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I.WSTĘP

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tryńcza

Wypełniając przepis zawarty w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam
Państwu Raport o stanie Gminy Tryńcza za 2021 rok. Raport sporządzany jest już po raz
czwarty i jak co roku w dokumencie tym staramy się przedstawić całościową i wspólną pracę
na rzecz naszej Gminy.
Za nami trudny, pełen wyzwań rok 2021. W nowej rzeczywistości, w której dominowała
pandemia, a przez to strach o zdrowie swoje i najbliższych,

na nowo ważne stały się

podstawowe wartości do jakich przez lata przywykliśmy – bezpieczeństwo, zdrowie,
solidarność czy przewidywalność jutra.
Sytuacje

takie

mobilizowały

nas

jednak

do

większej

kreatywności,

i odpowiedzialności za los i warunki życia każdego mieszkańca. Efektem tego były kolejne
liczne inwestycje, projekty społeczne i kulturalne. Kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju nie zapomnieliśmy o żadnej sferze ważnej dla naszych mieszkańców.
Raport

został

opracowany

na

podstawie

danych

ze

sprawozdań,

przygotowywanych corocznie przez pracowników Urzędu Gminy oraz

opracowań
kierowników

gminnych jednostek organizacyjnych. Informacje dotyczące realizowanych zadań Gminy,
w tym jej finansów, zawarte w niniejszym Raporcie, zostały zaczerpnięte ze Sprawozdania
rocznego Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 r.
Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem o stanie Gminy Tryńcza za rok ubiegły.

Z poważaniem
Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza
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1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Tryńcza jest gminą wiejską położoną w Kotlinie Sandomierskiej, w obrębie dużej
jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim, w widłach rzeki Wisłok
i San. W jej skład wchodzi dziewięć miejscowości: Tryńcza (pełniąca funkcję siedziby Gminy oraz
będąca głównym centrum administracyjno-gospodarczym), Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka,
Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Ubieszyn, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa.
Od strony północno-wschodniej Gmina sąsiaduje
z miastem i gminą Sieniawa,
od północno – zachodniej z gminą Grodzisko Dolne oraz z gminą Leżajsk, od strony zachodniej
z gminą Białobrzegi, od południa z gminą Przeworsk, natomiast od wschodu
z gminą Jarosław.
Gmina Tryńcza zajmuje obszar ponad 70 km2. Około 72% jej powierzchni stanowią użytki rolne,
a pozostałą część lasy oraz pozostałe grunty i nieużytki. Gmina zajmuje 10,04% powierzchni powiatu
przeworskiego oraz 0,39% powierzchni województwa podkarpackiego (liczącego 159 gmin
o łącznym obszarze 17 844 km2).
Charakterystyczną cechą krajobrazu gminy i zarazem atrakcją turystyczną są tereny nadbrzeżne
i szerokie koryta rzeki Wisłok i San. Brak naturalnych wyniesień terenowych nie ogranicza otwartych
przestrzeni, a horyzont oznacza linia lasu. Tereny leśne tworzą zwarte kompleksy, graniczące
z drogami i terenami upraw rolnych. Największe kompleksy leśne znajdują się
w środkowo - wschodniej części gminy. Północna i środkowa część obszaru gminy jest położona
w obrębie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Ważnym elementem gwarantującym rozwój inwestycyjny są drogi i szlaki komunikacyjne. Przez
jej teren przebiega droga wojewódzka Nr 835 relacji Przeworsk – Lublin – Grabownica Starzeńska
oraz droga krajowa nr 77 relacji Przemyśl – Lipnik. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura
techniczna i drogowa, której istotnym punktem jest również bliskie połączenie do węzła
komunikacyjnego autostrady A4 stanowi doskonałe zaplecze inwestycyjne.
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1.1 Liczba i struktura ludności
Na koniec 2021 roku zameldowanych było 8586 osób, w tym 50,2% kobiet. Liczba przemeldowań
w gminie wyniosła 71. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane.
Zameldowania na pobyt stały z Gminy Tryńcza w 2021 roku
Liczba osób zameldowanych z innej gminy Liczba dzieci urodzonych
133

95

RAZEM: 228
Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy Tryńcza w 2021 roku
Liczba osób wymeldowanych

Liczba osób zmarłych

107

99

RAZEM: 181
Urodzenia i zgony z podziałem na miejscowości na koniec 2021 r.
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Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2021 roku
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2
3
4-5
6
7

151
62
99
57
37

146
62
96
47
57

297
124
195
104
94
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8-12
13-15
16-17
18
19-20
21-40
41-60
61-64
65-70
71-81
>81
ogółem

800

262
152
79
42
104
1355
1164
253
173
194
91
4275

271
127
106
47
103
1246
1089
213
195
295
211
4311

Przekrój społeczeństwa Gminy Tryńcza z dn. 31.12.2021 r. wg.
wieku i płci
717

695

702
Mężczyźni

711
600

533
279
185
89
207
2601
2253
466
368
489
302
8586

564
555

665

656

Kobiety

584

529
557

471

528

452

400

332
220
200
199
90
8 37

0 2

91-100

100 i
więcej

0
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11-20

21-30

31-40
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81-90

Liczba ludności w Gminie Tryńcza
8586
8590
8580
8570
8560
8550
8540
8530
8520
8510

8568
8550

8553

8547

8539

2016

2017

2018

2019
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2020

2021

1.2 Podmioty gospodarcze
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest to elektroniczny
rejestr przedsiębiorców działających na terenie kraju. Portal w dużej mierze został stworzony po to,
aby ułatwić podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej. Umożliwia on założenie firmy,
aktualizację danych, jak również zamknięcie czy zawieszenie działalności. Zniesiono konieczność
rejestracji przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
właściciela.
Poniższa tabela przedstawia ilość przetworzonych wniosków CEIDG-1 w Urzędzie Gminy
w Tryńczy.
Rodzaj podjętego działania
Liczba wniosków
Założenie działalności gospodarczej

35

Zmiana działalności gospodarczej
Zmiana z zawieszeniem działalności
gospodarczej

64
25

Zmiana z wznowieniem działalności
gospodarczej

6

Zakończenie działalności gospodarczej

10

Łącznie ilość wniosków:

140

Do dnia 31.12.2021 r. na terenie gminy Tryńcza funkcjonowało 359 przedsiębiorstw
gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne z czego 9 funkcjonuje w formie spółki prawa
handlowego. W 333 wpisach wskazano jako miejsce głównego wykonywania działalności
gospodarczej adres zlokalizowany na terenie Gminy Tryńcza. Z obserwacji pracownika zajmującego
się przyjmowaniem wniosków do CEIDG wynika, iż znaczna część wpisów, to działalności
jednoosobowe w których często nie wskazuje się miejsca wykonywania działalności gospodarczej
zaznaczając w rozmowie, że uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem podjęcia pracy poza
granicami kraju. Na poniższym wykresie zaprezentowano liczbę wpisów działalności gospodarczej
o statusie „aktywny” na koniec danego roku kalendarzowego.

Liczba wpisów dot. działalności
gospodarczej o statusie "aktywny"

279

285

294

284

2016

2017

2018

2019

7

348

359

2020

2021

Analizując wykres można zaobserwować ogólną tendencje wzrostową w liczbie zakładanych
działalności gospodarczych i spółek. Odnotowano niewielki spadek liczby zakładanych firm w roku
2019 jednakże rok 2020 to już zdecydowany ich wzrost, zaś rok 2021 to utrzymujący się poziom
liczby działalności gospodarczych z niewielką tendencją wzrostową.
Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych ma działalność związana
z kodem PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalicznych, PKD 49.41.Z Transport
drogowy towarów oraz PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych. Ponadto według raportu pobranego z CEiDG najczęściej firmę
zakładają/prowadzą osoby w przedziale wiekowym 33-39 lat.
1.3 Gospodarstwa rolne
Według stanu na dzień 31 stycznia 2021 roku ;
- 2 318 kartotek – 3 557 podatników ( w gospodarstwach powyżej 1 ha )
- 2 061 kartotek - 2 433 podatników ( powierzchnia gruntów do 1 ha )
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- 2 362 kartotek – 3 614 podatników ( w gospodarstwach powyżej 1 ha )
- 2 077 kartotek – 2 494 podatników ( powierzchnia gruntów do 1 ha )
2. STAN FINANSÓW GMINY
2.1 Wykonanie budżetu w roku 2021
Podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2021 roku stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy
Tryńcza na rok 2021 z dnia 15 grudnia 2020 roku. Zakładała dochody na poziomie 44 342 141,17 zł,
zaś wydatki na poziomie 46 030 591,67 zł. W ciągu 2021 roku w planie budżetu dokonywane były
zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz
upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym, w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 11 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało
38 zarządzeń Wójta Gminy.
Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze
zarządzeń Wójta Gminy Tryńcza

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numer
zarządzenia

Data
podjęcia

1/B/2021
2/B/2021
3/B/2021
4/B/2021
5/B/2021
6/B/2021
7/B/2021
9/B/2021
10/B/2021
11/B/2021
12/B/2021

15.01.2021
23.02.2021
23.02.2021
26.02.2021
10.03.2021
11.03.2021
12.03.2021
29.03.2021
31.03.2021
07.04.2021
28.04.2021

Dochody

Wydatki

zwiększenia zmniejszenia zwiększenia
106 611,00

10 600,00

23 367,00

82 614,00
123 671,51
8

20 000,00
106 611,00
900,00
11 000,00
23 367,00
3 251,61
40 150,00
111 073,20
82 614,00
350 350,00
123 671,51

zmniejszenia
20 000,00
10 600,00
900,00
11 000,00
3 251,61
40 150,00
111 073,20
350 350,00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

13/B/2021
14/B/2021
15/B/2021
16/B/2021
17/B/2021
18/B/2021
19/B/2021
20/B/2021
22/B/2021
23/B/2021
24/B/2021
25/B/2021
26/B/2021
27/B/2021
28/B/2021
29/B/2021
30/B/2021
31/B/2021
32/B/2021
33/B/2021
35/B/2021
36/B/2021
37/B/2021
38/B/2021
40/B/2021
41/B/2021
42/B/2021
OGÓŁEM:

14.05.2021
31.05.2021
09.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
09.07.2021
30.07.2021
02.08.2021
27.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
01.09.2021
16.09.2021
29.09.2021
30.09.2021
01.10.2021
12.10.2021
14.10.2021
29.10.2021
29.10.2021
12.11.2021
15.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
29.12.2021
30.12.2021

98 851,10
47 183,00

14 776,00

20 460,31

356 426,00

500,00

1 992,00

85 121,96

99 346,06
11 302,00
596 969,00

2 135,00

418 685,45

819,00

47 000,00
1 761 682,39

287 253,00
674 001,00

60 626,00
98 851,10
41 578,50
47 183,00
4 811,00
61 754,00
20 460,31
197 385,08
500,00
1 526,36
206 046,09
115 471,89
157 691,73
85 121,96
38 100,00
119 000,00
149 140,20
99 346,06
226 100,00
11 302,00
596 969,00
254 855,00
418 685,45
350,00
450 016,94
112 171,28
47 000,00
4 495 031,27

60 626,00
41 578,50
14 776,00
4 811,00
61 754,00
356 426,00
197 385,08
1 992,00
1 526,36
206 046,09
115 471,89
157 691,73
38 100,00
119 000,00
149 140,20
226 100,00
2 135,00
254 855,00
819,00
350,00
450 016,94
112 171,28
287 253,00
3 407 349,88

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze
uchwał Rady Gminy Tryńcza

Lp. Numer uchwały
1
2
3
4
5
6
7
8

XXI/229/2020
XXII/237/2021
XXIII/249/2021
XXIV/273/2021
XXV/278/2021
XXVI/286/2021
XXVII/296/2021
XXVIII/30/2021

Data
podjęcia
01.01.2021
15.01.2021
16.02.2021
27.04.2021
25.05.2021
22.06.2021
05.07.2021
28.09.2021

Dochody
zwiększenia
6 880 987,68
3 250,00
1 056 160,69
564 626,00
2 265 452,56
10 000,00
519 510,71
9

zmniejszenia

773 215,69

Wydatki
zwiększenia
1 250 000,00
9 870 652,55
5 165,00
2 566 173,11
1 357 613,22
1 743 558,45
118 311,00
2 158 125,56

zmniejszenia
1 250 000,00
273 000,00
1 915,00
1 226 954,69
323 834,04
108 311,00
5 000,00

9 XXIX/313/2021 09.11.2021 1 850 509,00
10 XXX/332/2021 01.12.2021
188 339,00
11 XXXI/337/2021 21.12.2021
85 866,00
OGÓŁEM:
13 424 701,64

145 406,00

1 747 110,00
424 500,00
868 096,00
918 621,69 22 109 304,89

42 007,00
2 250 000,00
5 481 021,73

W wyniku dokonanych zmian:
− zwiększono plan dochodów do kwoty – 57 935 902,51 zł z tego:
− plan dochodów bieżących na kwotę – 47 216 218,29 zł
− plan dochodów majątkowych na kwotę – 10 719 684,22 zł
− zwiększono plan wydatków do kwoty – 63 746 556,22 zł, z tego:
− plan wydatków bieżących na kwotę – 43 716 341,03 zł
− plan wydatków majątkowych na kwotę – 20 030 215,19 zł
Realizacja budżetu za 2021 rok
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk

Dochody

57 935 902,51

56 755 173,30

97,96

Wydatki

63 746 556,22

57 278 728,55

89,85

Wynik budżetu (Nadwyżka+/Deficyt-)

-5 810 653,71

-523 555,25

9,01

Przychody

6 840 416,03

10 824 154,15

158,24

Rozchody

1 029 762,32

1 029 762,32

100,00

Plan dochodów budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wyniósł ogółem
57 935 902,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartałach roku budżetowego wyniosło 56 755 173,30 zł,
tj. 97,96 %. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.
przedstawia się następująco:

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
wyk.

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
0010
0020
0270
0310
0320
0330

57 935 902,51

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
10

5 767 896,00
130 000,00

56 755 173,30 97,96
108,2
4
119,0
154 771,42
5

6 243 358,00

15 000,00

13 065,91 87,11

4 721 866,00
585 434,00
35 900,00

4 695 525,19 99,44
572 186,40 97,74
34 786,65 96,90

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

371 125,00

392 682,70

105,8
1

1 000,00

1 573,00

157,3
0

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

95 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej

40 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
0480
napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
0640
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
0690 Wpływy z różnych opłat
0550

0699 Wpływy z różnych opłat

325 000,00
115 300,00
1 246 320,00
231 000,00
25 000,00
1 650,00
9 100,00
18 500,00
3 110,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
0830 Wpływy z usług
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
0950
z umów
0970 Wpływy z różnych dochodów
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1 227 492,24 98,49
114,4
8
106,0
26 503,25
1
166,2
2 742,28
0

264 450,23

12 603,00

138,4
9

16 797,79 90,80
170,9
5 317,04
7

210 000,00

224 819,87

107,0
6

1 479 525,00

1 489 733,25

100,6
9

36 999,00
887 478,66

108,6
7
111,7
19 682,55
9
8 756,84 23,67
570 198,33 64,25

38 711,00

38 701,77 99,98

17 347,00

17 934,40

82 500,00

0910

18 373,00 19,34
103,4
41 389,00
7
228 511,65 70,31
114,2
131 767,12
8

17 606,00

89 652,79

103,3
9

2010

2030

2057

2059

2060

2180

2310

2360

2400

2440

2460

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
5 803 151,07
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
1 107 710,68
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
1 136 801,70
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
175 614,18
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
10 042 195,00
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
115 726,00
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
229 220,00
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
85 800,00
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
0,00
rachunku jednostki budżetowej
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu
celowego na realizację zadań bieżących jednostek
17 458,00
sektora finansów publicznych
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
30 000,00
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
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5 768 171,14 99,40

1 061 164,84 95,80

831 543,13 73,15

136 551,83 77,76

10 041 961,62

100,0
0

109 510,44 94,63

229 219,72

100,0
0

22 419,95 26,13

6 442,00

-

17 458,00

100,0
0

25 550,00 85,17

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

1 212 403,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
2950

6090

6257

6258

6299

6350

6620

6630

12 227 676,00

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Dotacja celowa w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego – Powiat Przeworsk
Dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego –
Urząd Gminy Przeworsk
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3 620,00

275 600,00

100,0
0
100,0
12 227 676,00
0
100,0
3 620,00
0
1 212 403,00

275 600,00

100,0
0

6 880 987,68

6 789 059,93 98,66

1 091 901,54

524 425,00 48,03

27 100,00

30 511,03

112,5
9

584 570,00

523 510,00 89,55

300 000,00

300 000,00

100,0
0

75 000,00

75 000,00

100,0
0

Plan wydatków budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wyniósł ogółem
63 746 556,22 zł, wykonanie po IV kwartałach roku budżetowego wyniosło 57 278 728,55 zł, tj.
89,85%. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Tryńcza wg. klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Dział

Opis

1
010
020

2

400
600
700
710
750
751
752
754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

3
487 998,55
1 400,00

4
486 778,36
391,00

%
wyk.
5
99,75
27,93

897 737,37
4 902 845,82
3 041 116,72
97 900,00
3 318 346,68

379 910,27
4 589 574,60
2 383 875,05
42 204,60
2 883 863,50

42,32
93,61
78,39
43,11
86,91

Plan

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
OGÓŁEM:

Wykonanie

1 805,00
1 500,00
156 082,44
223 480,00
219 000,00
12 224 457,75
149 009,00
1 993 095,36
912 765,69
134 149,00
15 585 508,22
17 836 110,62
1 327 848,00
234 400,00
63 746 556,22

1 805,00 100,00
1 500,00 100,00
102 072,10
60 713,51
30 386,89
11 157 901,27
128 630,11
1 808 557,93
488 005,12
130 490,84
15 496 990,79
15 677 617,13
1 204 406,63
223 053,85
57 278 728,55

65,40
27,17
13,88
91,28
86,32
90,74
53,46
97,27
99,43
87,90
90,70
95,16
89,85

Rozliczenie wyniku budżetu Gminy Tryńcza za 2021 rok przedstawia się następująco:
Plan
(po zmianach)

Wyszczególnienie

Wykonanie

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

57 935 902,51

56 755 173,30

A1. Dochody bieżące

47 216 218,29

46 747 334,09

A2. Dochody majątkowe

10 719 684,22 10 0007 839,21

A21. dochody ze sprzedaży majątku

1 479 525,00
14

1 489 733,25

B. WYDATKI (B1+B2)

63 746 556,22

57 278 728,55

B1. Wydatki bieżące

43 716 341,03

40 751 097,23

B2. Wydatki majątkowe

20 030 215,19

16 527 631,32

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)

-5 810 653,71

-523 555,25

C1. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi ( A1-B1)

3 499 877,26

5 996 236,86

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:

6 840 416,03

10 824 154,15

D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:

2 718 212,83

2 718 212,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 900 278,07

0,00

0,00

4 122 203,20

4 205 663,25

0,00

0,00

D2.ROZCHODY OGÓŁEM z tego:

1 029 762,32

1 029 762,32

D21. spłaty kredytów, i pożyczek, wykup papierów
wartościowych w tym:

1 029 762,32

1 029 762,32

D22. udzielenie pożyczki

0,00

0,00

D23. inne cele

0,00

0,00

D12. spłata udzielonych pożyczek
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
D14. prywatyzacja majątku JST
D15 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych
D16. inne źródła

Powstały deficyt budżetu w kwocie 523 555,25 zł został sfinansowany w całości
z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, rozbudowa i remont
istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza.
Na kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 840 416,03 zł składa się kwota pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, rozbudowa i remont
istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza w wysokości 2 718 212,83 zł
– II transza oraz wolne środki w wysokości 4 122 203,20 zł.

W kwocie 4 122 203,20 zł

określonej w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2021 roku znajduje się kwota 1 891 623,00 zł
– mylnie zaklasyfikowana do tej pozycji. Powinna znajdować się w pozycji dotyczącej
niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – Środki
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla gmin (RFIL) z klasyfikacją
budżetową przychodów - § 905
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II. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
Realizacja inwestycji na terenie gminy to nie tylko bardzo duże zaangażowanie organu
stanowiącego i wykonawczego Gminy w pozyskiwanie środków, dobrze wykonywanego budżetu
i nadzorowania realizowanych zadań ale również bardzo dobra współpraca z samorządem
powiatowym i wojewódzkim.
Warto dlatego na samym początku zaznaczyć, że wiele inwestycji bardzo ważnych dla
mieszkańców gminy ale też osób ją odwiedzających, jest realizowanych właśnie dzięki tej
współpracy.
Takim przykładem jest wspólna partycypacja w budowie chodników, przebudową dróg
powiatowych, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej czy rozpoczęte działania na
rzecz budowy nowego mostu na Wisłoku w Gniewczynie Łańcuckiej. Na ten cel Powiat Przeworski
otrzymał 8 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Gmina Tryńcza
partycypuje w kosztach tej inwestycji poprzez sfinansowanie m.in. opracowania kompletnej
dokumentacji projektowo – wykonawczej.
Natomiast w ramach współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich wykonana
została ścieżka rowerowa o długości 2,2 km łącząca dwie miejscowości : Wólkę Małkową
i Gniewczynę Tryniecką. Łączna wartość robót to 1,42 mln. zł, oraz wykonywany jest projekt
budowy ścieżki rowerowej w Gniewczynie Łańcuckiej od szkoły w kierunku obwodnicy na
długości 624 mb.

