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RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2020  

 

Raport o stanie gminy zgodnie z  art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) jest przedkładany 
Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju za poprzedni rok do dnia 31 maja bieżącego 
roku. Poniższy dokument - raport o stanie gminy jest składany przez Burmistrza 
Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020 r. 

Raport o stanie gminy jest podstawą do przeprowadzenia przez Radę głosowania 
nad wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój. Raport o stanie gminy 
rozpatruje Rada na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium. Raport o stanie gminy jest rozpatrywany  
w pierwszej kolejności.  

Przed przedstawieniem raportu należy zaznaczyć, że rok 2020 r. był szczególny pod 
względem funkcjonowania administracji samorządowej oraz jej jednostek 
organizacyjnych. W dniu 20 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, został 
ogłoszony stan epidemii od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania w związku  
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 491 z późn.zm.). Stan 
epidemii spowodował szereg działań, które dotychczas nie były wprowadzane, ale  
w obecnym stanie okazały się niezbędne do utrzymania ciągłości funkcjonowania 
administracji samorządowej. Urząd Gminy od momentu ogłoszenia stanu epidemii 
wprowadził nowe zasady obsługi klientów uwzględniając wprowadzone reżimy 
sanitarne, które są utrzymywane do chwili obecnej. Należy zaznaczyć, że 
wprowadzone reżimy nie ograniczyły możliwości załatwiania spraw. Urząd przez cały 
czas epidemii w 2020 r. funkcjonował i nie zaprzestał działalności do chwili obecnej. 
Praca zdalna była wprowadzona okazjonalnie w sytuacjach tego wymagających. 
Pracownicy uczęszczali do pracy i na bieżąco wykonywali swoje obowiązki.  

Rozdział I –  Sprawy majątkowe i finansowe Gminy w 2020 r.  

Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na 31.12.2020 r. przedstawia 
poniższa tabela: 

Kategoria środków trwałych Wartość środków 
trwałych 

Wartości niematerialne i prawne 6 361,97 

Grunty 8 891 869,28 

Budynki i budowle 63 192 146,78 

Urządzenia techniczne i maszyny 263 883,71 

Środki transportu 249 442,88 

Pozostałe wyposażenie  131 182,40 

Środki trwałe w budowie (inwestycje) 1 661 524,20 

 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2020 r. 
to kwota 9 839 087,56 zł. 

Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 846 577,94 zł. 

Wskaźnik dochodów własnych Gminy w dochodach ogółem za 2020 r. wynosi 
27,30%. 
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtuje się na poziomie 
9,85%. 

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 38,23 %. Gmina 
posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  
o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2020 r. wynosi 20 676 250 zł. Gmina w 2020 r. 
spłaciła kredyty i pożyczki w planowanej kwocie 2 532 684 zł. 

Zestawienie dochodów wykonanych Gminy na 31.12.2020 r. przedstawia poniższa 
tabela: 

Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r. Kwota w zł 

Ogółem 55 633 673,49 

w tym m.in.  

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 266 281,50 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 762 772,93 

Podatek rolny od osób prawnych 5 509,00 

Podatek rolny od osób fizycznych 236 420,54 

Podatek leśny od osób prawnych 35 139,00 

Podatek leśny od osób fizycznych 4 703,70 

Opłata uzdrowiskowa 898 716,20 

 

Pełne dane finansowe dotyczące finansów Gminy Iwonicz-Zdrój i mienia gminnego 
zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r., sprawozdanie finansowe za 
2020 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  
za 2020 r. 

 

Rozdział II - Działalność inwestycyjna oraz remontowa w 2020r. w tym 
dotycząca dróg gminnych  

I. Przebudowa odcinka drogi ul. Braci Kazurów w Iwoniczu-Zdroju. 
1. Roboty realizowane były na podstawie umowy  IR/272/8/2020/IZ z dnia 
25.08.2020 r., a Wykonawcą robót była Firma DROGBUD Golcowa PRO sp. z o.o. 
Wybór oferty Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Wartość robót drogowych – 867 963,27 zł  
 
W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonano: 
-  przebudowę odcinka gminnej drogi publicznej Nr 114604R w Iwoniczu-Zdroju ul. 
Braci Kazurów w km. 0+000 – 0+469 w granicach istniejącego pasa drogowego. 
-   przebudowę łącznika bocznego zlokalizowanego na działce 1384/4, 

-   przebudowę skrzyżowania w km 0+000 z ul. Aleksiewicza i ul. Cybulskiego, 
-   przebudowę skrzyżowania w km 0+469 z łącznikiem ul. Braci Kazurów, 
- studzienki z kratami deszczowymi oraz przykanalików z podłączeniem do 
istniejących studzienek kanalizacji deszczowej, 
-   rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, 
-   przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, 



3 

 

-  utwardzenia części terenu dla potrzeb ulicy oraz wykonania jednostronnego 
chodnika z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz 
kruszywa łamanego,  
-   utwardzenia poboczy kruszywem łamanym, 
- dostosowania wysokościowego pokryw studzienek obcych infrastruktury 
technicznej kolidujących z przebudową drogi, 
-   przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, 
- zabezpieczenie powierzchniowe skarp m.in. prefabrykowanymi elementami 
oporowym, 
-  wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją, 
Zestawienie  powierzchni  zagospodarowania  terenu: 
-  powierzchnia  jezdni  bitumicznej    -    563,59 m2 
-  powierzchnia  chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm  -    651,90 m2 
-  powierzchnia  zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm           -      80,10 m2 
-  powierzchnia  cieku z kostki betonowej gr. 10 cm   -    105,36 m2 
-  powierzchnia  podbudowy  z  gruntu  stabilizowanego  cementem-3 623,46 m2 

-  powierzchnia  podbudowy  z  kruszywa łamanego  -    225,50 m2 
 
Roboty zakończono 30 listopada 2020 r.  
 
II. „Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Wschodniej na potoku 
Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna 
i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przedmiotowego przepustu oraz 
budowa dwóch lamp ulicznych o zasilaniu z odnawialnych źródeł energii wraz 
z remontem ul. Wschodniej dz. nr ewid. 962 w Iwoniczu-Zdroju”. 
Roboty realizowane były na podstawie umowy IR/272/3/2020/IZ z dnia 
30.03.2020 r., a  Wykonawcą  robót  była Firma  DROGBUD  Golcowa  PRO sp.  
z o.o.  
Wybór  oferty  Wykonawcy robót  dokonano  w  postępowaniu  o  zamówienie  
publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego. 
Wartość  robót  wg  umowy  wyniosła 255 596,36 zł. 
Realizacja  umowy  obejmowała: rozbiórkę i budowę nowego przepustu w ciągu ul. 
Wschodniej na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz  
z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie 
przedmiotowego przepustu oraz budowa dwóch lamp ulicznych o zasilaniu  
z odnawialnych źródeł energii na działkach nr ewid. 962.  
Zakończenie robót nastąpiło wg protokołu odbioru robót w dniu 08.07.2020 r.  
 
III. Wykonanie placu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
w Iwoniczu-Zdroju. 
a) Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna placu wykonana została na podstawie 
zamówienia  nr  IR.7011.34.2.2020.RI  z  dnia  10.03.2020 r. Wykonawcą koncepcji 
była  firma  Zespół  Architektów  Ungeheuer sp. z o.o. ul. Lewakowskiego 25, 38-
400 Krosno. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu poprzez  
rozeznanie  rynku tego typu usług  drogą  telefoniczną. Wartość usługi wg 
zamówienia  wyniosła 4 200,00 zł.  
b) Wykonanie mapy  do  celów  projektowych  działki  o  nr  ewid. 5468  położonej  
w  Iwoniczu-Zdroju  na  podstawie  zamówienia  IR.7011.35.1.2020.RI  z  dnia  
07.05.2020 r. nr 14/2020. Wykonawcą  mapy  było  Przedsiębiorstwo  Usług  
Geodezyjnych  Marcin  Jucha w Krośnie. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  
dokonano  w  postępowaniu poprzez rozeznanie  rynku  drogą  telefoniczną.  
Wartość  usługi  wg  zamówienia  wyniosła 1 200,00 zł.  
c) wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
dwóch wiat stalowych, rampy rozładowczej, wagi najazdowej, utwardzenia terenu, 



4 

 

instalacji oświetleniowej oraz hydrantu p.poż w ramach zadania: Budowa PSZOK  
w Iwoniczu   -Zdroju. 
Projekt budowlany został opracowany przez firmę  Zespół  Architektów  Ungeheuer 
sp. z o.o. ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno na podstawie umowy nr 07/06/2020 
z dnia 16.06.2020 r. Wartość  wykonania projektu budowlanego wg  umowy  
wyniosła 24 999,00 zł. 
 
IV. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z rozbudową 
wewnętrznej instalacji gazowej w obiekcie Szkoły Podstawowej w Lubatowej. 
Projekt budowlany wykonany został na podstawie umowy nr 03/02/2020 z dnia 
14.02.2020 r. Wykonawcą projektu był P. Janusz Niezgoda prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą  Usługi  Projektowe  i  Nadzory  WEKTOR  Janusz  Niezgoda 
w Krośnie. Wybór  oferty  Wykonawcy  usługi  dokonano  w  postępowaniu  w formie 
zapytania ofertowego.  Wartość  usługi  wg  umowy:  17 835,00 zł. W chwili 
składania raportu rozpoczęto  realizację zadania inwestycyjnego. 
 

V. Przebudowa kotłowni gazowej z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej  
w obiekcie Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju. 
Projekt budowlany wykonany został na podstawie umowy nr 09/06/2020 z dnia 
17.06.20 r., a Wykonawcą projektu był P. Janusz Niezgoda prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą  Usługi  Projektowe  i  Nadzory  WEKTOR  Janusz  Niezgoda 
w Krośnie. Wybór  oferty  Wykonawcy  usługi  dokonano  w  postępowaniu  w formie 
zapytania ofertowego. Wartość  usługi  wg  umowy wyniosła:  15 990,00 zł.  
W chwili składania raportu  rozpoczęto  realizację zadania inwestycyjnego. 
 
VI. Remont utwardzenia w technologii betonowej kostki brukowej terenu przy 
Szkole Podstawowej im ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. 
Roboty realizowane były na podstawie umowy 03/07/2020 z dnia 09.07.2020 r.,  
a  Wykonawcą  robót  była Firma  DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany 
reprezentowany przez P. Tadeusza Drozda z siedzibą w  Rymanowie-Zdroju.  
Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu w formie   zapytania 
ofertowego. Wartość  robót  wg  umowy  wyniosła:  134 178,67 zł. 
Realizacja  umowy  obejmowała: częściową rozbiórkę terenu z połamanych płyt 
drogowych stanowiących utwardzenie terenu, rozbiórkę krawężników, wykonanie 
nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce 
żwirowej z wyprofilowaniem spadków celem odprowadzenia wód opadowych do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  Zakończenie robót  wg protokołu odbioru robót 
nastąpiło w dniu 04 września 2020 r.  
 
VII. Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju. 
Roboty realizowane były na podstawie umowy IR/272/7/2020/IZ z dnia 
17.08.2020 r., a  Wykonawcą  robót  była Firma  DROGBUD  Golcowa  PRO sp.  
z o.o. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu  o  zamówienie  
publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  Realizacja  umowy  obejmowała: 
rozbiórkę krawężników i obrzeży chodnikowych, nawierzchni chodników wraz  
z transportem odpadów (gruzu),  wykonanie nowych krawężników, obrzeży, nowej 
nawierzchni chodnika z kostki brukowej, nawierzchni ciągów jezdnych z mieszanki 
asfaltowej z wyprofilowaniem spadków celem odprowadzenia wód opadowych do 
istniejącej kanalizacji deszczowej, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Wartość 
robót budowlanych wg umowy wyniosła: 217 758,78 zł. Zakończenie robót nastąpiło 
wg protokołu odbioru robót w dniu 01 października 2020 r.  
 



5 

 

VIII. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa 
placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, wiaty i oświetlenia solarnego na 

działce o nr ewid. 586 w Iwoniczu. 
Wykonawcą robót była Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługową EPX Architektura 
Ogrodowa” Paweł Matera. Roboty realizowane były na podstawie umowy nr 
IR/271/2/2020/IZ z dnia 31.03.2020 r. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  
w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.       
Zestawienie kosztów:.   
- 320 000,00 zł za wykonanie robót budowlanych  
-  1 027,84 zł za zakup materiałów pomocniczych w zakresie naprawy ogrodzenia 
-  16,42 zł za zakup tablic informacyjnych  
Łączna wartość wykonanych robót: 321 044,26 zł  
Zakończenie robót nastąpiło wg protokołu odbioru robót w dniu 12.08.2020 r.  
 
IX. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania 
poddasza na cele użytkowe Domu Ludowego w Lubatówce wraz z budową 

wewnętrznej instalacji gazowej. 
Projekt budowlanego wykonywany jest na podstawie umowy nr 04/03/2020 z dnia 
10.03.20 r., a Wykonawcą projektu jest P. Oktawian Woźniak, prowadzący 
działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych DOMINEX 
Oktawian Woźniak w Krośnie.  
Wybór  oferty  Wykonawcy  usługi  dokonano  w  postępowaniu  w formie   
zapytania  ofertowego.   Wartość  usługi  wg  umowy wyniosła:  119 998,80 zł.  
W chwili sporządzania raportu  rozpoczęto  realizację zadania inwestycyjnego. 
 
X. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu. 
Zadanie to jest kontynuacją inwestycji z roku 2019. 
Zadanie realizowane było  na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  dla  
zadania  budowy  odcinka  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z  przyłączami   
w  obrębie  ul. Zadwór  w  Iwoniczu przez firmę   Usługi  Projektowe  WEKTOR  
Janusz  Niezgoda w Krośnie. Wybór  oferty  Wykonawcy  usługi  dokonano   
w  postępowaniu  w formie   zapytania  ofertowego.   Usługa wykonana na 
podstawie umowy z  dnia  07.12.2018 r. o  wartości 10 455,00 zł. 
-Realizacja robót – etap I  
Wykonawcą etapu I wykonania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
z  przyłączami   w  obrębie  ul. Zadwór  w  Iwoniczu była Firm RYMTAR  sp. z o.o.  
z siedzibą w Rymanowie-Zdroju. Roboty wykonywane były na podstawie umowy nr  
IR/272/5/2019/IZ  z dnia 01.08.2019 r., a termin ich zakończenia to 08.10.2019 r.  
Realizacja robót – etap II  
Wykonawcą etapu II wykonania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
z  przyłączami   w  obrębie  ul. Zadwór  w  Iwoniczu był P. Antoni Kubacki, 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-
Handlowy „KUBAPOL” z siedzibą  w Jedliczu. Roboty były  wykonywane  na 
podstawie umowy nr  IR/272/10/2020/IZ z dnia 17.09.2020 r., z terminem ich 
zakończenia na dzień 31.10.2020 r.  Wartość robót została określona na kwotę 
52 152,00 zł. Odbiór robot nastąpił w połowie listopada 2020 r.  
 
XI. Remont dachu na budynku gminnym przy ul. Ks. Rąba 8 w Iwoniczu-
Zdroju. 
Roboty realizowane były na podstawie umowy 08/07/2020 z dnia 13.07.2020 r., 
aneksu nr 1 z dnia 30.09.2020 r., oraz umowy  01/11/2020  z  dnia  02.11.2020 r., 
a  Wykonawcą  robót był P. Marcin Kijowski prowadzącym działalność gospodarczą 
pn. Biuro projektowe i geodezyjne BPiG Marcin Kijowski w Targowiskach. Wybór  
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oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu w formie  zapytania 
ofertowego.  
Wartość  robót  wg  umowy wyniosła:   48 033,35 zł. 
Realizacja  umowy  obejmowała: rozbiórkę pokrycia dachowego z blachy płaskiej, 
rozbiórkę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, wykonanie łacenia połaci 
dachowej z montażem deski okapowej, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy 
blachodachówki oraz ułożenie folii paroprzepuszczalnej, obrobienie powierzchni 
kominów oraz wykonanie podbitki okapu więźby dachowej. Odbiór robót nastąpił  
w dniu 20.11.2020 r. 
 
XII. Budowa ogrodzenia na „starym cmentarzu” w Iwoniczu. 
Roboty realizowane były na podstawie umowy 02/09/2020 z dnia 02.09.2020 r.,   
a  Wykonawcą  robót był P. Sławomir Akslar prowadzącym działalność gospodarczą 
pn. P.P.H.U. STALKUT Sławomir Akslar w Rogach. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  
dokonano  w  postępowaniu w formie zapytania ofertowego. Wartość  robót  wg  
umowy  wyniosła: 38 000,00 zł. 

Realizacja  umowy  obejmowała: wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza od strony 
południowej i północnej o łącznej długości 38,8 m wraz z utwardzeniem dojścia  
o powierzchni 4,8 m2 do bram wejściowych. Termin zakończenie robót nastąpił 
protokołem odbioru robót w dniu 27.10.2020 r. 
 
XIII. Remont alejek na cmentarzu w Lubatowej. 
Roboty realizowane były na podstawie umowy 12/08/2020 z dnia 21.08.2020 r.,   
a  Wykonawcą  robót był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BOGBUD 
Bogdan Wronkowicz z Rymanowa. Wybór  oferty Wykonawcy  robót  dokonano  
w  postępowaniu  w formie   zapytania ofertowego. Wartość  robót  wg  umowy  
wyniosła 94 998,79 zł. Realizacja  umowy  obejmowała: wyrównanie podbudowy 
alejek kruszywem sortowanym z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej o łącznej powierzchni 721,60 m2 oraz wykonanie obrzeży o długości 
200 m i odwodnienia o długości 113 m. Termin zakończenie robót nastąpił  w dniu 
27.10.2020 r.  
 
XIV. Remont Domu Pogrzebowego na „starym cmentarzu” w Iwoniczu. 
Roboty realizowane były na podstawie umowy 07/07/2020 z dnia 13.07.2020 r.,   
a  Wykonawcą  robót był P. Józef Korzeniowski, prowadzący działalność 
gospodarczą pn. Firma Usługowa Korzeniowski w  Lubatowej. Wybór  oferty  
Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu  w formie  zapytania ofertowego.   
Wartość  robót  wg  umowy wyniosła:  99 166,02 zł. 
Realizacja umowy obejmowało: rozbiórkę płytki odbojowej, odkopanie ścian 
fundamentowych z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie 
nowej płytki odbojowej z betonowej kostki brukowej, wymianę pokrycia dachowego 
oraz drewnianych elementów więźby dachowej,  wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. Termin zakończenie robót 
nastąpił w dniu 23.10.2020 r.  
 
XV. Remont kominów na dachu Szkoły Podstawowej w Iwoniczu. 
Roboty realizowane były na podstawie umowy 12/03/2020 z dnia 27.03.2020 r.,  
a Wykonawcą  robót był P. Józef Korzeniowski, prowadzący działalność gospodarczą 
pn. Firma Usługowa Korzeniowski w  Lubatowej. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  
dokonano  w  postępowaniu  w formie  zapytania ofertowego.  Wartość  robót  wg  
umowy wyniosła.  75 26,33 zł. 
Realizacja umowy obejmowało: skucie tynków powierzchni kominów, skucie 
zniszczonych cegieł, demontaż obróbek blacharskich, uzupełnienie cegieł  
w ścianach kominów oraz tynku, wykończenie powierzchni ścian kominów 



7 

 

styropianem z tynkiem drobnoziarnistym, wykonanie oraz instalacji odgromowej. 
Termin zakończenie robót nastąpił w dniu 12.08.2020 r. Dodatkowo zostały zlecone 
roboty związane z wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy remontowanych 
kominach dla zabezpieczenia przed nieszczelnościami i przeciekami. Roboty te 
został zlecone zamówieniem IZ.271.02.67.2020.IZ nr 38 z dnia 13.08.2020. r.  
o wartości 292,00 zł.  
 
XVI. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubatówce  
o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i budowa parkingu. 
Roboty realizowane są na podstawie umowy IR/272/1/2020/IZ z dnia 24.03.2020 
r., a  Wykonawcą robót jest Firma KPB Budownictwo Spółka z o.o. z  siedzibą   
w  Krośnie. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu   
o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  Wartość  robót  
wg  umowy wyniosła:  2 496 494, 94 zł. 
Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy 
do 31 lipca 2021 roku. Roboty budowlane zostały podzielone na II etapy ze względu 

na wysokość posiadanych środków finansowych w rozłożeniu na planowany budżet 
gminny na rok 2020 i 2021. Na 2020 rok zostały zaplanowane środki finansowe  
w wysokości 1 225 487,00 zł, a pozostała kwota tj. 1 271 007,94 zł na rok 2021. 
 
Realizacja I etapu  została zakończona w przewidzianym terminie  do 15 grudnia 
2020 r., natomiast termin realizacji II etapu przewidziany jest w terminie do 31 
lipca 2021 roku. 
Charakterystyczne  parametry  planowanej  przebudowy  i  rozbudowy: 
-  powierzchnia  użytkowa  -     563,59 m2 
-  powierzchnia  zabudowy -    639,00 m2 
-  kubatura    - 4 252,86 m3 
 
I etap obejmuje stan surowy zamknięty, zakres robót przewidziany do realizacji:  
a) roboty  budowlane: 
1)  roboty rozbiórkowe i  uzupełnienia  w  istniejącym  budynku  szkolnym, 
2)  roboty  ziemne 
3)  roboty  fundamentowe 
4)  izolacje  fundamentów 
5)  konstrukcje  żelbetowe 
6)  ściany  i  ścianki 
7)  dach – konstrukcja 
8)  dach – izolacje  i  pokrycie 
9) montaż ślusarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej 
10) elewację 
b) roboty  instalacyjne  wod-kan: 
         -  przyłącz  kanalizacji deszczowej, 
         -  przebudowę  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej, 
Pozostały roboty tj. roboty wykończeniowe, instalacyjne i ukształtowanie terenu 
zewnętrznego przewidziano na 2021 rok. 
 
