowawczej 8 904,63 zł 

11, 
Koszty wynagrodzeń dla psychologa, terapeuty ds. uzależnień, sprzątaczki, osób 
prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktyczno-wychowawczej 

16 432,21 

12. Opłaty za media 3 158,76 zł 

13. 

Realizacja programu profilaktycznego, rekomendowanego przez PARPA, „Archipelag 
Skarbów” dla uczniów klas VIII ze Szkoły Podstawowej w Hyżnem i Brzezówce oraz 
przeprowadzenie spotkania z rodzicami oraz szkolenia dla Rady Pedagogicznej. Zadanie 
zostało wykonane przez Fundację Wychowanie i Profilaktyka w Domu Ludowym w 
Brzezówce i trwało 2 dni. 

2 000,00 zł 

SUMA 74 812,24 zł 

 

Gmina Hyżne w 2021 roku partycypowała w kosztach związanych z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień 

w Rzeszowie w kwocie 2 262,00 zł. W ramach tej kwoty do Izby Wytrzeźwień dowieziono  

ośmiokrotnie  osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie naszej gminy.  

W 2021 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem. Komisja odbyła 13 

posiedzeń, wydała 6 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadziła 9 spraw  

o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Komisja skierowała 3 wnioski do Sądu Rodzinnego  

w Rzeszowie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego oraz skierowała 3 osoby na badanie 

przez biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu. 

Na dzień 31 grudzień 2021 r. w Gminie Hyżne działało 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

w tym dwa bary. 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) 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwo w miejscu sprzedaży; 

3) 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18% poza miejscem sprzedaży; 

4) 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% poza miejscem sprzedaży. 

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Hyżne: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Wartość sprzedaży 

napojów 

alkoholowych do 

4,5 % oraz piwo 

1 600 525,47 zł 1 735 603,70 zł 1 822 300,12 zł 2 024 069,00 zł 1 804 900,11 zł 
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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 122 666,87 zł 135 424,34 zł 

Wartość sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

powyżej 18 % 

zawartości alkoholu 

1 072 398,76 zł 1 099 563,42 zł 1 196 816,22 zł 1 275 392,81 zł 1 418 614,58 zł 

SUMA 2 817 848,02 zł 2 981 155,39 zł 3 126 466,04 zł 3 422 129,31 zł 3 358 939,03 zł 

 

 

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; 

2817848,02
2981155,39

3126466,04
3422129,31 3358939,03

163307,37 145310,65
295663,27

-63190,28
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alkoholowych
wartość różnica
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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 20212 roku w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

zrealizowano program profilaktyczny, rekomendowany przez PARPA, „Archipelag Skarbów”. 

Uczestnikami byli uczniowie z klas VIII ze Szkoły Podstawowej w Hyżnem i Brzezówce. Przeprowadzono 

także spotkania z rodzicami oraz szkolenia dla Rady Pedagogicznej. Zadanie zostało wykonane przez 

Fundację Wychowanie i Profilaktyka w Domu Ludowym w Brzezówce i trwało 2 dni. Podstawowym celem 

programu było wsparcie młodzieży i pomoc w odnalezieniu się w sytuacji społecznej, związanej  

z epidemią oraz nauka umiejętności radzenia sobie w innych sytuacjach kryzysowych, poprzez 

skierowanie uwagi na kluczowe, z punktu widzenia nastolatka, cele życiowe. Koszt: 2 000,00 zł. 

 

6. Ogólne podsumowanie działalności wójta 

oraz stanu gminy. 

Jak ocenić rok 2021? Można by pewnie dużo pisać o pandemii, która trwała cały ten czas. Ale 

funkcjonowaliśmy w niej wszyscy i jak dziwnie by to nie zabrzmiało, nauczyliśmy się z nią żyć. Dotknęła 

każdego, utrudniła i skomplikowała wiele spraw, przerywając łańcuchy dostaw, powodując niedostępność 

niektórych towarów i wzrost cen tych dostępnych. Skutki? Wszyscy je znamy, bo wszyscy, niezaleznie czy 

w budżecie gminy, czy w budżetach domowych, równie mocno je odczuliśmy. Nie będę więc kontynuował 

tego wątku, a skupię się nad tym, co istotne - na zmianach, jakie zaszły w otaczającej nas rzeczywistości  

w tym okresie.  

Pierwsze słowo, jakie przychodzi mi do głowy gdy myślę o roku 2021 to „dylemat”. Drugie to „kompromis”. 