1. Inwestycje i remonty w 2021
L.p.

Nazwa

1
1.

2
Przebudowa, remont i
modernizacja istniejącej
oczyszczalni ścieków w
miejscowości Tryńcza

2.

Remont cząstkowy dróg
gminnych na terenie
Gminy Tryńcza

Zakres

Wartość

Kwota dofinansowania
(program/instytucja)

3
Remont pompowni
głównej, budowa
budynku stopnia
mechanicznego,
remont i adaptacja
reaktorów
biologicznych, budowa
dwóch osadników
wtórnych, budowa
zbiornika tlenowej
stabilizacji osadu,
remont budynku
techniczno socjalnego
Remont dróg
remonterem

4
6,5 mln

5
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie – 5,1 mln zł

101,6 tys.
zł.

-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej
Nr P 1574R Sieniawa –
Gorzyce w m. Gorzyce
Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr
P 1580R Gorliczyna –
Wólka Pełkińska
w m. Jagiełła
Przebudowa ciągu pieszo
– rowerowego w pasie
drogi powiatowej nr P
1577R Gniewczyna
Łańcucka – Gorzyce w
m. Gniewczyna Łańcucka
Przebudowa drogi
powiatowej nr P 1571R
Tryńcza – Głogowiec w
m. Głogowiec i Tryńcza
Remont dróg rekultywacja na terenie
gminy Tryńcza
Budowa i modernizacja
dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w
miejscowości Gorzyce,
Jagiełła, Tryńcza
Remont drogi Nr 2277/13
w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka

10. Przebudowa drogi za
szkołą w Tryńczy
11. Rozbudowa sieci
wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Gorzyce
12. Rozbudowa sieci
wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Ubieszyn,

Budowa chodnika na
długości 710 mb

273,8 tys.
zł.

Budowa chodnika na
długości 290 mb

199 tys.
zł.

Przebudowa ciągu
pieszo - rowerowego
na długości 500 mb

123,7 tys.
zł.

Nowa nawierzchnia
wraz z poszerzeniem
na długości 324 mb

212,6 tys.
zł.

Starostwo Powiatowe w
Przeworsku – 300 tys. zł.

-

122,4 tys.
zł.

-

Gorzyce w kier.
„Dołu” (na dł. 495mb)
Mała Jagiełła ( na dł.
400mb)
Tryńcza (na dł. 565
mb)
Roboty ziemne,
profilowanie,
zagęszczenie, nowa
nawierzchnia z masy
mineralno bimtumicznej
Wykonanie chodnika i
położenie nowej
nawierzchni - 900 mb
Wólka Ogryzkowa Gorzyce

213,3 tys.
zł.

Urząd Marszałkowski –
75 tys. zł.

458,4 tys.
zł.

Gmina Przeworsk – 229,2
tys. zł.

383 tys.
zł.

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg – 302,5
tys. zł.
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 – 523 tys.
zł.

Ubieszyn x 2,
Głogowiec,
Gniewczyna
Łańcucka, Jagiełła

443,3 tys.
zł.
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410,9 tys.
zł.

13.

14.

15.

16.

Głogowiec, Gniewczyna
Łańcucka i Jagiełła
Remont dróg w
miejscowości Tryńcza,
Ubieszyn, Gorzyce
Montaż windy osobowej
dla osób
z niepełnosprawnością w
Urzędzie Gminy Tryńcza
Modernizacja
pomieszczeń Wiejskiego
Domu Kultury w
Gorzycach i zakup
wyposażenia
Remont drogi nr ewid.
1057 w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka

17. Inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest na
terenie Gminy Tryńcza
18. Utworzenie strefy
plenerowej Street
Workout z elementami
placu zabaw
19. Utworzenie
Kieszonkowego parku
wodno-lądowego w
Tryńczy
20. Zakup mikrobusa
przeznaczonego do
przewozu dzieci
niepełnosprawnych z
terenu Gminy Tryńcza do
ośrodków terapii
zajęciowej
21. Zakup wyposażenia do
Wiejskiego Domu
Kultury w Wólce
Małkowej
22. Remont pomieszczeń w
budynku Wiejskiego
Domu Kultury w
miejscowości Ubieszyn
23. Remont Cmentarza

-

237 tys.
zł.

-

-

497 tys.
zł.

Roboty rozbiórkowe,
tynkowanie i
malowanie, wymiana
podłóg, wymiana
schodów, wyposażenie
Nowa nawierzchnia z
masy mineralno –
bitumicznej na
długości
-

223 tys.
zł.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 150
tys. zł.
Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu – 110 tys. zł.

400 tys.
zł.

Firma Kruszgeo – 200 tys.
zł.

20,9 tys.
zł

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w
Rzeszowie – 16 tys. zł.
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ PPOW
2021-2025 – 12 tys. zł
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej – 8
tys. zł.
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 91
tys. zł.

Urządzenie
Streetworkout, ławki,
stojaki na rowery,
kosze na śmieci
Tablice informacyjne

23 tys. zł.

-

157 tys.
zł.

Mikser, statywy,
kolumny,
skrzynka na
wzmacniacz
Tynkowanie,
malowanie, posadzki

13 tys. zł

-

75 tys. zł.

-

22 tys. zł

Ministerstwo Kultury i

Odnowienie murków,
18

19 tys. zł.

Wojennego Ofiar
Hitleryzmu II wojny
światowej w Jagielle
24. Remont budynku po
byłym KR w
Gniewczynie Łań
25. Dostawa i montaż
klimatyzatorów
26. Wykonanie tablic
ogłoszeniowych

czyszczenie i
malowanie bramy i
ogrodzenia
Wykonanie
docieplenia elewacji
oraz wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej
TCK i WDK Wólka
Małkowa
Teren gminy

Dziedzictwa Narodowego
- 17 tys. zł.
20 tys. zł.

-

9,1 tys. z.

-

25 tys. zł

-

2. Fundusz sołecki
1. Fundusz Sołecki
Gniewczyna Łańcucka

2. Fundusz Sołecki
Gniewczyna Tryniecka
3. Fundusz Sołecki
Gorzyce

4. Fundusz Sołecki
Jagiełła

5. Fundusz Sołecki
Tryńcza

6. Fundusz Sołecki
Ubieszyn
7. Fundusz Sołecki Wólka
Małkowa
8. Fundusz Sołecki Wólka
Ogryzkowa

zakup krzeseł w ilości 150
szt. zakup szafek dla OSP
remont budynku po byłym
KR
remont drogi bocznej od
drogi wojewódzkiej
Remont trzech odcinków
dróg
budowy chodnika w ciągu
drogi gminnej na ul.
Sanowej
rekultywacja działki obok
stadionu
remont drogi gminnej od
cmentarza w kier. Małej
Jagiełły, odwodnienie
WDK,
zakup szafek dla OSP
Remont dróg gminnych - 4
drogi na Zawisłoczu i jedna
koło parku
remont Wiejskiego Domu
Kultury
Remont pomieszczeń w
Wiejskim Domu Kultury
Remont drogi gminnej
Remont Wiejskiego Domu
Kultury
Remont drogi w kier.
Borków
Remont placu zabaw
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39 tys. zł.

Fundusz Sołecki – 39 tys.
zł.

55 tys. zł.

Fundusz Sołecki – 46,9
tys. zł.
Fundusz Sołecki – 46,9
tys. zł.

48,5 tys.
zł.

68 tys. zł.

Fundusz Sołecki – 46,9
tys. zł.

52 tys. zł.

Fundusz Sołecki – 46,9
tys. zł.

82 tys. zł.

Fundusz Sołecki – 45 tys.
zł.

138 tys.
zł.
33,4 tys.
zł.

Fundusz Sołecki – 25 tys.
zł.
Fundusz Sołecki – 22,6
tys. zł.

Warto zaznaczyć, że pod koniec 2021 roku został również ogłoszony przetarg na budowę
przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza. Zakres zadania obejmuje
wykonanie pełnowymiarowego boisko do piłki nożnej wraz z trybunami i oświetleniem, szatnię dla
zawodników i sędziów, budynek toalet, skate park oraz ścianki wspinaczkowe. Na terenie
inwestycji przewidziano także nasadzenie zieleni i montaż stojaków na rowery. Wartość umowy
wynosi 3,49 mln zł. z czego 1,8 mln zł. zostanie dofinansowane ze środków Programu Sportowa
Polska, Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021.

Remont drogi w Gniewczynie Łańcuckiej
(boczna DW 835)

Droga powiatowa w Głogowcu

Strefa Street Workout w Gorzycach

Oświetlenie w Gniewczynie Tr. - Białobrzeżki

Oczyszczalnia ścieków w Tryńczy

WDK w Wólce Małkowej po remoncie
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WDK w Ubieszynie

Cmentarz wojenny Jagiełła „Niechciałki

W roku 2021 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wykonano łącznie ponad 1,6 km
chodników o wartości ponad 640 tyś. zł, oraz podjęto szereg inwestycji związanych z poprawą
nawierzchni dróg. Gmina otrzymała również 300 tyś. zł na przebudowę drogi gminnej w Tryńczy
wraz z budową chodnika z Funduszu Dróg Samorządowych. Zostały również złożone wnioski na
przebudowę drogi gminnej relacji Wólka Ogryzkowa – Gorzyce-Jagiełła na długości 1 km oraz
przebudowę 3 odcinków dróg gminnych w Gorzycach z terminem realizacji w 2022 r.
Długość i koszt wyremontowanych dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy w 2021 r.

Długość
Koszt

Nawierzchnia
asfaltowa
3,9 km
1 482 tys. zł.

Skropienie

Tłuczeń

Rekultywacja

RAZEM

1,9 km
566 tys. zł.

2,9 km
317 tys. zł.

9,5 km
126 tys. zł.

18,2 km
2,5 mln

W trakcie roku 2021 konieczna była również rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w związku z dużym zainteresowaniem rozbudową mieszkaniową. Rozbudowa była
możliwa dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, a wzrost długości sieci na przestrzeni ostatnich lat przedstawia poniższa
tabela.

Długość sieci wodociągowej na
koniec danego roku
Długość sieci wodociągowej
wykonana w danym roku
Długość sieci kanalizacyjnej na
koniec danego roku
Długość sieci kanalizacyjnej
wykonana w danym roku

2020 rok

2021 rok

120,5 km

122,8 km

4,05 km

2,35 km

195,07 km

197,66 km

3,57 km

2,59 km

W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 dobiegła końca
jedna z największych inwestycji realizowanych w gminie Tryńcza – oświetlenie uliczne.
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W samym 2021 roku wykonano 206 punktów oświetlenia ulicznego
Wyszczególnienie

Lp.

Ilość lamp

1 Gorzyce (Żurawiec-Podłuże)

17

2 Gorzyce (przy drodze krajowej)

13

3 Gorzyce (droga do cmentarza)

7

4 Jagiełła (pętla za mostem)

15

5 Jagiełła (przy drodze do cmentarza)

11

6 Jagiełła (koło starej mleczarni)

18

7 Jagiełła (pod Chałupkami)

11

8 Tryńcza (Zawisłocze)

1

9 Tryńcze (Zawisłocze)

16

10 Tryńcza (park)

59

11 Tryńcza (Podwólcze)

5

12 Tryńcza (droga do cmentarza)

12

13 Tryńcza (koło stacji paliw)
14 Gniewczyna Tryniecka (droga do stadionu)

18
19

Razem

206

PODSUMOWANIE AKTYWNOŚCI GMINY W SKŁADANIU WNIOSKÓW
I REALIZACJI ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
( STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 )

lp.

Instytucja
wdrażająca/
Program

Nazwa zadania/ zakres
projektu

Koszt
Kwota
y
dofinans
Wnioskoda
całko
owania
wca
wite
(w zł)
(w zł)

Urząd
Czysta energia w Gminie
Marszałkowski Woj.
Tryńcza
1. Podkarpackiego /
7,7 mln
i Gminie Raniżów (OZE)
RPO WP 2014 (projekt parasolowy)
2020
Urząd
Marszałkowski Woj. Rozbudowa sieci wod-kan w
2.
423 tys.
Podkarpackiego /
gminie Tryńcza
PROW 2014 -2020
Przebudowa drogi gminnej
Rządowy Fundusz
3.
nr 111065R w miejscowości 324 tys.
Rozwoju Dróg
Tryńcza (za szkołą)
Rozwój edukacji kulturalnej
Narodowe Centrum
na terenie gminy Tryńcza
Kultury /
4.
poprzez przebudowę i zakup 300 tys.
Infrastruktura
wyposażenia Trynieckiego
domów kultury
Centrum Kultury
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Etap
realizacji

9,9
mln

Gmina
Tryńcza /
Gmina
Raniżów

2020-2021
Projekt
zrealizowany

680
tys.

Gmina
Tryńcza

Projekt
zrealizowany

540
tys.

Gmina
Tryńcza

Projekt
zrealizowany

648
tys.

Trynieckie
Centrum
Kultury

2020-2021
Projekt
zrealizowany

Zakup mikrobusa
przeznaczonego do
Państwowy Fundusz
przewozu dzieci
5. Rehabilitacji Osób
niepełnosprawnych z terenu
Niepełnosprawnych
Gminy Tryńcza do
ośrodków terapii zajęciowej.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Fundacja PZU
Urząd
Marszałkowski Woj.
Podkarpackiego /
PPOW 2021-2025
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Ministerstwo
Rodziny i Polityki
Społecznej
Ministerstwo
Rodziny i Polityki
Społecznej
Podkarpacki Urząd
Wojewódzki /
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych
Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie /
RPO WP 2014-2020
Ministerstwo
Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego i
Sportu

Państwowy Fundusz
14. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

15.

Ministerstwo
Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego i
Sportu

16.

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

Tryniecki weekend z
historią – Podkarpacki
wrzesień 1939

91 tys.

65 tys.

131
tys.

Gmina
Tryńcza

Centrum
Kultury
73 tys.
i
Czytelnictw
a

Utworzenie strefy
plenerowej Street Workout z
12 tys. 30 tys.
elementami placu zabaw w
Gorzycach
Zielone innowacje utworzenie Kieszonkowego
8 tys. 19 tys.
parku wodno-lądowego w
Tryńczy
Utworzenie Centrum Usług
3,1
Społecznych w Gminie
3,1 mln
mln
Tryńcza
Budowa Centrum
2,7
Opiekuńczo – Mieszkalnego 2,7 mln
mln
w m. Tryńcza

Projekt
zrealizowany

Projekt
zrealizowany

Gmina
Tryńcza

Projekt
zrealizowany

Gmina
Tryńcza

Projekt
zrealizowany

Gmina
Tryńcza
Gmina
Tryńcza

Projekt w
trakcie
realizacji
Projekt w
trakcie
realizacji

Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Gniewczynie Łańcuckiej

2 mln

3,5
mln

Gmina
Tryńcza

Projekt w
trakcie
realizacji

Dzienny Dom Seniora „Dom
Miłosierdzia” w Wólce
Małkowej

950 tys.

1 mln

Centrum
Usług
Społecznych

Projekt w
trakcie
realizacji

Budowa przyszkolnego
kompleksu sportowego w m.
Tryńcza

1,8 mln

3,9
mln

Gmina
Tryńcza

Projekt w
trakcie
realizacji

497
tys.

Gmina
Tryńcza

Projekt w
trakcie
realizacji

223
tys.

Gmina
Tryńcza

Projekt w
trakcie
realizacji

92
tys.

Gmina
Tryńcza

Projekt w
trakcie
realizacji

Montaż windy osobowej z
przeznaczeniem dla os. z
150 tys.
niepełnosprawnością w
Urzędzie Gminy w Tryńczy
Modernizacja Wiejskiego
Domu Kultury w Gorzycach
i zakup wyposażenia
110 tys.
sposobem na rozwój kultury
w gminie Tryńcza
Budowa nowych przejść dla
pieszych w ciągu dróg
gminnych w m. Tryńcza –
69 tys.
nr 111065R, Gniewczyna
Łańcucka – nr 111003R oraz
Gorzyce – nr 111062R
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17.

Ministerstwo
Rodziny i Polityki
Społecznej

3, 2, 1.. Akcja? Motywacja!
Działania aktywizujące dla
seniorów

Program Senior+ - moduł II
na zapewnienie
18.
funkcjonowania już
istniejących ośrodków
wsparcia.
Ministerstwo
Remont Cmentarza
Kultury,
Wojennego Ofiar
19.
Dziedzictwa
Hitleryzmu z II wojny
Narodowego i
światowej w Jagielle - Etap
Sportu
II
Poprawa infrastruktury
drogowej na terenie gminy
Tryńcza (przebudowa dróg
Rządowy Fundusz
o dł. 14 km, budowa
Polski Ład: Program
chodników o dł. 2,2 km,
20.
Inwestycji
budowa 2 wiat rowerowych
Strategicznych
wyposażonych w panele
fotowoltaiczne, budowa
stacji ładowania pojazdów
elektrycznych)
Ministerstwo
Rozbudowa Centrum
Kultury i
Kultury i Czytelnictwa
21.
Dziedzictwa
Gminy Tryńcza oraz zakup
Narodowego
instrumentów i wyposażenia
Przebudowa drogi gminnej
Rządowy Fundusz
nr 111034R Wólka
22.
Rozwoju Dróg
Ogryzkowa – Gorzyce –
Jagiełła
Przebudowa drogi gminnej
Rządowy Fundusz
nr 111020R oraz drogi
23.
Rozwoju Dróg
wewnętrznej na działce nr
1524 w m. Gorzyce
Ministerstwo
Asystent osobisty osoby
24. Rodziny i Polityki
niepełnosprawnej – edycja
Społecznej
2022
Ostatni etap remontu
Ministerstwo
cmentarza z II w. ś. w
Kultury i
25.
Jagielle oraz kompleksowy
Dziedzictwa
remont cmentarza z I w. ś. w
Narodowego
Gorzycach
XVII Ogólnopolska i
Ministerstwo
XXVIII Podkarpacka
Kultury i
26.
Parada Straży
Dziedzictwa
Wielkanocnych "TURKI
Narodowego
2022"
Ministerstwo
Rodziny i Polityki
Społecznej

46 tys.

Stowarzysze
nie „Chór
Cantilena”/
46 tys. Centrum
Kultury i
Czytelnictw
a

Projekt w
trakcie
realizacji

32 tys.

64 tys.

Gmina
Tryńcza

17 tys.

22 tys.

Gmina
Tryńcza

Projekt w
trakcie
realizacji

9,5 mln

10
mln

Gmina
Tryńcza

Wniosek
zatwierdzony
do
dofinansowani
a

1 mln

3,1
mln

Gmina
Tryńcza

Wniosek w
trakcie oceny

331 tys.

552
tys.

Gmina
Tryńcza

Wniosek w
trakcie oceny

428 tys.

714
tys.

Gmina
Tryńcza

Wniosek w
trakcie oceny

209 tys.

209
tys.

Gmina
Tryńcza

Wniosek w
trakcie oceny

177 tys.

221
tys.

Gmina
Tryńcza

Wniosek w
trakcie oceny

Centrum
Kultury
28 tys. 36 tys.
i
Czytelnictw
a
42
Razem: 31,6 mln
mln
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Projekt w
trakcie
realizacji

Wniosek w
trakcie oceny

III. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 597,5919 ha
oraz 92,21 ha nieruchomości gruntowych posiadanych.
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tryńcza wraz z ich
szacunkową wartością rynkową oraz aktualnym wykorzystaniem przedstawia się następująco
w poszczególnych miejscowościach gminy
z podziałem na:
a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykorzystaniem przez
gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej,
b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na
rzecz członków wspólnoty samorządowej – w części wynajmowane,
c) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Tryńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy,
d) nieruchomości gruntowe wydzierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie.
Wieś Tryńcza
Ad a.)
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem Urzędu Gminy o pow. 0,26 ha
wartość szacunkowa działki – 64 601 zł., budynku – 2 349 545,00 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,05 ha
wartość szacunkowa działki - 50 000 zł., budynku 9 721 995,00 zł,
- parking 64 601,00 zł,
- kontener na rolbę 22 300 zł i garaż 3 100,00 zł,
- hala sportowa 5 552 000,00 zł,
- boisko szkolne Orlik 1 256 323,00 zł.,
- biały Orlik 420 820 zł,
- stadion sportowy o pow. 1,04 ha wartość 5 000 zł, szatnia 161 527,00 zł,
- oświetlenie 26 180 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury
o pow. 0,04 ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł., budynku 311 555,00
zł,
- plac zabaw 454 453,00 zł,
- plac zabaw 23 620,00 zł,
- plac zabaw (1) 12 880 zł,
- plac zabaw (2) 12 880 zł
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,78 ha wartość
szacunkowa działki – 311 555 zł., budynku 821 377 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem starego Ośrodka Zdrowia
( gabinet rehabilitacji i firma ubezpieczeniowa ) o pow.0,05 ha wartość szacunkowa
działki 1640 zł , budynku 398 413,
- park w Tryńczy działka o pow. 3,6630 ha wartość 40 717,00 zł,
- park w Tryńczy 33 555,00 zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 467 719,00 zł,
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budynek strażnicy kolejowej 1 773 504 zł , wartość działki nr 449/1 o pow. 0,1258
ha – 7 913,00 zł położonej w Chodaczowie,
- działka nr 919 o pow. 0,18 ha położona w Dębnie – wartość 4 153,00 zł,
- wiata widokowa 39 891,00 zł,
- lokal po policji 65 368,00 zł,
- spływ kajakowy 235 558 zł,
- chodnik 1 163 740,00 zł,
- chodnik 320 791,00 zł,
- chodnik 418 956,00 zł,
- OZE 779 881 zł,
- parking 392 843 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 91 868,52 zł,
- przebudowa drogi gminnej 111065 R – 405 513,60 zł,
- utworzenie kieszonkowego parku wodno-lądowego – 23 800 zł
- zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych 157 622,50 zł,
- budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego 14 453,51 zł,
- przebudowa dróg gminnych 55 329 zł.
Ad b.)
- nieruchomości gruntowe o pow. 0,35 ha wartość szacunkowa działki – 16 000 zł ,
budynku 1 465 191,00 zł w budynku znajduje się : TCK i Czytelnictwa,
”Stowarzyszenie Kraina Sanu” Lokalna Grupa Działania, lokale wynajmowane: na
prowadzenie działalności tj. apteki, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, firmę
internetową, salon fryzjerskie, gabinet stomatologiczny, gabinet kosmetyczny.
- parking 392 843,00 zł,
-

Ad c.)
-

nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków komunalnych o pow.
0,77 ha wartość szacunkowa działki – 18 000,00 zł., oczyszczalni – 7 567 357 zł,

-

nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych
o łącznej pow. 0,06 ha wartość szacunkowa przepompowni 266 000,00 zł,

-

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w całości wynajętym pod
działalność handlową o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki – 6 000 zł.
budynku – 9 144 zł.).