Wartość umowy  o pełnienie  nadzoru inwestorskiego opiewa na wartość 41 505,00 
zł. Wynagrodzenie za pełnienia nadzoru inwestorskiego zostało rozłożone na lata 
2020/2021, na dwa etapy ze względu na wysokość posiadanych środków 
finansowych w rozłożeniu proporcjonalnym na planowany budżet gminny na rok 
2020 i 2021 w stosunku do wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.  
Obecnie na koniec roku 2020 r.  została wystawiona faktura za pełniony nadzór 
inwestorski na kwotę 20 337,45 zł. 
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XVII. Budowa wiaty na placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym na działkach 
1225, 1226 w Iwoniczu-Zdroju. 

Roboty realizowane były na podstawie umowy 15/08/2020 z dnia 31.08.2020 r.,  
a  Wykonawcą robót była Firma Usługowa Handlowa Produkcyjna ŁOŚ-BUD 
Wiesław Łoś z siedzibą w Rogach. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano   
w  postępowaniu  w formie   zapytania ofertowego. Wartość  robót  wg  umowy  
wyniosła: 20 938,29 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony  
w umowie na dzień 31.10.2020 r. i w dniu 4 listopada 2020 r. nastąpił odbiór 
wykonanych robót.  
W ramach robót została wykonana wiata rekreacyjna o konstrukcji drewnianej  
i powierzchni zabudowy 24,0 m2 i wymiarach 4,00x6,00 m, z dachem 
dwuspadowym krytym blacha powlekana dachówkową. Wartość wykonania  
projektu  budowlanego  w wyniosła 2 800,00 zł. Jednocześnie w ramach zadania 
wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw na podstawie, koszt prac 
wyniósł  1 200,00 zł . 
 

XVIII. Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. 
 
ETAP I – wartość 455 317,85 zł 
Roboty  realizowane  były  na  podstawie  umowy  IR/272/5/2020/IZ  z  dnia  
10.06.2020 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 07.08.2020 r. , a  Wykonawcą  robót  była  
Firma  DROGBUD  Golcowa  PRO sp. z o.o. z  siedzibą  w   Golcowie. Wybór  oferty  
Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  
przetargu  nieograniczonego.   Termin zakończenia prac zgodnie z umową został 
określony na dzień 14.10.2020 r. Faktyczne zakończenie robót przez Wykonawcę 
nastąpiło w dniu 20.08.2020 r.  
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid.  4015 w m. Iwonicz. 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 26.03.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
85mb, szerokość jezdni: 2,70m.  
Zakres robót obejmował:  

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm. 

 nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm. 

 nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm. 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- 
pobocza i zjazdy. 

Wartość robót – 23 005,67 zł brutto 
Zadanie 2.   
a) Budowa drogi wewnętrznej (dojazdu) do posesji w m. Iwonicz 
Roboty wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę decyzji nr 341/2020  
z dnia 29.04.2020 r. znak: ABS.6740.3.23.2020.AD wydanej przez Starostę 
Krośnieńskiego. 
 
Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 104 m, szerokość jezdni: 
4,50m. Zakres robót obejmował:  

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim, 
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 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą 
spycharki, 

 rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm  
z wypełnieniem spoin piaskiem, 

 wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, 

 koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm, 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm, 

 warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5cm, 

 skropienie nawierzchni asfaltem, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-pobocza, 

 rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe, 

 ławę betonową z oporem pod krawężniki, 

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej, 

 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na 
podsypce cementowo-piaskowej- kolor szara, 

 odwodnienie liniowe z betonu wym. 200x200mm z przejazdową krata żeliwną 
na ławie betonowej, 

 ścieki z elementów betonowych o 50x44x27cm na podsypce cementowo-
piaskowej, 

 korytko przejazdowe z elementów betonowych  60x37x15 na podsypce 
cementowo-piaskowej, 

 rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, 

 rozebranie ław z betonu pod krawężniki, 

 rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej, 

 krawężniki bet. o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-
piaskowej, 

 obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 

 rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na  podsypce piaskiem wraz z 
oczyszczeniem i złożeniem na paletach, 

 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane 
na podsypce cementowo- piaskowej- kolor Bordo, 
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 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na 
podsypce cementowo-piaskowej( kostka z wcześniejszej rozbiórki), 

 przepust z  rur HDPE o średnicy 50cm pod zjazdem na ławie fundamentowej 
z kruszywa gr. 20cm, 

 umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40x8, 

 ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych –zjazd, 

 elementy ścian oporowych typu "L"  murek oporowy prefabrykowany 
155x85x100 na  warstwie chudego betonu C/12/15 gr. 15 cm i warstwie 
wyrównującej grubości 5 cm, 

 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej x2, 

 zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach 
kolejowych i drogowych gruntem kategorii IV z zagęszczeniem ubijakami 
mechanicznymi. 

Wartość robót – 145 948,13 zł brutto 
 
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr ewid. 5465 w m. Iwonicz.  
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 26.03.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
245mb, szerokość jezdni: 2,70m. Zakres robót obejmował: 

 koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI,  

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach 

 warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm, 

 warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
10cm,  

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- 
pobocza,  

 wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- 
zjazd. 

Wartość robót – 81 519,14 zł brutto 
 
Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid.  571 w m. Iwonicz 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 26.03.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy 690 m, 
szerokość jezdni 2,50-3,00m. Zakres robót obejmował: 

 frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. 3 cm na zimno przy użyciu frezarki 
z odwozem urobku, 

 wyrównanie mech. istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową gr. 
3cm, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 
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 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-pobocza. 

 wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową -
zjazdy. 

Wartość robót – 173 293,93 zł brutto 
 
 
Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid.  950 w m. 
Lubatówka 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 23.04.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
100mb, szerokość jezdni 2,70m. Zakres robót obejmował: 

 koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI w km 0+020-0+100, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 5 cm na  zimno przy użyciu 
frezarki z odwozem urobku w km 0+000-0+020, 

 oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu w km 0+000-
0+020, 

 skropienie nawierzchni asfaltem w km 0+000-0+020, 

 wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową gr. 3,0 cm w km 0+000-0+020, 

 warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm km 0+020-0+100, 

 warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
10cm km0+020-0+100, 

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm km 0+020-
0+100 

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-
0+100, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- 
pobocza.  

 
Wartość robót – 31 550,98 zł brutto 
 

ETAP II – wartość 242 266,77 zł 
Roboty  realizowane  były  na  podstawie  umowy  IR/272/6/2020/IZ  z  dnia  
20.07.2020 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 23.09.2020 r. , a  Wykonawcą  robót  był  
Zakład  produkcyjno-Usługowo-Handlowy BOGBUD  Bogdan  Wronkowicz,  
z  siedzibą  w Rymanowie. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano   
w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  
Roboty zostały zakończone w dniu 14.10.2020 r. , a w dniu 28.10.2020 r. dokonała 
odbioru robót.  
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Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 3285, 3020 w m. 
Lubatowa 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 23.06.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
85mb, szerokość jezdni- 2,70m. Zakres robót obejmował:  

 koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI,  

 oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm,  

 warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

10cm,  

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- 
pobocza i zjazdy 

Wartość robót – 28 349,62 zł brutto 
 
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6017/2, 6018/4, 6019/2, 
6018/6, 6000/1  położonej w m. Lubatowa 
 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 23.06.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
155mb, szerokość jezdni - 2,70m. Zakres robót obejmował:  

 korytowanie o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI w km 0+000-0+155, 

 oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami, 
samowyładowczymi na odległość do 3km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm w km 0+000-0+155, 

 warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
10cm km 0+000-0+155, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  

z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-
0+155, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-
0+155, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- 
pobocza i zjazdy. 
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Wartość robót – 51 532,51 zł brutto 
 
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1384/1, 1358 w m. 
Lubatowa. 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 23.06.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
300mb, szerokość jezdni - 3,00m. Zakres robót obejmował:  

 oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp, 

 rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm  
z wypełnieniem spoin piaskiem, 

 korytowanie o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV -km 0+000-0+065 i km 
0+248-0+300, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi  
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 3km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm  w km 0+000-0+065 i km 0+248-0+300, 

 warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
10cm km 0+000-0+065 i km 0+248-0+300, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm km 
0+065-0+248, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm,  

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 regulację pionową kratek ściekowych ulicznych w ilości 2szt., 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- 
pobocza, 

 wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- 
zjazdy, 

 ścieki z elementów betonowych 50X50X14cm na podsypce cementowo-
piaskowej, 

 umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60X40X8cm. 
Wartość robót – 103 736,76 zł brutto 
 
Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1245/2 w m. 
Lubatówka 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 23.06.2020 r. w Starostwie 

Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
160mb, szerokość jezdni - 2,60m. Zakres robót obejmował:  

 korytowanie o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI,  

 oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
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samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 10cm, 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm,  

 warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
10cm,  

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- 
pobocza,  

 wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- 
zjazdy do posesji, 

 rury  HDPE o średnicy 30cm, 

 ścianki czołowe dla rur o średnicy 30cm przepustów rurowych,  

 podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm. 
Wartość robót – 58 647,88 zł brutto 
 

ETAP III – wartość 258 476,85 zł 
Roboty  realizowane  były  na  podstawie  umowy  IR/272/9/2020/IZ  z  dnia  
09.09.2020 r.,  aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 
26.11.2020 r,, a  Wykonawcą  robót  był  Zakład  produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
BOGBUD  Bogdan  Wronkowicz, z  siedzibą  w  Rymanowie. Wybór  oferty  
Wykonawcy  robót dokonano  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  
przetargu  nieograniczonego.       
 

Zadanie 1. Przebudowa drogi  dz. nr ewid. 2918/2, 2916/5, 2916/3, 2916/7, 
2906/1, 2905/1, 2923, 2920/2 w km 0+000-0+127 w miejscowości Iwonicz 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 05.05.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
127mb, szerokość jezdni - 2,80m. Zakres robót obejmował: 

 rozebranie mech. nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm, 

 korytowanie o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni  i chodników w gruncie kategorii V-VI na odcinku 0+000-0+127, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi  
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego  o grubości warstwy 20cm,  

 warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
10cm 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 
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 wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- 
zjazdy do posesji, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-pobocza, 

 wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3, 

 kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 300mm łączone na wcisk, 

 podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm, 

 obsypkę rur kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm, 

 odwodnienie liniowe z betonu wym. 200x200mm z przejazdową krata żeliwną, ze 
skrzynią odpływową z odpływem fi160, 

 studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm 
i głębokości  3m, 

 rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm, 

 przepusty z  rur PP SN8 o średnicy 40cm pod zjazdem, 

 regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, 

 ławy betonowe z oporem pod krawężniki, 

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-
piaskowej. 

Wartość robót – 93 139,02 zł brutto 
 
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 433/2 w m. 
Lubatówka  
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 31.07.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
75mb, szerokość jezdni - 3,00m. Zakres robót obejmował:  

 korytowanie o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm,  

 warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm,  

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- 
pobocza,  

 wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową -
zjazdy. 

Wartość robót – 30 308,55 zł brutto 
 
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid.  610 w m. Iwonicz 
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 23.06.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi  
190mb, szerokość jezdni - 2,50m. Zakres robót obejmował: 
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 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm-  
w km 0+000-0+190, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-
0+190, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- w km 0+000-
0+190, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mech. o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza i 
zjazdy 

Wartość robót – 39 186,82 zł brutto 
 
Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 6809, 6940 w m. 
Lubatowa 

Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 31.07.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
175mb, szerokość jezdni - 2,60m. Zakres robót obejmował: 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-pobocza 
i zjazd, 

 rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 30cm, 

 rury PE -przepust pod drogą  o średnicy 30cm, 

 zasypka przepustów z mieszanki żwirowo-piaskowej. 
Wartość robót – 48 807,63 zł brutto 
 
Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 2964 w m. 
Lubatowa  
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 31.07.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy -110mb, 
szerokość jezdni 2,50-2,60m. Zakres robót obejmował: 

 oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm bez naruszenia skarp, 

 korytowanie o głębokości 25 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, 

 roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, 

 warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm w km 0+100-0+120, 

 warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm km 0+100-0+120, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm, 
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 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-pobocza 
i zjazd, 

 rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 30cm, 

 rury PE -przepust pod drogą  o średnicy 30cm, 

 zasypkę przepustów z mieszanki żwirowo-piaskowej, 

 ścieki z elementów betonowych o 50x44x27 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. 

Wartość robót – 29 625,41 zł brutto 
 
Zadanie 6 . Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5329 w m. Iwonicz  
Roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w dniu 31.07.2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie. Całkowita dł. drogi przeznaczonej do przebudowy wynosiła 
70mb, szerokość jezdni -3,0m. Zakres robót obejmował: 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm. 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm. 

 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm. 

 wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-pobocza 
i zjazd. 

Wartość robót – 17 409,42 zł brutto 
DROGI  INNE 
1. Przebudowa drogi ul. Wschodnia o nr ewid. dz. 962 w ramach zadania 
„Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Wschodniej na potoku Iwoniczanka  
w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku 
Iwoniczanka w obrębie przedmiotowego przepustu oraz budowa dwóch lamp 
ulicznych o zasilaniu z odnawialnych źródeł energii na działkach nr ewid. 886, 962, 
938/6, 881/2, 887, 967, 968, 1047, 1048.Roboty  realizowane  były  na  podstawie  
umowy IR/272/3/2020/IZ z dnia  30.03.2020 r., a  Wykonawcą  robót  była Firma  
DROGBUD  Golcowa  PRO sp. z o.o. z  siedzibą w Golcowej.  Wybór oferty 
Wykonawcy robót dokonano w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie  
przetargu  nieograniczonego.  Wartość  w/w  robót  wg  umowy wyniosła – 
59 842,60 zł.  
2. Przebudowa drogi gminnej położonej  na  działkach  o  nr  ewid. 5363, 5438, 
5328/9, 5371/1, 5369/1 w  miejscowości  Lubatowa.  Roboty realizowane były na 
podstawie  umowy 10/09/2020 z dnia 22.09.2020 r., a  Wykonawcą  robót  była 
Firma  DROGBUD  Golcowa  PRO sp. z o.o. z  siedzibą  w Golcowej. Wybór  oferty  
Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu  w formie zapytania ofertowego. 
Wartość  w/w  robót  wg  umowy wyniosła  128 939,98 zł.  
 
XIX. Rozbudowa sieci światłowodowej oraz monitoringu miejskiego 

Rozbudowa sieci światłowodowej oraz monitoringu miejskiego realizowane były na  
podstawie  umowy  03/03/2020 z dnia 06.03.2020 r., a Wykonawcą robót był 
Michał Pyter, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Mserwis Michał 
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Pyter” w Iwoniczu. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu  
formie   zapytania ofertowego.  Wartość  robót  wg  umowy wyniosła: 32 260,00 zł. 

Roboty zakończone zgodnie z protokołem odbioru robót w dniu 02.10.2020 r.  
Zakres robót obejmował: 

-  budowę kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej o łącznej długości 
239,0 m 

-  wykonanie przyłącza światłowodowego budynku Krakowiak, 

-  wykonanie przyłącza światłowodowego budynku Basenu, 

-  wykonanie przyłącza światłowodowego budynku socjalnego Korty tenisowe, 

-  montaż 4 kamer monitoringu. 

XX. Budowa oświetlenia drogowego w oparciu o latarnie oświetleniowe 
fotowoltaiczne 
1.  Roboty  były rrealizowane  na  podstawie  umowy  05/02/2020  z  dnia  
04.03.2020 r. przez  Wykonawcę  Pana Marcina Lisowskiego prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą „Kesil” Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą  
w Kołaczycach. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu   
w formie   zapytania ofertowego. Wartość robót wg umowy wyniosła 112 000,00 zł. 
Zakres robót obejmował miejcowości: 
 -  Lubatowa  na  dz. 2916, 2964, 2931, 3290/3, 3448, 3449, 3450/1 3451/1, 
3472/2, 5506/1, 5522, 5883, 6019/2 7290, 7418, 7430, 7529/1, 7529/2 – 20 szt.  
-   Iwonicz na dz. 1534/1, 1649/1, 4621, 4623, 4627/1, 4737,5360/2 – 12 szt. 
-   Lubatówka na dz. 28, 42, 179/4, 706, 711/1, 712/5, 1158/2, 1179 – 8 szt. 
 
2.  Roboty realizowane  na  podstawie  umowy  08/09/2020  z  dnia  30.09.2020 r. 
przez  Wykonawcę  Panią Żanetę Ślęzak Lubliniec. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  
dokonano  w  postępowaniu  w formie zapytania ofertowego. 
Wartość robót wg umowy wyniosła:  39 000,00 zł . 
Zakres robót obejmował montaż 16 lamp oświetleniowych w miejscowości: 
-  Iwonicz  na  dz. 2480, 
-  Iwonicz na dz. 1833/2  
 
3.  Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulic na  podstawie  umowy  
06/09/2020  z  dnia  08.09.2020 r. przez  Pana Juliana Erd, prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa ERD Julian Erd w Krośnie. 
Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  w  postępowaniu  w formie zapytania 
ofertowego.  Wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej  wyniosła 
21 799,00 zł. Zakres prac projektowych obejmował zaprojektowanie oświetlenia 
drogowego w miejcowości: 
-  Iwonicz-Zdrój, dz. nr 1366, 1329/45, 1329/65, 1329/52, 1367/24, 1367/26,  
(Turkówka) – planowana ilość lamp 12 szt. o  wartości 10 900,00 zł, 
-  Lubatowa, dz. nr  7616 – planowana ilośc lamp 8 szt. o  wartości 7 266,00 zł, 
-  Lubatowa-Lubatówka, dz. na 3729 – planowana ilośc lamp 4 szt. o wartości  

3 633,00zł 
 
4.  Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na podstawie umowy  
12/01/2020 z dnia 20.01.2020 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 15.07.2020 r. przez  
Pana Juliana Erd, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma 
Usługowa ERD Julian Erd w Krośnie. Wybór  oferty  Wykonawcy  robót  dokonano  
w  postępowaniu  w formie   zapytania ofertowego. Wartość umowy na opracowanie 
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dokumentacji projektowej wyniosła 49 880,00 zł. Zakres prac projektowych 
obejmował oświetlenie drogowe w miejcowości: 
Iwonicz 

1. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego ul. Zadwór 83 - lamp 4 szt. 
2. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego ul. Długa 93 – lamp 4 szt. 
3. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego ul. Floriańska 170A - lamp 5 

szt. 
4. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego ul. Floriańska 84D – lamp 

10 szt. 
5. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego ul. Zadwór 136 - lamp 4 szt. 
6. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego ul. Zadwór od 47 do 52A 

lamp 4 szt. 
Lubatówka 

1. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 14B - lamp 4 szt. 
2. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 26 B - lamp 2 

szt. 

3. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 3A - lamp 2 szt. 
4. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 43 D - lamp  4 

szt. 
5. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 22A - lamp 2 szt. 
6. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 92 C - lamp 3 

szt. 
7. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 68C - lamp 3 szt. 
8. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 65B - lamp 4 szt. 
9. Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego Lubatówka 107B - lamp 5 

szt. 
 
XXI. Projekt przebudowy Domu Ludowego w Iwoniczu 
-  107 871,00 zł – opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  kosztorysowej  
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  
poddasza  na  cele  użytkowe    Domu  Ludowego  w  Iwoniczu  oraz  budowa  
wewnętrznej  instalacji  gazowej” , wykonawca   przez  Biuro  Usług  Projektowych i 
Inwestycji  DOMINEX, 38-400  Krosno. 
 
XXII. Remont  ogrodzenia  Szkoła  Podstawowa  Lubatowa   
- 59 500,00 zł – wykonanie remontu ogrodzenia  wykonanej przez firmę F.U.H.P. 
MAKSIM Stanisław Aszlar w Lubatowej zgodnie z  umową nr 05/10/220 z dnia 
13.10.2020 r.  
 
 
Rozdział III - Realizacja polityk, programów i strategii  

I.W 2020 roku obowiązywał Program Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr 
XVIII/91/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. 

Głównym celem Programu było budowanie współdziałania między administracją 
samorządową gminy, a organizacjami pozarządowymi, zapewnienie efektywnego 
wykonywania zadań gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie 
organizacji pozarządowych w ich realizację oraz budowanie i umacnianie 
partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym ,a organizacjami pozarządowymi. 

Cele szczegółowe opierały się na współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie wykorzystania wspólnego potencjału i możliwości organizacyjnych; 
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umacnianiu poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności obywateli za 
społeczność lokalną, za rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych 
służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy; prowadzeniu i rozwoju form 
dialogu społecznego m.in. poprzez konsultowanie aktów prawa miejscowego; 
tworzeniu korzystnych warunków dla nowych oraz dla istniejących organizacji; 
ożywianiu społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności w ramach 
wolontariatu; pobudzaniu aktywności organizacji pozarządowych  
w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych gminy, w tym funduszy unijnych; 
zwiększaniu świadomości w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych  
i form współpracy z nimi.  

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się w oparciu o zasady 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji oraz jawności.  

Gmina Iwonicz-Zdrój dbała o zachowanie przejrzystości podejmowanych działań 
oraz informowanie w granicach wyznaczonych przez prawo o ich przebiegu, w tym  
o udostępnianie informacji o zamiarach, celach, wysokości środków finansowych 
zaplanowanych w budżecie gminy na realizację zadań publicznych oraz kryteriach 
stosowanych przy wyborze ofert w konkursach. 

Program współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok 
realizowany był od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 1 stycznia 2020 r. funkcjonowały 
następujące organizacje pozarządowe: 

a) stowarzyszenia kultury fizycznej – kluby sportowe: LKS ,,Iwonka” Iwonicz, 
LKS Lubatowa, LKS Lubatówka, Iwonicki Klub Narciarski ,,Górnik”  
w Iwoniczu-Zdroju, Klub Sportów Siłowych ,,Gryf” w Iwoniczu-Zdroju; 

b) Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Iwonicz, OSP Iwonicz-Zdrój, OSP Lubatowa, 
OSP Lubatówka; 

c) stowarzyszenia: Iwonickie Stowarzyszenie ,,Ocalić od zapomnienia”  
w Iwoniczu-Zdroju, Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, Polskie 
Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji w Iwoniczu-Zdroju, Stowarzyszenie 
,,Iwonickie Wsparcie Oświaty”, Stowarzyszenie Sanato, Regionalne 
Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w Lubatowej, 
Towarzystwo Miłośników Lubatowej, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ARES 
w Lubatowej, Stowarzyszenie ,,Razem to skutecznie” w Iwoniczu, 

d) Koła Gospodyń Wiejskich: KGW Iwonicz, KGW Lubatowa, KGW Lubatówka, 
e) Uczniowskie kluby sportowe: UKS ,,Partyzant” w Lubatowej, UKS ,,Kangur”  

w Lubatówce, UKS ,,Beskid” w Iwoniczu-Zdroju. 