A trzecie to… „pieniądze”. Spytacie Państwo, dlaczego akurat te? I dlaczego akurat w tej kolejności? Dlatego, 

że z pieniędzmi pozornie nie było najgorzej, w szczególności jeśli popatrzeć na środki zewnętrzne, jakie 

udało się nam pozyskać. Przyznać trzeba, że otwarte zostały dla samorzadów nowe źródła finansowania. 

Ale za tymi pieniędzmi za każdym razem przychodził dylemat: do każdej dofinansowanej inwetsycji musimy 
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dołożyć swoje pieniądze… Powstaje więc pytanie: czy właściwe jest, w kontekście sytuacji finansowej gminy, 

realiozwanie inwestycji, gdy będzie się to za każdym razem wiązało z dodatkowym zadłużeniem gminy 

(przecież każdorazowo trzeba znaleźć swoje środki na wkład własny, co oznacza niejednokrotnie 

koniecznośc zaciągnięcia kredytu). Z drugiej strony, jak tu nie inwestować, jeśli jest okazja, która drugi raz 

może się nie powtórzyć. No bo czy dofinansowanie na poziomie 90, a nawet 95% do drogi czy kanalizacji 

nie jest okazją? Oczywiście że jest, i rozpatrując te dylematy, zasięgając opinii Radnych Gminy Hyżne, 

znając oczekiwania mieszkańców, decydowałem: robimy! I to jest ten kompromis, to trzecie słowo. 

Kompromis ma to do siebie, że nigdy nie zadowala w pełni. Jest jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem 

jeśli chodzi o bilans potencjalnych zysków i strat. Tak, prowadzone w gminie inwestycje zawsze są jakimś 

kompromisem pomiędzy tym, czego chcemy, czego oczekujemy, a tym na ile możemy sobie pozwolić 

finansowo, dysponując takim, a nie inym potencjałem operacyjnym.  

W tym kontekście rok 2021 był szczególny. W październiku otrzymaliśmy niemal 10 milionów złotych  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwotę, jak na gminę tej wielkości, 

ogromną. Z puli tej 5,7 mln przeznaczyliśmy na modernizację dróg, zaś 4,2 mln na wodociąg i kanalizację. 

W roku objętym raportem trwały prace związane z przygotowaniem tych inwestycji (dokumentacja, 

pozwolenia, etc.) zaś wykonanie nastąpi w roku 2022 i 2023. Aby pokazać, jak takie dofinansowanie ma się 

do tego, co napisałem wyżej o dylematach i kompromisach, muszę wybiec w przyszłość, do roku 2022, kiedy 

rozstrzygnęliśmy przetargi na te inwestycje. Oferty były wyższe i do obu tych inwestycji musieliśmy dołożyć 

po ok. milionie złotych. Tak więc wydaliśmy z budżetu gminy dwa miliony złotych. Ale inwestując te 2 mln zł, 

zyskamy infrastrukturę o wartości niemal 12 mln zł. Jednocześnie pomniejszymy zdolność inwestowania  

w innych, nieobjętych dofinansowaniami obszarach, o dwa miliony złotych. Dylemat, kompromis, pieniądze.  

Rok 2021, co mnie bardzo cieszy, nazwać też możemy rokiem współpracy z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego. Współpracy, która jestem o tym przekonany, przyniesie owoce w przyszłości. We 

wrześniu 2021 roku wraz z gminami Błażowa, Dynów, Lubenia oraz Miastem Dynów utworzyliśmy Celowy 

Związek Gmin "Eko-Logiczni". Jest to pierwszy na Podkarpaciu związek międzygminny, który będzie 

realizował zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i pierwszy w Polsce, który został utworzony 

po ośmioletnim funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kraju. Głównym 

założeniem jakim kierowaliśmy się przy tworzeniu związku było zahamowanie lawinowego wzrostu cen za 

gospodarowanie odpadami (na który to wzrost, jako na jeden z głównych problemów, wskazywałem  

w poprzednim raporcie). Pierwsze efekty tego kroku będą widoczne w roku 2022.  

W grudniu 2021 r. dołączyliśmy do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nie 

ukrywam, że dołączenie do ROF-u było jednym z moich głównych celów od momentu kiedy objąłem 

stanowisko wójta. Jestem wdzięczny Radzie Gminy Hyżne za wsparcie w tym zakresie. Takich okazji jak ta, 
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by znaleźć się w elitarnym gronie gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, nie możemy 

marnować. Obecnie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje obszar 15 gmin: Gmina Miasto Rzeszów, 

Gmina  Błażowa, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów 

Małopolski, Gmina Hyżne, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, 

Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn. By zorientować się, jakie korzyści daje członkostwo w ROF-ie 

wystarczy spojrzeć na jakim etapie rozwoju są gminy będące od dawna członkami tego stowarzyszenia. 