Ad d. )

Wieś Głogowiec
Ad a.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej
( lokale
socjalne ) o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł., budynku –
509 418,00 zł),
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP
o pow. 0,06 ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł., budynku – 319 030 zł).
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Ad c.)
nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych
o łącznej pow. 0,04 ha wartość szacunkowa przepompowni 199 000,00 zł.
- działki po Kółku Rolniczym o pow. 0,37 ha wartość 5 000,00 zł.,
- boisko wielofunkcyjne 138 977 zł,
- parking 26 226,00 zł,
- strefa aktywności 166 793,00 zł,
- strzelnica sportowa 2 172 249 zł,
- płyty ażurowe i betonowe, korytka ściekowe na strzelnicy 21 544,47 zł,
- wiata przystankowa 8 733,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 157 306,02 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego 20 245,03 zł,
- rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej 190 391,54 zł,
-

Wieś Gniewczyna Łańcucka
Ad a.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,54
ha wartość szacunkowa działki – 32 000,00 zł. budynku, – 3 386 945,00 zł. , boisko
114 342,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,10 ha
wartość szacunkowa działki – 5 000 zł., budynku – 213 804 zł
- boisko „Orlik” – wartość 1 191 546,00 zł, działka o pow. 0,68 ha wartość 50 000 zł,
- plac zabaw 373 506,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 14 035 zł,
- plac zabaw 49 901,00 zł
- wiata kajakowa 163 284 zł,
- działka nr 3715 o pow.0,11 ha ( zabudowana) wartość 201 034,00 zł
- Ad b.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,12 ha
( wartość szacunkowa działki – 7 tyś zł., budynku – 814 145,00 zł w budynku
znajduje się biblioteka ,
- grzybek taneczny 139 040,00 zł.
- parking 448 139,00 zł z oświetleniem,
- parking 215 698,00 zł,
- parking 83 473,00 zł
- ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka 20 578 zł,
- przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi Gniewczyna Łań. – Gorzyce 123 764,94 zł,
- budowa chodnika koło ronda – 149 767,41 ha,
- budowa oświetlenia ulicznego 63 449,30 zł,
- rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej 53 000,83 zł,
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Ad c. )
- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow.
0,03 ha wartość szacunkowa działek 3000,00zł., wartość
przepompowni 240 000 zł .
Wieś Gniewczyna Tryniecka
Ad a.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,11 ha
wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł., budynku – 143 339,00 zł.
- nieruchomość gruntowa zabudowana remizą OSP o pow. 0,06 ha
wartość szacunkowa działki – 2 500 zł., budynku – 206 909,00 zł.
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią dla sportowców stadion sportowy o pow. 2,25
ha wartość szacunkowa działki – 31 522 zł, budynku i boiska –
865 093,00 zł,
- plac zabaw 3 973,00 zł,
- strefa aktywności 164 774,00 zł,
Ad c. )
- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,01
ha wartość szacunkowa działek 600,00 zł , wartość przepompowni 160 000 zł.
Wieś Jagiełła
Ad a.)
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,96 ha
wartość szacunkowa działki – 28 000,00 zł., budynku – 1 738 321,00 zł,
- boisko o wartości 230 969,00 zł ,
-

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Senior + o pow. 0,22 ha ( wartość
szacunkowa działki – 8 tyś zł., budynku – 294 068 zł
nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią ( stadion ) o pow. 1,50 ha
( wartość szacunkowa działki - 15 000 zł., budynku – 156 083,00 zł,
grzybek 37 317,00 zł,
plac zabaw 36 279,00 zł,
plac zabaw 12 880 zł,
strefa aktywna 155 374,00 zł,
budowa i modernizacja dróg dojazdowych 52 731,31 zł,
budowa chodnika w ciągu drogi Gorliczyna – Wólka Pełkińska 199 091,42 zł,
- rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej 82 190,87 zł,

Ad b.)
-

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP
w części wynajętej pod Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o pow. 0,08 ha
wartość szacunkowa działki – 3 000,00 zł, budynku – 1 203 999 zł,
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Ad c.)
nieruchomość gruntowa zajęta pod stacje uzdatniania wody ( ujęcie wody) o pow. 0,47
ha ( wartość szacunkowa działki - 12 000,00 zł., stacji uzdatniania wody – 2 144 943 zł
Wieś Gorzyce
Ad a.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawnej o pow. 1,00 ha
wartość szacunkowa działki – 40 000,00 zł., budynku – 5 197 020 zł oraz hala
sportowa- wartość 3 940 422,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szatni dla sportowców ( stadion )
o pow. 1,50 ha ( wartość szacunkowa działki – 69 065 zł., budynku -122 760,00 zł ,
- parking 22 114,00 zł,
- boisko „Orlik” wartość 976 335,00 zł,
- parking 295 144,00 zł,
- parking 20 050,00 zł,
- plac zabaw 296 326 zł,
- plac zabaw 6 128,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 68 014,51 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi Sieniawa – Gorzyce 273 776 zł,
- modernizacja WDK 234 887,73 zł,
- utworzenie strefy plenerowej 23 042,82 zł,
- budowa chodnika 45 573,42 zł,
- rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej 432 384,57 zł,
- rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej 43 891,53 zł,
Ad b.)
-

-

nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury wraz z remizą OSP
i biblioteką o pow. 0,09 ha wartość szacunkowa działki – 4 000,00 zł., budynku –
788 853 zł,
parking 295 144,00 zł

Ad d.)
-

-

część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem po byłej lecznicy dla
zwierząt w części wynajmowana o pow. 0,35 ha wartość szacunkowa działki –
6 000,00 zł., budynku - 10 231,00 zł )
chodnik 705 886,00 zł,
chodnik 179 213,00 zł,
chodnik 103 044,00 zł.
Wieś Ubieszyn

Ad a.)
-

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,43
ha wartość szacunkowa działki – 12000,00 zł., budynku 670 594,00 zł,
boisko 105 684,00 zł,
strefa aktywna 162 409 zł,
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-

plac zabaw 12 880, 00 zł,
wiata przystankowa 4 366,50 zł,
pompa ciepła 48 792,20 zł,
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim
wartość szacunkowa działki – 2 000,00 zł. , budynku – 594 627 zł
parking 12 359,00 zł
grzybek taneczny 59 177,00 zł,
budowa oświetlenia ulicznego 144 346,31 zł,
rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej 103 424,71 zł,
- rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej 68 489,32 zł,

o

pow.0,05ha

-

nieruchomość gruntowa ( plac zabaw ) o pow. 0,14 ha ( wartość szacunkowa działki
– 5 000,00 zł. )

-

nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej
pow. 0,07 ha wartość szacunkowa działek –
3 500,00 zł., przepompowni 500 000,00 zł.

Ad c.)

-

Wieś Wólka Małkowa
Ad a.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej
- ( Dom Miłosierdzia) o pow.0,15 ha wartość szacunkowa działki – 4500,00 zł,
budynku 684 224,00 zł,
Ad b.)
-

-

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury w części
wynajmowanym pod działalność handlową o pow. 0,29 ha wartość szacunkowa
działki – 9 000,00 zł. , budynku – 538 845 zł,
parking 39 860,00 zł,
boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
plac zabaw 3 972,00 zł,
strefa aktywności 169 252,00 zł,
pompa ciepła „ Czyste powietrze ” 28 121,88 zł.
zakup wyposażenia do WDK 13 155,58 zł,
budowa oświetlenia ulicznego 26 605,67 zł,

Ad c. )
- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownię ścieków komunalnych
wartość szacunkowa działki 1000,00 zł , wartość przepompowni 80 000,00 zł.
Wieś Wólka Ogryzkowa
Ad b.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury o pow.
0,20 ha wartość szacunkowa działki – 6 000,00 zł, budynku – 916 767,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 233 532,00 zł,
- plac zabaw 26 527,00 zł,
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-

plac zabaw 4 463,00 zł,
chodnik 350 769 zł,
budowa oświetlenia ulicznego 43 660,46 zł,

Wartości szacunkowe podano w oparciu o średnie ceny nieruchomości podawane w aktach
notarialnych i obrocie wolnorynkowym.
Na ogólną liczbę 597,5919 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i użytków rolnych
stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się grunty:
- przeznaczone do wspólnego użytkowana dla rolników ( dawne mienie wiejskie)
– 119,69 ha:
- wydzierżawione ogółem: 266, 24 ha,
- drogi dojazdowe i gminne 178,34 ha,
- lasy i grunty leśne 31,33 ha,
- tereny zabudowane 16,26 ha,
- przeznaczone pod zabudowę 1,50 ha,
- przekazane w wieczyste użytkowanie 5,55 ha,
Ponadto Gmina Tryńcza jest w posiadaniu 92,21 ha użytków gruntowych w tym:
- drogi dojazdowe 52,90 ha,
- lasy i grunty leśne 1,81 ha,
- użytki rolne 38,41 ha,
W roku bieżącym sprzedanych zostało 6,2479 ha gruntów.
Dochody z mienia gminy wynoszą:
- z najmu i dzierżawy
224 819,87 zł
- ze sprzedaży nieruchomości rolnych
1 489 733,25 zł
- użytkowania wieczystego
26 503,25 zł
łącznie :
1 741 056,37 zł

Wydatki na utrzymanie mienia w należytym stanie wynoszą:
- remonty szkół
- remonty wiejskich domów kultury i placów zabaw
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę
- podziały geodezyjne, wyceny, opłaty notarialne
łącznie :

465 556,44 zł
303 624,11 zł
195 069,62 zł
20 027,44 zł
450 921,60 zł

Gmina Tryńcza posiada udział w ilości 858 o wartości 858 000 zł w kapitale zakładowym spółki
pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tryńczy, 50 000 zł Samorządowa Polska, Spółdzielni Socjalnej „ Gorzyczanka”
w Gorzycach w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „ GMINOVA” w Giedlarowej w wys.
2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „EUREKA” w Nowej Sarzynie w wys. 2 100,00 zł. Gmina
Tryńcza nie posiada innych akcji, brak jest też innych komunalnych osób prawnych.
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IV. STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO
W 2021 roku Gmina Tryńcza wraz z sąsiadującymi samorządami, działając w ramach
porozumienia międzygminnego, przystąpiła do prac nad Ponadlokalną Strategią Rozwoju dla
obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk,
Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Kuryłówka, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Tryńcza na lata 2021–
2027 z perspektywą do 2035 roku.
W trakcie prac podjęto decyzję, aby na potrzeby określenia obszaru funkcjonalnego przyjąć
wspólną nazwę określającą partnerstwo siedmiu jednostek samorządu terytorialnego zawarte na
rzecz opracowania niniejszej strategii jako Leżajski Obszar Funkcjonalny. Wspólna marka ma
oddawać ponadlokalny charakter współpracy i może zostać wykorzystana do identyfikacji obszaru
w procesie wdrażania działań zaplanowanych w ramach dokumentu strategicznego.
Obszar powiązanych ze sobą funkcjonalnie jednostek samorządu terytorialnego został poddany
analizie w ujęciu obiektywnym w kluczowych dla jego rozwoju sektorach. Diagnoza została
opracowana z wykorzystaniem statystyki publicznej i właściwych opracowań analitycznych. Opiera
się na faktach i niezbędnych komentarzach ustrukturalizowanych w osiem zasadniczych działów:
- Obszar Funkcjonalny, Społeczeństwo, Szkolnictwo i wychowanie, Infrastruktura, Aktywność
gospodarcza, Kultura, Wizerunek i czas wolny, Jakość życia, Finanse samorządu. Zakres strategii
rozwoju gminy oraz strategii rozwoju ponadlokalnego określa art. 10e „Ustawy
o samorządzie gminnym”. Jest to minimum warunków, jakie musi spełnić strategia ponadlokalna.
Podmiot przygotowujący dokument może zamieścić w nim dodatkowe elementy, jeśli jest to
zasadne ze względu na zakres tematyczny podejmowany w danej strategii.
Na przełomie października i listopada 2021 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu
Strategii, które miały na celu identyfikację problemów i potencjałów a także kierunków rozwoju
gminy i naszego regionu, co następnie wykorzystywane jest w procesie formułowania celów
rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.
Ustalenia zawarte w Strategii Obszaru Funkcjonalnego stanowią podstawę do prowadzenia przez
władze samorządowe Obszaru Funkcjonalnego zintegrowanej, średniookresowej polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Współpraca w niniejszym zakresie będzie miała kluczowe znaczenie zwłaszcza
w odniesieniu do planowania inwestycji, których zasięg i oddziaływanie wykraczają poza
terytorium jednej gminy. Stanowi również dobrą podstawę do podejmowania decyzji przez
poszczególne gminy o sposobie i zakresie dostarczania społecznościom lokalnym wybranych usług
publicznych, takich jak np. transport publiczny lub opieka przedszkolna. Strategia rozwoju
ponadlokalnego przygotowywana przez kilka gmin może więc przynieść wymierne korzyści, w
szczególności przez dostosowanie planów inwestycyjnych poszczególnych gmin i uwzględnienie w
nich potrzeb całego obszaru objętego strategią, jak również przez realizowanie wspólnych
przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zakres strategii rozwoju gminy oraz strategii rozwoju ponadlokalnego określa art. 10e
„Ustawy o samorządzie gminnym”. Jest to minimum warunków, jakie musi spełnić strategia
ponadlokalna. Podmiot przygotowujący dokument może zamieścić w nim dodatkowe elementy,
jeśli jest to zasadne ze względu na zakres tematyczny podejmowany w danej strategii.
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Zakres Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Wnioski z diagnozy

• W strategii wskazujemy najważniejsze wnioski wynikające z
diagnozy sporządzonej zgodnie z art. 10a ust 1 znowelizowanej
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr).

Cele strategiczne rozwoju
w wymiarze społecznym,
gospodarczym
i przestrzennym

• Cel to odpowiedź na problem/potencjał, który chcemy przy pomocy
zaplanowanej interwencji rozwiązać/wzmocnić.

Kierunki działań
podejmowanych dla
osiągnięcia celów
strategicznych

• Identyfikacja kluczowych zmian niezbędnych do realizacji
założonych celów pozwoli na określenie najważniejszych kierunków
interwencji, a następnie instrumentów realizacyjnych.

Oczekiwane rezultaty
planowanych działań oraz
wskaźniki ich osiągnięcia

• Rezultaty wskazują jaki efekt planowanych działań należy osiągnąć.
Jakie zmiany są potrzebne na danym terytorium, aby osiągnięcie
założonych celów było możliwe.

Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej

• Model przedstawia długookresową strategiczną wizję rozwoju
wynikającą z uwarunkowań związanych z położeniem
przestrzennym gmin, trendami rozwojowymi oraz kierunki zmian.

Obszary strategicznej
interwencji (OSI) wraz z
zakresem planowanych
działań

• Należy wskazać OSI określone w strategii rozwoju województwa
oraz dodatkowe OSI kluczowe dla gmin, jeżeli takie
zidentyfikowano.

System realizacji strategii i
wytyczne do sporządzania
dokumentów wykonawczych

• Gówne zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w
realizację zaplanowanej interwencji oraz mechanizmy i
najważniejsze instrumenty służące realizacji celów strategicznych.

Ramy finansowe i źródła
finansowania

• Należy wskazać wielkości i źródła środków finansowych
zaplanowanych na realizację strategii wraz z potencjalnymi źródłami
finansowymi.

Wizja, obszary strategiczne oraz cele operacyjne są wynikiem: prac diagnostycznych,
partycypacji mieszkańców wyrażonej w ankietach i konsultacjach, współpracy z włodarzami
poszczególnych jednostek oraz warsztatów przeprowadzonych z udziałem wszystkich JST leżących
na terenie Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego w których brali udział przedstawiciele różnych
sektorów oraz osoby zaangażowane i zainteresowane działaniami rozwojowymi. Na podstawie
analizy danych statystycznych oraz danych otrzymanych od siedmiu JST, eksperci zewnętrzni
opracowali diagnozę stanu obecnego. Wnioski z dokonanej analizy posłużyły do identyfikacji
mocnych
i
słabych
stron
oraz
czynników
sukcesu
i ewentualnej porażki realizacji strategii. Działania te, były poddane również ocenie mieszkańców
obszaru. Zidentyfikowane problemy, szanse rozwojowe i zagrożenia po uwzględnieniu silnych
stron i potencjałów obszaru doprowadziły do sformułowania wizji, która ma zostać osiągnięta
w wyniku realizacji zapisów strategii ponadlokalnej:
Jednostki samorządu terytorialnego tworzące Leżajski Obszar Funkcjonalny aktywnie
współdziałają na rzecz rozwoju obszaru, wzmacniania aktywności społecznej i gospodarczej,
opierając swoją aktywność o zasady partnerstwa i zintegrowanego rozwoju oraz kompleksowość
interwencji. Potrzeby socjalne mieszkańców obszaru funkcjonalnego są w pełni zaspokojone i mogą
się oni cieszyć z życia na atrakcyjnych przyrodniczo i infrastrukturalnie terenach,
zagospodarowanych zgodnie z myślą zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska
naturalnego.
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Sformułowana wizja strategiczna przedstawia obszar funkcjonalny jako atrakcyjne miejsce
do życia dla przedstawicieli wszystkich pokoleń. Mieszkańcy mają zapewniony wysoki poziom
życia w nowoczesnym, bezpiecznym, rozwiniętym gospodarczo i infrastrukturalnie, ale
jednocześnie czystym i ekologicznym środowisku. Przedstawiciele władz samorządowych widząc
korzyści ze współpracy powinni ją aktywnie inicjować, udoskonalać i rozszerzać na nowe
dziedziny. Wizja podkreśla więc, że obszar funkcjonalny zamieszkują ludzie aktywni, otwarci,
serdeczni, którzy wraz z władzami lokalnych samorządów dbają o zrównoważony rozwój dla
wspólnych korzyści.
W nawiązaniu do sformułowanej wizji, zaproponowano trzy obszary strategiczne oraz
uszczegóławiające je cele operacyjne. Cele określone są w wymiarze społecznym, gospodarczym
i przestrzennym. Opisują przejście od sytuacji wyjściowej do sytuacji pożądanej. Odpowiadają one
na potrzeby rozwojowe Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz mają stanowić odpowiedź
na problemy i potencjały obszaru. Identyfikacja kluczowych zmian niezbędnych do realizacji
założonych celów rozwojowych pozwoli na określenie najważniejszych kierunków interwencji,
a następnie instrumentów realizacyjnych (w tym projektów). Instrumenty realizacyjne będą
przypisane do poszczególnych celów i kierunków interwencji.
Układ obszarów strategicznych i celów operacyjnych
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Strategia ponadlokalna Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie koncentrować się na
wykorzystaniu endogenicznych potencjałów obszaru w taki sposób, aby posiadane zasoby
wzmocniły lokalną gospodarkę w zakresie wzrostu produktywności, skutecznej transformacji
społeczno-gospodarczej realizującej cele UE, przy zaangażowaniu środowisk lokalnych:
samorządów, podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych.
Jednocześnie będzie
wskazywać także potrzeby w zakresie rozwiązywania problemów charakterystycznych dla obszaru.
Strategia ponadlokalna ma być odpowiedzią na potrzebę wspólnego planowania rozwoju w obrębie
kilku JST powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Wspólne programowanie strategiczne docelowo
wpłynie na jakość realizowanych zadań oraz możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przez
partnerów współpracujących ze sobą w ramach obszaru funkcjonalnego.
Program Rozwoju Gminy Tryńcza na lata 2021-2027
Równolegle z pracami nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2021- 2027 z perspektywą do 2035 przystąpiono do opracowania Program
Rozwoju Gminy Tryńcza na lata 2021-2027, który będzie
dokumentem o charakterze
wdrożeniowym i uszczegóławiającym postanowienia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 opracowanej dla
Powiatu Leżajskiego, Gminy Miasto Leżajsk, Gminy Leżajsk, Gminy Nowa Sarzyna, Gminy
Kuryłówka, Gminy Grodzisko Dolne, Gminy Tryńcza. Będzie on w pełni zgodny ze strategią
ponadlokalną i prowadzić będzie do osiągnięcia celów strategicznych i rozwojowych określonych
na poziomie ponadlokalnym.
Program Rozwoju jako dokument wykonawczy do Strategii Ponadlokalnej zawierać będzie
przede wszystkim krótką charakterystykę gminy, z uwzględnieniem jej przewag konkurencyjnych
oraz listę przedsięwzięć o charakterze indywidualnym, które wpisują się w cele i priorytety
rozwojowe strategii ponadlokalnej.
Program Rozwoju Gminy Tryńcza w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Ponadlokalnego stanowić
będzie podstawę do ubiegania się o środki unijne i krajowe przy realizacji projektów
indywidualnych prowadzących do osiągnięcia celów ponadlokalnych we wskazanych obszarach.
1. Gospodarka odpadami
W Gminie Tryńcza systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości
zamieszkałe, zaś właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia
indywidualnych umów na odbiór odpadów. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyliczana była na podstawie przyjętej metody obliczanej jako iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przemnożony przez obowiązującą stawkę
opłaty. W 2021 roku obowiązywały następujące stawki opłaty:
zgodnie z uchwałą Nr XX/208/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 listopada 2020 roku
ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• w wysokości 20,00 zł osoba/miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
• w wysokości 40,00 zł osoba/miesięcznie, stawka podwyższona jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny,
• zwalnia się z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w kompostowniku przydomowym
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bioodpady stanowiące odpady komunalne – zwolnienie z tego tytułu wynosi 5,00 zł
osoba/miesięcznie.
Zgodnie z prowadzoną ewidencją deklaracji na dzień 31.12.2021 r. liczba osób
zadeklarowanych/zgłoszonych do systemu odbioru odpadów komunalnych wynosiła 6 959. Według
danych pobranych z ewidencji ludności liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Tryńcza
wynosiła 8 586. Porównując liczbę osób zameldowanych z liczą osób zgłoszonych według
złożonych deklaracji powstaje różnica 1 627 osób. Rozbieżność ta może wynikać z tego, że wiele
osób mimo przeprowadzki do innej miejscowości w celach mieszkaniowych, zarobkowych czy
edukacyjnych bądź w przypadku wyjazdu poza granice kraju nie zmienia adresu zameldowania.
Wyciągnięte wnioski poparte są informacjami uzyskanymi m.in. od sołtysów wsi, którzy mają
najdokładniejszą wiedzę dotyczącą liczby osób faktycznie zamieszkałych na nieruchomościach.
Deklaracje sprawdzane są systematycznie a w razie wątpliwości strona zostaje wezwana do
wyjaśnienia rozbieżności.
Różnica w liczbie osób zameldowanych a liczbie osób zgłoszonych do odbioru odpadów
w podziale na miejscowości Gminy Tryńcza przedstawia poniższa tabela - wg stanu na dzień
31.12.2021 r.