Gmina Iwonicz-Zdrój ogłosiła trzy otwarte konkursy ofert przeznaczone do realizacji 
w 2020 r. Pierwszy otwarty konkurs ofert, w trybie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony 5 grudnia 2019 r. na realizację 

zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy 
Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie 
w 2020 roku”. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 13 000 zł. W wyniku 
postępowania konkursowego na realizatora wskazanego zadania wybrano Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.  

Drugi otwarty konkurs ofert, w trybie ustawy o sporcie, został ogłoszony 13 stycznia 
2020 r. na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku. Na 
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zadanie to przeznaczono z budżetu gminy kwotę 40 000 zł. Ofertę na zlecone 
zadanie złożył jeden podmiot. Z powodu niemożliwych do uzupełnienia braków 
formalnych, nie doszło do rozstrzygnięcia konkursu. 

W dniu 6 lutego 2020 r. ponownie ogłoszono otwarty konkurs ofert, w trybie ustawy 
o sporcie, na zadanie publiczne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku. Na zadanie 
przeznaczono kwotę 185 000 zł. Swoje oferty złożyli: IKN ,,Górnik” w Iwoniczu-
Zdroju, LKS ,,Iwonka” Iwonicz, LKS Lubatowa i LKS Lubatówka. Po rozstrzygnięciu 
konkursu podpisano cztery umowy na realizację ww. zadania publicznego. Nazwy 
podmiotów oraz wysokość przekazanych dotacji przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Podmiot 

Kwota dotacji 
przyznana na 

realizację 
zadania 

Kwota dotacji 
wykorzystana 
na realizację 

zadania 

Wkład finansowy własny 
wniesiony przez oferenta 

Na dzień 
rozpoczęcia 

zadania 

Na dzień 
zakończenia 

zadania 

1. IKN ,,Górnik” 40 000,00 zł 40 000,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

2. LKS ,,Iwonka” 
Iwonicz 

49 000,00 zł 49 000,00 zł 3 000,00 zł 5 200,72 zł 

3. LKS Lubatowa 48 000,00 zł 47 794,99 zł 2 550,00 zł 2 559,35 zł 

4. LKS Lubatówka 48 000,00 zł 48 000,00 zł 3 000,00 zł 6 158,36 zł 

Gmina Iwonicz-Zdrój udzielała wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym, 
również poza trybem konkursowym, na realizacje przedsięwzięć krótkoterminowych. 
Podmioty mogły skorzystać ze środków przeznaczonych na promocję oraz na 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.  

Z funduszy przeznaczonych na promocję gminy w 2020 roku skorzystały 
następujące podmioty: 

1. LKS Lubatowa – 1 000 zł, 
2. Klub Sportów Siłowych ,,Gryf” w Iwoniczu-Zdroju (umowa sponsoringu) – 

3 000 zł, 
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju – 500 zł, 
4. Iwonicki Klub Narciarski ,,Górnik” – 800 zł, 
5. KGW Lubatowa – 500 zł, 
6. LKS Lubatowa – 1 000 zł. 

Z funduszy przeznaczonych na profilaktykę uzależnień i patologii społecznych  
w 2020 roku skorzystały następujące podmioty: 

1. LKS Lubatowa – 13 900 zł, 
2. LKS ,,Iwonka” Iwonicz – 7 000 zł, 
3. OSP Lubatówka – 1 000 zł.  

Wszystkie ww. kwoty zostały przyznane na podstawie pisemnych uzasadnionych 

wniosków zainteresowanych organizacji. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym, między Gminą Iwonicz-Zdrój  
a organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, obejmowała następujące formy: 

a) informacyjną, realizowaną poprzez: 

– informowanie o ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 
wraz z podaną kwotą oraz o wynikach rozstrzygniętych konkursów, 
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– konsultowanie z podmiotami programu projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

– publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych: www.iwonicz-
zdroj.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl; 

– przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, 
konferencjach – za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

– wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności, wzajemne 
określanie potrzeb w sferze działalności pożytku publicznego oraz wspólną ocenę 
realizowanych zadań; 

b) organizacyjną, realizowaną poprzez: 

– koordynację działań i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć poprzez wzajemne 
uczestnictwo i pomoc organizacyjną w przeprowadzaniu uroczystości 
państwowych i patriotycznych, imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych i 
promujących gminę, 

– promocję działalności organizacji pozarządowych, 

– prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz promocji gminy, 

– zapewnienie warunków lokalowych na spotkania organizacyjne organizacji 
pozarządowych i wspólnot lokalnych, 

– wymianę informacji między gminą a organizacjami pozarządowymi; 

c) doradczą, realizowaną poprzez: 

- udzielanie pomocy merytorycznej przez gminę organizacjom pozarządowym. 

 

II. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 
2016-2022 przyjęta przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwałą Nr 
XXXIX/262/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego  Gminy Iwonicz-Zdrój 
na lata 2016 -2022.  

W ramach realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój 
na lata 2016-2022 w roku 2020: 

- realizowano zapisy z dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji gminy 
Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023", 

- złożono wniosek o dofinansowanie oraz opracowano dokumentację projektową 
zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce”, 

- kontynuowano zadanie pn. „Kompleksowa przebudowa sieci wodociągowej dla 
miejscowości Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”, 

- kontynuowano realizację zadnia pn.: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa sieci 

oświetleniowej z wykorzystaniem nowoczesnych systemów LED", 

- kontynuowano zadanie pn.: "Rewitalizacja ścieżek spacerowych na terenie gminy", 

- kontynuowano zadanie pn.:”Poprawa infrastruktury cmentarzy w miejscowości 
Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa, 

-kontynuowano zadanie pn.:„Rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej” – Plac zabaw w Iwoniczu, 



23 

 

- złożono wniosek o dofinansowanie oraz opracowano dokumentację projektową 
zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu, 

- kontynuowano zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
wraz z budynkiem hali sportowej w Lubatowej” – wymiana okien, grzejników c.o., 
opracowanie projektu budowlanego przebudowy kotłowni, 

-rozpoczęto realizację zadania pn.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu zmniejszenia 
energii – przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej  
w Iwoniczu-Zdroju opracowanie projektu budowlanego przebudowy kotłowni, 

- kontynuowano zadanie pn: "Rozbudowa gminnego monitoringu wizyjnego na 
terenie gminy Iwonicz-Zdrój", 

- kontynuowano realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury dróg gminnych- 
przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych i lokalnych", 
 
- rozpoczęto realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej w Iwoniczu” – remont kominów.    

III.W ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój 
na lata 2017-2023 w 2020 r: (Uchwała Nr XLVII/321/2018  Rady Miejskiej  
w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 oraz Uchwała Nr 
LIII/347/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 sierpnia 2018 r.  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 
2017-2023) :  

- rozpoczęto realizację zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni wokół Szkoły 
Podstawowej w Iwoniczu”, 

- kontynuowano zadanie pn.: "Rewitalizacja ścieżek spacerowych na terenie gminy". 

IV. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Iwonicz-Zdrój”  
 
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada 
Miejska w Iwoniczu-Zdroju przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 
2020” - Uchwała Nr XXIII/121/2020 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 
marca 2020 roku.  Uchwalony program zawierał regulacje w zakresie: 
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym schronienia poprzez czasowe umieszczanie 

zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt,  a zwierząt gospodarskich  
w gospodarstwie rolnym, 

2) opieki nad kotami żyjącymi na wolności, w szczególności polegającej na ich 
dokarmianiu oraz udostępnieniu lub budowie miejsc służących do schronienia w 
czasie mrozu, słońca czy deszczu, 

3) odławiania bezdomnych zwierząt, prowadzonego w sposób stały i okresowy, 
4) aktywnego poszukiwania osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych 

umieszczonych w schronisku dla zwierząt lub w miejscach czasowego 
przetrzymania, 

5) prowadzenia stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję 
na stronach internetowych Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, 

6) prowadzenia opłacanej z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój sterylizacji i kastracji 
zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących 
kotów, 
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7) prowadzenia ewidencji zwierząt w sposób umożliwiający ich identyfikację  
i kontakt z właścicielem, 

8) całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w następstwie 
zdarzeń drogowych. 

 
V. Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w  Gminie  Iwonicz-Zdrój  na  2020  rok, przyjęty Uchwałą Nr XX/99/2019 Rady 
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r.  oraz  Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok przyjęty 
Uchwałą  Nr XX/100/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 
2020 roku. Pandemia, izolacja i konieczność edukacji zdalnej wywiera bardzo duży 
wpływ na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak też nauczycieli, 
wychowawców i rodziców. Poza problemami w zakresie zachowań ryzykownych 
młodych ludzi, z którymi dotąd próbowaliśmy sobie radzić, pojawiły się nowe. 
Dotychczasowe programy profilaktyczne, rekomendowane do realizacji  
w środowisku dzieci i młodzieży niejednokrotnie napotykają bariery organizacyjne  

w realizacji lub też okazuje się, że poruszane w nich treści nie obejmują nowych 
problemów i wyzwań, jakie pojawiły się w wyniku pandemii Covid-19. 
Ponad połowa badanych w okresie pandemii doświadcza natężonego stresu  
i pogorszenia stanu zdrowia psychicznego – wynika z raportu z pierwszej części 
badań „Życie w dobie pandemii” autorstwa zespołu prof. Jana Chodkiewicza  
z Uniwersytetu Łódzkiego. Choć badania nie są reprezentatywne (zostały 
przeprowadzone w internecie) nie ulega wątpliwości, że sytuacja jest niepokojąca. 

Koronawirus  dotyczy nie tylko ludzi zakażonych, ale także tych osób, których 
zdrowie psychiczne uległo pogorszeniu w związku z pandemią. Mogą one np. 
częściej sięgać po alkohol lub dopuszczać się przemocy domowej – podkreśla 
Katarzyna Łukawska, p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Obecna sytuacja sprzyja zwiększonemu spożyciu alkoholu – do 
sięgania po niego skłania przedłużająca się sytuacja wysokiego poziomu napięcia 
powodowanego lękiem o zdrowie i życie własne i swoich bliskich. Źródłem stresu 
jest także izolacja związana z ograniczeniem kontaktów z ludźmi i poczucia 
wolności. Nasze utrwalone schematy funkcjonowania, nawyki i rytuały zostały 
zburzone.  

To co udało się zrealizować zostało przedstawione w poniższych sprawozdaniach. 

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających  
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji 
psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców 
Gminy Iwonicz-Zdrój oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Kształtowanie polityki alkoholowej dokonuje 
się poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, wzrost 
kompetencji mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy  
z zakresu problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych.  

Niewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z jej 
członków. Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą 
organizującą i nadającą kształt życiu rodzinnemu. Uzależnienie od alkoholu staje 
się osią spraw rodzinnych. Alkoholizm stopniowo zaczyna dominować w obszarze 
myślenia, kształtowania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Choroba 
alkoholowa w wymiarze interpersonalnym dotyka trwale najbliższych alkoholika  
i wyrządza im ogromne szkody. Osoby współuzależnione są najczęściej 
nieświadomymi pomocnikami w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do 



25 

 

decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się o pomoc, mającej na celu możliwe jak 
najszybsze rozpoznanie objawów alkoholizmu i rozpoczęciu specjalistycznego 
leczenia. Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne i poszkodowane. Dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym poza podatnością na uzależnienie od alkoholu 
przejawiają w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech. 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W roku 2020 cele główne były kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich. 

W ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutyczne i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych ( alkohol, narkomania) kontynuowano dyżury w: 
- Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób  uzależnionych od alkoholu  
i substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin, jak również dla ich rodzin oraz osób 
współuzależnionych, udzielając pomocy doraźnej, interwencyjnej i terapeutycznej  

w zakresie porad psychologicznych i pedagogicznych.  

Celem Punktu Konsultacyjnego jest realizacja zadań nałożonych na gminę ustawą  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uszczególnionych  
w uchwalanym corocznie Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, a w szczególności: 

1. Dostarczenie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii. 
2. Motywowanie i kierowanie do leczenia. 
3. Udzielenia wsparcia i pomocy psychologicznej członkom rodzin z problemem 

alkoholowym. 
4. Udzielenie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom dotkniętym 

przemocą domową. 
5. Podejmowanie działań interwencyjnych względem osób uzależnionych 

zgodnych z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości – procedury wynikające ze 
zobowiązania do leczenia. 

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

W ramach realizacji zadań w zakresie działania Punktu Konsultacyjnego który był 
czynny w każdy czwartek w godz. 17.15 do 19.15: 

1. Podejmowano pierwszy kontakt z osobą uzależnioną. 
2. Udzielono wsparcia osobom po ukończonym leczeniu odwykowym. 
3. Udzielono porad i informacji w zakresie: prawnym, medycznym, 

psychologicznym i socjalnym rodzinom w kryzysie, spowodowanym 
uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą 
domową. 

4. Udzielono informacji o procedurze podjęcia leczenia odwykowego, w tym 
pomoc przy składaniu wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Ogółem od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w Punkcie Informacyjno-
Konsultacyjnym w Iwoniczu-Zdroju, udzielono 65 porady, w tym: 

a) 55 porad osobom uzależnionym od alkoholu lub osobom pijącym alkohol 
szkodliwie, 

b) 10 porad osobom współuzależnionym od alkoholu. 
Wśród osób nadużywających alkohol:15 osób, to sprawcy przemocy domowej oraz 
10 osób DDA. 
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Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się również osoby z innymi problemami, 
będącymi konsekwencją nadużywania alkoholu, narkotyków bądź innych 
substancji uzależniających. Osobom tym udzielono wsparcia i pokierowano do 
odpowiedniej instytucji. W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w roku 
2020, w czasie dyżurów udzielono pomocy informacyjnej, edukacyjnej, 
pedagogicznej oraz terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu  
i współuzależnionym rodzinom, które znalazły się w sytuacji bezradności. 

Powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w swej pracy podejmowała działania zmierzające do 
poddania się przez osoby uzależnione od alkoholu leczeniu odwykowemu. W 2020 
roku Posiedzeń Komisji odbyło się 10, w tym: 8 posiedzeń stacjonarnych  
i 2 posiedzenia zdalne. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu-Zdroju  
w 2020 roku wielokrotnie  prowadziła rozmowy z : 

Osobami uzależnionymi od alkoholu – 38 osób, 

Członkami ich rodzin – 11 osób. 

W stosunku do 28 osób Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia 
uzależnienia od alkoholu. Natomiast w stosunku do 11 osób Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła w 2020 roku do sądu z 
wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 16 rodzinom udzielono 
pomocy w ramach grup roboczych, w skład których wchodzili członkowie gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Komisja spotykała się z osobami nadmiernie pijącymi oraz z ich rodzinami. Wnioski 
o leczenie odwykowe wpływały głównie od członków ich rodzin, Komisariatu Policji 
w Rymanowie oraz z Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju. 

Komisja w swej pracy dużo czasu poświęcała rozmowom indywidualnym, jednak 
pozytywne efekty takich rozmów  widoczne są w  sytuacji, gdy sam zainteresowany 
pozwoli sobie pomóc i wykazuje chęć zmiany swojego postępowania. Wskazywano 
ośrodki w których można podjąć leczenie, rozprowadzano materiały informujące  
o szkodliwości spożywania alkoholu i innych uzależnień. Zjawiskiem niepokojącym 
jest obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej oraz spożywanie alkoholu przez 
kobiety.  

Komisja dokonywała też kontroli punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych – kontrola dokonywana była wspólnie z Policją  
w Iwoniczu-Zdroju. Zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń przeprowadził 17 kontroli, w których dokonał kontroli 17 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.  

Komisja wydała 37 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, a w tym: pozytywnych – 37,negatywnych - 0. 

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
m.in.: 
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- Kontynuowano pracę w 4 świetlicach na terenie Gminy Iwonicz Zdrój od 2 stycznia 
do 11 marca 2020 roku. Od 12 marca 2020 roku świetlice zawiesiły swoją 
działalność do odwołania z powodu pandemii Covid -19. 

W ramach ustalania szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na 
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na 
miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu 
tymi napojami - na podstawie  art. 18  ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem 
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój 

funkcjonowało 48 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z tego 25 w 

których sprzedawano napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza 

miejscem sprzedaży oraz 23 punkty sprzedaży, w których sprzedawano napoje 

alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży. W 48 punktach 

sprzedaży przedsiębiorcy dysponowali następującymi rodzajami zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży –  
65 zezwoleń,  

2) na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży  
– 52 zezwoleń. 

W 2020 roku wydano 37 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia:  

1) poza miejscem sprzedaży  
a) razem       - 32 zezwoleń 
b) do 4,5 % oraz na piwo  - 12 zezwoleń 
c) od 4,5% do 18 %  - 10 zezwoleń 
d) powyżej 18 %   - 10 zezwoleń 
2) w miejscu sprzedaży 
a) razem    - 5 zezwoleń 

b) do 4,5 % oraz piwa  - 2 zezwoleń 

c) od 4,5% do 18 %   - 2 zezwoleń 

d) powyżej 18 %   - 1 zezwolenie. 

Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój (na 
podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych): 
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz 
na piwo – 4.879.936,94 zł 
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 1,8 % zawartości 
alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) – 693.560,11 zł 
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu – 
4.518.033,85 zł 
Razem – 10.091.530,90 zł 
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W 2020 roku wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, a w tym: 
- niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych – 2. 
Zrealizowane zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  oraz Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój pozwoliły  
w części zapobiec rozwojowi nowych problemów związanych z nadmiernym 
spożywaniem alkoholu, przeciwdziałaniu narkomanii a także złagodzić skutki 
szeroko pojętych uzależnień. 

Wydatkowano: 
Wynagrodzenie i pochodne (świetlice):wynagrodzenie pracowników świetlic – 
58.868,97 zł, składki ZUS – 7.975,39 zł, składki Funduszu Pacy – 988,55 zł, ZFŚS – 
3.101,00 zł, trzynastka – 5.130,12 zł, BHP- pracownicy – 370,28 zł, Energia, gaz, 
woda (Świetlice) – 12.182,86 zł Razem: 88.617,17 zł. Punkt informacyjno–
konsultacyjny w Iwoniczu-Zdroju – wynagrodzenie – 7.200,00zł. Opinie  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zaliczka na poczet badań uzależnionych -
8.021,84zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (komisje, 
kontrole)- 7.156,20zł,Szkolenia dla członków GKRPA w Iwoniczu-Zdroju – 1.130,00 
zł, Znaki opłaty sądowej – 1.100,00 zł, Ulotki, plakaty, broszury do szkół i świetlic – 
983,00 zł, Materiały profilaktyczne dla świetlic – 640,00 zł, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju – 
organizacja pogadanek na temat uzależnień we wszystkich placówkach 
prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój – 3.750,00 zł, Dofinansowanie wieczoru 
patriotycznego OSP Lubatówka – 997,23 zł, Dofinansowanie wyjazdu młodzieży do 
Krakowa na mecz piłki nożnej dla LKS Lubatowa – 1.500,00 zł, Klub Iwonka Iwonicz 
– zakup bramek, siatek – 6.935,55 zł, Dofinansowanie zakupu dresów dla 
zawodników klubu 3 sekcji piłkarskich w Ludowym Klubie Sportowym w Lubatowej 
– 10.000,00 zł, Zakup dwóch bramek dla LKS w Lubatowej – 2.400,00 zł, Program 
szkoleniowo- artystyczny zawierający treści przeciwdziałania uzależnieniom 
„Bezpiecznie – chce się żyć” – 3.690,00 zł, Świetlice Gminne Gminy Iwonicz-Zdrój - 
Zakup niezbędnego wyposażenia i artykułów potrzebnych dla funkcjonowania 
świetlic  – 2.267,56 zł.  
Zakup sprzętu do diagnostyki dla szpitala – dotacja – 20.000,00 zł.  
 
Wysokość środków finansowych wykorzystanych w 2020 roku na realizację 
gminnych programów – 166.388,55 zł. 
 
VI. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022” 

Uchwałą Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 marca 
2017 roku został przyjęty „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwonicz-Zdrój 
na lata 2016-2022”. Plan wyznaczył cele strategiczne i cele szczegółowe w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawiono w nim działania, które należy podjąć, aby 
osiągnąć zakładane cele. Ponadto wskazano możliwe formy finansowania 

proponowanych działań. Ogólnie działania zmierzające do poprawy istniejącej 
sytuacji podzielono na trzy grupy tj. działania krótko, średnio i długoterminowe.  
Podstawowym celem do osiągnięcia wynikającym z Planu jest poprawa jakości 
powietrza na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój poprzez: 
- redukcję gazów i pyłów z instalacji i urządzeń technicznych; 
- zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 
- redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej 
instalacji i urządzeń. 
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Do najważniejszych zadań w zakresie realizacji zamierzonych celów jest 
zmniejszenie ilości emitowanych gazów i pyłów do powietrza z kotłowni 
przemysłowych i domowych. Osiągnięcie celu jest możliwe poprzez redukcję 
przestarzałych kotłów węglowych opalanych niskiej jakości węglem kamiennym lub 
brunatnym na kotły nowszej generacji, oszczędne o wysokiej wydajności cieplnej.  
Wymiana kotłów węglowych, montaż kolektorów słonecznych czy paneli 
fotowoltaicznych jest możliwe przy wykorzystaniu środków unijnych, o pozyskanie 
których Gmina Iwonicz-Zdrój może się ubiegać w ramach europejskich funduszu 
rozwoju regionalnego. Pierwszy wniosek złożony w roku 2017 w ramach 
regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-
2020 nie został zakwalifikowany, co uniemożliwiło gminie realizację założeń planu 
niskoemisyjnego w  zakresie planowanych działań. W przypadku uruchomienia 
nowych programów pomocowych gmina ponownie wystąpi o ich przyznanie.  
Do działań na lata 2016-2020 ograniczających emisję w Gminie Iwonicz-Zdrój, 
których realizacja była uzależniona od pozyskania środków unijnych należy 
zaliczyć: 

1. Wymianę starych kotłów na nowe ekologiczne dla budynków gospodarstw 
indywidualnych – realizacja na lata 2016-2022. 
2. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach gospodarstw indywidualnych – 
realizacja na lata 2016-2022. 
3. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw indywidualnych – 
realizacja na lata 2016-2022.  
4. Montaż pomp ciepła dla budynków gospodarstw indywidualnych – realizacja na 
lata 2016-2022. 
5. Przebudowa i termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju – realizacja na lata 2016-2018. 
6. Budowa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych, w tym budowa Sali 
gimnastycznej przy ZSGH w Iwoniczu-Zdroju – realizacja na lata 2016-2018. 
7. Mobilność miejska Gminy Iwonicz-Zdrój poprzez budowę ścieżek rowerowych, 
bike & ride, park & ride – realizacja 2016-2020. 
Ww. działania, których realizacja była określona na lata 2016-2022, nie zostały 
wykonane m.in. z powodu braku dofinansowania lub też odstąpienia inwestora od 
realizacji działania w tych latach.  
 