Gminy o podobnym potencjale do naszej, o podobnej wielkości i liczbie mieszkańców, dzięki wstąpieniu do 

ROF-u kilka lat temu, mają już rozwiązane problemy, z którymi my dopiero się stykamy, jak kompleksowa 

rewitalizacja, inwestycje w OZE, czy wreszcie transport publiczny. Jeśli chodzi o ten ostatni, w roku 2021 

także zaszły ważne zmiany, których efekty być może nie były widoczne w roku 2021, ale będą w przyszłości. 

Wrzesień 2021 był to bowiem także miesiąc, w którym dołączyliśmy do Związku Gmin „Podkarpacka 

Komunikacja Samochodowa”. Związek ten skupia 14 gmin z tereny naszego powiatu i odpowiada za 

organizowanie transportu zbiorowego na ich terenie. Była to trudna decyzja i za nią także chce podziękować 

Radzie Gminy Hyżne. Decyzja trudna, bo wiążąca się z dużymi kosztami. Jednocześnie decyzja słuszna  

i konieczna, pozwalająca bowiem rozwiązać, również w kompromisowy sposób, największy problem roku 

2020, o którym pisałem w poprzednim raporcie, czyli problem skomunikowania naszej gminy z Rzeszowem. 

Przy czym pamiętajmy, że za tą poprawę będziemy musieli sporo zapłacić. Wreszcie, w kontekście 

współpracy z innymi JST zaznaczyć trzeba, że w 2021 roku rozpoczęły się rozmowy na temat wstąpienia 

naszej gminy do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, które może dać nam nowy impuls 

rozwoju sektora turystycznego.  

W roku 2021 udało się także zrealizować wiele inwestycji, o których wszystkich nie będę tutaj pisał, 

opisane są ze szczegółami w innych rozdziałach raportu. Chcę jedynie podkreślić te ważniejsze. Wreszcie 

zakończyliśmy budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Grzegorzówce. Otwarcie miało miejsce  

1 września. Udało się więc zakończyć inwestycję, którą w ostatnim raporcie zaliczyłem do wyzwań na rok 

kolejny. Drugą istotną inwestycją, która moim zdaniem ma duży wpływ na życie społeczne naszej gminy, 

było otwarcie Centrum Integracji i Rozwoju „Stara Mleczarnia”, które niemal od razu stało się miejscem 

ożywionego życia społecznego oraz cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na usługi tam 

świadczone. Cieszę się, że udało się przy tym odpowiednio uporządkować i nadać nowy kształt otoczeniu 

budynku. 

Wydarzeniami, na które także chcę zwrócić Państwa uwagę, były:  

 powstanie Gminnej Rady Seniorów (także „zadomowionej” w „Starej Mleczarni”). Wierzę, że 

aktywny udział Seniorów w naszym życiu publicznym przyniesie wszystkim wiele korzyści. 
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 Dni Gminy Hyżne, które zgromadziły bardzo dużą publiczność, stając się okazją do wspólnej 

zabawy i integracji oraz promocji naszej Gminy. 

Jak więc podsumować rok 2021? Powyżej chciałem podsumować to, co moim zdaniem zasługiwało na 

szczególną uwagę. Poniżej zaś prezentujemy dane statystyczne, jakie corocznie publikuje Główny Urząd 

Statystyczny. Jest to „obraz gminy” na tle innych gmin z naszego regionu. Zachęcam do przeanalizowania  

i zwracam uwagę, że nasza gmina w zakresie wskaźników „dochód na mieszkańca” oraz pozyskiwania 

funduszy unijnych w roku 2020 (bo za ten okres dostępne są dane) zajmuje bardzo wysokie miejsce. W tym 

ostatnim wskaźniku awansowaliśmy z miejsca 13 w roku 2017 na 2 w roku 2020! Niestety są i miejsca,  

w których mamy jeszcze wiele do nadrobienia. Szczegółowe dane dot. wszystkich wskaźników dostępne są 

na https://svs.stat.gov.pl/. 
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Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy wspierali gminę w działaniach w roku 2021. Dziękuje 

Radnym, Sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym, oraz wszystkim których 

tu nie wymieniłem, a którzy pomogli w realizacji zadań dużych, jak budowa dróg, kanalizacji, ale i tych 

mniejszych, jak remonty dwóch placów zabaw przy szkołach w Szklarach i Grzegorzówce, malowanie dachu 

na remizie w Grzegorzówce, sprzątanie gminy, organizacja imprez plenerowych i wielu inicjatyw, których nie 

sposób wszystkich wymienić.  

Jestem przekonany, że dzięki współpracy możemy osiągnąć jeszcze więcej! 
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