Lp.
1.
2.
3.

Sołectwo
Głogowiec
Gniewczyna
Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka

Liczba osób zameldowanych Liczba osób zadeklarowanych
według danych pobranych
w opłacie za gospodarowanie
z ewidencji ludności
odpadami komunalnymi

Różnica

299

214

85

2 177

1 859

318

896

736

160

4.

Gorzyce

1 405

1 075

330

5.

Jagiełła

1 172

974

198

6.

Tryńcza

1 276

1 089

187

7.

Ubieszyn

753

568

185

8.

Wólka Małkowa

317

238

79

291

206

85

8 586

6 959

1 627

9.

Wólka
Ogryzkowa
Razem:

Z założenia system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się sam bilansować co
oznacza, że wpływy z tytułu opłaty winny pokrywać generowane przez system koszty. Niestety
z roku na rok Gmina boryka się z rosnącymi zaległościami w opłacie. Pomimo stosowania
egzekucji miękkiej polegającej na wykonywaniu telefonów i wysyłce pism przypominających
o zaległej racie, odsetek wpłat nie jest współmierny z poniesionymi kosztami.
Gdy powyższe działania nie przynoszą spodziewanego rezultatu wystawiane jest upomnienie
a w razie braku wpłaty zaległość kierowana jest do Urzędu Skarbowego celem jej przymusowego
wyegzekwowania.
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Stan zaległości w gospodarce odpadami na dzień 31.12.2021 r.
z podziałem na miejscowości.
Lp.

Miejscowości

1.

Głogowiec

2.

Stan zaległości na dzień
31.12.2021 r.

Liczba nieruchomości
zamieszkałych zalegających
z opłatą

2 382,01 zł

8

Gniewczyna Łańcucka

22 376,45 zł

73

3.

Gniewczyna Tryniecka

8 206,73 zł

27

4.

Gorzyce

11 787,75 zł

49

5.

Jagiełła

15 434,44 zł

37

6.

Tryńcza

13 221,59 zł

55

7.

Ubieszyn

2 706,70 zł

22

8.

Wólka Małkowa

6 117,28 zł

14

9.

Wólka Ogryzkowa

4 289,38 zł

12

86 522,33 zł*

297

Razem:

*wskazana zaległość nie uwzględnia kosztów wystawionych upomnień oraz odsetek od
nieuiszczonej w terminie należności.

Na terenie Gminy Tryńcza usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
świadczyła firma Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, która została
wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałość z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania były:
o Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych (MBP)/ ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola,
o Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów ITPOE – Instalacja Termicznego
Przetwarzania z Odzysku Energii, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
o Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów
komunalnych
–
Sortownia
odpadów
komunalnych
zmieszanych,
kompostownia/Giedlarowa, 37-300 Leżajsk,
o Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – Składowisko „Giedlarowa”.
Akcja selektywnego zbierania odpadów prowadzona jest na terenie gminy Tryńcza od
1 lipca 2013 r. W ramach przetargu corocznie obywają się w placówkach oświatowych pogadanki
informacyjno-promocyjne mające na celu wszczepienie najmłodszym mieszkańcom gminy nawyk
segregacji odpadów oraz mądrego nimi gospodarowania. Ponadto cyklicznie pojawiają się
na tablicach ogłoszeń plakaty wskazujące sposób poprawnej segregacji odpadów oraz artykuły
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tematyczne. Na początku roku wraz z harmonogramem odbioru odpadów, każdy mieszkaniec
dostaje krótką instrukcję dot. zasad segregacji odpadów wraz z plikiem informacji
o obowiązujących stawkach, informacje o PSZOK czy miejscu dostępności dodatkowych worków
na odpady.
Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy na terenie gminy bezpośrednio z terenu
nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów:
1) papier (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych
z tektury),
2) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów
opakowaniowych
tworzyw
sztucznych
oraz
odpadów
opakowaniowych
wielomateriałowych),
3) szkło (bezbarwne i kolorowe) w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) zmieszane odpady komunalne.
Odpady te odbierane są z nieruchomości zamieszkałych w workach lub koszach bez ograniczenia
ilościowego. Ponadto, wyróżniamy frakcje dodatkowe, które przyjmowane są w PSZOKu, m.in.:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych,
4) przeterminowane leki i chemikalia,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zimne popioły,
7) szkło okienne,
8) odpady tekstyliów i odzieży,
9) styropiany budowlane i opakowaniowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) odpady niebezpieczne,
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie przekazywać zebrane i posegregowane odpady do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy stadionie
sportowym „Wisłoczanka” w Tryńczy. Punkt samodzielnie prowadzi gmina Tryńcza.
V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W roku 2021 Rada Gminy obradowała na 10 Sesjach, na której podjęto 110 uchwał. Podjęte
uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności
z prawem – Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba
Obrachunkowa. Ponadto uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś
uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego. Warto dodać, że w pierwszej kolejności przed obradami Rady Gminy wszystkie
projekty uchwał zawsze są przedmiotem obrad na wcześniejszych posiedzeniach poszczególnych
Komisji Rady Gminy, gdzie wypracowuje się stanowiska co do przedstawianej tematyki. Dzięki
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temu wszystkie uwagi, poprawki do przedstawionych dokumentów i projektów uchwał, lub inne
tematy wspólnie omawiane są przez członków Komisji a następnie wypracowywane jest wspólne
stanowisko. Efektem tego jest jednomyślność Rady Gminy podczas głosowania w trakcie obrad
sesji.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają
właściwego gospodarowania finansami publicznym. Wszystkie uchwały zostały przez organ
wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami
i przepisami prawa.

Wykaz uchwał podjętych w 2021 r i ich wykonanie

1.

XXII/231/2021

Data
podjęcia
15.01.2021

2.

XXII/232/2021

15.01.2021

3.

XXII/233/2021

15.01.2021

Lp.

Nr uchwały

Uchwała w sprawie:

Sposób wykonania

wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości
gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy
Tryńcza oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki
nr 1262/3, nr 1262/5, nr 1262/6,
nr 1262/7 położonych
w miejscowości Jagiełła
wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości
gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy
Tryńcza oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki :
nr 1602/15 , nr 1602/16 , nr
1602/17 , nr 1602/18 , nr
1602/19, nr 1602/20, nr
1602/21 położonych w
miejscowości Gorzyce
wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości
gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy
Tryńcza oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 4112/7
położonej w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 48/10/2021 z dnia
02.08.2021 oraz Nr 4837/2021 z dnia
03.08.2021.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr:
- 5246/2021 z dnia 19.08.2021
- 4739/2021 z dnia 29.07.2021
- 4747/2021 z dnia 29.07.2021
- 4756/2021 z dnia 29.07.2021
- 4763/2021 z dnia 29.07.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 5447/2021 z dnia
31.08.2021.

wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Tryńcza
oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 1602/14
położonej w miejscowości
Gorzyce
połączenia samorządowych
instytucji kultury

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 8397/2021 z dnia
22.12.2021.

4.

XXII/234/2021

15.01.2021

5.

XXII/235/2021

15.01.2021

6.

XXII/236/2021

15.01.2021

7.

XXII/237/2021

15.01.2021

8.

XXII/238/2021

15.01.2021

Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 -2028

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

9.

XXII/239/2021

15.01.2021

ustalenia kwoty dopłaty do ceny
1 m3 odprowadzanych ścieków
na terenie Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

10.

XXIII/240/2021

16.02.2021

zamiaru likwidacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza
Kościuszki
w
Ubieszynie
w
celu
utworzenia Szkoły Filialnej
im. Tadeusza Kościuszki w
Ubieszynie
Szkoły
Podstawowej im. św. Jana
Kantego w Tryńczy

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

11.

XXIII/241/2021

16.02.2021

zamiaru
przekształcenia Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Szkoły
Podstawowej im. św. Jana
Kantego w Tryńczy poprzez
utworzenie
podporządkowanej
jej
organizacyjnie
Szkoły
Filialnej
im.
Tadeusza
Kościuszki w Ubieszynie o
strukturze organizacyjnej klas
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gromadzenia dochodów na
wydzielonym rachunku
dochodów i wydatków z nich
finansowanych przez jednostki
oświatowe, będące jednostkami
organizacyjnymi Gminy
Tryńcza
zmian w budżecie Gminy na
2021 rok

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

I-III wraz z
przedszkolnym

oddziałem

12.

XXIII/242/2021

16.02.2021

wyrażenia zgody na zbycie Uchwała wchodzi w życie z dniem
nieruchomości
w
formie podjęcia. Wykonano.
darowizny na rzecz Powiatu Akt notarialny Nr 5195/2021
z dnia 18.08.2021 r.
Przeworskiego

13.

XXIII/243/2021

16.02.2021

wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości
gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy
Tryńcza
oznaczonych
w
ewidencji gruntów jako działki
nr 829/3, nr 829/7, nr 830/3
położonych w miejscowości
Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 4817/2021 z dnia
12.08.2021.

14.

XXIII/244/2021

16.02.2021

wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości
gruntowej
niezabudowanej
stanowiącej
własność
Gminy
Tryńcza
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 1133/2 o pow.
0,1155
ha
położonej
w
miejscowości Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 8383/2021 z dnia
22.12.2021.

15.

XXIII/245/2021

16.02.2021

przyjęcia Gminnego Programu Uchwała wchodzi w życie z dniem
Przeciwdziałania Przemocy w podjęcia. Wykonano.
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata
2021-2025

16.

XXIII/246/2021

16.02.2021

uchwalenia planu pracy stałych
Komisji oraz planu pracy Rady
Gminy na 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

17.

XXIII/247/2021

16.02.2021

rozpatrzenia petycji Fundacji
„Tradycyjne Podkarpacie”

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

18.

XXIII/248/2021

16.02.2021

dotacji celowej dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jagielle

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

19.

XXIII/249/2021

16.02.2021

zmian w budżecie Gminy na
2021 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
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20.

XXIII/250/2021

16.02.2021

Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 -2028

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

21.

XXIV/251/2021

27.04.2021

likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Ubieszynie w
celu
utworzenia
Szkoły
Filialnej
im.
Tadeusza
Kościuszki w Ubieszynie
Szkoły Podstawowej im. św.
Jana
Kantego w Tryńczy

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.

22.

XXIV/252/2021

27.04.2021

przekształcenia
Szkoły
Podstawowej im. św. Jana
Kantego w Tryńczy poprzez
utworzenie
podporządkowanej
jej
organizacyjnie
Szkoły
Filialnej
im.
Tadeusza
Kościuszki w Ubieszynie o
strukturze organizacyjnej klas
I-III wraz z oddziałem
przedszkolnym

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.

23.

XXIV/253/2021

27.04.2021

w przedmiocie zmiany uchwały Uchwała wchodzi w życie z dniem
nr XX/215/2020 Rady Gminy podjęcia. Wykonano.
Tryńcza z dnia 24 listopada 2020
roku w sprawie likwidacji
jednostki
organizacyjnej
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryńcza

24.

XXIV/254/2021

27.04.2021

wyrażenia zgody na nabycie Uchwała uchylona Uchwałą Nr
nieruchomości położonej w XXVIII/300/2021 Rady Gminy
miejscowości Gorzyce w formie Tryńcza z dnia 28 września 2022 r.
darowizny
na rzecz Gminy
Tryńcza
od
Powiatu
Przeworskiego

25.

XXIV/255/2021

27.04.2021

wyrażenia zgody na nabycie Uchwała wchodzi w życie z dniem
nieruchomości położonych w podjęcia. W trakcie realizacji.
miejscowości
Gniewczyna
Łańcucka oraz w miejscowości
Jagiełła w formie darowizny na
rzecz Gminy Tryńcza
od
Powiatu Przeworskiego
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Umowa dzierżawy z dnia
10.06.2021.

26.

XXIV/256/2021

27.04.2021

wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
rolnej położonej w miejscowości
Jagiełła, stanowiącej własność
Gminy Tryńcza,
na czas
określony powyżej 3 lat

27.

XXIV/257/2021

27.04.2021

przyjęcia sołectwa Gorzyce do Uchwała wchodzi w życie z dniem
„Podkarpackiego
Programu podjęcia. Wykonano.
Odnowy Wsi na lata 20212025”

28.

XXIV/258/2021

27.04.2021

przyjęcia Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Gorzyce

29.

XXIV/259/2021

27.04.2021

30.

XXIV/260/2021

27.04.2021

zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą
Jarosław

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. W trakcie realizacji

31.

XXIV/261/2021

27.04.2021

udzielenia pomocy rzeczowej
Województwu Podkarpackiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

32.

XXIV/262/2021

27.04.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.05.2021 r. Wykonano.

33.

XXIV/263/2021

27.04.2021

34.

XXIV/264/2021

27.04.2021

utworzenia „Centrum Usług
Społecznych w Gminie Tryńcza”
poprzez przekształcenie
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tryńczy
przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy
Tryńcza w 2021 roku ”
wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowych
niezabudowanych stanowiących
własność Gminy Tryńcza obj.
KW PR2R/00009787/1

wymagań
jakie
powinien
spełniać
przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Tryńcza
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 636/2022 z dnia
08.02.2022.

oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki : nr
2277/16 o pow. 0,0247 ha, nr
2277/19 o pow. 0,0335 ha
położonych w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka
wyrażenia zgody na sprzedaż w Uchwała wchodzi w życie z dniem
drodze
bezprzetargowej podjęcia.
nieruchomości
gruntowych W trakcie realizacji.
niezabudowanych stanowiących
własność Gminy Tryńcza obj.
KW
PR2R/00009787/1
oznaczonych
w ewidencji
gruntów jako działki : nr 2343/9
o pow. 0,0155 ha, nr 2343/11 o
pow. 0,0066 ha, nr 2343/12 o
pow. 0,0268 ha, nr 2343/15 o
pow. 0,0269 ha położonych w
miejscowości
Gniewczyna
Łańcucka

35.

XXIV/265/2021

27.04.2021

36.

XXIV/266/2021

27.04.2021

wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze
bezprzetargowej
nieruchomości
gruntowych
niezabudowanych stanowiących
własność Gminy Tryńcza obj.
KW
PR2R/00009787/1
oznaczonych
w
ewidencji
gruntów jako działki: nr 2277/20
o pow. 0,0283 ha, nr 2277/21 o
pow. 0,0175 ha, nr 2277/22 o
pow. 0,0289 ha, nr 2277/23 o
pow. 0,0384 ha, nr 2277/24 o
pow. 0,0070 ha , nr 2277/25 o
pow. 0,0104 ha, nr 2277/28 o
pow. 0,0367 ha, nr 2277/30 o
pow. 0,0102 ha położonych w
miejscowości
Gniewczyna
Łańcucka

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr :
- 2351/2022 z dnia 17.05.2022.
- 1034/2022 z dnia 03.03.2022.
- 1180/2022 z dnia 16.03.2022.

37.

XXIV/267/2021

27.04.2021

zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą
Przeworsk

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

38.

XXIV/268/2021

27.04.2021

rozpatrzenia petycji
Stowarzyszenia „Jesteśmy u
siebie”

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
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39.

XXIV/269/2021

27.04.2021

rozpatrzenia petycji Pani Teresy
Garland, złożonej w dniu
24.02.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

40.

XXIV/270/2021

27.04.2021

rozpatrzenia petycji Pani Teresy
Garland, złożonej w dniu
04.03.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

41.

XXIV/271/2021

27.04.2021

rozpatrzenia petycji rodziców Uchwała wchodzi w życie z dniem
uczniów Publicznej Szkoły podjęcia. Wykonano.
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Ubieszynie oraz
mieszkańców Ubieszyna

42.

XXIV/272/2021

27.04.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

43.

XXIV/273/2021

27.04.2021

przekazania środków
finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji z
przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Policji w
Przeworsku
zmian w budżecie Gminy na
2021 rok

44.

XXIV/274/2021

27.04.2021

Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 -2028

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

45.

XXV/275/2021

25.05.2021

wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w formie
darowizny na rzecz Gminy
Tryńcza od Powiatu
Przeworskiego

Uchwała uchylona Uchwałą Nr
XXVII/292/2021 Rady Gminy
Tryńcza z dnia 05 lipca 2021 r.

46.

XXV/276/2021

25.05.2021

wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym
nieruchomości rolnej
położonej w miejscowości
Gorzyce, stanowiącej
własność Gminy Tryńcza, na
czas określony powyżej 3 lat

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Umowa dzierżawy z dnia
10.06.2021.

47.

XXV/277/2021

25.05.2021

ustalenia kwoty dopłaty do ceny
1 m3 odprowadzanych ścieków
na terenie Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
czerwca 2021 r. Wykonano.

48.

XXV/278/2021

25.05.2021

wprowadzenia zmian w budżecie Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Gminy Tryńcza
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

49.

XXV/279/2021

25.05.2021

Wieloletniej
Prognozy Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Finansowej na lata 2021 -2028

50.

XXV/280/2021

25.05.2021

udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Przeworskiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

51.

XXVI/281/2021

22.06.2021

ustalenia
planu
sieci
publicznych
szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Tryńcza oraz
określenia granic obwodów
publicznych
szkół
podstawowych
od dnia 1 września 2021 roku

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.

52.

XXVI/282/2021

22.06.2021

ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Tryńcza na rok
szkolny 2021/2022

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

53.

XXVI/283/2021

22.06.2021

54.

XXVI/284/2021

22.06.2021

ustalenia wysokości opłat za Uchwała wchodzi w życie po
pobyt dziecka w Żłobku upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
„Tęczowa Kraina” w Tryńczy
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.
przekazania
środków Uchwała wchodzi w życie z dniem
finansowych
na
Fundusz podjęcia. Wykonano.
Wsparcia
Policji
z
przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej
Policji
w
Przeworsku

55.

XXVI/285/2021

22.06.2021

udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Przeworskiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

56.

XXVI/286/2021

22.06.2021

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

57.

XXVI/287/2021

22.06.2021

Wieloletniej
Prognozy Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Finansowej na lata 2021 -2028

58.

XXVI/288/2021

22.06.2021

Wotum zaufania dla Wójta
Gminy Tryńcza
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

59.

XXVI/289/2021

22.06.2021

zatwierdzenia
rocznego Uchwała wchodzi w życie z dniem
skonsolidowanego
bilansu podjęcia. Wykonano.
Gminy Tryńcza za 2020 rok

60.

XXVI/290/2021

22.06.2021

rozpatrzenia i zatwierdzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem
sprawozdania finansowego wraz podjęcia. Wykonano.
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Tryńcza za 2020
rok

61.

XXVI/291/2021

22.06.2021

Udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

62.

XXVII/292/2021

05.07.2021

wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w formie
darowizny na rzecz Gminy
Tryńcza od Skarbu Państwa

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 754/2021 z dnia
20.10.2021.

63.