Do zadań długoterminowych zrealizowanych i realizowanych w ramach programu 
należy zaliczyć m.in.: 
1. Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-
Zdroju - redukcja CO2 18,65 Mg/rok; zadanie zrealizowane w 100%. 
2. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa sieci oświetleniowej w wykorzystaniu 
nowoczesnych systemów LED – działanie realizowane (w latach 2017-2019 
zamontowano 108 szt. lamp oświetleniowych LED przy drogach gminnych); 
wykonanie w roku 2020 – 55 szt. Zadanie zrealizowane w ok. 50%.  
3. Budowa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych – rozpoczęcie 
budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubatówce – realizacja 2020-
2021. 
4. Modernizacje kotłowni lokalnych oraz termomodernizacja budynków gminnych – 
realizacja lata 2021-2022. 
Do zadań średnioterminowych i krótkoterminowych zaliczono m.in.: 
1. Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania 
odpadów. 
2. Ograniczenie pylenia ze źródeł niezorganizowanych, w tym z pojazdów 
mechanicznych i urządzeń technicznych. 
3. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza.   
4. Zakaz palenia pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, 
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5. Utrzymanie dróg i ulic publicznych, w tym remonty nawierzchni oraz czyszczenie 
ulic na mokro.  
 
W roku 2020 działania w zakresie zmniejszenia emisji gazów i pyłów  do powietrza 
prowadzone były w różnych dziedzinach. Do jednych z ważniejszych działań 
prowadzonych w roku 2020 można zaliczyć modernizację sieci oświetleniowej przy 
drogach gminnych. Działania w tym kierunku zostały poprzedzone sporządzeniem  
i zatwierdzeniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem stosownego zezwolenia 
na budowę (rok 2019). W roku 2020 przeprowadzone zostały prace budowlane,  
w wyniku których zamontowano łącznie 55 szt. lamp oświetleniowych LED. Koszt 
zadania wyniósł ok. 151.000 zł.   
W zakresie zmniejszania emisji powstającej w wyniku ruchu kołowego duży nacisk 
położono na poprawę infrastruktury drogowej, w tym budowę, remont  
i modernizację dróg gminnych. W ramach zadania zrealizowano m.in.: 
1) przebudowę dróg gminnych o długości 4318 mb. na kwotę  2.120.287,97zł – 
drogi bitumiczne i kamienne, 

2) remont dróg gminnych o długości 403 mb. na kwotę 302.957,68 zł.  
Działania krótkoterminowe, cykliczne to m.in. akcja edukacyjno-informacyjna 
skierowane głównie do mieszkańców gminy, w tym młodzieży szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Corocznie gmina organizuje tzw. edukacje przez zabawę.  
W roku 2020 przeprowadzone zostały konkursy ekologiczne, w których udział wzięła 
młodzież szkół podstawowych. Laureaci konkursów otrzymali nagrody sfinansowane 
ze środków budżetu gminy. Zorganizowano również jedno szkolenie dla dorosłych  
w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza i ziemi. Szkoleniem objęto 
grupę ok. 50 osób. Inną formą edukacji ekologicznej są organizowane akcje 
sprzątania terenów ogólnodostępnych z udziałem mieszkańców gminy. W roku 2020 
z uwagi na wprowadzony stan epidemii  cykliczne akcje pn. „Sprzątanie Świata” 
„Dzień Ziemi”  nie zostały przeprowadzone.  Akcja w zmienionej formule, skierowana 
głównie do określonej grupy osób, została przeprowadzona przez służby porządkowe 
i członków OSP. W ramach akcji posprzątano tereny ogólnodostępne, w tym rowy 
dróg publicznych.  Łączny koszt prowadzonych działań wyniósł ok. 2.932,49 zł – 
koszt materiałów i odbioru odpadów. 
Dodatkowo w roku 2020 duży nacisk położono na edukację mieszkańców gminy.  
W pierwszym etapie przeprowadzona została akcja informacyjna w zakresie 
prawidłowego spalania paliw w kotłach domowych. Do mieszkańców gminy trafiły 
ulotki informacyjne w formie papierowej – udostępniono je w biurach sołtysów  
i w BOM Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz umieszczono na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. W okresie wiosennym akcja informacyjna została 
skierowana do właścicieli nieruchomości rolnych  i dotyczyła zakazu wypalania traw 
na łąkach, pastwiskach i odłogach, jako negatywnych nawyków i przyzwyczajeń 
miejscowych rolników. Ostatnim etapem informacyjnym w zakresie 
nieprawidłowości w spalaniu paliw stałych w kotłowniach domowych była kontrolna 
przeprowadzona bezpośrednio na nieruchomościach, których negatywne 
oddziaływanie zostało stwierdzone przez pracowników tut. Urzędu lub wskazane 
przez mieszkańców gminy. Kontrolą objęto łącznie 15 obiektów budowlanych, w tym 
13 budynków mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych. W wyniku 
prowadzonych działań kontrolnych stwierdzono przypadki stosowania paliwa  
o niskiej jakości (miał węglowy, węgiel kamienny mocno zawilgocony, źle 
przechowywany) oraz krótko sezonowane  (świeże drewno, krótko sezonowane).  
W ramach prewencji zastosowano upomnienia i pouczenia dla osób, które 
prowadziły spalanie w sposób nieprawidłowy, wynikający często z niewiedzy  
i przyzwyczajeń. W stosunku do podmiotów gospodarczych, które prowadziły 
spalanie paliw stałych w sposób zagrażający dla środowiska (głównie dot. spalania 
paliw niskiej jakości i nieprawidłowego rozpalania paliw w piecach) oprócz 
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zastosowania upomnień i pouczeń, podjęto działania mające na celu 
przeprowadzenie dodatkowych kontroli przez organy nadzoru budowlanego  
w zakresie wynikającym art. 61 i 62 Prawa budowlanego. Kontrole potwierdziły 
nieprawidłowości w tym zakresie, skutkujące wyłączeniem z eksploatacji kotłów 
węglowych i zastąpienie ich kotłami na gaz ziemny wysokometanowy – 2 obiekty.  
Działania mające na celu zmniejszenie emisji pyłów, głównie PM10, polegały na 
położeniu dużego nacisku na zmianę sposobu czyszczenia ulic i dróg gminnych.  
W większości przypadków czyszczenie ulic prowadzone było na mokro przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, co skutecznie eliminowało unoszenie się pyłów PM10 do 
powietrza. Zebrany piasek był usuwany na bieżąco, nie poddawany działaniom 
czynników atmosferycznych, głównie wiatru.  
Wprowadzone zostały zakazy spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi 
oraz skutecznie edukowano mieszkańców  w zakresie szkodliwości spalania 
odpadów komunalnych w urządzeniach grzewczych. Zakaz spalania odpadów 
roślinnych jest egzekwowanych w związku z wprowadzonym w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku segregacji odpadów 

ulegających biodegradacji oraz ich gromadzeniem na terenie Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. Kontrole w tym 
zakresie prowadzono na bieżąco, korzystając również z pomocy organów policji. 
Osoby łamiące wprowadzone zakazy spalania odpadów roślinnych oraz innych 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych były pouczane bądź,  
w skrajnych przypadkach, karne mandatami.   

Rozdział IV - Pomoc społeczna, wypłaty świadczeń dokonywanych przez 
Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przeciwdziałanie przemocy  
i wsparcie rodzin  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju jest jednostką 
organizacyjną Gminy Iwonicz-Zdrój. Ośrodek powołany jest do realizacji zadań 
własnych i zleconych Gminie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Ponadto 
ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zlecone Gminie, przekazane do realizacji 
Ośrodkowi przez Radę Gminy takie jak: 

1. ustawa o świadczeniach rodzinnych 
2. ustawa pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
3. ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna 
4. ustawa o systemie oświaty (pomoc materialna dla uczniów) 
5. ustawa o dodatkach mieszkaniowych 
6. ustawa prawo energetyczne w zakresie przyznawania i wypłacania 

dodatków energetycznych 
7. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  
8. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
9. ustawa o karcie dużej rodziny 
10. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
11. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
12. ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Do realizacji w/w zadań ośrodek zatrudnia 16 pracowników:  

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Główna księgowa i pomoc administracyjna 

 5 pracowników socjalnych w terenach opiekuńczych  

 1 asystent rodziny  
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 7 osób obsługujących świadczenia rodzinne i KDR (w tym 1 osoba na urlopie 
macierzyńskim). 

Pomoc realizowana w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r 
z późn.zm. 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, 
którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także 
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 
zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:  

1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania  
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt 
czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650  z 2014 r. 
poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt 
ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany -  
w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku 
celowego; 

3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 
4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, 
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom 
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, 

o którym mowa w art. 170 ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 
r. o cudzoziemcach. 

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka 
pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie 
przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika 
socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń 

http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a159u1p1lc&full=1
http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a159u1p1lc&full=1
http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a159u1p1ld&full=1
http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a186u1p3&full=1
http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1360223:part=a2p4&full=1
http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1360223:part=a2p4&full=1
http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a170&full=1
http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276746:part=a176&full=1
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pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. W 2020 roku GOPS wydał 510 
decyzji. Od każdej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Krośnie. W 2020 r. nie było żadnego odwołania od wydanych 
decyzji.  

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód: 

1. dla osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 701 zł 
2. dla osoby w rodzinie – kwoty 528 zł.  

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków 
okresowego i celowego. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

 przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 
 pracy socjalnej, 
 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 
społecznej, 

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 
 

PRACA SOCJALNA 

Pracą socjalną w 2020r. objętych było 13 rodzin. Praca socjalna świadczona jest na 
rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca 
socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia 
ich aktywności i samodzielności życiowej, ze społecznością lokalną w celu 
zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla 
zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona 
w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje 
się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem 
godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest 
osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Działalność podejmowana 
przez pracowników tutejszego ośrodka pomocy społecznej obejmuje kompleksowe 
oraz wielopłaszczyznowe zadania realizowane podczas pracy z podopiecznymi. Jest 
to m.in.  

- udzielanie wsparcia emocjonalnego, psychicznego i pedagogicznego (np. podczas 
zdarzenia losowego, śmierci członka rodziny, choroby, po założeniu procedury 
niebieskiej karty, problemów opiekuńczo-wychowawczych), 

- wzmacnianie działań profilaktycznych mających na celu pozostawienie dzieci w ich 
naturalnych rodzinach,  

- pracownicy socjalni oraz asystent rodziny regularnie uczestniczą w okresowych 
ocenach sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu Gminy 
Iwonicz-Zdrój. Takich rodzin na terenie gminy jest 6. Spotkania odbywają się co 3 
miesiące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i Sanoku. Pracownicy 
ośrodka na spotkaniach przekazują wiedzę na temat funkcjonowania danej rodziny, 
w 2020r przez sytuację z pandemią COViD-19 spotkania były ograniczone, 

- motywowanie uzależnionych osób czy członków rodziny do podejmowania leczenia 
odwykowego (np. w Poradni Odwykowej w Krośnie, na Dziennym Oddziale Leczenia 
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Uzależnień, Centrum Leczenia Nerwic w Krośnie, grupa AA w Iwoniczu). Pracownicy 
socjalni wspierają i motywują takie osoby do podjęcia leczenia, umawiają na wizyty 
w poradni, szukają miejsc na dziennych oddziałach na terenie województwa 
podkarpackiego, towarzyszą osobom podczas pierwszych wizyt w poradni 
odwykowej, kierują osoby do Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem 
Alkoholowym i ich rodzin, kierują sprawy na Gminną Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

- pracownicy socjalni współpracują z pracownikami innych instytucji np. szkoły 
(pedagodzy, wychowawcy klas), policji, służby zdrowia ( pielęgniarki, lekarze), 
sądów. Pracownicy socjalni współpracują z pedagogami m.in. podczas oceny 
sytuacji dziecka w szkole  i funkcjonowania rodziny, piszą wnioski o wgląd w 
sytuację dziecka w rodzinie do sądu, z pracownikami służby zdrowia współpracują 
przy realizowaniu procedury niebieskiej karty, przy kompletowaniu dokumentów do 
Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, opieki długoterminowej, zgłaszają wizyty 
domowe do podopiecznych,  

- pracownicy socjalni prowadzą rejestr placówek pomocowych, np. pomocy 
psychologicznej, prawnej, schronisk, ośrodków wparcia, itp. 

- pracownicy tutejszego ośrodka poprzez swoją pracę socjalną z klientami 
oddziaływają m.in. na poprawę wizerunku podopiecznego, poprawę higieny osobistej 
i pomieszczeń zajmowanych przez rodzinę, pomagają w radzeniu sobie  
w rozwiązywaniu problemów rodziny, planowaniu wydatków i gospodarowaniu 
posiadanymi zasobami, pomagają w pisaniu pism urzędowych (np. pozew  
o alimenty, umorzenie zaległości komorniczych, umorzenie spłaty długu), pomagają 
w wypełnianiu wniosków np. na zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze, 
zasiłek pielęgnacyjny, o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wniosek o dowód osobisty, 
wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznawanych przez ZUS,  

- pracownicy socjalni zawierają z podopiecznymi lub całymi rodzinami kontrakty 
socjalne w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej- w 2020r. zawarto 10 
kontraktów socjalnych, 

- pracownicy przeprowadzają wywiady alimentacyjne u osób, o których mowa  
w art.103 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek innych ośrodków pomocy  
z terenu całej Polski, 

- pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe w celu wydania opinii 
(m.in. do sądu rodzinnego i fundacji) przeprowadzają wywiady do środowiskowych 
domów samopomocy, 

- pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady w celu ustalenia prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej, które finansowane są ze środków publicznych- w 2020r. wydano 
17 decyzji, 

- pracownicy ośrodka kontaktują się z firmami, które sprzedają i dowożą opał oraz 

ze sklepami, w których klienci ośrodka zaopatrują się w art. spożywczo-
przemysłowe  (w sytuacjach kiedy pomoc finansowa nie może być realizowana  
w formie pieniężnej), 

- pracownicy socjalni kwalifikowali dzieci z najuboższych rodzin do letniego 
wypoczynku- 3 dzieci z Gminy Iwonicz-Zdrój ( kart kolonijne przekazywane były  
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krosna), 
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W 2020r. pracownicy socjalni tutejszego ośrodka  pomagali 5 osobom  
w zabezpieczeniu dostarczenia zakupów w związku z panującą sytuacja COViD-19. 
Pomoc polegała na zakupieniu m.in. żywności, środków czystości i leków.  

ZASIŁKI CELOWE 

Zasiłki celowe przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, 
może być przyznany w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów leków  
i leczenia, na zakup opału, na zakup odzieży, obuwia na zakup  żywności, opłaty 
mieszkaniowe, na pokrycie kosztów remontów mieszkania- łączna kwota zasiłków 
celowych w 2020r. wyniosła 77 353,00 zł. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek 
celowy. W 2020r. przyznano 9 specjalnych zasiłków celowych na kwotę łącznie: 
18.200 zł m.in. na potrzeby związane z leczeniem. 

ŚWIADZCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI 

W 2020r. z w/w formy pomocy skorzystało 40 rodzin, kwota: 53 620,00 zł z tego 
środki własne: 10 724 zł i dotacja: 42 896 zł.  

POSIŁKI  

W 2020r. objęto rodziny pomocą w formie posiłków w stołówkach szkolnych  
i przedszkolach na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, z powyższej pomocy skorzystało: 
53 dzieci. Koszt posiłków wyniósł: 8 973 zł, z tego środki własne- 1 795 zł, dotacja- 
7 178 zł. 

ZASIŁKI  OKRESOWE 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2020r. przyznano 
m.in.: 

1. zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby- 19 rodzin- kwota: 21.940 zł 
2. zasiłki okresowe z powodu niepełnosprawności- 9 rodzin- kwota: 2.269 zł 
3. zasiłki okresowe z powodu bezrobocia- 29 rodzin- kwota: 63 714 zł 
4. zasiłki okresowe z innych powodów- 5 rodziny- kwota: 3 954  zł 

 
W 2020r. 8 rodzin realizowało pomoc w formie zasiłku okresowego w sklepie 
spożywczo-przemysłowym na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. 

ZASIŁKI  STAŁE 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub 
pełnoletniej osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy. W 2020 r. wypłacono 39 zasiłków stałych (36 dla osób 
samotnych i 3 dla pozostających w rodzinie). Łączna kwota zasiłków wyniosła: 
216 963 zł. 

W 2020r. 4 osoby, realizowało pomoc w formie zasiłku stałego w sklepach 
spożywczo-przemysłowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. 
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USŁUGI  OPIEKUŃCZE 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, 
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze 
obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich 
zakres i miejsce świadczenia. 

Usługi opiekuńcze Specjalistyczne 
usługi 

opiekuńcze 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
dzieci z zaburzeniami psychicznymi 

W 2020 roku tą 
formą pomocy 
objęto zostały 4 
osoby.  
Zakres udzielanej 
pomocy- pomoc w 
zaspokajaniu 
codziennych 
potrzeb życiowych 
tj. sporządzanie 
posiłków, robienie 
zakupów, 
utrzymywanie w 
czystości 
mieszkania, 
odzieży i bielizny 
pościelowej 
usługobiorcy 

W 2020r. tą 
formą pomocy 
nie była objęta 
żadna rodzina 

W 2020r. tą formą pomocy objętych 
zostało 2 dzieci z poniższym schorzeniem: 
- autyzm atypowy i autyzm 
wczesnodziecięcy- zakres pomocy: uczenie 
i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia, w tym zwłaszcza 
interwencji i pomocy w życiu, w rodzinie, 
pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach 
kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, 
interwencje kryzysowe, wsparcie 
psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 
ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 
kształtowanie pozytywnych relacji osoby 
wspieranej z osobami bliskimi, współpraca 
z rodziną- kształtowanie odpowiednich 
postaw wobec osoby chorującej, 
niepełnosprawnej, rehabilitacja fizyczna i 
usprawnienie zaburzonych funkcji 
organizmu. 
 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się 
do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej 
miejsca zamieszkania. 

W 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju pokrywał koszty 
pobytu w domach pomocy dla 11 osób. Koszt całkowity wyniósł: 346 943 zł. 

Realizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 
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W 2020 roku Ośrodek wydał 17 decyzji osobom, które nie posiadały prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej z powodu braku tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, 
a posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej. 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 2020 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Iwonicz-Zdrój działa na podstawie: 

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

- Uchwały nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dn. 17.03.2011r.  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania celem 
realizacji działań określonych   w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
3) Policji 
4) Oświaty 
5) Ochrony zdrowia 
6) Organizacji pozarządowej 
7) Sądu Rejonowego w Krośnie 
 
Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju jest 
Urszula Menet-Zięba. Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:  

1. Gościńska Anna - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  
2. Jakieła Alicja - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-
Zdroju 
3. Jakieła Szczepan - przedstawiciel Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju 
4. Kielar Dorota - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Iwoniczu 
5. Krukar Anna - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Krośnie 
6. Kuliga Lidia - przedstawiciel Przedszkola Gminnego w Iwoniczu 
7. Menet-Zięba Urszula - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Iwoniczu-Zdroju 
8. Niemczyk Hubert - przedstawiciel Posterunku Policji w Iwoniczu- Zdroju 
9. Pawłowski Piotr - przedstawiciel Posterunku Policji w Iwoniczu- Zdroju 
10. Perszewska Barbara - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lubatowej 
11. Rykała Wiesława - przedstawiciel OREW Rymanów 
12. Szarek-Bieńko Urszula - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lubatówce 
13. Szwast Joanna - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju 
14. Walus Elżbieta - przedstawiciel przychodni Zdrowia w Iwoniczu-Zdroju 
15. Włodarczyk Krystyna - przedstawiciel Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju 



38 

 

 
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2017 -2021. Zadaniem Zespołu 
Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań specjalistów  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:  

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;  
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 
pomocy w środowisku lokalnym; 
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 

Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie posiedzenia zespołu 
odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Przewodnicząca Zespołu interdyscyplinarnego zwołuje posiedzenia po 
każdorazowym wpłynięciu Niebieskiej Karty. Przewodnicząca zespołu po otrzymaniu 
formularza Niebieska Karta-A, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania 
przekazuje go członkom zespołu w celu zapoznania się  z procedurą i podjęcia 
stanowiska co do powołania grupy roboczej dla danej rodziny. Członkowie 
powołanych grup roboczych spotykają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, ustalają 
indywidualny plan pomocy rodzinie, zapraszają na posiedzenie grupy osoby, co do 
których istniej podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, wypełniają 
formularz Niebieskiej Karty-C. Przewodnicząca zespołu wzywa na posiedzenie grupy 
roboczej osoby co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 
Członkowie grupy roboczej wypełnią wówczas formularz Niebieskiej Karty-D. 
Wszystkie działania są dokumentowane przez wszystkich członków grupy roboczej. 
Wszystkie procedury są prowadzone nie krócej niż 6 miesięcy. 

W roku 2020  założonych zostało 16 Niebieskich Kart-A w 16 rodzinach. 15 
niebieskich kart założonych zostało przez przedstawicieli policji, natomiast  
1 niebieska karta została założona  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Krośnie. Przez cały 2020r  22 grupy robocze prowadziły sprawy w ramach 
procedury „Niebieskie Karty”. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy  
w rodzinie to 35 osób (16 kobiet w tym 2 osoby starsze ), 4 mężczyzn oraz 15 dzieci 
(10 dzieci do 13 lat i 5 dzieci od 14-18 lat). Liczba osób, co do której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie to 16 osób ( w tym 15 mężczyzn  
i 1 kobieta). Najczęściej zgłaszane przez osoby poszkodowane formy przemocy  
to przemoc fizyczna, psychiczna (emocjonalna), zaniedbywanie i połączeniu kilku 
form przemocy. Głównym problemem przemocy domowej jest nadużywanie 
alkoholu.  

Liczba zakończonych w 2020 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty” na 
podstawie: 

a) § 18 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta” - 11 (dotyczy: ustania przemocy w rodzinie  
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy  
w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy) 
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b) § 18  ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta”- 1, (dotyczy: rozstrzygnięcia o braku 
zasadności podejmowania działań)  

Działania podejmowane i prowadzone przez pracowników ośrodka pomocy 
społecznej, członków grup roboczych w 2020r. odniesieniu do osób uwikłanych  
w problem przemocy  w rodzinie: 

- objęcie osób praca socjalną, rozmowami wspierającymi i motywowanie do 
podejmowania odpowiednich działań- 26 osób 
- objęcie pomocą asystenta rodziny- 8 osób (tj. 2 rodziny) 
- kierowanie oraz motywowanie do udziału w programach psychologiczno-
terapeutycznych- 4 osoby 
- wsparcie finansowe ośrodka- 12 osób 
- skierowanie do Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym - 3 
osoby 
- skierowanie do Sądu o wgląd w sytuacje- 2 rodziny 

- objęcie pomocą w ramach „Szlachetnej paczki”-8 osób 
- porady prawne- 5 osób 
Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 
- skierowanie na Gminną Komisje Rozwiązywania problemów Alkoholowych- 11 
osób 
- zawiadomienie o przestępstwie- 4 osoby 
- przeprowadzenie rozmów o konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie- 11 
osób 
- uczestnictwo w rozmowach z terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla 
Osób z Problemem Alkoholowym- 3 osoby 
- propozycje schronienia- dla 2 osób 
- kierowanie do psychologa- 5 osób 
- zawiadomienie Sądu Rodzinnego (dot. umieszczenia w DPS)- 1 osoba  
Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie: 
- objecie pomocą psychologa- 1 dziecko 
- objęcie pomocą pedagoga- 6 dzieci 
- objęcie programem „Posiłek w szkole i w domu”-  5 dzieci 
Podejmowane działania były mocno ograniczone w związku  z panującą sytuacją 
COViD-19. 

W 2020 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego/ grup roboczych zostali 
przeszkoleni w tematyce przemocy. Szkolenie pt.” Przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie- Procedura Niebieskie Karty”- spotkanie o-line, które odbyło się w dniu 8 
grudnia 2020 r.  

Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój pomocy udzielają m.in. takie instytucje jak: 

1. Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym w Iwoniczu-Zdroju 
2. Posterunek Policji w Iwoniczu-Zdroju 

3. Psycholog w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju- do 
marca 2020 r.  
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju 
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu-Zdroju 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju w 2020 r. na realizacje 
zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkował kwotę 3 397,82 
zł.  
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W ramach tych środków zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa 2 578,84 
zł, pozostałe usługi (m.in. koszty wysyłki listów, zakup materiałów biurowych)  
w wysokości 72,70 zł., szkolenie- 270,00 zł, materiały informacyjne, ulotki- 476,28 
zł. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w swojej pracy 
napotyka na wiele czynników utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie. Są to m.in. brak prawnika działającego na terenie Gminy, 
brak współpracy z sądem, niedostateczna świadomość niektórych służb,  
że działania podejmowane w ramach zespołu są zadaniami wszystkich instytucji 
działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, niska siła przebicia OPS  
w środowisku lokalnym, niska świadomość lokalna, że problemy społeczne i ich 
skutki dotykają wszystkich bezpośrednio oraz że profilaktyka stanowi 
najskuteczniejszy sposób na rozwiązywanie problemów społecznych, brak środków 
finansowych na pełna realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Dużym utrudnieniem była panująca 

sytuacja z rozpowszechnianiem się pandemii koronawirusa.  

Ważnym elementem dalszej pracy członków zespołu/grup roboczych są 
systematyczne szkolenia, które mają na celu zmianę podejścia wobec 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmianę stereotypowego myślenia. 
Doskonalenie kompetencji miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej, 
umiejętności motywowania do zmiany postaw i zachowań. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn.zm.) 

Karta Dużej Rodziny 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje 
przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie 
każdemu członkowi rodziny. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych 
domów dziecka. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są 
zarówno przez instytucje państwowe jak  i przedsiębiorców prywatnych. Dokładny 
wykaz zniżek znajduje się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl i jest na 
bieżąco aktualizowany. 

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu 
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: 
tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:  

 rodzicom – bezterminowo; 

 dzieciom: w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz w wieku do ukończenia 

25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się  w szkole lub szkole 
wyższej; 

 bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W 2020 roku wydano 217 kart dużej rodziny dla 48 rodzin wielodzietnych (w tym 
wydano 1 duplikat KDR, 19 kart w formie elektronicznej tzw. domówienie).  
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Od 1 stycznia 2019 r. Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W 2020 r. wydano w 
Gminie Iwonicz-Zdrój 59 kart w formie tradycyjnej dla takich osób. 

Asystent rodziny 

W Gminie Iwonicz-Zdrój wsparciem asystenta rodziny w 2020 roku było objętych 9 
rodzin: 3 z Lubatowej, 3 z Iwonicza-Zdroju, 2 z Iwonicza oraz 1 z Lubatówki. Z jedną 
z rodzin z Iwonicza-Zdroju zakończono współpracę ze względu na przeprowadzkę do 
Krosna we wrześniu.  

Asystent rodziny spotykał się z rodzinami w miejscu ich zamieszkania, w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz towarzyszył członkom rodziny w trakcie 
załatwiania bieżących spraw w różnych instytucjach tj. ośrodki zdrowia, poradnie 
specjalistyczne, szkoły, sąd, PCPR. Celem nadrzędnym asystenta rodziny  było 
niesienie profesjonalnej pomocy rodzinie w kierunku wzmocnienia i odzyskania jej 
zdolności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz tworzeniu 

sprzyjających ku temu warunków. Cechami charakterystycznymi asystowania jest 
indywidualizacja pracy wynikająca z małej liczby odbiorców, dlatego praca ta była 
ściśle dostosowana do określonej grupy beneficjentów i ich  realnych potrzeb, 
asystent rodziny  miał możliwość skierowania do nich dedykowanego wsparcia. 
Asystent rodziny starał się prowadzić pracę  z  podopiecznymi w taki sposób, by 
zwiększać u nich poczucie wartości, sprawstwa i kontroli nad ich własnym życiem. 
Motywował rodzinę tak, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać 
trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące wychowywania dzieci i sprawowania nad 
nimi opieki. Asystent rodziny opracowywał indywidualny plan pracy z rodziną, 
prowadził proces zmian i je monitorował, oceniał rezultaty podjętych działań  
i osiągniętych celów.  

Podejmowane działania i praca asystenta rodziny realizowane były poprzez: 

1. Opracowanie i wdrażanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 
rodziny oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Prowadzenie dokumentacji 
dotyczącej pracy z rodziną: dziennik wizyt w środowisku rodzinnym, opis aktualnej 
sytuacji rodziny, sprawozdania miesięczne, dokonywanie okresowej oceny sytuacji 
rodziny.  

2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i bytowej, edukacja 
w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania 
budżetem. Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej, motywowanie 
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałania marginalizacji. 

3. Zapewnienie wsparcia, które polegało na: 
- wzmacnianiu roli i funkcji rodziny, pomoc w integracji rodziny  
- pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, zdrowotnych  
- pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, monitorowanie 
współpracy rodzic – szkoła, kontakty z kuratorem sądowym 

- udzielaniu wsparcia dzieciom dotyczące nauki, zadań domowych i dodatkowych 
ćwiczeń wspomagających rozwój, zaleconych przez wychowawców i logopedów 
szkolnych 
- konstruktywnym rozwiązywaniu problemów życia codziennego, określanie 
prawidłowej hierarchii potrzeb  
- pomocy w zakresie spraw urzędowych, sądowych, współpraca z radcą prawnym 
- okazywaniu akceptacji i empatii, tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery 
emocjonalnej  
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Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w 2020 roku – charakterystyka: 

Rodzina nr 1: Matka samotnie wychowująca bliźnięta w wieku 7 lat z orzeczeniem  
o niepełnosprawności i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Praca 
asystenta polegała na przezwyciężaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych, 
przekazywaniu informacji na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, 
kształtowanie przez matkę odpowiednich norm i wartości wprowadzanych w życie 
dzieci. Ważną kwestią pracy asystenta z rodziną była kontynuacja prowadzenia 
spraw urzędowych i formalnych w celu uszeregowania i skompletowania ważnej 
dokumentacji dotyczącej spadków i zadłużeń komorniczych. Kolejnym punktem 
pracy asystenta było ciągłe motywowanie klientki do podjęcia leczenia 
specjalistycznego, w celu podniesienia sprawności fizyczno-ruchowej wymaganej  
w codziennych obowiązkach, zwłaszcza, że kobieta nie ma wparcia ani pomocy ze 
strony krewnych czy znajomych. Asystent rodziny doradzał klientce jak dbać  
o gospodarstwo domowe, utrzymywać porządek i zachowywać higienę osobistą, 

sporządzać posiłki adekwatne do wieku i potrzeb dzieci.  

Ze względów osobistych właściciela mieszkania, które wynajmowała klientka, 
kobieta otrzymała wypowiedzenie najmu, z 3 miesięcznym okresem wyprowadzenia 
się. Asystent rodzinny  pomagał w poszukiwaniach nowego lokum, poprzez 
współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Krośnie udało się uzyskać nowe 
mieszkanie dla rodziny. Pracownicy GOPS nadzorowali i wspierali rodzinę w czasie 
przeprowadzki, zapewnili transport, wsparcie finansowe oraz nawiązali kontakt  
z MOPR w Krośnie. 

Rodzina nr 2: Samotna matka wychowująca najmłodszą córkę. Dwójka starszych 
dzieci przebywa w rodzinie zastępczej stanowionej przez matkę klienta. Rodzina 
zamieszkuje wspólnie w jednym budynku. Relacje między członkami rodziny są 
poprawne. Teściowa z synową wspólnie starają się o dobro dzieci, razem je 
wychowują i wspierają się. Kobieta ma jeszcze jedną córkę z poprzedniego związku, 
która aktualnie przebywa u Sióstr Zakonnych w Miejscu Piastowym. Asystent 
rodziny zwracał szczególną uwagę na pracę z rodziną biologiczną pod kątem dobrej 
współpracy z rodziną zastępczą, utrzymywaniem poprawnych relacji, uczestniczenia 
rodziny biologicznej w życiu dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. Asystent 
rodziny pracował nad poprawą relacji w rodzinie, lepszym rozumieniem potrzeb 
emocjonalnych i uczuciowych dzieci. AR motywował i zachęcał rodziców do 
wspólnych zabaw i rozmów z dziećmi w celu podtrzymania i zacieśnienia więzi 
rodzinnych. Ojciec dzieci postanowił wyprowadzić się z domu, ze względu na 
konflikt ze swoją matką, która nie tolerowała bierności zawodowej syna. Ważnym 
elementem pracy z rodziną było podnoszenie zaradności życiowej rodziców, wzrost 
poczucia własnej wartości, szczególnie u klientki. Asystent towarzyszył rodzinie 
podczas wizyt u lekarzy specjalistów oraz załatwiania spraw urzędowych.  

Z obserwacji asystenta rodziny  oraz po dokonaniu oceny okresowej rodziny wynika, 
iż poziom zaradności i umiejętności w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-

wychowawczych znacznie wzrósł, co rodzina zawdzięcza w dużej mierze pomocy 
babci, która motywuje synową do samodzielności i uczy ją jak organizować  
i wypełniać codzienne obowiązki.  

Rodzina nr 3: Matka wychowująca dwójkę dzieci w wieku 7 i 5 lat (posiadający 
orzeczenia o niepełnosprawności, wymagający stałej opieki), żyjąca w konkubinacie 
z ojcem młodszego z nich. Praca asystenta z rodziną polegała na udzielaniu pomocy 
w poprawie relacji wewnątrzrodzinnych, podjęciu próby zaangażowania partnera  
w życie rodzinne, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa członkom rodziny, poprawie 
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relacji interpersonalnych. Mężczyzna zamieszkał na stałe z rodziną, pomaga  
w codziennych obowiązkach, spędza więcej czasu z chłopcami. Asystent motywował 
klientkę do ciągłego podnoszenia zaradności życiowej, pracował nad wzrostem u niej 
poczucia własnej wartości i samodzielności. Klientka podjęła kurs na prawo jazdy. 
Ważnym elementem pracy z rodziną było towarzyszenie matce podczas licznych 
wizyt lekarskich z dziećmi, które pozostają pod opieką poradni psychologiczno-
pedagogicznej, neurologopedycznej, laryngologicznej, oraz okulistycznej. Asystent 
rodziny motywował klienta do przeprowadzenia remontu schodów zewnętrznych,  
w celu poprawienia bezpieczeństwa rodziny, co zostało wykonane. Dorośli 
samodzielnie zaczęli remontować kolejne pomieszczenia w mieszkaniu, odnowili 
pokój, wstawili nowe drzwi wewnętrzne, wymienili część mebli.  

Asystent rodziny zauważył znaczną poprawę w funkcjonowaniu rodziny oraz ich 
relacjach. Dorośli pozytywnie podchodzą do przyszłych planów, wspólnie tworzą 
rodzinę i są dla siebie wsparciem.  

Rodzina nr 4: Małżeństwo z czwórką dzieci. Mąż jest osobą niepełnosprawną  

w stopniu znacznym, po wypadku komunikacyjnym, w czerwcu dobrowolnie zgłosił 
się do DPS w Rzeszowie gdzie ma zapewnioną całodobowa opiekę. Praca asystenta  
z rodziną polegała na  przezwyciężeniu  trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, wsparciu  w opiece nad dziećmi. Asystent motywował 
klientkę do dbania o swój stan fizyczny i psychiczny, pomagał uzyskać wsparcie 
psychologa i psychiatry. Klientka zmagała się z problemem alkoholowym, 
zaniedbywała dzieci, dochodziło do licznych awantur i interwencji policji. W skutek 
czego najmłodsze dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Kobieta po tych 
wydarzeniach zmobilizowała się do pracy nad sobą. Asystent wzmacniał klientkę  
w jej dążeniu do odzyskania dzieci i ich powrotu do rodziny. Czuwał nad procesem 
zmian zachodzących w jej życiu, pomógł w znalezieniu stałego zatrudnienia oraz 
skierował do przychodni odwykowej w Krośnie. Podopieczna poradziła sobie  
z nałogiem alkoholowym, podjęła szereg starań i trudu na drodze ku pozytywnym 
zmianom. W lutym 2021 roku dzieci postanowieniem Sądu wróciły do rodziny 
biologicznej. Starsi synowie pomagają matce w codziennych obowiązkach i opiece 
nad młodszym rodzeństwem, jeden z nich podjął stałą pracę by wzmocnić budżet 
rodziny.  

Asystent rodziny  kontynuuje pracę z rodziną w celu podtrzymania wypracowanych 
rezultatów, stara się wzmacniać podopieczną emocjonalnie, będzie nadzorował jej 
postępy i realizację zmodyfikowanego planu pracy.  

Rodzina nr 5: Rodzinę stanowią rodzice i dwie córki w wieku przedszkolnym, dorośli 
żyją w konkubinacie. Asystent pracuje z rodziną w związku z wszczętą procedurą 
„Niebieskiej Karty”. Mężczyzna boryka się z  problemem alkoholowym, poddał się 
badaniu w poradni uzależnień w Krośnie, nie stwierdzono potrzeby podjęcia 
leczenia. Asystent  prowadził działania zmierzające do zapewnienia dzieciom 
bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju. Praca  
z rodziną polegała na przekazywaniu informacji na temat prawidłowych postaw 

rodzicielskich, sposobów komunikowania się, stosowania właściwych metod 
wychowawczych. Asystent motywował rodziców do aktywnego poszukiwania pracy, 
rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, a klienta do utrzymywania abstynencji. 
Matka podjęła zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony. Mężczyzna 
podejmuje prace dorywcze. W rodzinie nasilają się konfliktami między dorosłymi, 
dochodzi do kłótni oraz interwencji policji. Obecnie trwa postępowanie  
w prokuraturze ze względu na przemoc fizyczną między konkubentami.  
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Dalsze rokowania funkcjonowania rodziny nie są obiecujące. Asystent  
zaproponował kobiecie pobyt w Domu dla rodzin dotkniętych przemocą w Lesku, 
jednak podopieczna za namową i obietnicami partnera odmówiła przeprowadzki. 
Asystent systematycznie kontaktuje się z rodziną, współpracuje z pracownikiem 
socjalnym i komendą policji w Rymanowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
członkom rodziny. 

Rodzina nr 6: Samotna matka z córką  w wieku 11 lat. Rodzina zmaga się  
z problemami mieszkaniowymi i bezradnością życiową, po śmierci matki 
podopiecznej. Kobieta nie potrafi samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie 
wymaga ciągłego wsparcia ze strony rodzeństwa i sąsiadów. Asystent  motywował 
kobietę do poprawy warunków mieszkaniowych, uporządkowania zalegających 
rzeczy i oddania zbędnych drobiazgów. Dzięki wsparciu GOPS i współpracy Urzędu 
Gminy, rodzina uzyskała pomoc finansową oraz fachową pomoc w remoncie 
mieszkania. Asystent  wspólnie z rodziną krok po kroku segregował nagromadzone 
pamiątki i rzeczy osobiste. Poniszczone rzeczy zostały wyniesione, odnowiono 

ściany, sufit. Rodzina otrzymała wsparcie sąsiadów, którzy podarowali meble 
kuchenne i niezbędne elementy wyposażenia. Asystent nadzorował akcję 
„Szlachetna Paczka”, dzięki której rodzina otrzymała odzież, środki chemiczne, 
kosmetyki, artykuły spożywcze, przybory szkolne i małe AGD.  

Wspólne działania wielu ludzi przyczyniły się do wprowadzenia pozytywnych zmian 
w życiu tej rodziny. Kobieta z nadzieją patrzy w przyszłość, stara się prawidłowo 
prowadzić gospodarstwo domowe, córka chętnie pomaga mamie, jest dla niej 
motywacja do utrzymania osiągniętych celów.  

Rodzina nr 7: Ojciec wychowujący dwie córki w wieku 7 i 5 lat. Żona, matka dzieci 
wyprowadziła się do nowego partnera. Utrzymuje kontakt telefoniczny, boryka się  
z problemem alkoholowym oraz ma zaburzenia natury psychologicznej  
i neurologicznej. Mężczyzna z dziećmi mieszka w domu teściów, którzy pomagają 
mu w opiece nad wnuczkami. Praca Asystenta polega na wzmocnieniu i nabyciu 
przez rodzica prawidłowych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, pomaga  
w rozumieniu fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych potrzeb dzieci.  Asystent 
wspiera i pomaga w racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym  
i prowadzeniu domu. Mężczyzna nabywa umiejętności przygotowywania 
pełnowartościowych posiłków dostosowanych do wieku dzieci, dba o ich higienę  
i zdrowy styl życia. Ze względu na brak zameldowania w miejscu zamieszkania 
podopieczny nie może zarejestrować się w PUP, a ze względu na aktualna sytuację  
z COVID-19 ciężko jest znaleźć pracę. Mężczyzna podejmuje prace dorywcze, 
sezonowe. Największym wyzwaniem dla Asystenta w tej rodzinie jest praca  
z matką dzieci drogą telefoniczną. Kobieta wykonuje kilka telefonów dziennie, by 
upewnić się czy córkom niczego nie brakuje, często zdarza się, że prowokuje rodzinę 
do kłótni, zarzuca im nieprawidłową opiekę nad dziećmi przy czym sama pozostaje 
bierna. Rozmawiając z córkami obiecuje im powrót i wspólne zabawy po czym nie 
przyjeżdża na spotkania. Ojciec dziewczynek stara się ograniczyć rozmowy między 
nimi gdyż bardzo negatywnie wpływa to na zachowanie i nastrój dzieci.  

Po licznych rozmowach udało się zmobilizować podopieczną do podjęcia leczenia  
w poradni uzależnień od alkoholu, kobieta jest jednak niechętna i nieufna w 
stosunku do lekarzy i instytucji pomocowych. Asystent swoją uwagę skupił na 
potrzebach dzieci, które bardzo przeżywają rozłąkę z matką. Mobilizował tatę, by 
częściej chwalił i doceniał córki, spędzał wspólnie czas na zabawie czy nauce, 
zwracał uwagę na emocje i uczucia dzieci.  
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Rodzina nr 8: Matka samotnie wychowująca 5 dzieci w wieku: 9, 6, 5, 3, 2 lata. 
Aktualna sytuacja rodziny jest bardzo skomplikowana. Kobieta wyprowadziła się  
z dziećmi od męża ze względu na jego uzależnienie od środków psychoaktywnych, 
częste kłótnie i obawy, strach co przyniesie kolejny dzień. Matka z dziećmi wróciła 
do domu rodzinnego. Jest to niewielki, drewniany dom, w którym nie ma 
odpowiednich warunków do zamieszkania przez tak liczną rodzinę. Rodzice kobiety 
oddali jej swoją sypialnię, a sami przenieśli się do pokoju gościnnego. Asystent 
pracując z tą młodą matką stara się podnieść ją na duchu, motywuje do zadbania  
o siebie i dzieci, by odbudować spokój i radość wśród bliskich. Asystent towarzyszył 
podopiecznej podczas wizyt w PCPR w Krośnie, gdzie z radcą prawnym omawiane 
zostały dalsze kroki, które będą pomocne do uzyskania samodzielności  
i stabilności rodziny. Kobieta planuje wnieść pozew  o rozwód i alimenty, gdyż po 
licznych próbach naprawy małżeństwa nie przyniosło to zamierzonych efektów.  