XXVII/293/2021

05.07.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 1180/2022 z dnia
16.03.2022.

64.

XXVII/294/2021

05.07.2021

65.

XXVII/295/2021

05.07.2021

66.

XXVII/296/2021

05.07.2021

wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości
gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy
Tryńcza oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 2277/27
położonej w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka
wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Tryńcza obj.
KW PR2R/00009787/1
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr
2343/18 o pow. 0,0294 ha
położonej w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka
wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy
Tryńcza obj. KW
PR2R/00009787/1 oznaczonych
w ewidencji gruntów jako
działka nr 2340/9 o pow. 0,0106
ha i nr 2343/17 o pow. 0,0107 ha
położonych w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka
wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Tryńcza
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 342/2022 z dnia
20.01.2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

67.

XXVIII/297/2021

28.09.2021

68.

XXVIII/298/2021

28.09.2021

69.

XXVIII/299/2021

28.09.2021

70.

XXVIII/300/2021

28.09.2021

71.

XXVIII/301/2021

28.09.2021

72.

XXVIII/302/2021

28.09.2021

73.

XXVIII/303/2021

28.09.2021

wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym
nieruchomości rolnych
oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działka nr 1463
o pow. 1,05 ha i części działki nr
1488/2 o pow. 1,01 ha
położonych w miejscowości
Jagiełła, stanowiących własność
Gminy Tryńcza, na czas
określony powyżej 3 lat
wyrażenia zgody na dzierżawę
w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Tryńcza
oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 1486 w
części o pow. 12,80 ha,
położonej w miejscowości
Jagiełła
wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Tryńcza
oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 1602/24
o pow. 0,03 ha położonej w
miejscowości Gorzyce

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Umowa dzierżawy z dnia
27.04.2022.

wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w
miejscowości Gorzyce w formie
darowizny na rzecz Gminy
Tryńcza od Skarbu Państwa
uchwalenia Zmiany nr 6
Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 7589/2021 z dnia
18.11.2021.

uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 30/11
„Gniewczyna Łańcucka I” w
miejscowości Gniewczyna
Łańcucka w Gminie Tryńcza
przyjęcia Programu Usług
Społecznych w Gminie Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Umowa dzierżawy z dnia
30.03.2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 2337/2022 z dnia
17.05.2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.

74.

XXVIII/304/2021

28.09.2021

zmiany Statutu Gminy Tryńcza

75.

XXVIII/305/2021

28.09.2021

rozpatrzenia skargi na Wójta
Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

76.

XXVIII/306/2021

28.09.2021

udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Przeworskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

77.

XXVIII/307/2021

28.09.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

78.

XXVIII/308/2021

28.09.2021

upoważnienia Wójta Gminy
Tryńcza do zaciągnięcia
zobowiązania finansowego
wykraczającego poza rok
budżetowy
zmian w budżecie Gminy
Tryńcza

79.

XXVIII/309/2021

28.09.2021

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 -2028

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

80.

XXVIII/310/2021

28.09.2021

przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

81.

XXIX/311/2021

09.11.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

82.

XXIX/312/2021

09.11.2021

83.

XXIX/313/2021

09.11.2021

upoważnienia Wójta Gminy
Tryńcza do zaciągnięcia
zobowiązania finansowego
wykraczającego poza rok
budżetowy
upoważnienia Wójta Gminy
Tryńcza do zaciągnięcia
zobowiązania finansowego
wykraczającego poza rok
budżetowy
zmian w budżecie Gminy
Tryńcza

84.

XXIX/314/2021

09.11.2021

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 -2028

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

85.

XXIX/315/2021

09.11.2021

uchwalenia rocznego Programu Uchwała wchodzi w życie z dniem
współpracy Gminy Tryńcza z podjęcia. Wykonano.
organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami na rok 2022
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

86.

XXIX/316/2021

09.11.2021

przyjęcia
Gminnego Uchwała wchodzi w życie z dniem
Programu Przeciwdziałania podjęcia. Wykonano.
Narkomanii na rok 2022

87.

XXIX/317/2021

09.11.2021

przyjęcia Gminnego Programu Uchwała wchodzi w życie z dniem
Profilaktyki i Rozwiązywania podjęcia. Wykonano.
Problemów Alkoholowych na
rok 2022

88.

XXIX/318/2021

09.11.2021

wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze
bezprzetargowej
nieruchomości
gruntowej
niezabudowanej
stanowiącej
własność
Gminy
Tryńcza
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 2277/31 o pow.
0,0109 ha położonej
w
miejscowości
Gniewczyna
Łańcucka

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Akt notarialny Nr 2344/2022 z dnia
17.05.2022.

89.

XXIX/319/2021

09.11.2021

wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości
gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy
Tryńcza
oznaczonych
w
ewidencji gruntów jako działki :
nr 74/11 o pow. 0,2497 ha, nr
74/12 o pow. 0,2772 ha, nr 74/13
o pow. 0,2777 ha, nr 74/14 o
pow. 0,2170 ha, nr 74/15 o pow.
0,2169 ha położonych w
miejscowości Jagiełła

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji ( akt notarialny
zostanie sporządzony 01.06.2022).

90.

XXIX/320/2021

09.11.2021

wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości
gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy
Tryńcza
oznaczonych
w
ewidencji gruntów jako działki :
nr 1610/6 o pow. 0,0893 ha, nr
1609/15 o pow. 0,1685 ha, nr
1632/3 o pow. 0,3179 ha
położonych w miejscowości
Gniewczyna Tryniecka

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji ( akt notarialny
zostanie sporządzony 01.06.2022).

91.

XXIX/321/2021

09.11.2021

zmiany Uchwały Nr
XVI/172/2020 Rady Gminy
Tryńcza z dnia 26 maja 2020
roku w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, z mocą obowiązującą od
01.01.2022 r. Wykonano.
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92.

XXIX/322/2021

09.11.2021

93.

XXIX/323/2021

09.11.2021

94.

XXX/324/2021

01.12.2021

95.

XXX/325/2021

96.

odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela
nieruchomości na terenie Gminy
Tryńcza oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji
elektronicznej
Udzielenia pomocy rzeczowej
Województwu Podkarpackiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

upoważnienia Wójta Gminy
Tryńcza do zaciągnięcia
zobowiązania finansowego
wykraczającego poza rok
budżetowy
udzielenia pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

01.12.2021

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu

Uchwała uchylona Uchwałą Nr
XXXIII/377/2022 Rady Gminy
Tryńcza z dnia 23 marca 2022 r.

XXX/326/2021

01.12.2021

udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Przeworskiemu

Uchwała uchylona Uchwałą Nr
XXXIII/375/2022 Rady Gminy
Tryńcza z dnia 23 marca 2022 r.

97.

XXX/327/2021

01.12.2021

wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Miasto
Rzeszów

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, z mocą obowiązującą od
01.01.2022 r. Wykonano.

98.

XXX/328/2021

01.12.2021

ustalenia kwoty dopłaty do ceny
1 m3 odprowadzanych ścieków
na terenie Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.01.2022 r. Wykonano.

99.

XXX/329/2021

01.12.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

100. XXX/330/2021

01.12.2021

101. XXX/331/2021

01.12.2021

przekazania środków
finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej w Rzeszowie z
przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu lekkiego
samochodu zaopatrzeniowego
uchylenia uchwały nr
XXI/223/2020 z dnia 15 grudnia
2020 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu
uchylenia uchwały nr
XXI/225/2020 z dnia 15 grudnia
2020 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Przeworskiemu

51

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

102. XXX/332/2021

01.12.2021

zmian w budżecie Gminy
Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

103. XXX/333/2021

01.12.2021

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 -2028

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

104. XXX/334/2021

01.12.2021

ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Tryńcza

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

105. XXX/335/2021

01.12.2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

106. XXX/336/2021

01.12.2021

107. XXXI/337/2021

21.12.2021

zmiany uchwały Nr II/17/2018
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 27 listopada 2018 roku w
sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wypłacania diet i
zwrotu kosztów podróży
służbowych dla Radnych Gminy
Tryńcza
zmiany uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Tryńcza z dnia 18
grudnia 2018 roku w sprawie
ustalenia miesięcznych diet
sołtysów
zmian w budżecie Gminy
Tryńcza

108. XXXI/338/2021

21.12.2021

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 -2028

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

109. XXXI/339/2021

21.12.2021

Uchwała Budżetowa Gminy
Tryńcza na 2022 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

110. XXXI/340/2021

21.12.2021

Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Tryńcza
na lata 2022 -2028.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.

VI.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1.Ochotnicza Straż Pożarna
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Tryńcza działa 7 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S”, to znaczy jednostek posiadających samochody
pożarnicze. Zadania ratownicze w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego realizuje
1 jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – jest nią OSP Tryńcza.
Jednostka ta została wyposażona w radiowy system powiadamiania selektywnego tzn. strażacy
dostają powiadomienie telefoniczne równocześnie z włączeniem syreny alarmowej przez
Powiatowe Stanowisko Kierowania w Przeworsku.
W 2021 r. OSP w Gniewczynie Łańcuckiej rozpoczęła przygotowania do wejścia w strukturę
KSRG poprzez zakup nowego sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz liczne szkolenie.
Przy OSP w Tryńczy działa również Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Kapelmistrza
Edwarda Myłek. Aby zachować ciągłość działalności orkiestry, prowadzone jest nauczanie gry na
instrumentach dętych uczniów szkoły podstawowej, którzy później wchodzą w skład orkiestry.
Jednostki OSP naszej gminy skupiają 360 członków ogółem, w tym: 288 mężczyzn, 54 kobiety,
oraz 18 członków honorowych.
Stan osobowy OSP na dzień 31.12.2021 r.
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
Gniewczyna Gniewczyna
Razem
Głogowiec
Gorzyce Jagiełła Tryńcza Ubieszyn
Łańcucka Tryniecka

Lp.
Członkowie
ogółem
Mężczyźni
2.
18-65 lat
Mężczyźni
3.
ponad 65 lat
1.

27

48

30

78

69

79

29

360

22

42

31

48

45

63

27

278

4

0

2

0

0

4

0

10

4.

Kobiety

3

0

0

21

19

11

0
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5.

Członkowie
honorowi

0

0

3

9

5

1

0

18

Stan wyszkolenia członków czynnych, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
jest prowadzony na bieżąco zgodnie z wymogami PSP w Przeworsku, w zakresie strażaków
ratowników, ratownictwa technicznego, czy dowódców. 56 strażaków ochotników z naszych
jednostek może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W roku 2021 strażacy
Naszych jednostek wyjeżdżali 76 razy do zdarzeń. Na tą ilość wyjazdów składały się: − 13 pożarów
/pożary budynków gospodarczych, traw i nieużytków/, − 62 miejscowych zagrożeń /wypadki
drogowe, powalone drzewa, poszukiwanie osoby zaginionej/. Były to głównie wyjazdy do zdarzeń
w gminie, ale i zdarzały się również wyjazdy do innych gmin z powiatu przeworskiego.
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Ilość zdarzeń w 2021 r.
Liczba wyjazdów

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

0

0

0

Gniewczyna Łańcucka

0
21

6

15

0

Gorzyce

6

0

6

0

Głogowiec

0

0

0

0

Jagiełła

8

0

7

1

TRYŃCZA

38

7

31

0

Ubieszyn

3

0

3

0

Razem

76

13

62

1

Nazwa jednostki
Gniewczyna Tryniecka

Straże łącznie dysponują 9 wozami bojowymi oraz dużą ilością specjalistycznego sprzętu
ratowniczo - gaśniczego. W ramach działalności statutowej jednostki OSP ściśle współpracują
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, uczestnicząc
w organizowanych przez PSP kursach, szkoleniach i ćwiczeniach. Stan wyszkolenia członków
czynnych, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest prowadzony na bieżąco zgodnie
z wymogami Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, w zakresie strażaków ratowników OSP,
ratownictwa technicznego, czy dowódców. Na terenie gminy organizowane były również wspólne
ćwiczenia strażaków z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej i policją. Były to szkolenia,
z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe. Jednostki zabezpieczają szereg uroczystości
kulturalnych organizowanych przez gminę oraz jednostki podległe tj. Droga Krzyżowa, Rocznica
Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej, Paradę Straży Wielkanocnych, Dzień Dziecka,
Zawody Strzeleckie, Zjazd Food trucków, Rekonstrukcję Wydarzeń Historycznych. Analizując
wyżej przytoczone dane stwierdzić należy, że stan bezpieczeństwa pożarowego naszej gminy jest
bardzo dobry.
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Wybrany nowy skład Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tryńczy w 2021 r..
Lp.

Imię i Nazwisko:

Funkcja:

1.

Ryszard Jędruch

Prezes

2.

Tadeusz Nowak

Wiceprezes

3.

Leszek Flak

Komendant Gminny

4.

Zdzisław Chmura

Sekretarz

5.

Karol Krajewski

Członek

6.

Paweł Bury

Członek

7.

Jan Sobala

Członek

8.

Tadeusz Janusz

Członek

9.

Robert Słysz

Członek

10.

Łukasz Gurak

Członek

11.

Janusz Kornafel

Członek

12.

Kacper Drzystek

Członek

13.

Stanisław Gliniak

Członek

14.

Grzegorz Korzysta

Członek

15.

Elżbieta Sternik

Członek

16.

Łukasz Rzeczyca

Członek

17.

Zdzisław Kulpa

Członek

18.

Rafał Jonik

Członek

19.

Marek Jędral

Członek

20.

Artur Ceglak

Członek

21.

Stanisław Konieczny

22.

Stefan Darzycki

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej

23.

Sylwester Zamorski

Członek Komisji Rewizyjnej

W roku 2021 Rada Gminy Tryńcza podjęła dwie uchwały dotyczące straży pożarnych, tj.
- w dniu 16.02.2021 r. w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jagielle w kwocie 1 915,00 zł. na wkład własny do projektu realizowanego w ramach dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu –
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.
- w 01.12.2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu zaopatrzeniowego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.
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2. Współpraca z Policją
Gminę Tryńcza obejmuje rejonem Komisariat Policji w Sieniawie. Funkcjonuje on w obsadzie
etatowej 20 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w strukturze poszczególnych komórek :
- Posterunku Policji w Tryńczy (funkcjonuje od grudnia 2018 r. ) w składzie :
2 dzielnicowych, i 4 policjantów zespołu patrolowo - interwencyjnego,
- Zespołu Kryminalnego w składzie – 4 policjantów,
- Zespołu Dzielnicowych w składzie – 3 policjantów,
- Jednoosobowego stanowiska ds. wykroczeń – 1 policjant,
- Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego w składzie – 3 policjantów
oraz trzech stanowisk kierowniczych : Komendanta, Zastępcy Komendanta Komisariatu
i Kierownika Posterunku.
W roku 2021 Rada Gminy Tryńcza w dniu 27.04.2021 r. podjęła uchwałę w sprawie przekazania
środków finansowych w kwocie 7 000,00 zł, na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oraz uchwałę
w dniu 22.06.2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 8 500,00 zł, na zakup
sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.
Nieprzerwalnie od roku 2017 roku funkcjonuje narzędzie internetowe w postaci „Krajowej Mapy
Zagrożeń”, umożliwiające mieszkańcom nanoszenie na mapę spostrzeżeń, co do lokalnych
zagrożeń, które są następnie sprawdzane i weryfikowane przez policjantów. Jednocześnie
funkcjonuje strona internetowa „Moja Komenda” , na której mieszkańcy mają m.in. możliwość
ustalenia oraz nawiązania kontaktu z właściwym dzielnicowym.
Istotnym aspektem jest ścisła i efektywna współpraca z instytucjami zajmującymi się kwestiami
pomocy i opieki udzielanej mieszkańcom, tj. z :Urzędem Gminy, Centrum Usług Społecznych
w Gminie Tryńcza, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnym Centrum Kultury
i
Czytelnictwa
Gminy
Tryńcza.
Sprawy
związane
z przestępczością przeciwko rodzinie stanowią bardzo ważny element i czynnik wpływający
bezpośrednio jak i pośrednio na stan bezpieczeństwa.
W ramach podejmowanych czynności służbowych, policjanci realizowali programy prewencyjne,
m.in. : „Ostrożnie pies”, „Alkohol – ograniczona dostępność” „Cyberbezpieczni”, „Bezpieczny
Senior”, „Bezpieczne ferie”, „Narkotyki” „Bezpieczne wakacje”, „Ograniczyć wandalizm” .
Dużym zagrożeniem szczególnie dla osób starszych, stają się częste próby dokonywania oszustw
metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Tryńcza, związana jest przede
wszystkim ze współdziałaniem na miejscach zdarzeń drogowych, czy zniszczenia mienia
spowodowanego działaniem ognia. Pomoc strażaków ochotników ma również niezwykle istotne
znaczenie w działaniach poszukiwawczych za osobami zaginionymi. Jednocześnie strażacy
aktywnie pomagają policji w ramach zabezpieczenia organizowanych na terenie gminy imprez
o charakterze religijnym czy kulturalnym.
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VII.OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.Szkoły i przedszkola
Szkoły i przedszkola prowadzące działalność w 2021 r. na terenie Gminy Tryńcza:
I.
Publiczne:
1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy,
2. Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie
Łańcuckiej,
3. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach,
4. Publiczna
Szkoła
Podstawowa
im.
Tadeusza
Kościuszki
w
Ubieszynie
– przekształcona od dnia 01.09.2021 w. w Szkołę Filialną im. Tadeusza Kościuszki
w Ubieszynie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy,
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły
w Jagielle.
II.

Niepubliczne:
1. Przedszkole Niepubliczne S. S. Karmelitanek Dzieciątka Jezus im. Matki Teresy
Kierocińskiej w Gorzycach,
2. Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” w Gniewczynie Łańcuckiej.

W 2021 r. zaszły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej szkół publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza. Na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy
Tryńcza w lutym oraz kwietniu 2021 r., po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Podkarpackiego
Kuratora Oświaty w Rzeszowie, z dniem 31.08.2021 r. dokonano likwidacji dotychczasowej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie a od dnia 01.09.2021 r. w jej miejsce utworzono
Szkołę Filialną im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego
w Tryńczy. Od tego czasu w Szkole Filialnej funkcjonuje odział przedszkolny oraz klasy I-III
szkoły podstawowej. Uczniowie starszych klas kontynuują naukę w szkole macierzystej tj. Szkole
Podstawowej w Tryńczy.
Liczba uczniów
Rok szkolny
Liczba
Liczba
Lp. 2021/2022 (stan
oddziałów uczniów
na 30.09.2021)
1

2

3

Szkoła
Podstawowa w
Tryńczy
Szkoła
Podstawowa w
Gniewczynie
Łańcuckiej
Szkoła
Podstawowa w

I

Liczba uczniów w oddziałach
(z wyłączeniem oddziałów
przedszkolnych)
II III IV V VI VII VIII

11

205

21

19

20

25

36

21

33

30

14

252

28

33

33

33

25

17

40

43

10

207

17

22

30

25

29

18

30

36
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4

5

Gorzycach
Szkoła
Podstawowa w
Zespole Szkoły
Podstawowej i
Przedszkola
Samorządowego
w Jagielle
Szkoła Filialna
w Ubieszynie

Ogółem

7

86

9

12

10

11

14

12

3

15

2,5

9

5

3

1

-

-

-

-

-

44,5

759

Dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach niepublicznych
Na poniższym wykresie przedstawiona została szczegółowa informacja na temat liczby dzieci
uczęszczających zarówno do placówek publicznych jak i niepublicznych na terenie Gminy Tryńcza
według stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz 30.09.2021 r. We wrześniu 2021 r.
z wychowania przedszkolnego korzystało o 37 dzieci więcej niż w roku poprzednim.