Asystent motywował klientkę do ciągłego podnoszenia zaradności życiowej, 
następuje wzrost poczucia własnej wartości i umiejętności myślenia 

perspektywicznego, kobieta coraz śmielej planuje swoja przyszłość.  

Rodzina nr 9: Samotna matka wychowująca 3 dzieci w wieku: 8, 7, 2 lata. Obecnie 
kobieta jest w ciąży, termin porodu na marzec. Były partner kobiety wyjechał za 
granicę, nie łoży na utrzymanie dzieci, kontaktuje się sporadycznie. Rodzina 
mieszka w domu rodzinnym, zajmując górną część, gdzie przystosowany został 
jeden pokój z kuchnią i łazienką. Dom wymaga wymiany dachu, który przecieka  
i jest nieszczelny, niestety rodzina nie jest w stanie finansowo pokryć takiej 
inwestycji. Praca asystenta w rodzinie polegała na przezwyciężaniu trudności 
opiekuńczo-wychowawczych, wsparciu w zakresie umawiania wizyt lekarskich oraz 
pomoc w sytuacjach kryzysowych. 

Asystent starał się rozwijać u podopiecznej umiejętności radzenia sobie  
z codziennymi problemami, umacnianie wiary we własne możliwości, konieczne do 
tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi 
dzieci.  

Asystent rodziny udzielając pomocy podopiecznym miał przede wszystkim na 
względzie dobro rodziny i wychowujących się w niej dzieci, zmagał się w swojej pracy 
ze złożonymi i wymagającymi interdyscyplinarnych rozwiązań problemami. Choroba 
alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej, niepełnosprawność to główne przyczyny dezorganizujące życie 
rodzin, którym często towarzyszyło również długotrwałe bezrobocie i ubóstwo. 
Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagały stałego monitorowania przez asystenta 
rodziny jak również wzmożonej współpracy z pracownikami socjalnymi, pedagogami 
szkolnymi, policją i kuratorami sądowymi. Głównym celem pracy asystenta było 
osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która 
umożliwiała wychowanie dzieci w bezpiecznych   i przyjaznych warunkach. Asystent 
pomagał rodzinom zrealizować cele wyznaczone przez nie same oraz te, które zostały 
na nie nałożone przez pracowników służb lub instytucji.  

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach z funduszu 
alimentacyjnego w 2020 roku na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów  

Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do 
alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna 
odbywa się poprzez: 
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 wydawanie wniosków oraz przyjmowanie wniosków wraz z niezbędną 
dokumentacją 

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, weryfikacja otrzymanej 
dokumentacji, 

 uzyskiwanie informacji o dochodach, składkach zdrowotnych, danych 
osobowych w drodze wymiany informacji drogą elektroniczną – platforma 
elektroniczna EMPATIA,  

 wyliczenie wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich członków 
rodziny, wprowadzanie danych do systemu NEMEZIS,  

 sporządzanie projektów pism i decyzji administracyjnych dotyczących tych 
świadczeń, 

 wysyłanie decyzji do wierzyciela/ osoby uprawnionej oraz organu 
prowadzącego postepowanie egzekucyjne, 

 sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

 planowanie potrzeb w zakresie świadczeń FA, opracowywanie prognoz, analiz 
oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, monitorowanie ściągalności 

świadczeń nienależnie pobranych, 

 bieżąca analiza przepisów prawnych i ich interpretacja. 
 
Komórka wykonująca ww. zadania współpracuje z organami właściwymi dłużników 
alimentacyjnych, organami egzekucyjnymi: Komornikami, Prokuraturą Rejonową, 
Policją, Sądami Okręgowymi, Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędami Skarbowymi w zakresie niezbędnym do przyznania i wypłaty tych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

Dane statystyczne dotyczące przyznawania prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego: 

Przyznawanie świadczeń alimentacyjnych dla osób uprawnionych 
 

wydawanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego: 

22 

Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do 
świadczeń z FA 

22 

Wprowadzanie wniosków do programu obsługującego fundusz 
alimentacyjny oraz zmian następujących w czasie okresu 
świadczeniowego 

26 

Wydawanie decyzji w tym: decyzji przyznających, odmawiających, 
zmieniających kwotę wypłacanych świadczeń z FA, uchylających, 
nakazujących zwrot nienależnie pobranych świadczeń, decyzji o 
rozłożeniu na raty 

26 

Przesyłanie komornikom sądowym decyzji o których mowa wyżej 26 

Sporządzenie listy wypłat: 12 

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
wypłaconych na rzecz osób uprawnionych wynosi: 

 117.790,00 

Kwota odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych: 700, 00 zł 

Liczba rodzin w których są pobierane te świadczenia: 23 

Liczba osób uprawnionych pobierających w/w świadczenie: 33 

 

1. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych: 
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 wzywanie celem przeprowadzenia wywiadu i złożenia oświadczenia 
majątkowego dłużnika,  

 informowanie organu właściwego wierzyciela oraz komornika sądowego  
o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach,  

 przekazywanie organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkich 
posiadanych informacji istotnych dla skuteczności egzekucji, 

 informowanie sądu o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości 
komornika sądowego prowadzącego postępowanie przeciwko dłużnikowi 
alimentacyjnemu,  

 sporządzanie projektów pism i decyzji administracyjnych dotyczących w/w 
postępowania w tym decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych, 

 składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 
209 § 1, 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1444 z późn. zm.),  

 kierowanie wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji - Centralnego Ośrodka 
Informatyki o posiadanie prawa jazdy dłużników,   

 kierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego, 

 wytaczanie powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia 
alimentacyjne, 

 zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy 
celem aktywizacji, 

 rozliczanie należności wyegzekwowanych przez komornika sądowego lub 
wpłaconych przez samego dłużnika na konto organu właściwego, 

 opracowywaniu prognoz, analiz związanych z zadłużeniem oraz sprawozdań  
w zakresie dotyczącym dłużników alimentacyjnych,  

 wszczynanie postępowania egzekucyjnego lub przyłączanie się do tego 
postępowania, które prowadzi komornik sądowy, 

 zgłaszanie i aktualizacja zadłużenia dłużników w Biurze Informacji 
Gospodarczych (aktualnie jest 5 biur) dla których Burmistrz Gminy Iwonicz-
Zdrój jest organem właściwym wierzyciela.  

 

Dane statystyczne dotyczące prowadzenia postepowania wobec dłużników 
alimentacyjnych: 

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych 
 

Liczba dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym 
jest gmina Iwonicz-Zdrój: 

18 

Liczba dłużników alimentacyjnych,  dla których organem właściwym 
nie jest gmina Iwonicz-Zdrój: 

22 

Ilość przekazanych dłużnikom alimentacyjnym informacji o 
przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego: 

21 

Ilość skierowanych wniosków do Organów Właściwych Dłużników o 
podjęcie działań wraz informacją o wysokości zobowiązań dłużnika 
alimentacyjnego: 

15 

Liczba przekazanych informacji do poszczególnych Organów 
Właściwych Wierzyciela oraz do poszczególnych komorników o 
podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych: 

27 

Liczba wywiadów alimentacyjnych wraz z oświadczeniami 17 
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majątkowymi: 

Liczba dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do 
zarejestrowania się w PUP:  

3 

Liczba wniosków przesłanych do PUP o potrzebie aktywizacji 
zawodowej dłużnika alimentacyjnego: 

1 

Liczba kancelarii Komorniczych: 17 

Liczba Organów Właściwych Wierzyciela, do których przesyłane są 
wszelkie istotne informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych 

15 

Liczba Organów Właściwych Dłużnika, do których przesyłane są 
wszelkie istotne informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych: 

15 

Liczba dłużników przekazanych do BIG-u 
oraz aktualizacja zadłużenia:  

57 

Informacje pisemne do komorników sądowych mające wpływ na 
skuteczność egzekucji 

2 

Sporządzanie sprawozdań:  4 

Decyzje o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności i 
umorzenie należności z tytułu zgonu dłużnika 

- 

Decyzje wygaszające należności dłużnika alimentacyjnego z powodu 
jego śmierci 

1 

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji dla dłużnika o 
uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań  

 
- 

Decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań - 

Liczba wniosków skierowanych do Prokuratury z art. 209 K.K  - 

Sprawę skierowano do Sądu  - 

Liczba wniosków skierowanych do starosty o zatrzymanie praw jazdy - 

 

Informacja dodatkowa: 

1. Kwota wyegzekwowanych alimentów i zwróconych przez komornika lub dłużnika 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczką 
alimentacyjną: 
za rok 2020 r. wynosi: 60.906,24 zł,  
przekazane na dochody własne gminy (organu właściwego wierzyciela): 18.112,48 
zł, przekazane na dochody budżetu państwa: 42.793,76 zł   
 
2. Zadłużenie z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki 
alimentacyjnej dłużników za okres od 01.10.2008 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 
2.277.159,31 zł (pomniejszone o kwoty zwrotu od dłużników oraz należności 
wygaszone w związku ze śmiercią dłużnika). 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w roku 2020 dotycząca 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na 
terenie Gminy Iwonicz-Zdrój 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy materialnej dla uczniów realizowane przez 
komórkę: 
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 Przyznawanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów 
zamieszkujących teren Gminy: 

 wydawanie wniosków oraz przyjmowanie wniosków wraz z niezbędną 
dokumentacją 

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, weryfikacja otrzymanej 
dokumentacji,  

 wyliczenie wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich członków 
rodziny, wprowadzanie danych do systemu TALES,  

 sporządzanie projektów pism i decyzji administracyjnych dotyczących tych 
świadczeń, 

 wysyłanie decyzji administracyjnych do pełnoletnich uczniów/pełnomocników 
lub przedstawicieli ustawowych, 

 przyjmowanie faktur i ich rozliczanie,  

 sporządzanie list wypłat stypendium szkolnego,  

 planowanie potrzeb w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, 
opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych 

spraw, monitorowanie ściągalności świadczeń nienależnie pobranych, 

 bieżąca analiza przepisów prawnych i ich interpretacja. 

Informacja dodatkowa: 

Kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych za 2020r. wyniosła 57.666, 00 
zł, w tym:  

- wkład własny Gminy 11.533,20 zł,  
- dotacja Wojewody Podkarpackiego: 46.132,80 zł. 

Liczba wydanych decyzji 106 szt., w tym dotyczących: 
-  stypendium szkolnego: 101 szt., 
-  zasiłków szkolnych wypłaconych w związku ze zdarzeniem losowym: 5 szt. 

 
W okresie styczeń - sierpień 2020r. (II - semestr roku szkolnym 2019/2020) pomoc 
przyznano 56 uczniom w tym: 
- 39 uczniom Szkoły Podstawowej (38 – stypendia szkolne; 1 – zasiłek szkolny), 
- 17 uczniom Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych (stypendia szkolne). 
W okresie wrzesień - październik 2020r. (I - semestr roku szkolnym 2020/2021) 
pomoc przyznano 48 uczniom w tym: 
- 30 uczniom Szkoły Podstawowej (28 – stypendia szkolne; 2 – zasiłek szkolny), 
- 18 uczniom Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych (16 – stypendia 

szkolne; 2 – zasiłki szkolny). 
Realizacja zadań z zakresu rządowego programu „Dobry start”  
w 2020 roku (kwota wypłaconych świadczeń 379.800,00 zł.) 

W dniu 1 czerwca 2018r.  Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. 
wszedł w życie rządowy program „Dobry start” (nowe świadczenie dla ucznia) na 
podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się 
w szkole – bez względu na dochody.  

W toku realizacji tego zadania w 2020r. wypłacono 1.266 świadczeń (po 300 zł) na 
łączną kwotę: 379.800,00 zł.  

Ogółem w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, z rządowego 
programu „Dobry start” skorzystało 1.266 dzieci (osób uczących się).  

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2020 roku 
(kwota wypłaconych świadczeń 4.786.871,29 zł, w tym zgodnie z zasadą „złotówka 
za złotówkę” 89.749,17 zł.) 
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Do zadań komórki realizującej zadnia wynikające z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych należy:  

1. Pełne udzielanie informacji dotyczących przepisów ustawy o świadczeniach 
rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia. 

2. Prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych,  
w szczególności: wydawanie i przyjmowanie wniosków zgodnie z ciągle 
zmieniającymi się przepisami prawa, wstępna ich akceptacja, wprowadzanie 
do systemów informatycznych (AMAZIS) danych niezbędnych do wydawania 
decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, sporządzanie 
projektów pism i decyzji administracyjnych dotyczących w/w świadczeń. 

3. Terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych (w tym należnych 
składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne).  

4. Prowadzenie rejestru spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych. 

5. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do pobierania świadczeń 

rodzinnych. 

6. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń nienależnie pobranych  
w ramach wypłaconych świadczeń rodzinnych. 

7. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego 
świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, zagrażającą życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 
na podstawie art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

8. Prowadzenie dokumentacji w sprawach dotyczących ustalania uprawnień do 
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. 

9. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie przeprowadzanych 
rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb ustalenia prawa do 
świadczeń opiekuńczych. 

10. Współpraca z Wojewodą Województwa Podkarpackiego w zakresie 
dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii 
Europejskiej.  

11. Ustalenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń. 

12. Sporządzanie sprawozdań, informacji i rozliczeń ze środków finansowych  
z zakresu prowadzonych świadczeń. 

13. Bieżąca analiza przepisów prawnych i ich interpretacja. 

Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o bardzo rozbudowaną 
dokumentację. W ramach tego zadania wypłacane są: zasiłki rodzinne wraz ze 
stosownymi dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 
świadczenie rodzicielskie przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a które nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, oraz 
świadczenia opiekuńcze takie jak: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 
specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów. Opłacane są też składki na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia 
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.  

Ustawa o ograniczaniu barier w administracji na barki pracowników złożyła 
konieczność prawidłowej oceny sytuacji i właściwego jej rozeznania, co powoduje 
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zwiększoną ilość korespondencji z różnymi instytucjami, celem rzetelnego 
rozeznania sprawy i podjęcia właściwej decyzji. 

W toku realizacji tego zadania wydano 1.078 decyzji. 

Wypłacono 20.281 różnego rodzaju świadczeń dla 859 rodzin.  

Ogółem liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia to 1.386.  

W tym:  

1. Zasiłki rodzinne: 1.072 osoby – 1.060.586,22 zł. 

    - na dzieci do 5 lat: 323 osoby – 265.854,71 zł. 

    - na dzieci od 5 do 18 lat: 651 osób – 729.861,27 zł. 

    - na dzieci od 18 do 21 lat: 98 osób – 64.870,24 zł. 

    - na dzieci powyżej 21 lat: brak osób – 0,00 zł. 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 777 osób – 549.826,65 zł. 

   w tym z tytułu: 

   - urodzenia dziecka: 34 osoby – 28.657,96 zł. 

   - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 44 osoby – 
133.319,70 zł. 

   - samotnego wychowywania dziecka: 24 osoby – 36.733,45 zł. 

   - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 53 osoby – 57.982,62 zł. 

   - rozpoczęcia roku szkolnego: 582 osoby – 51.242,92 zł. 

   - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 172 osoby – 
78.622,99 zł. 

   - wychowanie w rodzinie wielodzietnej: 171 osób – 163.267,01 zł. 

3.W sumie zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.072 osoby – 1.610.412,87 zł. 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 67 osób – 67.000,00zł. 

5. Świadczenie rodzicielskie: 64 osoby – 371.351,90 zł. 

6. Zasiłki pielęgnacyjne: 423 osoby – 1.012.627,02 zł. 

7. Świadczenia pielęgnacyjne: 89 osób – 1.721.479,50 zł. 

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy: brak osób – 0,00 zł. 

9. Zasiłek dla opiekuna: brak osób – 0,00 zł. 

10. Świadczenie „Za życiem”: 1 osoba – 4.000,00 zł. 

Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych. 

Świadczenia nienależnie pobrane są odzyskiwane przez wydawanie decyzji 

ustalających wysokość i nakazujących zwrot w/w świadczeń, oraz przez kierowanie 
spraw do Komornika Urzędu Skarbowego w przypadku braku wpłat.  

Wydano 20 decyzji nakazujących zwrot nienależnie pobranych świadczeń, na kwotę 
24.000,24 zł. 

Świadczenia nienależne pobrane zwróciło 28 osób, na kwotę (w tym sprawy 
Wojewody Podkarpackiego) 22.368,00 zł, z czego kwota podlegająca zwrotowi do 
budżetu państwa 15.171,00 zł. 
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Świadczenia rodzinne w kontekście przepisów o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego 

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie skierowano celem 
wyjaśnienia koordynacji 27 spraw:  
 
1. w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do otrzymywania 

świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,  
w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz  
z dokumentami do wojewody podkarpackiego (przekazanie kopii wniosku wraz  
z niezbędnymi dokumentami do „ustalenia koordynacji” do Urzędu 
Wojewódzkiego) – 13 spraw. 

 
2. w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, po wydaniu przez 
organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ ten występuje 

do wojewody podkarpackiego o ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
(przekazanie kopii wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do „ustalenia 
koordynacji” do Urzędu Wojewódzkiego – tylko za okres 
zatrudnienia/zamieszkania członka rodziny w innym państwie członkowskim) – 
14 spraw. 

 
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
w 2020 roku (kwota wypłaconych świadczeń 11.270.230,25 zł.) 

W związku z wydłużonym okresem świadczeniowym 2019/2021 trwającym obecnie 
od 2019-10-01 do 2021-05-31, w roku 2020 wpłynęło 107 nowych wniosków  
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 
 
W zakresie w/w świadczeń wydano 126 decyzji w tym 97 informacji o przyznaniu 
świadczeń. Wypłacono 22.746 świadczeń dla 1.136 rodzin.  
Ogółem liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie to 1.998.  

Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych: 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia 
wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do 
niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to 
świadczenie.  
Do 31 czerwca 2019 r. w przypadku ustalania prawa do w/w świadczenia na 
pierwsze dziecko, obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł lub 1.200 zł gdy 
członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne. W wyniku zmian ustawy od 1 
lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde z dzieci do 18 roku 
życia bez względu na dochody rodziny, co jednak nie zwalnia osób pobierających 
w/w świadczenie z obowiązku poinformowania tutejszego Ośrodka, zarówno o 

podjęciu pracy poza granicami RP jak i zmiany miejsca zamieszkania. 
Osoby które zaniechały powyższych obowiązków na podstawie decyzji zostały 
zobligowane do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. 

W związku z powyższym w 2020 r. wydano 2 decyzje nakazujące zwrot nienależnie 
pobranych świadczeń, na kwotę 1.500,00 zł.  

Świadczenia nienależne pobrane zwróciło 12 osób, na kwotę (w tym sprawy 
Wojewody Podkarpackiego) 10.535,71 zł, z czego kwota podlegająca zwrotowi do 
budżetu państwa 10.035,71 zł. 
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Świadczenia wychowawcze w kontekście przepisów o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego: 

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie skierowano celem 
wyjaśnienia koordynacji 34 sprawy. 
1. w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do otrzymywania 

świadczenia wychowawczego przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz  
z dokumentami do wojewody podkarpackiego (przekazanie kopii wniosku wraz  
z niezbędnymi dokumentami do „ustalenia koordynacji” do Urzędu 
Wojewódzkiego) – 16 spraw, 

2. w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowanie 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, po przyznaniu 
przez organ właściwy świadczenia wychowawczego, organ ten występuje do 
wojewody podkarpackiego o ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
(przekazanie kopii wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do „ustalenia 
koordynacji” do Urzędu Wojewódzkiego – tylko za okres 
zatrudnienia/zamieszkania członka rodziny w innym państwie członkowskim) – 
18 spraw. 

 
DODATKI MIESZKANIOWE  I ENERGETYCZNE 
 
Od 01 marca 2015 roku GOPS w Iwoniczu-Zdroju realizuje zadania nałożone 
ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2133 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833z późn.zm.) w zakresie przyznawania i wypłacania 
dodatków energetycznych. 
   
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, 
ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz 
właściwości organów, w tych sprawach. Dodatki mieszkaniowe realizowane są  
w całości w ramach zadań własnych. O dodatki mieszkaniowe mogą się ubiegać 
osoby lub rodziny, które spełniają kryterium dochodowe i posiadają tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu. Za dochód uważa się wszelkie dochody po odliczeniu kosztów 
uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i chorobowe. 
Najniższa emerytura wynosiła od 01.03.2020 r. 1 200,00 zł. Dodatek przysługuje, 
jeżeli średni miesięczny dochód za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej 
emerytury  w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2100,00 zł lub 125 % tej kwoty  
w gospodarstwie wieloosobowym – 1 500,00 zł. W 2020 roku wypłacono łącznie 78 
świadczeń na kwotę 13.843,66 zł. Pomocą objęto 11 rodzin. Rozpatrzono 16 
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 15 decyzji 

administracyjnych w tym zakresie. 

Na podstawie Art. 15 zzzib ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z 21 
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133  
z późn.zm.), może zostać przyznany z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany  
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z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych  
z powodu COVID-19.  

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii 
elektrycznej, czyli osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy  w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jest stroną umowy kompleksowej 
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkuje  w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wypłata 
dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na 
finansowanie  tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.  
W 2020 roku wypłacono łącznie 27 świadczeń na kwotę 350,97 zł. Pomocą objęto 3 
rodziny. Rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku 
energetycznego i wydano 7 decyzji administracyjnych w tym zakresie. 