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w latach 2020-2021 na terenie Gminy Tryńcza

75

75

67
50

48
41

40
33
23
14

SP w Tryńczy

SP w
Gniewczynie
Łańcuckiej

SP w
Gorzycach

ZSPiPS w
Jagielle

PN w
Gorzycach

Liczba dzieci (stan na 30.09.2021)

58

30

24

15

PSP w
Ubieszynie

Liczba dzieci (stan na 30.09.2020)

23

PN w
Gniewczynie
Łańcuckiej

Największą część wydatków na wychowanie przedszkolne stanowią wydatki na utrzymanie
oddziałów przedszkolnych oraz przedszkola samorządowego w szkołach publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza. Na zwiększenie ich wartości w tej kategorii wpłynęło
m. in. utworzenie większej niż w latach poprzednich liczby oddziałów przedszkolnych, jak również
wzrost wydatków bieżących i wynagrodzeń nauczycieli.
Istotną część stanowiła również dotacja przekazywana dwóm przedszkolom niepublicznym
– w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Gorzycach – w łącznej wysokości ponad 373 tys. zł.
Rok 2021 był również kolejnym w którym wzrastała liczba dzieci zamieszkujących na terenie
Gminy Tryńcza, korzystających z wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach.
Należy podkreślić, że wykonanie wydatków na wychowanie przedszkolne było w roku 2021
większe o ponad 253 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego.
Zatrudnienie nauczycieli
Wydatki na wychowanie przedszkolne w 2021 r. (w tys. zł)
Przedszkole samorządowe i oddziały
przedszkolne

974

373

Przedszkola niepubliczne
Wychowanie przedszkolne poza terenem
gminy

358
0

Lp. Rok szkolny 2021/2022
(stan na 30.09.2021)

1

2
3
4

Szkoła Podstawowa w
Tryńczy (wraz ze Szkołą
Filialną w Ubieszynie)
Szkoła Podstawowa w
Gniewczynie Łańcuckiej
Szkoła Podstawowa w
Gorzycach
Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola
Samorządowego w Jagielle

Ogółem

200

400

600

800

1000

1200

Liczba
nauczycieli
zatrudnionych
w pełnym
wymiarze

Liczba
nauczycieli
zatrudnionych
w niepełnym
wymiarze

Łączne
zatrudnienie
w przeliczeniu
na etaty

21

10

25,57

27

3

29,22

21

3

22,06

9

7

10,85

78

23

87,70
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Od kilku lat w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza występuje stabilna
sytuacja dotycząca zapewnienia pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych na jej
terenie. Na ten fakt nie wpłynęła również zmiana struktury szkół, dokonana w 2021 r. Wszyscy
nauczyciele zatrudnieni wcześniej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie otrzymali
propozycję kontynuowania pracy w Szkole Filialnej w Ubieszynie oraz pozostałych szkołach na
terenie gminy, z czego skorzystała zdecydowana większość kadry pedagogicznej.
Dowóz uczniów do szkół
Jednym z istotnych zadań samorządu gminnego jest zapewnienie uczniom spełniającym określone
kryteria dowozu do szkół na terenie gminy znajdujących się w odpowiedniej odległości od miejsca
ich zamieszkania. Gmina Tryńcza pokrywa również wydatki z tytułu dowozu uczniów z
orzeczeniami do szkół z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
zlokalizowanych na terenie gmin ościennych. W przypadku tego rodzaju dowozów, w roku 2021,
podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowana większość uczniów korzystała z transportu
świadczonego przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza. Dokonywano również zwrotu
kosztów dowozu uczniów przez rodziców przy wykorzystaniu prywatnych pojazdów.
Z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania części uczniów uczęszczających
do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Szkoły Podstawowej w Tryńczy,
zorganizowano bezpłatny transport i opiekę w trakcie przewozu. Łączna wartość środków
wydatkowanych z tego tytułu wyniosła w 2021 r. 76,8 tys. zł.
Wyniki egzaminów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Szkoła Podstawowa
w Tryńczy
Szkoła Podstawowa
w Gniewczynie Łańcuckiej
Szkoła Podstawowa
w Gorzycach
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Ubieszynie
Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola
Samorządowego w Jagielle

Język polski

Matematyka

Język angielski

64%

40%

6 stanin
62%
6 stanin
49%
5 stanin

5 stanin
48%
5 stanin
30%
4 stanin

56%
5 stanin
58%
5 stanin
45%
5 stanin

Nie dotyczy
67%

47%

65%

7 stanin

5 stanin

5 stanin
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Realizacja najistotniejszych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
oraz pozostałych źródeł zewnętrznych:
1. Laboratoria Przyszłości
Gmina Tryńcza pozyskała dofinansowanie dla szkół w ramach programu „Laboratoria
Przyszłości”. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Łączna
wartość otrzymanych środków to 275,6 tys. zł.
Poszczególne szkoły otrzymały dofinansowanie w następującej wysokości:
1) Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej – 75 600,00 zł,
2) Szkoła Podstawowa w Gorzycach – 70 000,00 zł,
3) Szkoła Podstawowa w Tryńczy – 70 000,00 zł,
4) Szkoła Filialna w Ubieszynie – 30 000,00 zł,
5) Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle – 70 000,00 zł.
Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka
oraz matematyka).
Za otrzymane środki zakupione zostały m. in. nowoczesne drukarki 3D, zestawy
do prowadzenia zajęć z robotyki, sprzęt nagłaśniający oraz wyposażono warsztaty szkolne.
2. Zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych
Uczniowie wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza
korzystali w 2021 r. z darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.
Na ich zakup pozwoliło pozyskanie dotacji celowej w wysokości 102,4 tys. zł
3. Poznaj Polskę
W 2021 r. Szkoły z terenu Gminy Tryńcza z powodzeniem aplikowały o środki
w ramach programu „Poznaj Polskę” przeznaczone na dofinansowanie wycieczek
szkolnych. Łączna wartość zorganizowanych wyjazdów przekroczyła 75,6 tys. zł,
w tym wysokości przyznanego dofinansowania to ponad 58,9 tys. zł.
Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy,
Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Jagielle wzięli udział w trzydniowych wyjazdach
do Warszawy. Szkoła Podstawowa w Gorzycach zorganizowała natomiast jednodniowy
wyjazd do Sandomierza i dwudniowy do Warszawy. W wycieczkach wzięło udział łącznie
ponad 230 osób.
Przedmiotem przedsięwzięcia finansowanego w formie dotacji celowej ze środków
„Polskiego Ładu” było wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań
mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
61

4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2021
Do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Szkoły Podstawowej
w Tryńczy w 2021 r. trafił nowy sprzęt, oprogramowanie do obsługi bibliotek
zsynchronizowane
z
dziennikami
elektronicznymi,
uzupełniono
księgozbiór
oraz przeprowadzono działania edukacyjne o łącznej wartości 30 tys. zł. Realizacja
wskazanych wyżej zadań była możliwa dzięki pozyskaniu środków w ramach kolejnej
edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w wysokości 24 tys. zł
oraz przy zapewnieniu wkładu własnego gminy na poziomie 6 tys. zł. Jest to kolejny krok w
rozwoju bibliotek szkolnych, których księgozbiór w latach 2016-2017 wzbogacił się o nowe
pozycje książkowe o wartości ponad 51 tys. zł, dofinansowane ze środków pierwszej edycji
Programu.
5. Szkolny Klub Sportowy – edycja 2021
Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, Ministerstwo Sportu i Turystyki
przyznało na rok 2021 dofinansowanie w wysokości 21 tys. zł na realizację dodatkowych
zajęć
sportowych
w
ramach
programu
Szkolny
Klub
Sportowy.
Po zapewnieniu wkładu własnego, zajęcia zorganizowano we wszystkich szkołach dla
których jest Gmina Tryńcza w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.
Główny cel projektu to promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży. Sposób realizacji projektu dostosowany był do obowiązujących w danym
czasie ograniczeń związanych z pandemią.
6. Akademia Małych Zdobywców – edycja 2021
W 2021 r. Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej przystąpiła
do pilotażowego projektu „Akademia Małych Zdobywców”. Jego główną ideą było
zachęcenie uczniów klas I-III do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz
podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym
zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć,
wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Program
polegał na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych według specjalnego programu
umożliwiającego poznanie przez dzieci określonych sprawności i umiejętności ruchowych.
Szkoła otrzymały również do dyspozycji sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć.
2. Żłobek „Tęczowa kraina” w Tryńczy
W 2021 roku Żłobek „Tęczowa Kraina” kontynuował działalność po zakończeniu realizacji
projektu „Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza”, który rozpoczął
działalność w grudniu 2018 r. Realizacja projektu zakończyła się zgodnie z jego pierwotnymi
założenia, w listopadzie 2020 r. Ze względu na występujące zapotrzebowanie działalność żłobka
jest nadal kontynuowana przy finansowaniu ze środków własnych Gminy Tryńcza.
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Żłobek posiada nowoczesną salę do zabawy i wypoczynku oraz odrębny plac zabaw.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom opiekę oraz zajęcia edukacyjne
w formie zabawy dostosowane do możliwości dzieci. Placówka zapewnia opiekę nad dziećmi w dni
robocze, w wymiarze dziesięciu godzin dziennie.
Prowadzone są zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci (ćwiczenia plastyczno –
manualne, zabawy logopedyczne kształtujące poprawny rozwój mowy, elementy Treningu
Umiejętności Społecznych oraz ćwiczenia ruchowe pozwalające na nabywanie nowych
umiejętności. Dzieci korzystają z cateringu zapewniającego 5 posiłków dziennie,
przygotowywanych zgodnie z aktualnym „Poradnikiem żywienia dzieci w żłobkach”,
przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno –epidemiologicznych. Wychodzą
na spacery oraz plac zabaw, korzystają z czasu na zabawę dowolną, a także mają zapewniona
drzemkę w ciągu dnia. Żłobek realizuje programy pracy dla dzieci, rozłożone
w zaplanowanych interwałach czasowych.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, funkcjonowanie żłobka w 2021 r. było na bieżąco
dostosowywane do obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Przeworsku
oraz
Ministerstwa
Rodziny
i Polityki Społecznej. Stosowano maksymalne środki ostrożności, dzięki czemu dzieciom
korzystającym z opieki zapewniono najwyższy poziom bezpieczeństwa.
VIII.POMOC SPOŁECZNA
Na mocy Uchwały Nr XXIV/262/2021 Rady Gminy Tryńcza z dnia 27 kwietnia 2021 roku Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy z dniem 1 maja 2021 r. został przekształcony
w Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza.
Centrum Usług Społecznych przejęło do realizacji wszystkie zadania, w tym usługi społeczne
realizowane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy.
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Przekształcenie nastąpiło w związku z przystąpieniem Gminy Tryńcza do realizacji pilotażowego
projektu p.n. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (projekt wdrożeniowy). Głównym
celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tryńcza poprzez wzrost
dostępności do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby
mieszkańców gminy w drodze wypracowania i przetestowania funkcjonowania modelowego
rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu
mieszkańców. Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 31.05.2023 r.
Warunkiem koniecznym w związku z realizacją projektu, było przekształcenie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy w Centrum Usług Społecznych zgodnie
z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług
społecznych.
Działalność Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa, mająca na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Zgodnie
z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają pracowników
socjalnych jako realizatorów pomocy społecznej. Przedmiotem interwencji instytucji pomocy
społecznej są występujące problemy społeczne i zjawiska patologiczne. Wynikają one przede
wszystkim ze złej sytuacji materialnej rodzin i sytuacji na rynku pracy. Pomoc społeczna udzielana
jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu, a informacje o osobach wymagających
pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, na przykład od sołtysów, radnych, szkół, policji,
kuratorów, pielęgniarek środowiskowych. Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni
przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu niezbędnych
dokumentów, określane są przyczyny i problemy dominujące oraz wnioskuje się o udzielenie
pomocy w zależności od indywidualnej sprawy. Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą
według powodów zawiera poniższa tabela.
Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2021 roku
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba
osób
rodzinach

Ubóstwo

84

192

Sieroctwo

0

0

Bezdomność
Potrzeba
ochrony
macierzyństwa
w tym: wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

0
62
48
99
71
18
11

0
326
267
301
174
31
37
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w

domowego, w tym:
9
27
1) rodziny niepełne
2
10
2) wielodzietne
Przemoc w rodzinie
1
4
Alkoholizm
5
13
Trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie 3
5
po opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenie losowe
1
1
Sytuacja kryzysowa
1
1
Klęska żywiołowa i ekologiczna
0
0
Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy było bezrobocie i ubóstwo, następnym
powodem była niepełnosprawność i potrzeba ochrony macierzyństwa jak również długotrwała
i ciężka choroba. Bezrobocie przyczynia się do zubożenia materialnego i powoduje na poziomie
rodziny takie negatywne skutki, jak: dezintegracja rodzin, zwiększenie ryzyka zaistnienia patologii
życia rodzinnego, brak wiary we własne siły, obniża samoocenę i wyzwala tzw. syndrom
„wyuczonej bezradności”. Pomoc oferowana mieszkańcom to zarówno liczne świadczenia
pieniężne, jak i rozmaite formy wsparcia niefinansowego. Świadczenia pieniężne wypłacane
są osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza poziomu określonego w ustawie
o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów lub innych
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenia pieniężne odgrywają coraz mniejszą
rolę, ponieważ nie rozwiązują kryzysów społecznych, a wręcz utrwalają społeczną - niezaradność
i uzależniają korzystających z zasiłków od otrzymywanej pomocy. Coraz większego znaczenia
nabierają usługi aktywizujące, realizacja programów reintegracji społecznej i zawodowej. Pomoc
w formie pracy socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny.
Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w 2021 roku
Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba osób

1.

Zasiłki stałe w tym
przyznanie dla osoby:
-samotnie gospodarującej
-pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe w tym
przyznane z powodu:
-bezrobocia
-długotrwałej choroby
Schronienie
Posiłek w tym: dla dzieci
Zasiłki celowe i w
naturze
w
tym:
-zasiłki specjalne celowe
Odpłatność gminy za
pobyt w DPS
Razem

2

3
4
5

6

44

Liczba
świadczeń
462

Kwota
świadczeń w zł
265 395,00

37
7
31

402
60
109

241 270,00
24 125,00
38 561,00

28
2
0
179
77

103
5
0
14 794

36 457,00
1 753,00
0
80 618,00
56 210,00

17
4

19
48

6 350,00
113 594,00

335

-

554 378,00
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Osoby i rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe
z pomocy społecznej w postaci zasiłków oraz pomocy w naturze. Prawo do takich świadczeń
przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto nie przekracza dla osoby samotnie
gospodarującej – 776 zł, a dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 600 zł na osobę
w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów korzystania z pomocy,
określonego w usta-wie o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, które
przy-sługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do
pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub –
w przypadku osoby pozostającej w rodzinie – jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek okresowy
przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego. Zasiłek celowy wypłacany jest na zaspokojenie pod-stawowych potrzeb,
w szczególności na pokrycie, w części lub w całości, wydatków związanych z zakupem żywności,
odzieży, obuwia, leków i leczenia, opału, kosztów utrzymania mieszkania, drobnych remontów
i napraw mieszkania, wydatków na świadczenia zdrowotne. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba
osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej utrzymywała się na podobnym poziomie.

Lp.
1.

2.

Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie w 2021 roku
Rodzaj świadczenia
Liczba
Liczba świadczeń
Kwota
osób
świadczeń w zł
Specjalistyczne
usługi 5
3006
620876,00
opiekuńcze
w
miejscu
zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Wynagrodzenie
należne 12
204
63 600,00
opiekunowi
z
tytułu
sprawowania opieki przyznanie
przez Sąd.

Skuteczna realizacja zadań Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza nie jest możliwa
bez współdziałania z władzami samorządowymi, kuratorami sądowymi, ZUS-em, KRUS-em,
służbą zdrowia, szkołami, parafiami, sołtysami i innymi jednostkami oraz osobami prywatnymi,
zainteresowanymi losem osób będących w trudnej sytuacji. Współpraca ta pozwala na
zintegrowanie działań pomocowych na terenie Gminy oraz przyczynia się do uzyskania ciekawych
rozwiązań problemów społecznych.
Gmina realizuje wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Głównym celem programu
jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie
dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. W ramach wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Podkarpackim pomocą objęto 419 osób.
Wydatkowano 141 683,00 zł, z czego
• środki własne gminy – 42 504,00 zł
• dotacja otrzymana od Wojewody – 99 179,00 zł
Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:
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1.

2.

zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach dla 179 osób – na kwotę 80 618,00 zł
z czego:
• środki własne gminy – 24 185,00 zł
• dotacja otrzymana od Wojewody – 56 433,00 zł
pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 56 osób – na kwotę 46 070,00 zł
z
czego:
środki własne gminy – 13 821,00zł
• dotacja otrzymana od Wojewody – 32 249,00 zł

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza przy współpracy z Parafialnym
Stowarzyszeniem Rozwoju „WIARA” pozyskał żywność z Podkarpackiego Banku Żywności
w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram
2020. Paczki żywnościowe otrzymało 877 osób z terenu gminy Tryńcza spełniających kryterium
dochodowe programu. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do rodzin najbardziej
potrzebujących. W 2021 r. otrzymaliśmy transport żywności o łącznej wadze 50,8 tony, co
w przeliczeniu na osobę stanowi 58 kg. Żywność była cyklicznie wydawana w formie paczek
żywnościowych. Do końca roku 2021 roku każda z osób otrzymała paczki żywnościowe, w których
znajdowały się następujące produkty: ryż biały, kasza gryczana, herbatniki, ser żółty, powidło
śliwkowe, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, cukier biały, olej rzepakowy, szynka
drobiowa, filet, koncentrat pomidorowy, buraczki, makaron jajeczny oraz kukurydziany. Rodziny,
które otrzymały paczki żywnościowe były bardzo zaskoczone tak dużą ilością produktów. Pomoc
żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana dla osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( 1707,20zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez
właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki prężnej współpracy wymienionych
jednostek od roku 2017 r. do chwili obecnej zostały pozyskane artykuły żywnościowe o łącznej
wadze 192 ton.
Liczba ton żywności w poszczególnych latach:

2019

Waga
(tony)
37

2020

44,5

876

2021

50,8

877

RAZEM

132,3

3436

Rok

żywności Liczba osób korzystających z pomocy
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Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza w roku szkolnym 2020/2021 realizował
pomoc materialną o charakterze socjalnym:
67

- od stycznia 2021r do czerwca 2021r — z pomocy materialnej skorzystało 104 uczniów.
- od września 2021r do grudnia 2021r - z pomocy materialnej skorzystało 81 uczniów.
Ogółem z programu skorzystało łącznie 185 uczniów z terenu naszej gminy.
Kwota pomocy materialnej o charakterze stypendium wyniosła :
• od stycznia 2021r do czerwca 2021r:
- dotacja Wojewody 104 392,67 zł
- wkład własny 26 098,17 zł
W ramach stypendium można się rozliczyć np. z: zakupu podręczników i przyborów
szkolnych, obuwia i stroju sportowego, a także abonamentu internetowego, zakup pomocy
naukowych.
- zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne.
Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego
jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.
Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są m.in. śmierć rodzica lub
opiekuna prawnego, ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu, klęska
żywiołowa, pożar lub zalanie mieszkania.
Z terenu naszej gminy z przedstawionej formy pomocy skorzystało w 2021 roku 1 rodzina
tj. 3 uczniów na łączną kwotę 1 860,00 zł.
Jednym z istotnych problemów społecznych jest przemoc w rodzinie. Skala występowania
tego zjawiska jest trudna do oszacowania z uwagi na nieujawniane przypadki przemocy.
Koordynowanie i integrowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzono Zespołowi Interdyscyplinarnemu
w Tryńczy. Podejmowane czynności to między innymi interwencje różnego typu, programy
psychoedukacyjne,
socjoterapeutyczne
dla
osób
doznających
przemocy,
program
korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie
zaistnienia przemocy w rodzinie, wszczynana jest tzw. procedura Niebieskiej Karty (poprzez
wypełnienie formularza „Niebieskiej Kar-ty – A”). Obowiązek założenia Niebieskiej Karty mają
policjanci, pracownicy socjalni, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
przedstawiciele ochrony zdrowia i przedstawiciele oświaty.
Liczba osób dotkniętych przemocą 2019-2021 r.
Liczba osób dotkniętych przemocą 2019-2021 r.
2019

2020

2021

Kobiety

26

27

19

Mężczyźni

10

20

6

Dzieci

14

22

25

Razem

50

69

50

Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” 2019-2021 r.
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Rodziny dotknięte przemocą mogą uzyskać wsparcie w formie: pomocy psychologicznej,
prawnej i socjalnej, mogą zostać skierowane do udziału w grupach wsparcia, grupach AA, terapiach
małżeńskich oraz programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy jest też jednym z zadań
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem interwencji kryzysowej jest złagodzenie objawów
reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieganie przejściu ostrego kryzysu
w stan chroniczny oraz przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Rodzina może
otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierających. Podstawową formą pomocy jest praca
socjalna, w ramach której podejmuje się m.in. działania wspierające rodziców. Ustawa z 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła m.in. funkcję asystenta
rodziny, który pomaga rodzinie dziecka mającej trudności w prawidłowym funkcjonowaniu, udziela
pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w realizacji zadań wynikających
z pieczy zastępczej. Wsparcia udziela się rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, z uwzględnieniem zasobów
własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Pracę z rodziną prowadzi asystent rodziny, do
którego należy m.in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami
rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który wnioskował o przydzielenie rodzinie
asystenta rodziny, udzielanie pomocy rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, psychologicznych wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności
społecznej rodzin, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych jej członków.
W 2021 r asystent rodziny objął pracą 6 rodzin tj. 23 osób w tym 13 dzieci. Praca na rzecz
rodziny (obejmująca: rozmowy telefoniczne z rodziną i osobiste oraz telefoniczne konsultacje
z pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami w których nie uczestniczyli wszyscy członkowie
rodziny).Wśród rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, wszystkie znajdowały się od wielu
lat w systemie pomocy społecznej. Borykały się one z niepełnosprawnościami, przewlekłymi
chorobami somatycznymi, psychicznymi i/lub uzależnieniem od alkoholu. Są to również rodziny
o niskim statusie społecznym, często długotrwale bezrobotne. Trudnościom opiekuńczowychowawczym często towarzyszy niepełnosprawność intelektualna rodzica lub inne dysfunkcje
w znaczący sposób zmieniające właściwe postrzeganie rzeczywistości.
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w 2021 r. w Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza zatrudniony był 1 asystent
Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” 2019-2021 r.
Rok