Pomoc  psychologiczna 

Kierując się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz 
zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku psychologa w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do głównych zadań w 
roku 2020 należało: 

 Udzielanie pomocy psychologicznej w ramach poradnictwa psychologicznego 

 Prowadzenie konsultacji dla rodzin 

 Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, diagnostycznych 
i terapeutycznych 

 Prowadzenie rodzinnych spotkań terapeutycznych, psycho-edukacyjnych, 
profilaktycznych dla osób z rodzin z trudnościami 

 Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny oraz pedagogami 
szkolnymi na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój 

 Współpraca ze szkołami - prowadzenie warsztatów edukacyjnych na temat 
empatii, tolerancji, asertywności, emocji oraz ich regulacji i samokontroli; 
profilaktyka zachowań antyspołecznych - izolacji, wykluczenia z grupy oraz 
znęcania się: agresja, przemoc,  

Spotkania w ramach poradnictwa psychologicznego miały miejsce w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, a ich długość, od 
spotkania jednorazowego do regularnych spotkań , zależała między innymi od 
rodzaju problemu z jakim zgłaszał się klient oraz jego motywacji i gotowości do 
pracy. Klientami były zarówno osoby indywidualne przeżywające kryzys rozwojowy 
jak i osoby pokrzywdzone w konfliktach, sprawcy tych konfliktów i ich rodziny. 
Pomoc psychologiczna w Ośrodku w roku 2020 udzielana była w pierwszym 
kwartale. Sytuacja ta podyktowana była tym, że osoba zatrudniona na stanowisku 
psychologa z dniem 1 kwietnia rozwiązała umowę, natomiast zatrudnienie innej 
osoby do dnia 31.12.2020 r. nie powiodło się. W roku 2020 do psychologa w GOPS 

w Iwoniczu-Zdroju zgłosiło się  8 osób oraz członków ich rodzin, w wieku od 5 do 
około 70 roku życia, a liczba udzielonych porad psychologicznych wyniosła około 30 
. Interwencji kryzysowych – 1.  Prowadzone były również konsultacje z pedagogiem 
szkolnym oraz wychowawcą klasy  w Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju. 
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Rozdział V – Działalność oświatowa w 2020 r. - INFORMACJA o stanie 
realizacji zadań oświatowych przez Gminę Iwonicz–Zdrój w roku szkolnym 

2019/2020 
 
I. Zadania oświatowe realizowane w Gminie Iwonicz-Zdrój 
   Zakres realizowanych zadań oświatowych wyznaczony jest przez postanowienia: 
   1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 roku 
poz. 713 z późn. zmianami) 
   2. Ustawy z dnia 29 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 roku,  
       poz. 910 z późn. zmianami) 
   3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 roku,  
       poz. 2215 z późn. zmianami) 
  4.  Ustawy  z dnia 7 września 1991 roku  o systemie Oświaty (Dz. U. z 2020 roku, 
       poz.1327 z późn. zmianami) 
   5. Przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie dyspozycji zawartych w 
powyższych  ustawach. 

 
Artykuł 7 ust. 1 pkt 8) ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, m. in. w zakresie edukacji publicznej należy do 
zadań własnych gminy. 
 
W przepisach ustawy Prawo oświatowe ustawodawca wskazał, że w szczególności do 
zadań gminy należy: 
 
1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, przedszkoli specjalnych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, 
2) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych 
oraz  
środków rzeczowych i finansowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
szkół   oraz przedszkoli, 
3) zapewnienie odpowiednich warunków dla działania szkoły lub przedszkola, w tym  
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub 
przedszkola. 
 
W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono, m. in. następujące 
zadania: 
 
1) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 
2)zabezpieczanie środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, pomoc zdrowotną, na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, 
3) wykonywanie czynności związanych z awansem na stopień nauczyciela 
mianowanego, oceną pracy dyrektorów. 
 
II. Stan organizacji i baza lokalowa 
 
Gmina Iwonicz–Zdrój jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych. Są 
to: 

1) Szkoła Podstawowa w Iwoniczu, 
2) Szkoła Podstawowa w Lubatowej, 
3) Szkoła Podstawowa w Lubatówce, 
4) Szkoła Podstawowa w Iwoniczu – Zdroju, 
5) Przedszkole Gminne w Iwoniczu, 
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6) Przedszkole Gminne w Iwoniczu – Zdroju. 
 
Plan sieci szkół publicznych oraz granice ich obwodów oraz sieć publicznych 
przedszkoli został ustalony Uchwałą Nr XXXV/232/2017 Rady Miejskiej  
w Iwoniczu–Zdroju z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój do nowego 
ustroju szkolnego oraz Uchwałą Nr XII/107/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu–Zdroju  
z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Iwonicz–Zdrój. Uchwałą nr XI/51/2019 z dnia 30 maja 2019 roku ustalono nowy 
plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w związku 
z zakończeniem działalności gimnazjów. 
Od 1 stycznia 2010 roku na terenie gminy funkcjonował także Punkt Przedszkolny 
pod nazwą „Muzyczne Przedszkole” przekształcony z dniem 1 września 2015 roku  
w Niepubliczne Muzyczne Przedszkole w Iwoniczu przy ul. Długiej 33, które 
prowadzi wychowanie przedszkolne. Placówka ta jest prowadzona przez 

Stowarzyszenie Oświatowe „RAZEM TO SKUTECZNIE” i jest częściowo dotowana 
przez Gminę Iwonicz–Zdrój. 
 
Liczba uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 obrazuje poniższa 
tabela (stan wg. SIO z 30.09.2019r):  
 

Lp Wyszczególnienie Licz
ba 
odd
ziałó
w 

Liczb
a 
uczni
ów 

Średni
o/ 
oddział 

   

I II III IV V VI VII VII
I  

1. Szkoła 
Podstawowa im. 
Księdza Jana 
Rąba w Iwoniczu-
Zdroju 

 
9 

 
129 

 
14,3 

 
7 
 

 
18 

 
11 

 
7 

 
37 

 
22 

 
12 

 
15 

2. Szkoła 
Podstawowa im. 
ks. Antoniego 
Podgórskiego w 
Iwoniczu 

 
15 

 
294 

 
19,6 

 

 
36 

 
45 
 

 
32 

 
14 

 
46 

 
42 

 
36 

 
43 

3. Szkoła 
Podstawowa im. 
Jana Pawła II w 
Lubatowej 

 
16 

 
309 

 
19,3 

 
39 

 
41 

 
36 

 
8 

 
61 

 
47 

 
43 

 
34 

4. Szkoła 
Podstawowa im. 
Orła Białego  w 
Lubatówce 

 
8 

 
114 

 
14,2 

 
12 

 
15 

 
15 

 
11 

 
21 

 
17 

 
14 

 
9 

 
 

Ogółem 
 

48 846 17,6 94 119 94 40 165 128 105 101 

 
 
 
Liczba dzieci w przedszkolach gminnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 na dzień 30.09.2019 roku wg. danych 
SIO: 
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Lp Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Średnio/oddział 

1. Przedszkole Gminne  
w Iwoniczu-Zdroju 

3 57 19,0 

2.  Przedszkole Gminne  
w Iwoniczu 

4 91 22,75 

3. Oddziały przedszkolne  
w SP w Lubatowej 

5 122 24,4 

4. Oddziały przedszkolne 
w SP w Iwoniczu 

2 32 16,0 

5. Oddziały przedszkolne  
w SP w Lubatówce 

2 41 20,5 

 Razem 16 343 21,44 

 
 
Liczba uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje poniższa 
tabela (stan wg. SIO z 30.09.2020r):  
 
 

L.P Wyszczególnienie Licz
ba 
odd
ziałó
w 

Liczb
a 
uczni
ów 

Średni
o/ 
oddział 

   

I II III IV V VI VII VII
I 

1. Szkoła 
Podstawowa im. 
Księdza Jana 
Rąba w 
Iwoniczu-Zdroju 

 
9 

 
130 

 
14,44 

 
16 

 
7 

 
18 

 
12 

 
8 

 
35 

 
22 

 
12 

2. Szkoła 
Podstawowa im. 
ks. Antoniego 
Podgórskiego  
w Iwoniczu 

 
15 

 
294 

 
19,60 

 
41 

 
35 

 
45 

 
33 

 
15 

 
47 

 
42 

 
36 

3. Szkoła 
Podstawowa im. 
Jana Pawła II  
w Lubatowej 

 
16 

 
309 

 
19,31 

 
36 

 
38 

 
41 

 
36 

 
8 

 
61 

 
46 

 
43 

4. Szkoła 
Podstawowa im. 
Orła Białego  
 w Lubatówce 

 
8 

 
127 

 
15,88 

 
20 

 
12 

 
15 

 
16 

 
11 

 
21 

 
18 

 
14 

 

 

Ogółem 

 

48 860 17,92 113 92 119 97 42 164 128 105 

 
 
Liczba dzieci w przedszkolach gminnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 na dzień 30.09.2020 roku wg. danych 
SIO 
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Lp Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Średnio/oddział 

1. Przedszkole Gminne  
w Iwoniczu-Zdroju 

 
3 

 
50 

 
16,67 

2.  Przedszkole Gminne  
w Iwoniczu 

 
4 

 
92 

 
23,00 

3. Oddziały przedszkolne  
w SP w Lubatowej 

 
6 

 
137 

 
22,83 

4. Oddziały przedszkolne 
w SP w Iwoniczu 

 
2 

 
27 

 
13,50 

5. Oddziały przedszkolne  
w SP w Lubatówce 

 
2 

 
35 

 
17,50 

 Razem 17 342 20,12 

 
III. Baza dla działalności oświatowej 
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Iwonicz–Zdrój funkcjonowały w 6 
budynkach komunalnych. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oraz 
urządzeń sportowo – rekreacyjnych jest dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych 
nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej 
oraz na wyposażenie sal dydaktycznych w meble, sprzęt i pomoce naukowe. Zgodnie 
ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniany 
jest sprzęt komputerowy, w szkołach funkcjonują dobrze wyposażone pracownie 
komputerowe, centra multimedialne w bibliotekach, stołówki szkolne, świetlice, sale 
gimnastyczne oraz hala sportowa w Szkole Podstawowej w Lubatowej.  
Od sierpnia 2019 r funkcjonuje nowy budynek przedszkolny w Lubatowej,  
w którym rozpoczęły działalność oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej  
w Lubatowej.  
Obecnie w trakcie budowy jest sala gimnastyczna w Lubatówce – planowany termin 
oddania do użytkowania to 2021 rok. 
 
IV. Kadra i system doskonalenia nauczycieli 
 
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Iwonicz–Zdrój zatrudnionych było łącznie 170 nauczycieli oraz 63 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Wszyscy 
zatrudnieni pracownicy posiadają kwalifikacje adekwatne do zajmowanych 
stanowisk oraz legitymują się odpowiednim stażem pracy. Stan zatrudnienia  
w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela (stan wg SIO na 
30.09.2019r): 
 
 

 
Jednostki 

zatrudnienie 
w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1 Szkoła Podstawowa 
w Iwoniczu 

52,68 60 42,18 47 10,5 13 

2 Szkoła Podstawowa  
w Lubatowej 

68,77 76 50,27 55 18,50 21 

3 Szkoła Podstawowa  
w  Iwoniczu-Zdroju 

30,23 33 21,73 24 8,50 9 

4 Szkoła Podstawowa  
w Lubatówce 

25,51 32 18,01 24 7,50 8 

5 Przedszkole Gminne 13,10 17 7,97 11 5,13 6 
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w  Iwoniczu 

8 Przedszkole Gminne 
w  Iwoniczu-Zdroju 

12,09 15 6,59 9 5,50 6 

 Razem 
 

202,38 
 

233 
 

146,75 
 

170 
 

55,63 
 

63 
 

 
 
Spośród zatrudnionych nauczycieli 18 posiadało stopień nauczyciela stażysty, 9 jest 
nauczycielami kontraktowymi, 31 legitymuje się stopniem nauczyciela 
mianowanego, a 112 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Podział nauczycieli ze względu na poszczególne stopnie awansu zawodowego 
obrazuje niżej zamieszczona tabela: 
 
 

 
Jednostki 

Nauczyciele 

etaty osoby 

1 Szkoła Podstawowa w Iwoniczu 

 Stażyści 1,85 4 

 Kontraktowi 2,00 2 

 Mianowani 8,00 8 

 Dyplomowani 30,33 33 

 Razem 42,18 47 

2 Szkoła Podstawowa w Lubatowej 

 Stażyści 5,02 6 

 Kontraktowi 4,09 5 

 Mianowani 6,90 8 

 Dyplomowani 34,26 36 

 Razem 50,27 55 

3 Szkoła Podstawowa w  Iwoniczu-Zdroju 

 Stażyści 1,17 2 

 Kontraktowi 0,00 0 

 Mianowani 2,56 4 

 Dyplomowani 18,00 18 

 Razem 21,73 24 

4 Szkoła Podstawowa w Lubatówce 

 Stażyści 0,49 2 

 Kontraktowi 0,22 1 

 Mianowani 4,06 6 

 Dyplomowani 13,24 15 

 Razem 18,01 24 

5 Przedszkole Gminne w  Iwoniczu 

 Stażyści 1,65 3 

 Kontraktowi 0,00 0 

 Mianowani 2,27 3 

 Dyplomowani 4,05 5 

 Razem 7,97 11 

8 Przedszkole Gminne w Iwoniczu-Zdroju 

 Stażyści 0,06 1 

 Kontraktowi 1,00 1 

 Mianowani 0,53 2 

 Dyplomowani 5,00 5 

 Razem 6,59 9 
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59 Gmina   

 Stażyści 10,24 18 

 Kontraktowi 7,31 9 

 Mianowani 24,32 31 

 Dyplomowani 104,88 112 

 RAZEM 146,75 170 

 
 
Stan zatrudnienia w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021 (stan wg 
SIO na 30.09.2020r): 
 
 

 
Jednostki 

zatrudnienie 
w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1 Szkoła Podstawowa 

w Iwoniczu 
51,16 57 41,16 46 10,00 11 

2 Szkoła Podstawowa  
w Lubatowej 

69,66 71 49,91 51 19,75 20 

3 Szkoła Podstawowa  
w  Iwoniczu-Zdroju 

28,48 32 19,98 23 8,50 9 

4 Szkoła Podstawowa  
w Lubatówce 

26,09 33 18,59 25 7,50 8 

5 Przedszkole Gminne 
w  Iwoniczu 

13,80 17 8,17 11 5,63 6 

8 Przedszkole Gminne 
w  Iwoniczu-Zdroju 

11,24 15 6,24 10 5,00 5 

 Razem 
 200,43 225 144,05 166 56,38 59 

 
 
Spośród zatrudnionych nauczycieli 14 posiada stopień nauczyciela stażysty, 19 jest 
nauczycielami kontraktowymi, 24 legitymuje się stopniem nauczyciela 
mianowanego, a 109 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Podział nauczycieli ze względu na poszczególne stopnie awansu zawodowego 
obrazuje niżej zamieszczona tabela: 
 
 

 
Jednostki 

Nauczyciele 

etaty osoby 

1 Szkoła Podstawowa w Iwoniczu 

 Stażyści 1,76 3 

 Kontraktowi 2,71 4 

 Mianowani 6,85 7 

 Dyplomowani 29,84 32 

 Razem 41,16 46 

2 Szkoła Podstawowa w Lubatowej 

 Stażyści 3,53 4 

 Kontraktowi 8,44 9 

 Mianowani 6,00 6 

 Dyplomowani 31,94 32 

 Razem 49,91 51 
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3 Szkoła Podstawowa w  Iwoniczu-Zdroju 

 Stażyści 0,37 2 

 Kontraktowi 0,00 0 

 Mianowani 1,61 3 

 Dyplomowani 18,00 18 

 Razem 19,98 23 

4 Szkoła Podstawowa w Lubatówce 

 Stażyści 0,00 0 

 Kontraktowi 0,85 3 

 Mianowani 2,67 5 

 Dyplomowani 15,07 17 

 Razem 18,59 25 

5 Przedszkole Gminne w  Iwoniczu 

 Stażyści 0,05 1 

 Kontraktowi 1,85 3 

 Mianowani 2,00 2 

 Dyplomowani 4,27 5 

 Razem 8,17 11 

8 Przedszkole Gminne w  Iwoniczu-Zdroju 

 Stażyści 1,19 4 

 Kontraktowi 0,00 0 

 Mianowani 1,00 1 

 Dyplomowani 4,05 5 

 Razem 6,24 10 

 Gmina   

 Stażyści 6,90 14 

 Kontraktowi 13,85 19 

 Mianowani 20,13 24 

 Dyplomowani 103,17 109 

 RAZEM 144,05 166 

 
 
W roku szkolnym 2019/2020 z budżetu gminy i budżetów szkół wyodrębnione 
zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  Możliwość ubiegania się o tę formę pomocy 
posiadają nauczyciele nie posiadający tytułu magistra, którzy podejmują studia 
uzupełniające magisterskie, nauczyciele podejmujący studia licencjackie lub 
magisterskie jako drugą specjalność, nauczyciele podejmujący studia podyplomowe 
lub kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania dodatkowego 
przedmiotu, asystenci nauczycieli. W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowaniem 
objętych zostało 14 nauczycieli na łączną kwotę 30 200 zł.  
 
V. Poziom nauczania 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu 
zależą od zdolności i aspiracji uczniów i nauczycieli, ale także środowiska 
rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać 
różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne, konkursy 
przedmiotowe i interdyscyplinarne.  
 
Wyniki egzaminu ósmoklasistów w roku 2020 
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Szkoła 
Podstawowa  
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wa 
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33 
 

 
58 
 

 
5 

 
47 
 

 
6 

 
32 

 
48 

 
5 

 
1 

 
40 

 
0 

Szkoła 
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93 

   
9 

 
62 

 
6 

 
47 

 
6 

 
9 

 
42 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów 
nauczania przeznaczono dodatkowe środki budżetowe na realizację zajęć na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 
nauczania indywidualnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szkołach 
Podstawowych prowadzono zajęcia dla następującej liczby dzieci: 
 

 
 

Wyszczególnienie Iwonicz-Zdró  j Iwonicz Lubatowa Lubatówka 

Nauczanie 
indywidualne 

0 2 0 1 

Rewalidacja 
indywidualna 

2 14 10 5 

Ogółem 2 16 10 6 

 
W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu-Zdroju działał 
zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 6 dzieci posiadających opinię  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka równocześnie prowadzono dla 
nich rewalidację indywidualną. W Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu dla 2 dzieci 
działał zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dla 1 dziecka 
prowadzono kształcenie specjalne, natomiast w Szkole Podstawowej w Lubatówce  

i w Szkole Podstawowej w Iwoniczu w oddziałach przedszkolnych kształcenie 
specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju prowadzono dla 2 dzieci w każdej  
z jednostek. 
W oddziale przedszkolnym w Lubatowej również dla 6 dzieci prowadzono kształcenie 
specjalne oraz działał zespół wczesnego wspomagania rozwoju dla tych dzieci. 
W Szkole Podstawowej w Lubatówce prowadzono z jednym dzieckiem, z uwagi na 
stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, indywidualne zajęcia 
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rewalidacyjno-wychowawcze. Takie same zajęcia prowadzono także w Szkole 
Podstawowej w Iwoniczu dla 2 dzieci. 
 
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Iwonicz-Zdrój pozyskała w ramach programu 
„Zdalna szkoła” kwotę 165 000,00 zł, za którą zakupiono 70 sztuk  laptopów 
przeznaczając je dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.  

 
VI. Priorytetowe programy i działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym 
prowadzone przez szkoły 
 
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkół naszej gminy brali udział  
w programach i działaniach w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów 
uczestniczyło w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach 
interdyscyplinarnych. Oferta szkolna została wzbogacona o następujące programy  
i działania lub innowacje pedagogiczne. 
 

L.p. Nazwa jednostki Realizowane programy i działania 

1. PG Iwonicz 1. Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”  
2. „Od zabawy do nauki”  
3. „Przedszkolaczek” 
4. „Elementarz sześciolatka” 
5. „Play with Englisch” 
6. „Czyste powietrze wokół nas” 
7. „Mały obywatel współczesnego świata” 
8. „Mali odkrywcy”  program autorski 
9. „Matematyka z wyobraźnią” program autorski 
10. Program pracy z dzieckiem zdolnym program autorski 
11. Kubusiowi Przyjaciele Natury – ogólnopolski program 
ekologiczny 
  

2. PG Iwonicz-Zdrój 1. Program wychowawczy przedszkola 
2. Program autorski: „Odżywiajmy się zdrowo”, 
3. Program autorski edukacji patriotycznej: ”Jan Paweł II – 
nasz patron”, 
4. Program autorski edukacji regionalnej „Iwonicz-Zdrój – 
moja miejscowość”, 
5. Program pracy z dzieckiem zdolnym  
6. Program, spotkań z teatrem żywego aktora 
7. Program ekologiczny: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
8. Program edukacji ekologicznej: „Czyste powietrze wokół 
nas” 
9. Program pracy Gromady zuchowej „Leśna Gromada” 
10. Program „Uczymy dzieci programować” 
 

3. SP Iwonicz 1. Nie spal się na starcie 
2.Nie pal przy mnie - proszę 
3. Jak żyć z ludźmi 
4. Saper, czyli jak rozładować agresję 
5. Z ortografia za pan brat 
6. Od kodowania do programowania 
7. Mój kolorowy świat 
8. Chcę picać pięknie jak nasz Patron Ks. A. Podgórski 
9. Matematyka wokół nas 
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4. SP Lubatowa 1. „Poprawa jakości kształcenia” 
2. „Polski złoty ma 100 lat” 
3. „W poszukiwaniu szczęścia” 
4. „I Ty możesz zostać biatlonistą” 
5. „Program Siedmiu Kroków” 
6. „Nie pal przy mnie proszę”  
7. „Między nami kobietkami” 

5. SP Lubatówka 1. „BohaterOn” 
2. „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 
3. „Bezpieczne Ferie” 
4. „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” 
5. „Żyj zdrowo i kolorowo” 
6. Mleko i owoce w szkole 
7. „Czytam codziennie” 
8. „Polubić czytanie” 
9. „Młodzi głosują” 
10. „Góra grosza” 
11. „Lepsza szkoła” 
12. „Szkoła dla hymnu” 
13. „Narodowe czytanie” 
14. „Misie ratownisie” 

6. SP Iwonicz-Zdrój 1. Bezpieczny Puchatek 
2. Nie pal przy mnie, proszę 
3. Zdrowy uśmiech, piękny uśmiech 
4. Ratujmy i uczmy ratować 
5. Uwierz w siebie 
6. Znajdź właściwe rozwiązanie 
7. Nastolatki i alkohol 
8. Owoce i warzywa w szkole 
9. Mleko w szkole 
10 Zabawa w kodowanie 
11. Podróż przez świat barw 

 
 
Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i sportowych w roku szkolnym 
2019/2020.  
 

L.p. Nazwa 
jednostki 

Nazwa konkursu Etap Miejsce 
 

1 Szkoła 
Podstawowa 
w Iwoniczu 

Konkursy przedmiotowe 
1.Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy „LEON” 
2. Konkurs z informatyki 
3. „Jasełka 2020” 
4. „Noc Nietoperzy” 
5. Portret Olgi Tokarczuk 
6. Konkurs pieśni 
patriotycznej 
7. Konkurs kolęd i pastorałek 
8. Konkurs turystyczno-
krajoznawczy 
9. Konkurs ekologiczno-
przyrodniczy 

 
Ogólnopolski 
 
wojewódzki 
powiatowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
gminny 

 
II, III,III,III 
 
finał  
I, 
II, 
II, III, 
I, 
II, 
 
II, III, I, II, 
 
I, III, 
I, II, III, 



65 

 

10.Konkurs kolęd i 
pastorałek 
11. Konkurs inscenizacji 
wiersza 
Konkursy sportowe 
1 Turniej Szóstek Piłkarskich 
2. Turniej piłki siatkowej 
3. Turniej tenisa stołowego 
5. Igrzyska w mini piłce 
siatkowej 
6. Sztafetowe biegi przełajowe 

 
 
powiatowy 
gminny 
 
 
 
 
 

II, 
 
II 
I, 
I, 
I, 
II, 

2 Szkoła 
Podstawowa 
w 
Lubatowej 

Konkury przedmiotowe 
1.Kocie marzenia 
2. Nietoperz da się lubić 
 
3. Konkurs literacki „Wolność 
jest w nas” 
4. Najpiękniejszy stroik 
bożonarodzeniowy 
5. Najpiękniejsza kartka 
świąteczna 
6. Najpiękniejsza ozdoba 
choinkowa  
7. Konkurs pieśni 
patriotycznej 
8. Konkurs piosenki 
obcojęzycznej 
9. Konkurs inscenizacji 
wiersza 
10. Przegląd kolęd i 
pastorałek 
11.Konkurs tańca TWIST 
 
 
Konkursy sportowe 
1. Sztafetowe biegi przełajowe 
2. Podkarpacka Liga w 
biegach narciarskich 
3. Wojewódzkie igrzyska w 
biegach narciarskich 
4. Sztafetowe 

 

 

 
ogólnopolski 
wojewódzki 
 
 
 
powiatowy 
 
 
 
 
 
 
 
gminny 
 
 
 
 
 
wojewódzki 

 
wyróżnienie 
III, III, 
wyróżnienie 
 
wyróżnienie 
I, 
 
 
I, II, III, 
 
I, II, III 
wyróżnienie 
III, 
II, II, 
I, II, II,  
wyróżnienie 
specjalne, 
 
 
II,I, II, I, 
III,III, III, I, 
I, II, I, III 
 
I, I, II, III 

3 Szkoła 
Podstawowa 
w Iwoniczu-
Zdroju 
 

Konkursy przedmiotowe 
1 „Młody człowiek pamięta o 
bohaterach 
2. Wakacyjne spotkania z 
przyrodą 
3. Konkurs krajoznawczy 
„Śladami Jana Pawła II po 
Ziemi Krośnieńskiej 
4. Konkurs o Janie Pawle II 

wojewódzki 
 
 
 
 
 
powiatowy 
 
gminny 

II 
 
II, III 
I,II,III 
 
I, II 
I 
III 
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5. Konkurs Ekologiczny 
6.„Żołnierze Wyklęci-
Bohaterowie nieznani” 
7. „Młodzież zapobiega 
pożarom” 
8. Konkurs Kolęd, Pastorałek 
i Obrzędów 
Bożonarodzeniowych 
9. Konkurs Piosenki 
10. Konkurs inscenizacji 
wiersza 
 
Konkursy sportowe 
1 Biegi przełajowe 
2. Lekkoatletyka 
3. Biegi przełajowe 
4. Turniej tenisa stołowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
wojewódzki 
powiatowy 
gminny 

I 
II, III 
 
I, I, III 
I, II 
 
 
 
II, 
I 
III 
I, II, III 

4 Szkoła 
Podstawowa 
w 
Lubatówce 

Konkursy przedmiotowe 
1. „Kredki” 
2. Arsenał pamięci” 
3. Krośnieński Konkurs 
Literacki 
4. „Nietoperze liczą na nas” 
 
5. „Zapobiegajmy pożarom” 
 
6. „Bezpiecznie na wsi” 
 
7. „Moje Boże narodzenie” 
8. „Co wiemy o ropie 
naftowej” 
9. Konkurs poezji Jana Zycha 
 
 
Konkursy sportowe 
1.Turniej piłkarski o Puchar 
Starosty Krośnieńskiego 
2. Turniej tenisa stołowego 
 

 
międzynarodowy 
ogólnopolski 
międzywojewódzki 
wojewódzki 
 
wojewódzki 
powiatowy 
wojewódzki 
powiatowy 
powiatowy 
powiatowy 
powiatowy 
gminny 
 
 
powiatowy 
 
powiatowy 
gminny 

 
laureat 
laureat 
wyróżnienie 
I,II, 
wyróżnienia 
wyróżnienia 
III, 
wyróżnienia 
I, 
I, II, 
I, II, III, 
I, 
 
 
 
I, 
 
II, 
I, 

 
 
VII. Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów i szkół. 
 
W roku szkolnym 2019/2020 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 
obowiązków gminy wobec uczniów i szkół. Najważniejszym realizowanym zadaniem 

jest zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie przez szkoły prawidłowej 
działalności, w tym środków na wynagrodzenia pracowników i eksploatację 
budynków. 
 
Realizując obowiązek określony w art. 39 ustawy Prawo Oświatowe zorganizowano 
dowóz i opiekę w czasie dowozu dla 20 dzieci niepełnosprawnych. Dla 18 dzieci 
zorganizowano transport zbiorowy, a dla 2 dzieci refundowano rodzicom wydatki 
związane z dowożeniem do szkół i ośrodków. Na ten cel w budżecie gminy 
zaplanowano  środki w wysokości: 
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- 13.000,00 złotych – powierzając realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do 
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie – Polskiemu 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie –
dotacja, 
-100.000,00 złotych – organizując przez gminę bezpłatny dowóz uczniów 
niepełnosprawnych do placówek oraz zapewnienie opieki w trakcie przejazdu, 
ponadto zwrot kosztów dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych do placówek 
oświatowych przez rodziców. Dzieci dowożone były do Ośrodków Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – Wychowawczych w Krośnie i  Rymanowie, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Krośnie, Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola  
„Planeta 21” w Krośnie. 
 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 90c ustawy o systemie oświaty wspomagano 
uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, 
zamieszkali na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój.  Środki te wypłacane były przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.  
 
Innym zadaniem, mającym charakter pomocy materialnej było wsparcie w zakresie 
zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka 
szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym 
przez  Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Z tej formy pomocy skorzystało 38 
uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych uczących się na terenie 
Gminy Iwonicz-Zdrój. Sposób realizacji programu obrazuje poniższa tabela: 
 
 
Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2019/2020 
 

Lp
. 

Jednostka 
Liczba dzieci 
objętych pomocą 
 

Wydatkowana dotacja 

1 
Szkoły 
Ponadpodstawo
we  

38 8 182,24 

 
W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowano w szkołach rządowy program na 
wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne  
i materiały ćwiczeniowe. Dotacja obejmowała uczniów klas I -VIII szkoły 
podstawowej. 
W ramach dotacji zakupiono materiały ćwiczeniowe i podręczniki na łączną kwotę 
75 756,50 zł co obrazuje poniższa tabela. Zakupiono również materiały ćwiczeniowe 
i edukacyjne dla jednego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym na kwotę 343,36 zł.  

Jednostk

a 

Klas

y 

I II III IV V VI VII VIII  

SP 
Iwonicz 

Ćwi
czen
ia 

35 45 32 14 45 41 36 40 

1 
732,50 

2 
227,50 

1 
584,00 

346,08 1 
137,12 

1 
013,52 

889,92 988,80 

Podr
ęczn
iki 

0 13 34 0 3 43 0 6 

0,00 965,25 2 
524,50 

0,00 676,80  7 
547,35 

0,00 1 
425,00 

SP 
Lubatowa 

Ćwi
czen

40 41 36 8 62 47 43 34 

1 2 1 197,76 1 1  1 840,48 
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ia 980,00 029,50 782,00 507,92 161,84 062,96 

Podr
ęczn
iki 

0 5 38 0 16 49 10 9 

0,00 371,25 2 
821,50 

0,00 2 
691,62 

8 
730,29 

2 
462,10 

2 
215,89 

SP 
Lubatów
ka 

Ćwi
czen
ia 

12 15 15 10 21 17 14 9 

594,00 739,00 742,20 315,18 519,12 420,24 253,38 224,10 

Podr
ęczn
iki 

0 1 16 0 4 18 0 0 

0,00 49,50 1 
188,00 

0,00 716,96 3 
226,32 

0,00 0,00 

SP 
Iwonicz-
Zdrój 

Ćwi
czen
ia 

7 18 11 7 37 22 12 15 

346,50 891,00 544,50 129,78 960,69 543,84 296,64 370,80 

Podr
ęczn
iki 

0 6 12 0 16 23 0 6 

0,00 445,50 891,00 0,00  2 
851,20 

4 
098,60 

0,00 1 
485,00 

 
Razem 

Ćwi
cz. 

94 119 94 39 165 127 105 98 

4 
653,00 

5 
887,00 

4 
652,70 

988,80 4 
124,85 

3 
139,44 

2 
502,9 

2 
424,18 

Razem ćwiczenia 28 372,
87 

Podr
. 

0 25 100 0 39 133 10 21 

0,00 1 
831,50 

7 
425,00 

0,00 6 
936,58 

23 
602,56 

2 
462,10 

5 
125,89 

Razem podręczniki 47 383,
63 

 
Realizując obowiązek wynikający z art. 122 ustawy Prawo Oświatowe pozyskano 
środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. Przygotowanie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 ukończy 
dziesięcioro młodocianych pracowników, na których dofinansowanie otrzymają 
pracodawcy w wysokości: 39 236,55 zł. 
 
VIII. Finansowanie zadań oświatowych. 
 
Wydatki na oświatę finansowane są  z subwencji oświatowej oraz ze środków 
własnych Gminy Iwonicz–Zdrój. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków 
stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020. 
 
 
Rozdział VI - Zagospodarowanie przestrzenne - REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH 
W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPDOAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 ROKU 

 

Nazwa 
Zbioru 

 

Nr  
Uchwały 

Data  
uchwalenia 

Pow. 
w ha 

 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Iwonicz-Zdrój zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady 

 
XXIX/186/2016 

 
2016.10.11 

  
4549,ha 
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Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 
29 października 2012r. w sprawie 
uchwalenia Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój 
zmienionym Uchwałą Nr 
XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w 
Iwoniczu-Zdroju z dnia 2 sierpnia 
2016r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Iwonicz-Zdrój i uchwałą Nr 
XXIX/186/2016 z dnia 11 
października 2016r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Iwonicz-Zdrój  

 
MPZP „IWONICZ-ZDRÓJ”  
j.t 

 
LII/342/2018 

 
2018.07.23 

 
588,7 ha 

 
MPZP Iwonicz 1/2014 – część „A” 
 

 
XLVIII/322/2018 

 
2018.05.18 

 
404,0 ha 

 
MPZP -Iwonicz GPZ 
 

 
XXIX/187/2016  

 
2016.10.11 

 
7,6 ha 

 
MPZP – IWONICZ „7” 
 

 
XXXVIII/263/2013 

 
2013.10.30 

 
28,20 ha 

 
MPZP Linia energetyczna 110 KV  
Iskrzynia-GPZ Iwonicz 
 

 
XXXV/241/97 

 
1997.07.16 

 
8,68 ha 

 
MPZP -Lubatowa „1” 
 

 
XXXV/239/97 

 
1997.07.16 

 
220,0 ha 
 

MPZP -Lubatówka „1” XXXV/240/97 1997.07.16 68,69 ha 
 

MPZP-LINIA 400 KV- Iwonicz, 
Lubatówka, Lubatowa   

XXVII/182/96  1996.09.30 109,0 ha 
 

 

OGÓŁEM POW. OPRACOWANIA PLANÓW  WYNOSI:                1434,87 ha     

 

Rozdział VII - Sprawy dotyczące ewidencji ludności 

Stan ludności na dzień 31-12-2020 r. 

Miejscowość Liczba osób zameldowanych na pobyt stały 

IWONICZ-ZDRÓJ 1627 

IWONICZ 4307 
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LUBATOWA 3600 

LUBATÓWKA 1207 

Razem 10741 

 
Liczba urodzeń w 2020 r. 

Miejscowość Liczba urodzeń 

IWONICZ-ZDRÓJ 9 

IWONICZ 24 

LUBATOWA 40 

LUBATÓWKA 13 

Razem 86 

 
Liczba zgonów w 2020 r. 

Miejscowość Liczba zgonów 

IWONICZ-ZDRÓJ 32 

IWONICZ 47 

LUBATOWA 38 

LUBATÓWKA 9 

Razem 126 

 
Zameldowania na pobyt stały w 2020 r. 

Miejscowość Liczba zameldowań na pobyt stały 

IWONICZ-ZDRÓJ 13 

IWONICZ 41 

LUBATOWA 17 

LUBATÓWKA 7 

Razem 78 

 
Wymeldowania z pobytu stałego w 2020 r. 

Miejscowość Liczba wymeldowań z pobytu stałego 

IWONICZ-ZDRÓJ 42 

IWONICZ 80 

LUBATOWA 37 

LUBATÓWKA 16 

Razem 175 
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Rozdział VIII - Realizacja uchwał podjętych w 2020r. przez Radę Miejską  
w Iwoniczu-Zdroju 

WYKAZ UCHWAŁ uchwalonych przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w 2020 roku: 

w dniu 23 stycznia 2020 roku 

Nr XXI/108/2020 w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Iwonicz-
Zdrój w miejscowości Iwonicz - zrealizowana 

Nr XXI/109/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy 
Iwonicz-Zdrój - zrealizowana 

Nr XXI/110/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 4 do 
Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.3.2017.L 

zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu 
zadania utrzymania czystości i porządku w gminie - 
porozumienie obowiązuje 

Nr XXI/111/2020 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego 
zakresu zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków - zrealizowana 

Nr XXI/112/2020  w sprawie rozpatrzenia petycji - zrealizowana 

Nr XXI/113/2020 w sprawie przekazania według właściwości petycji Pani 
Renaty Sutor - zrealizowana  

Nr XXI/114/2020 w sprawie opłaty uzdrowiskowej – uchwała obowiązuje 

Nr XXI/115/2020  w sprawie budżetowa na rok 2020 - zrealizowana 

Nr XXI/116/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020 – 2030 - straciła moc 
uchwałą Nr XXXII/190/2021 

w dniu 24 lutego 2020 roku 

Nr XXII/117/2020  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
- zrealizowana 

Nr XXII/118/2020  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników - zrealizowana 

Nr XXII/119/2020  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 - 
zrealizowana 

w dniu 30 marca 2020 roku 

Nr XXIII/120/2020  w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach na ławników – 
zrealizowana 

Nr XXIII/121/2020  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
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terenie Gminy Iwonicz-Zdrój – straciła moc uchwałą Nr 
XXXIII/196/2021 

Nr XXIII/122/2020  w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego  
w budynku Domu Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju na 
okres 10 lat – umowa zawarta na 10 lat  

Nr XXIII/123/2020  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości – zrealizowana 

Nr XXIII/124/2020  w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-
Zdrój – zrealizowana 

Nr XXIII/125/2020  w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb  
i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój – 
uchwała obowiązuje 

Nr XXIII/126/2020  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 
i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój – uchwała 
obowiązuje 

Nr XXIII/127/2020  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 – 
zrealizowana 

Nr XXIII/128/2020  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020–2030 – zrealizowana 

Nr XXIII/129/2020  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu – zrealizowana 

Nr XXIII/130/2020  w sprawie zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój – 
zrealizowana, uchwała obowiązuje 

w dniu 28 kwietnia 2020 roku 

Nr XXIV/131/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowana 

Nr XXIV/132/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój – 
zrealizowana 

Nr XXIV/133/2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój – 
zrealizowana 

Nr XXIV/134/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 – 
zrealizowana 

Nr XXIV/135/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030 – zrealizowana 
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Nr XXIV/136/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu – zrealizowana 

Nr XXIV/137/2020 w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do 
Sądu Rejonowego w Krośnie na kadencję na lata 2020-
2023 – zrealizowana 

w dniu 26 czerwca 2020 r.  

Nr XXV/138/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości – w toku realizacji 

Nr XXV/139/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości - zrealizowana 

Nr XXV/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 
trzech lat części nieruchomości gruntowej w Iwoniczu-
Zdroju – umowa zawarta, dzierżawa na okres 3 lat 

Nr XXV/141/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój 
wotum zaufania – zrealizowana 

Nr XXV/142/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok – 
zrealizowana 

Nr XXV/143/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Iwonicz-Zdrój za rok 2019 - zrealizowana 

Nr XXV/144/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 - 
zrealizowana 

Nr XXV/145/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/341/2018 Rady 
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018 roku  
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie 
Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych - zrealizowana 

Nr XXV/146/2020  w sprawie rozpatrzenia petycji – zrealizowana 

w dniu 6 sierpnia 2020 r.  

Nr XXVI/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 
stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój – w toku 
realizacji 

Nr XXVI/148/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 
stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój – w toku 
realizacji 

Nr XXVI/149/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości – w toku realizacji 

Nr XXVI/150/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości - zrealizowana 
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Nr XXVI/151/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-
Zdrój - umowa zawarta, dzierżawa na okres 3 lat 

Nr XXVI/152/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-
Zdrój na okres 10 lat - umowa zawarta, dzierżawa na 
okres 10 lat 

Nr XXVI/153/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 - 
zrealizowana 

Nr XXVI/154/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030 – zrealizowana 

Nr XXVI/155/2020 w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę 
podmiotów bez rozpatrzenia – zrealizowana 

Nr XXVI/156/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym – Uchwałą Nr 
XX/1785/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło 
nieważność uchwały w całości; 

Nr XXVI/157/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
o partnerstwie zakresie realizacji projektu pn. ,, 
Dostosowanie usług lecznictw uzdrowiskowego do potrzeb 
zmieniającego się rynku” – zrealizowana 

Nr XXVI/158/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój 
infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego  
i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych 
województwa Podkarpackiego” – zrealizowana 

Nr XXVI/159/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 
2016-2022 – zrealizowana, uchwała obowiązuje 

Nr XXVI/160/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 – 
zrealizowana 

w dniu 20 sierpnia 2020 r.  

Nr XXVII/161/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących  
w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania 
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 
Aglomeracji Krosno – porozumienie obowiązuje 

Nr XXVII/162/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 – 
zrealizowana 
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w dniu 24 września 2020 r.  

Nr XXVIII/163/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie 
prac przy zabytku – zrealizowana 

Nr XXVIII/164/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminnej Przychodni Lekarskiej  
w Iwoniczu-Zdroju – zrealizowana 

Nr XXVIII/165/2020 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego  
w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatówce na okres 3 lat 
– zrealizowana 

Nr XXVIII/166/2020 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego  
w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej na okres 3 lat 
- zrealizowana 

Nr XXVIII/167/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 
stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój – zrealizowana 

Nr XXVIII/168/2020 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
- zrealizowana 

Nr XXVIII/169/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 - 
zrealizowana 

Nr XXVIII/170/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-
Zdrój – umowa zawarta, dzierżawa na okres 1 roku 

Nr XXVIII/171/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2020/2021 – 
uchwała obowiązuje 

w dniu 30 listopada 2020 r.  

Nr XXIX/172/2020 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu 
właściwości Powiatu Krośnieńskiego – zrealizowana 

Nr XXIX/173/2020 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2021 – 
Uchwałą Nr XXVIII/2246/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
postanowiło wszcząć postępowanie nadzorcze w sprawie 
przedmiotowej uchwały; 

Nr XXIX/174/2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części 

nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej 
własność Gminy Iwonicz-Zdrój – Wojewoda stwierdził 
nieważność uchwały w całości – rozstrzygnięcie nadzorcze 
z 29.12.2020 r.,P-II.4131.2.372.2020 

Nr XXIX/175/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok – uchwała obowiązuje 
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Nr XXIX/176/2020 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXVI/161/2016 
z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe - zrealizowana 

Nr XXIX/177/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 - 
zrealizowana 

Nr XXIX/178/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 - 
zrealizowana 

Nr XXIX/179/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi - zrealizowana 

Nr XXIX/180/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/137/2020 
Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju  

z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów 
uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego  
w Krośnie na kadencję na lata 2020-2030 - zrealizowana 

w dniu 29 grudnia 2020 r.  

Nr XXX/181/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 
rok 2020 - zrealizowana 

Nr XXX/182/2020 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych  
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Iwonicz-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, których 
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł - uchwała 
obowiązuje 

Nr XXX/183/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 
rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych - uchwała 
obowiązuje 

Nr XXX/184/2020 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego  
w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej na okres 5 lat 
– umowa zawarta na okres 5 lat 

Nr XXX/185/2020 w sprawie udzielenia dopłaty dla jednej taryfowej grupy 
odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój - zrealizowana 

Nr XXX/186/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Iwonicz-Zdrój na 2021 rok - uchwała obowiązuje 

Nr XXX/187/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 
2021 rok - uchwała obowiązuje 

Nr XXX/188/2020 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego  
w budynku Domu Ludowego w Lubatowej na okres 5 lat - 
umowa zawarta na okres 5 lat 