Policja

CUS

Oświata

GKRPA

Suma

0

Służba
zdrowia
0

2019

26

0

0

2020

18

0

0

0

0

18

2021

22

1

0

0

0

23

Razem

66

1

0

0

0
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rodziny. Wynagrodzenie asystenta było finansowane z budżetu gminy w kwocie 26 832,00 zł.
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Gmina Tryńcza przy współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizuje projekt
związany z opieką nad osobami starszymi/niesamodzielnymi. Od 1 stycznia 2018 roku do 29 lutego
2020 roku nosił on nazwę „Pomocna dłoń”, natomiast od 1 marca 2020 r. projekt jest
kontynuowany pod nową nazwą ,,Życzliwa Dłoń’’, liczba opiekunek została zwiększona ze

względu na co raz większą potrzebę zapewnienia usług opiekuńczych dla seniorów. W naszej
gminie opieką zostało objętych 25 osób starszych. Projekt pod nazwą ,,Życzliwa dłoń’’ jest
wspaniałą inicjatywą ze względu na zwrócenie uwagi na najbardziej potrzebujące osoby starsze
oraz udzielenie im wymaganego wsparcia i pomocy. Seniorzy dzięki wsparciu opiekunek mają
możliwość zaspokojenia swoich potrzeb życiowych, a to ma ogromny wpływ na poprawę jakości
ich życia.
Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza od 15 kwietnia 2021 r. realizował Program
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r.
Głównym celem programu było odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich
w codziennych obowiązkach. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w
sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną dysponować będą czasem dla siebie, który będą
mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Usługa opieki wytchnieniowej służy również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich
obowiązków.
W naszej gminie aktualnie zatrudnionych było 3 opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy
świadczyli usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania. Opiekunowie
podasz swoich wizyt pomagali w codziennych obowiązkach, robiąc zakupy, załatwiają sprawy
urzędowe czy poświęcają swój czas na rozmowach z podopiecznymi itp.
Od października 2019 roku Gmina Tryńcza realizuje projekt, który ma na celu zwiększenie dostępu
do usług społecznych i zdrowotnych wśród osób starszych. Dzienny Dom Seniora „Dom
Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa jest miejscem, w którym osoby starsze spotykają
się z rówieśnikami znanymi od wielu lat lub nawiązują nowe znajomości. Dzień rozpoczyna od
wspólnego śniadania po którym prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do wieku, stanu
fizycznego oraz możliwości Seniorów. „Dom Miłosierdzia” posiada dwie sale ćwiczeń, które
wyposażone są m.in. w rowerki gimnastyczne, steppery, rotory do ćwiczeń rąk i nóg, maty
i materace do ćwiczeń, piłki sensomotoryczne oraz inny niezbędny sprzęt do podejmowania
fizycznej aktywności. Urozmaicone zajęcia prowadzone przez Panią Rehabilitant dostarczają
Seniorom satysfakcji, radości i motywacji do działania. Po zajęciach rehabilitacyjnych uczestnicy
mają możliwość odpoczynku według własnego uznania- oglądając telewizję, korzystając
z biblioteczki, grając w gry towarzyskie czy po prostu relaksując się na fotelach do masażu.
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Podopieczni przebywający w Dziennym Domu Seniora wspólnymi siłami gotują także obiad, po
którym wszyscy razem przy wspólnym stole wykonują przepiękne, własnoręcznie wykonane prace.
Jest to znakomita forma do usprawnienia kondycji umysłowej w każdym wieku. Samodzielne
wykonanie pracy plastycznej, która zdobywa uznanie oglądających, to ogromna satysfakcja dla
naszych Seniorów. Również w ramach pobytu w „Domu Miłosierdzia” podopieczni mogą
skorzystać z pomocy psychologa zarówno podczas indywidualnych spotkań jak i grupowych zajęć,
które mają na celu usprawnienie funkcjonowania pamięci. Seniorzy trenują takie funkcje
poznawcze, jak uwaga, koncentracja czy spostrzegawczość. Już sam pobyt wśród rówieśników
wzmacnia kontakty międzyludzkie, towarzyskie a także zaspokaja potrzebę przynależności do
grupy. Odpowiednio dobrany personel stosuje różne metody, które mają na celu spowodować jak
najdłuższą samodzielność podopiecznych w sferze życia społecznego. „Dom Miłosierdzia” zdobył
wielu sympatyków dla swojej działalności, dzięki czemu Seniorzy mogą uczestniczyć
w spotkaniach z policjantami, zajęciach muzycznych czy spotkaniach poetyckich. Obok poważnych
wykładów i prelekcji, pojawiają się też elementy rozrywkowe, w tym m.in. śpiewanie melodii
z dawnych lat czy wspólne świętowanie imienin i urodzin. Dzienny Dom Seniora to wspaniałe
miejsce dla rodzin, które nie mają możliwości w pełni zająć się swoimi starszymi bliskimi na co
dzień, a także dla samotnych seniorów, którzy chcą spędzić aktywnie czas i poczuć rodzinną
atmosferę.
Współpraca Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Gminą Tryńcza w 2021r.
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Dzięki wspólnym działaniom Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Gminy Tryńcza
stworzyliśmy wiele różnych inicjatyw, mających na celu wsparcie osób, które potrzebują pomocy
na różnych płaszczyznach. W wyniku tej współpracy powstały podmioty ekonomii społecznej m.in.
Spółdzielnia Socjalna ,,Gorzyczanka’’ oraz Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy, które przede
wszystkim stworzyły nowe miejsca pracy. Pozytywnym efektem współpracy jest również wspólna
akcja wsparcia przez podmioty ekonomii społecznej osób starszych i potrzebujących w trudnych
czasach pandemii. Gmina Tryńcza przy współpracy z Caritas realizuje także projekt ,,Życzliwa
Dłoń’’ w ramach którego, osoby starsze otrzymują pomoc w formie usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania. Serdeczne podziękowania kierujemy w kierunku Caritas
Archidiecezji Przemyskiej za wspólną współpracę i realizowanie projektów w których uczestniczą
podopieczni CUS.

Spółdzielnia Socjalna Gorzyczanka
Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka” swoją działalność rozpoczęła w czerwcu 2018 r.
Została utworzona z inicjatywy Gminy Tryńcza, Gminy Leżajsk oraz Gminy Nowa Sarzyna. Na
utworzenie miejsc pracy otrzymała dotację z Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Spółdzielnia
oprócz celów statutowych zajmuje wypiekami cukierniczymi a także dożywianiem dla uczniów ze
szkół z terenu gminy Tryńcza. Spółdzielnia ciągle pozyskuje fundusze co pozwala na rozwój swojej
działalność. Dzięki otrzymanemu wsparciu Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka” rozszerzyła swoją
działalność o usługi cateringowe dla odbiorców zewnętrznych oraz obsługę przyjęć
okolicznościowych.
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Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W ramach projektu „Razem na rynek pracy” w gminie Tryńcza funkcjonuje Centrum
Integracji Społecznej (CIS). Centrum prowadzi Caritas Archidiecezji Przemyskiej, gmina zaś
pomaga w sprawnym funkcjonowaniu jednostki. Głównym celem projektu jest podniesienie
poziomu aktywności społecznej i zawodowej pracowników, wzrost umiejętności oraz wzrost
samooceny i motywacji do zmiany. Pracownicy CIS w ramach projektu mają zapewniony gorący
posiłek co jest ważne dla osób samotnych i potrzebujących. W trakcie trwania projektu pracownicy
CIS wykonują szereg prac, m.in.: koszenia traw oraz usuwanie zakrzaczenia przy drogach na
terenie gminy, sadzenie i pielęgnacja krzewów ozdobnych, utrzymanie czystości chodników oraz
miejsc użyteczności publicznej, budowa ogrodzeń przy budynkach komunalnych, wykonanie
remontów wewnątrz budynków, pomoc przy pracach polowych itp. CIS współpracował również
w tym czasie z innymi jednostkami podległymi gminie.
Wsparcie przez podmioty ekonomii społecznej w trakcie pandemii
W okresie trwania pandemii podjęliśmy szereg różnych działań, mających na celu wsparcie
mieszkańców najbardziej potrzebujących, dla których zaistniała sytuacja stanowiła największą
trudność z uwagi na wiek, stan zdrowia czy inne okoliczności. Mowa tutaj o różnych inicjatywach
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Gminy
Tryńcza i inne podmioty ekonomii przy współpracy m.in. z Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
600 paczek żywnościowych przekazanych przez Caritas
Paczki Wielkanocne dla najstarszych mieszkańców
Chleb dla osób starszych/samotnych
Paczki z żywnością i środkami czystości
Bigos
Słodki poczęstunek – naleśniki
Leczo oraz zupa z cukinii
Mikołajkowa wizyta u seniorów
Z wizytą świąteczną u seniorów – 100 paczek przekazanych przez Caritas
Jabłka przekazane przez Bank Żywności
Paczki dla dzieci
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Świadczenia rodzinne 2021r.
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych,
2.
w tym z tytułu:
− urodzenie dziecka
− opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
− samotnego wychowania dziecka
− kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego do 5. roku życia
− kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5. roku
życia
− rozpoczęcie roku szkolnego
− na pokrycie wydatków związanych z
zamieszkaniem
w
miejscowości
w której znajduje się szkoła
− na pokrycie wydatków związanych z
dojazdem do miejscowości w której
znajduje się szkoła
− wychowanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
3.
Zasiłek pielęgnacyjny
4.
Świadczenie pielęgnacyjne
5.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
6.
Zasiłek dla opiekuna
Jednorazowa zapomogo z tytułu
7.
urodzenia się dziecka
8.
Świadczenie rodzicielskie
9.
Fundusz alimentacyjny
10.
Świadczenie wychowawcze (500+)
RAZEM
1.
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408

894 277 zł
478 145 zł

40

39 064 zł

11

43 841 zł

16

43 171 zł

4

4 320 zł

37

48 257 zł

372

44 485 zł

40

18 030 zł

121

83 314 zł

32

153 489 zł

224
92
48
9

539 816 zł
1 832 880 zł
252 656 zł
57 288 zł

75

75 000 zł

59
36
1 315

353 298 zł
205 592 zł
9 945 084 zł
15 112 007 zł

Karta Dużej Rodziny
KARTA DUŻEJ
RODZINY
Liczba rodzin, które
otrzymały karty

Liczba przyznanych
kart

Liczba przyznanych
kart
Liczba przyznanych
kart dla osób, które
wcześniej były
posiadaczami
Liczba rodzin
posiadających karty
(stan na 31.12)
Liczba osób, którym
przyznano karty
(stan na 31.12)
Koszty poniesione na
obsługę KDR

2020
Ogólnopolska
144
Rodzina
Seniorzy
2+3
63
81
152
Forma
Forma
tradycyjna
elektroniczna
152
114
7

2021
Ogólnopolska
34
Rodzina
Seniorzy
2+3
11
23
102
Forma
Forma
tradycyjna
elektroniczna
102
102
5

60

4
Ważność
59

Duplikat
1

Ważność
4

Duplikat
0

422

452

1 677

1 770

443,26 zł

434,36 zł
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IX. KULTURA, SPORT I REKREACJA
1. Działalność Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza
Gmina Tryńcza od 2021 roku realizuje swoje zadania w obszarze działalności kulturalnej
poprzez nowo powstałą jednostkę organizacyjną - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy
Tryńcza. Dzięki połączeniu Trynieckiego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, dla
mieszkańców w każdym wieku zorganizowanych zostało wiele nowych ofert spędzania wolnego
czasu.
W sierpniu 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanego budynku Centrum. Na
ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 300 tyś. zł z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a całkowita wartość inwestycji to kwota ponad 600 tyś. zł.
Modernizacja infrastruktury i zakupiony sprzęt umożliwił wprowadzenie nowych form zajęć
i rozszerzenie oferty. Powstała nowa sala fitness, pracownia muzyczna oraz kącik czytelniczy.
Budynek został wyposażony również w windę.

Działalność kulturalna w 2021 roku obejmowała następujące propozycje i realizowana była
w poszczególnych obiektach:
• Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa:
- zajęcia rękodzielnicze dla seniorów,
- zabawy z książką, gry planszowe dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty wokalne,
- próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- lekcje gry na saksofonie i puzonie,
- próby sekcji trąbki,
- zajęcia taneczne – mażoretek „FINEZJA” (sala fitness/hala sportowa),
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
- cykliczne spotkania poetyckie,
- warsztaty krawieckie w ramach projektu „3, 2, 1.. Akcja? Motywacja!”,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia fitness,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży promujące kształcenie w zakresie kompetencji cyfrowych
w ramach projektu „Cyfrowe GOKI” w podregionie przemyskim.
• Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej:
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- międzypokoleniowe zajęcia rękodzielnicze,
- zajęcia i próby Zespołu „Zośki”, Kapeli Ludowej z Gniewczyny, Dziecięcego Zespołu
Tańca Ludowego „Mali Gniewczanie”,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Trynieckiej:
- zajęcia i próby Zespołu Śpiewaczego „Dolanie”,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Wiejski Dom Kultury w Jagielle:
- zajęcia i próby Zespołu Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie”,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Wiejski Dom Kultury w Ubieszynie:
- zajęcia rękodzielnicze dla seniorów,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach:
- turnieje szachowe,
- zajęcia rękodzielnicze,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Wiejski Dom Kultury w Jagielle:
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Wiejski Dom Kultury w Wólce Małkowej:
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Wiejski Dom Kultury w Wólce Ogryzkowej:
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Wiejski Dom Kultury w Głogowcu:
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Ponadto pracownicy GCKiC w ubiegłym roku organizowali cykliczne rajdy rowerowe
i nordic walking po ciekawych miejscach na terenie gminy, ogniska integracyjne, wycieczki
turystyczno-rekreacyjne.
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AMATORSKIE ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
Przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz pod jego patronatem
działają następujące amatorskie zespoły artystyczne:
1. Ludowy Zespół Śpiewaczy „DOLANIE” działający od 1980 r. przy WDK w Gniewczynie
Trynieckiej prowadzony przez Zofię Sokół i Henryka Chruściela.
2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca od 1984 r. prowadzona przez Edwarda Myłka.
3. Kapela Ludowa działająca od 1993 r. przy Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie
Łańcuckiej prowadzona przez Henryka Chruściela.
4. Duet Instrumentalno - Wokalny „H i Z” działający od 2003 r. przy WDK w Gniewczynie
Łańcuckiej prowadzony przez Henryka Chruściela.
5. Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” działający od 2005 r. przy WDK w Jagielle
prowadzony przez Stanisława Turka.
6. Zespół Piosenki Biesiadnej „Śpiewające ZOŚKI” działający od 2007 r. przy WDK w
Gniewczynie Łańcuckiej prowadzony przez Henryka Chruściela i Zofię Sokół.
7. Kółko Rękodzielnicze działające od 2008 r. przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej
prowadzone przez Zofię Sokół.
8. Kapela Biesiadna działająca od 2012 r. przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzona
przez Henryka Chruściela
9. Grupa Mażoretek ”FINEZJA” działająca od 2014 r. prowadzona przez Katarzynę Duży
( 4 kategorie wiekowe: Grupa początkująca, Kadetki, Juniorki, Seniorki).
10. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Mali Gniewczanie” działający przy WDK w
Gniewczynie Łańcuckiej prowadzony przez Zofię Sokół (2-wie kategorie wiekowe
przedszkolna i szkolna -średnia).
IMPREZY I WYDARZENIA ZORGANIZOWANE
w 2021 roku przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa i przy jego współpracy
1. Dzień Dziecka w Gminie Tryńcza - w ramach atrakcji dla dzieci przygotowane zostały
konkurencje sportowe, animacje, quizy z nagrodami, słodkości, dmuchańce, puszczanie
latawców w pięciu miejscowościach: Tryńczy, Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach,
Jagielle, Ubieszynie – 5 czerwca.
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2. Piknik przy Strzelnicy w Głogowcu, którego celem była promocja nowo powstałego obiektu
- 27 czerwca.

3. Piknik pod promem w Gniewczynie Trynieckiej – impreza zorganizowana przez GCKiC
przy współpracy KGW z Gniewczyny Trynieckiej obfitowała w występy artystyczne
zespołów ludowych i artystów amatorów z terenu gminy - 10 lipca.
4. Festiwal Smaków Zjazd FOOD TRUCKÓW – w ramach wydarzenia przygotowane zostały
atrakcje dla dzieci, występy sceniczne lokalnych artystów, a także występy gwiazd wieczoru
- Kordiana oraz Zespołu Megustar - 15 lipca i 15 sierpnia.

5. Gminne Święto Plonów w Jagielle – uroczystości związane z prezentacją wieńców sołectw
z terenu gminy. Tradycyjny obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Śpiewaczy „Dolanie”. Na
scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a także lokalny zespół „Jagiellanie” i grupa
teatralna „Debiutanci” - 4 września.
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6. Narodowe czytanie przy strażnicy kolejowej w Tryńczy - Lekturą dziesiątej odsłony
Narodowego Czytania była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W jubileuszowej edycji akcji wzięli udział „Debiutanci”- grupa teatralna z Jagiełły oraz
pracownicy biblioteki – 12 września.
7. Akcja krwiodawstwa przy Urzędzie Gminy w Tryńczy – akcja, której celem była nie tylko
pomoc drugiemu człowiekowi, ale również jej uczestnicy mogli spędzić aktywne
popołudnia korzystając m. in. atrakcji dla dzieci i młodzieży, oglądając występy artystyczne
orkiestry i grupy akrobatycznej, zwiedzając wystawy broni, samochodów i sprzętu
strażackiego – 25 września.
8. Współorganizacja Festynów w ramach Narodowego Programu Szczepień „Szczepimy się
z KGW” we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, gdzie oprócz skorzystania
z punktów szczepień, mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji, m. in.: grilla,
dmuchanych placów zabaw, konkursów, występów artystycznych, degustacji potraw
– 25 września.
9. Współorganizacja Rodzinnego Pikniku Sportowego WOTGAMES z okazji Święta Wojsk
Obrony Terytorialnej – dla uczestników przygotowane zostały konkurencje sportowe,
a także mogli oni obejrzeć występy orkiestry i mażoretek – 26 września.
10. Tryniecki weekend z historią „Podkarpacki wrzesień 1939”- dwudniowa rekonstrukcja
wydarzeń historycznych, której celem było propagowanie regionalnej historii, promowanie
postaw patriotycznych oraz uczczenie pamięci poległych rodaków. Inicjatywa zgromadziła
szeroką rzeszę widzów, dla których zorganizowane zostały, m. in.: plenerowa Msza Św.,
Apel Poległych, wystawa, pokaz militariów i sprzętu wojskowego, koncert zespołu
„Harnasie”, rekonstrukcja bitwy – 1 i 2 października.

11. Kulinarne Powitanie Jesieni w Gniewczynie Łańcuckiej – podczas wydarzenia mieszkańcy
mogli skosztować smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy, a dzieci i młodzież korzystali z gier i zabaw organizowanych przez CUS. Nie
zabrakło występów artystycznych: mażoretek „FINEZJA”, Młodzieżowej Orkiestry Dętej
oraz uczniów ze SP w Gniewczynie – 10 października.
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12. Koncert z okazji Dnia Papieskiego w kościele parafialnym w Gniewczynie w wykonaniu
zespołu instrumentalnego z GCKiC – 24 października.
13. Gminne manewry strażackie z udziałem strażaków z Państwowej Straży Pożarnej,
policjantów z Komisariatu Policji w Sieniawie, żołnierzy z 34 Batalionu Lekkiej Piechoty
w Jarosławiu oraz strażaków z jednostek OSP z terenu gminy Tryńcza – 23 października.
14. Wernisaż wystawy prac Anny Igi Skupińskiej w Galerii sztuki „Pod Aniołem” w Tryńczy –
12 listopada.
15. Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości na strzelnicy sportowej w Głogowcu
pod patronatem Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha – w zawodach
wzięło udział blisko 100 zawodników w trzech kategoriach. Dodatkowo tego dnia dla
uczestników przygotowany został pokaz wojskowego oraz mieli oni możliwość strzelania
z broni ASG – 12 listopada.

16. Koncert z okazji Święta Niepodległości który odbył się w hali widowiskowo sportowej
w Tryńczy. Podczas koncertu wystąpili: mażoretki „ Finezja” oraz Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z gościnnym występem Marty Stącel. uczniowie szkoły podstawowej w Tryńczy,
Zespół „Pieśni i Tańca Karpaty” – 14 listopada.
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17. Współorganizacja amatorskiej ligi siatkówki w hali widowiskowo-sportowej w Tryńczy –
listopad 2021 – luty 2022.
18. Wernisaż wystawy Łowieckiej w Galerii „Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy
w Tryńczy, przygotowanej przez Koło Łowieckie „Bażant” w Przeworsku – 17 grudnia.

PROMOCJA DOROBKU AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
I ICH OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH
PRZEGLĄDACH I FESTIWALACH
Jedną z form pracy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa jest propagowanie folkloru,
kultury ludowej i promocja amatorskich zespołów artystycznych.
Działające zespoły artystyczne poszerzają swój dorobek artystyczny o nowe sukcesy i osiągnięcia
tym
samym reprezentując Gminę Tryńcza na różnego rodzaju konkursach, przeglądach
i festiwalach. Do najważniejszych można zaliczyć:
1. Regionalny Przegląd Kapel Ludowych, Zespołów Śpiewaczych, Solistów- Śpiewaków
i Solistów-instrumentalistów w Kańczudze (wersja online):
I miejsca i Nominacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą.:
- Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej,
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- Solistka-śpiewaczka Zofia Sokół,
- Solista-instrumentalista Piotr Markocki (cymbalista Kapeli Ludowej).
I miejsce w kategorii Zespoły Śpiewacze Ludowy Zespół Śpiewaczy „DOLANIE” z Gniewczyny
Trynieckiej.
Wyróżnienie w kategorii mistrz-uczeń dla Martyny Niemiec- solistki-śpiewaczki z mistrzem Zofią
Sokół.
2. Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Festyn pod platanem” w Zarzeczu
II miejsce dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego „DOLANIE” z Gniewczyny Trynieckiej.

3. XXVIII Ogólnopolski Festiwal Folkloru Dziecięcego „Dziecko w Folklorze” w Baranowie
Sandomierskim
III miejsce dla Martyny Niemiec solistki z Gniewczyny Łańcuckiej.
4. Pieśni kapliczkowe w Hadlach Szklarskich
III miejsce dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego DOLANIE z Gniewczyny Trynieckiej.
5. Przegląd Kapel Ludowych ”Pieśni i melodie weselne -Dolina Łącka” w Łące k/Rzeszowa
I miejsce dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej.
6. ”Roztoczański Przegląd Kapel Ludowych„ Zwierzyniec k/Zamościa
I miejsce dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej.
7. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
Wyróżnienie w kategorii Kapel Ludowych dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej oraz
nagrania dla Radia-Lublin i Radia-Warszawa.
8. Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Tyczynie
I miejsce dla Zofii Sokół oraz II miejsce dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego DOLANIE
z Gniewczyny Trynieckiej.
9. Festiwal Kulturalny Seniorów – Stalowa Wola
I miejsce i Srebrny Dyplom dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego DOLANIE z Gniewczyny
Trynieckiej.
10. Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych „WYKOPKI” Głogów Małopolski
II miejsce dla Zespołu DOLANIE i Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej.
11. XXX Spotkanie Cymbalistów i Kapel Ludowych Rzeszów WDK
III miejsce dla cymbalisty Piotra Markockiego oraz III miejsce dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny.
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Ponadto Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy zdobyła Tytuł Orkiestry Roku w Województwie
Podkarpackim w plebiscycie zorganizowanym przez Polska Press, a w ogólnopolskim zajęła
wysokie II miejsce.

2.Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy
1 Stan i struktura bibliotek publicznych
Gminna Biblioteka Publiczna posiada jedną główną wiejską placówkę biblioteczną z siedzibą
w Tryńczy oraz 4 filie biblioteczne działające na terenie gminy: w Gorzycach, w Gniewczynie
Łańcuckiej, w Ubieszynie i w Jagielle.
2. Zbiory biblioteczne :
Księgozbiór ogółem liczy- 39 224 wol. (stan na koniec 2021 roku). W 2021 r. zakupiono
ogółem 402 woluminy książek na kwotę 10 000 zł., w tym ze środków własnych zakupiono 254
woluminy na kwotę 6 500 zł. oraz 148 książek z programu BN „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych i zdalny dostęp” na kwotę dotacji wynoszącą 3500 zł. Od sponsorów
otrzymano dary – w liczbie 16 woluminów.
W roku 2021 zarejestrowano ogółem we wszystkich bibliotekach na terenie gminy 746 czytelników
(stan na koniec grudnia 2021 roku ).W roku 2021 działalność w filiach bibliotecznych była
częściowo zawieszona z powodu remontów prowadzonych w Wiejskich Domach Kultury.
3. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników i komputeryzacja:
Biblioteka główna w Tryńczy oraz filie biblioteczne wyposażone są w komputery i posiadają
stały dostęp do Internetu z możliwością bezpłatnego korzystania przez użytkowników biblioteki
i mieszkańców gminy. Biblioteka oraz filie prowadzą usługę czytelniczą skierowaną do specjalnych
grup użytkowników (niepełnosprawnych, chorych, osób starszych) - „Książka na telefon”
a w ramach umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Osób Niewidomych i Słabowidzących „Larix”
posiada w użyczeniu „Czytak Plus"- specjalne urządzenie do słuchania nagranych książek
z przeznaczeniem dla osób z dysfunkcjami wzroku (niewidomych i słabowidzących).
4. E- usługi biblioteki:
Zakładka na stronie internetowej urzędu gminy www.tryncza.eu oraz Facebook. Biblioteka
posiada program biblioteczny MAK+ do katalogowania księgozbioru bibliotecznego .
5. Realizacja zadań i organizacja wydarzeń kulturalnych w roku 2021:
Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji czytelnictwa w roku 2021
realizowane były przy współpracy ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi: stowarzyszeniami
, instytucjami i środowiskami twórczymi.
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6. Najciekawsze formy promocji książki i wydarzenia kulturalne zrealizowane przez
biblioteki na terenie gminy w 2021 roku :
1. Udział biblioteki i filii bibliotecznych w programie Instytutu Książki – „Mała książka Wielki człowiek” kolejna edycja programu.
2. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków- zapoznanie z biblioteką oraz zasadami
wypożyczania księgozbioru bibliotecznego.
3. Zajęcia i warsztaty rękodzielnicze dla seniorów.
4. Organizacja zajęć kulturalno – edukacyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich dla
dzieci i młodzieży.
5. Spotkania członkiń Dyskusyjnego Klubu Książki.
6. Cykliczne spotkania Klubu Poetów Podkarpacia „Perły”.
7. Organizacja wystaw w Galerii „Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy.
8. Organizacja konkursów:
- plastyczne –„Wiosenne pejzaże”, „Zimowe pejzaże”, „II Wojna Światowa widziana
oczami dziecka”, „Barwy Niepodległości”,
- literacko-plastyczne – „Najpiękniejsze książki mojego dzieciństwa”,
- recytatorskie – „Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”,
- czytelnicze – „Lubimy czytać”,
- artystyczne – o Tytuł „Najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego w Gminie Tryńcza”,
wykonanie „Czapek Tureckich” dowolną techniką,
- ortograficzne – o „ Złote Pióro Wójta Gminy Tryńcza”,
- twórcze – na nazwę „Strzelnicy Sportowej w Głogowcu”,
- sportowo-historyczne – z okazji Dnia Dziecka,
- inne – z okazji Dnia Kobiet.
9. Promocja książki i czytelnictwa, połączona z rekreacją na świeżym powietrzu
w ramach cyklicznych spotkań pn.”Lemoniadowe popołudnia z książką”.

10. Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021 – „Moralność Pani Dulskiej”.
11. Wykonywanie upominków i odwiedzanie osób starszych ze świątecznymi życzeniami.
12. Realizacja usługi skierowanej do osób chorych i starszych - „Książka na telefon”.
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Infrastruktura sportowa
Na terenie gminy znajdują 4 stadiony sportowe, 3 hale sportowe oraz 3 kompleksy sportowe „Orlik
2012”, gdzie realizowane są zajęcia dla dzieci i dorosłych prowadzone przez animatorów. Do
dyspozycji mieszkańców jest także 8 boisk wielofunkcyjnych do gry w piłkę nożną, koszykówkę,
siatkówkę i tenisa ziemnego oraz boiska do piłki plażowej. Najmłodsi mogą korzystać z placów
zabaw zlokalizowanych w każdej miejscowości.
W sezonie zimowym bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się sezonowe lodowisko „Biały
Orlik”, które mieści się przy Szkole Podstawowej w Tryńczy.
Gmina poszczycić się może również nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym przy Szkole
Podstawowej w Tryńczy, stanowiącym świetne zaplecze treningowe dla grup sportowców
przyjeżdżających na obozy sportowe oraz kolonie letnie dla dzieci.
Na terenie gminy można skorzystać z pięciu ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych
Otwartych Stref Aktywności w wersji rozszerzonej w miejscowościach: Głogowiec, Gniewczyna
Tryniecka, Jagiełła, Ubieszyn i Wólka Małkowa, skierowanych do różnych grup wiekowych
w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym OSA 2018”.
W roku 2021 została podpisana umowa w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 i ogłoszono przetarg na budowę
przyszkolnego kompleksu sportowego w Tryńczy. Wartość zadania to prawie 4 mln zł, z czego 1,8
mln to środki pozyskane w ramach Programu. Głównym elementem obiektu będzie
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz z trybunami i oświetleniem oraz zaplecze szatniowo
– sanitarne. Dodatkowo w ramach zadania zostaną zamontowane piłkochwyty, oddzielające boisko
sportowe od palcu z urządzeniami sprawnościowymi. Powstanie również skate park o nawierzchni
betonowej , na którym zostaną zamontowane przeszkody do pokonywania na deskorolce, BMXie
lub rolkach, oraz cztery ścianki wspinaczkowe z nawierzchnią piaskową.
W ramach podkarpackiego Programu odnowy Wsi zostało pozyskane również dofinansowanie na
utworzenie Strefy plenerowej Street Workout w Gorzycach.
Na terenie gminy działają 4 kluby sportowe: LKS „San” Gorzyce, LKS „Zorza” Jagiełła, LKS
„Wisłoczanka” Tryńcza, LKS „Huragan” Gniewczyna.
Bieżące wydatki na Ludowe Kluby Sportowe w 2021 roku ( podatki, media, zakup rynien garażu,
naprawy, prace remontowe) z wyłączeniem kosztów modernizacji stadionów) wyniosły 20 tyś. zł.
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X. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2021 roku współpraca Gminy Tryńcza z organizacjami pozarządowymi odbywała się
podobnie jak w latach poprzednich w formie finansowej i poza finansowej. Przedmiotem
współpracy finansowej była realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, a poza finansowej w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Gmina Tryńcza, mimo dalszych ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa, przyznała
dotacje Ludowym Klubom Sportowym, w ramach ogłoszonego konkursu w sprawie naboru
projektów
służących
rozwojowi
sportu
organizowanego
przez
kluby
sportowe
i poprawie wszelkich form aktywności fizycznej. Ogłoszenia o organizowaniu przez Gminę
Tryńcza naboru, na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie internetowej,
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tryńcza.

W 2021 r. przyznana dotacja dla LKS-ów była wypłacana w II transzach. W trybie naboru
wniosków organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie komisja po rozpatrzeniu konkursu przyznała środki finansowe w formie dotacji
4 organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 210 000,00 zł .
Wykaz organizacji, które otrzymały dotację w 2021 r.

Lp.

Kluby, które otrzymały dotacje:

Wysokość przyznanej
dotacji na I półrocze:

Wysokość przyznanej dotacji
na II półrocze:

1.

„WISŁOCZANKA” TRYŃCZA

16 500,00 zł

16 500,00 zł

2.

„HURAGAN” GNIEWCZYNA

35 000,00 zł

35 000,00 zł

3.

„ZORZA” JAGIEŁŁA

18 500,00 zł

18 500,00 zł

4.

„SAN” GORZYCE

35 000,00 zł

35 000,00 zł

105 000,00 zł

105 000,00 zł

5.
6.

210 000,00 zł

Razem:

W ramach realizacji zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez
popularyzację różnych dyscyplin sportowych wraz z promocją gminy, Ludowe Kluby Sportowe
wykonały działania związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłkarskich,
organizacją meczy na własnych stadionach, wyjazdowych meczach do innych klubów piłkarskich,
a poniesione koszty związane były bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez kluby. Głównie
dotyczyły zakupu sprzętu, utrzymania boiska, przewozu osób na mecze, a także opłat sędziowskich
i PZPN.
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Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali
i nieruchomości komunalnych. Gmina Tryńcza zajmowała się obsługą konkursów ofert
na powierzone zadania, udostępniała niezbędne formularze i udzielała informacji na temat ich
wypełnienia.
XI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
1.Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim
W 2021 roku Gmina Tryńcza była organizatorem Kulinarnego Powitania Jesieni
w Gniewczynie Łańcuckiej. Uczestnicy inicjatywy mogli skosztować tradycyjnych potraw
przygotowanych przez KGW z terenu gminy. Ponadto na scenie wystąpiło wielu lokalnych grup
artystycznych. Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie oraz Starostwa Powiatowego w Przeworsku, a Wicemarszałek Piotr Pilch objął to
przedsięwzięcie Honorowym Patronatem. Kolejnym wydarzeniem organizowanym przy
współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie były Zawody Strzeleckie z okazji Święta
Niepodległości w Gminie Tryńcza pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Piotra Pilcha. Była
to okazja nie tylko do rywalizacji w zawodach, ale również do zapoznania się z funkcjonowaniem
broni, ze sprzętem wojskowym oraz uczestnicy mieli możliwość strzelania z broni ASG.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Udzielenie pomocy finansowej od Wojewody Podkarpackiego na realizacje zadania pn.:
„Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Opieka wytchnieniowa- edycja 2021.
Dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarnościowego. Zadanie inwestycyjne zostało
zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 85 332,68 zł.
Udzielenie pomocy finansowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Utworzenie Kieszonkowego
parku wodno-lądowego w Tryńczy”. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie
dotacji celowej w kwocie 8 000,00 zł.
Udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pt.
„Przebudowa, dróg powiatowych i budowa chodników na terenie gminy Tryńcza”.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł.
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn.:
„ Budowa mostu na rzece Wisłok”. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji (w formie dotacji
celowej) w kwocie 2 000 000,00 zł.
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania pt.
„Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej”. Zadanie zostało zrealizowane w formie
dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł.
Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na realizację zadania pn.:
„Zakup sprzętu transportowego- dofinansowanie zakupu 2 samochodów tj. samochodu
osobowego sektora C w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym, oraz samochodu
osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Przewosku.
- działając na podstawie Uchwały Nr XXIV/284/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 8 500,00 zł
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Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na realizację zadania pn.:
„Bieżące
funkcjonowanie
Komendy
Powiatowej
w
Przeworsku.
- działając na podstawie Uchwały Nr XXIV/272/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 7 000,00 zł
7.

Udzielenie pomocy finansowej od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.:
„ Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie:
- Jagiełła, dz. o nr ewid. 1287,
- Gorzyce, dz. o nr ewid. 93, 361,
- Tryńcza, dz. o nr ewid. 1227, 1216, 1236”.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w wysokości 75 000,00 zł.
8.

9.

Udzielenie pomocy finansowej od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadania
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111065 R w miejscowości Tryńcza
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie inwestycyjny w trakcie realizacji (w formie dotacji celowej) w kwocie 233 123,00 zł.
10. Udzielenie pomocy finansowej od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych
w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie inwestycyjny zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 143 834,00 zł.
11. Udzielenie pomocy finansowej od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.:
„Utworzenie strefy plenerowej Street Workout z elementami placu zabaw w miejscowości
Gorzyce.
Zadanie inwestycyjny zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 11 521,00 zł.
12. Udzielenie pomocy finansowej od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na
dofinansowanie zadania pn.: „ Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach i zakup
wyposażenia sposobem na rozwój kultury w gminie Tryńcza.
Zadanie inwestycyjny zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 110 000,00 zł.
13. Udzielenie pomocy finansowej od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na
dofinansowanie zadania pn.: „ Remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitleryzmu z II wojny
światowej w Jagielle – Etap II.
Zadanie inwestycyjny zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 17 458,00 zł.
14. Udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pt.
„Montaż windy osobowej dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza”.
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w (formie dotacji celowej) w kwocie 150 000,00 zł.
15. Udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Przeworskiego na realizację zadania
pt. „Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych
z
terenu
Gminy
Tryńcza
do
ośrodków
terapii
zajęciowej”.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 91 447,00 zł.
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2.Współpraca z samorządem gminnym
W ramach zawartego porozumienia na mocy uchwały Nr XXIV/267/2021 Rady Gminy Tryńcza
z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
z Gminą Przeworsk, w lipcu 2021 została podpisana umowa na remont drogi w Gniewczynie
Łańcuckiej, tzw. Podgrzęszcze. Koszt inwestycji to 458 tyś. zł, który został sfinansowany po 50 %
przez Gminę Tryńcza i Gminę Przeworsk. W ramach inwestycji została wykonana stabilizacja
cementowa wraz z podbudową z tłucznia kamiennego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
przy użyciu emulsji i grysu na długości 1 km, regulacja zasuw studzienek kanalizacyjnych oraz
uzupełnienie poboczy.
Na sesji w dniu 27 kwietnia 2021 roku została podjęta również uchwała Nr XXIV/260/2021
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jarosław, które dotyczyło wspólnego
określenia zakresu rzeczowego, zasad współfinansowania oraz sposobu wykonania zadania remontu
drogi gminnej położonej w miejscowości Gorzyce. W ramach współpracy określonej
porozumieniem Gmina Jarosław udzieli dotacji celowej Gminie Tryńcza przeznaczonej na
sfinansowanie kosztów wykonania robót budowlanych a Gmina Tryńcza we własnym zakresie
opracuje dokumentację projektową oraz przeprowadzi procedurę przetargową mającą na celu
wyłonienie Wykonawcy, z którym zawrze stosowną umowę o roboty budowlane.
Nieprzerwanie od roku 2018 zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/347/2018 Rady Gminy Tryńcza z dnia
6 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej
„GORZYCZANKA” z siedzibą w Gorzycach trwa współpraca Gminy Tryńcza
z Gminą Leżajski Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, które są członkami założycielami Spółdzielni
Socjalnej „GORZYCZANKA” z siedzibą w Gorzycach.
Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „GORZYCZANKA było umożliwienie osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji
zawodowej, a także prowadzenia działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób
zatrudnionych w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego. Powołanie Spółdzielni
Socjalnej przyczyniło się do przeciwdziałania bezrobociu.

XIII. GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH I PUBLIKACJACH
Podkarpacka Nagroda Samorządowa
W 2021 roku zorganizowana została 21 edycja Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
8 czerwca z okazji obchodów Dnia Samorządu terytorialnego w G2A Arena w Jasionce wręczone
zostały statuetki dla najlepszego wójta, burmistrza i starosty z woj. podkarpackiego. Laureatem
w kategorii Najlepszy Wójt Województwa Podkarpackiego został Ryszard Jędruch. Gmina Tryńcza
otrzymała również wyróżnienie za najlepszą opiekę senioralną i wczesnorozwojową.
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Piękna Wieś Podkarpacka
Każdego roku Gmina Tryńcza wybiera miejscowość, która ubiega się o tytuł najpiękniejszej wsi na
Podkarpaciu w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. W 2021
o wysokie miejsce w rankingu „Pięknej Wsi Podkarpacia” walczyło sołectwo Wólka Małkowa.
Po raz pierwszy uruchomione zostało głosowanie internetowe, które pozwoliło na wypromowanie
najpiękniejszych miejscowości. Wólka Małkowa uzyskała w konkursie wysokie V miejsce spośród
10 wyróżnionych sołectw. Wszyscy uczestnicy plebiscytu uhonorowani zostali dyplomami oraz
nagrodami, które wręczył Wicemarszałek Piotr Pilch.

Publikacje
W 2021 roku Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa opracowało i opublikowało trzy
numery biuletynu informacyjnego „Echa znad Sanu i Wisłoka”. Każdy numer wydany został
w nakładzie 1500 egz. i rozdysponowany bezpłatnie wśród mieszkańców i instytucji.
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W tym roku GCKiC wydała kilka mini albumów m. in. z zakresu działalności kulturalnej
i artystycznej oraz rekreacji:
- „Rekonstrukcja Wydarzeń Historycznych w Gminie Tryńcza”,
- „Gmina Tryńcza – warto odwiedzić”,
- „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy”,
- „Ludowy Zespół Śpiewaczy Dolanie”,
- „Aktywne lato z Gminą Tryńcza”,
- „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Tryńcza”,
- „Tajemnice kapliczek i krzyży przydrożnych Polski Wschodniej” – współpraca przy opracowaniu
albumu.
Ponadto w regionalnej i lokalnej prasie ukazało się 49 artykułów w różnych obszarach
działalności gminy, takich jak inwestycje, wydarzenia kulturalne, pomoc społeczna itd. Natomiast
w lokalnych i regionalnych portalach internetowych zamieszczonych zostało 112 artykułów
promocyjnych.

XIV. ZAKOŃCZENIE
Przedstawiony raport pozwala stwierdzić, że pomimo trwającej pandemii był to kolejny rok
zrównoważonego rozwoju Gminy, ukierunkowanego przede wszystkim na podniesienie standardu
życia mieszkańców.
Dobry stan finansowy i gospodarczy Gminy pozwolił na realizację zadań gospodarczo –
społecznych uwzględnionych w budżecie gminy oraz na aktywne reagowanie na wyzwania
powodowane pandemią korona wirusa.
Otrzymaliśmy ponad 9 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki te zostaną
przeznaczone głównie na przebudowę dróg gminnych, budowę chodników, co podniesie
o kolejny stopień jakość życia wszystkich mieszkańców.
W grudniu nastąpiło uroczyste oddanie do użytku kolejnej dużej inwestycji – zmodernizowanej
oczyszczalni ścieków, której koszt to ponad 6 mln zł. Została podpisana umowa w ramach środków
Programu Sportowa Polska i ogłoszono przetarg na budowę przyszkolnego kompleksu sportowego
w Tryńczy. Wartość zadania to prawie 4 mln zł.
Nie zapominamy o osobach starszych i niepełnosprawnych, czego wyrazem był m.in. zakup
nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych, na który środki zostały pozyskane z PFRON.
Przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowej na realizację Centrum Opiekuńczo –
Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel zostały pozyskane środki
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 2,7 mln zł.
W celu zwiększania bezpieczeństwa na terenie gminy została podpisana umowa na budowę trzech
nowych przejść dla pieszych, zlokalizowanych przy drogach gminnych. To tylko kilka przykładów
inwestycji, dzięki którym naszym mieszkańcom będzie żyło się lepiej i bezpieczniej.
Warto dodać, że pomimo obostrzeń sanitarnych udało się utrzymać nieprzerwalnie
bezpośrednią obsługę mieszkańców w urzędzie gminy jak i w jednostkach organizacyjnych.
Należy stwierdzić, że rok 2021, pomimo pandemii był rokiem dobrym dla gminy,
co stanowi stabilną podstawę jej rozwoju w latach następnych.
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