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12    REGION  TRYŃCZA 

Gmina Tryńcza nie 
zwalnia tempa i z 
roku na rok reali-
zuje nowe inwesty-
cje o obszarze infra-
struktury drogowej, 
sportowej, kultural-
nej czy oświatowej. 
W 2023 roku zapla-
nowali dochody na 
poziomie 57,6 mln 
zł, a łączną kwotę 
planowanych wy-
datków na poziomie 
56,7 mln zł.

Blisko 24 mln zł w 2023 roku, 
co stanowi 42% wszystkich 
wydatków, Gmina Tryńcza za-
planowała na wydatki inwesty-
cyjne. Na tak wysoką wartość 
ma wpływ ilość pozyskanych 
środków zewnętrznych. Sza-
cowana kwota pozyskanych 
środków to – 17,5 mln zł, 
w tym środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych - Polski Ład (RFIL).
W projekcie budżetu na 
2023 rok, uwzględniono sze-
reg zadań inwestycyjnych. 
Najważniejsze z nich to: bu-
dowa mostu na rz. Wisłok 
w Gniewczynie Łań. (dotacja 
dla Powiatu) – 1 mln zł, 
kontynuacja poprawy infra-
struktury drogowej na terenie 
gminy Tryńcza (RFIL) – 6 
mln zł, utworzenie komplek-
su wodno – rekreacyjnego 
w Gniewczynie Łańcuckiej 
- I etap (RFIL) – 10,5 mln 
zł, przebudowa dróg powia-
towych i budowa chodników 
(dotacja dla Powiatu) – 1 mln 
zł, budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż DW835 w Gniewczy-
nie Łańcuckiej (dotacja dla 
Województwa) – 250 tys. zł, 
budowa chodnika przy drodze 
krajowej w Tryńczy – Zawisło-
cze (dotacja dla Wojewódz-
twa) – 50 tys. zł, kontynuacja 
budowy przyszkolnego kom-

pleksu sportowego w Tryńczy 
– 1,4 mln zł, kontynuacja 
rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej w Gniewczynie – 2 mln 
zł, rozbudowa sieci wod.-
-kan. – 800 tys. zł, remont 
obiektów komunalnych – 300 
tys. zł, realizacja Funduszu 
Sołeckiego (remonty dróg, 
wyposażenie) – 408 tys. zł, 
budowa oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy – 200 tys. zł, 
utworzenie strefy rekreacyjnej 
w parku w Tryńczy – 113 
tys. zł.

Obniżenie 
podatków 
wsparciem dla 
mieszkańców 
Sukcesywnie pozyskiwane 
środki zewnętrzne, pozwalają 
Gminie realizować szereg in-
westycji, nie obciążając przy 
tym budżetu. Dzięki takim 
działaniom samorząd może 
pozwolić sobie na wsparcie 
swoich mieszkańców i ob-
niżenie podatków. Mając na 
uwadze sytuację gospodarczą 
i rosnące koszty życia, Rada 
Gminy Tryńcza na wniosek 
Wójta postanowiła wyjść na-
przeciw potrzebom mieszkań-
ców gminy i obniżyć podatek 

rolny, od nieruchomości i od 
środków transportu. Rada 
jednogłośnie zaakceptowała 
obniżone stawki podatków na 
2023 rok. Wsparcie otrzymają 
wszyscy mieszkańcy. Gmina 
postanowiła bowiem obniżyć 
również podatek od nieru-
chomości. Stawkę od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych obniżono 
z 0,43 do 0,38 zł, pozostałych 
budynków z 6,00 zł do 4,90 zł 
a gruntów pozostałych z 0,45 
zł do 0,40 zł. Niższy podatek 
od budynków i ich części 
zapłacą także przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospo-
darczą. Stawka 1 m2 obniżona 
została z 21,00 zł do 19,95 zł. 
Nowe stawki będą obowiązy-
wały od stycznia 2023 roku. 

W mijającym 2022 roku 
Gmina Tryńcza znalazła 
się na 6. pozycji spośród 
108 gmin wiejskich,  pod 
względem udziału wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem. 
W 2022 roku Gmina Tryń-
cza zrealizowała mnóstwo 
inwestycji drogowych we 
wszystkich sołectwach o łącz-
nej długości ponad 16 km. 

Były to remonty i przebudowy 
wykonywane głównie w ra-
mach pozyskanych środków 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, w ramach 
Funduszu Sołeckiego oraz 
w ramach środków własnych 
i zawartych porozumień z za-
rządcami dróg. 
   Inwestując w poprawę i bez-
pieczeństwo infrastruktury 
drogowej, Gmina realizowała, 
bądź jest w trakcie budowy 
kolejnych odcinków chod-
nika. W Gorzycach wzdłuż 
ul. Sanowej o dł. 800 m, 
w przysiółku „Podłuże” na 
długości 1,4 km, wzdłuż drogi 
powiatowej Gorzyce – Żura-
wiec na długości 210 m oraz 
wzdłuż drogi powiatowej w Ja-
gielle o długości 195 m. Dwa 
ostatnie odcinki są realizowane 
w ramach porozumienia z Po-
wiatem Przeworskim. 
   W ramach podpisanej umo-
wy o współpracy pomiędzy 
Gminą Tryńcza a Wojewódz-
twem Podkarpackim przy 
udziale Podkarpackiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie trwają prace 
związane z budową ścieżki 
rowerowej w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 835 w Gniew-

czynie Łańcuckiej. Ścieżka 
powstanie na długości 170 mb 
od szkoły w kier. Gorliczyny. 
Wartość inwestycji to kwota 
ponad 467 tys. zł.
   Od października br. trwają 
prace przy budowie mostu 
na Wisłoku w Gniewczy-
nie Łańcuckiej. Nowy most 
na Wisłoku to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji na 
terenie gminy Tryńcza. Za-
danie realizowane jest dzięki 
dobrej współpracy pomiędzy 
Powiatem Przeworskim, a Sa-
morządem Gminy Tryńcza. 
Nieocenionym wsparciem dla 
realizacji tego przedsięwzię-
cia była pani Minister Anna 
Schmidt, która od początku 
zabiegała o środki na ten cel. 
Wartość inwestycji to kwota 
10,2 mln zł, na którą składają 

się środki z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 8 mln zł, środki 
z budżetu Powiatu Przewor-
skiego w kwocie 1,1 mln zł 
oraz z budżetu Gminy Tryńcza 
w kwocie 1,1 mln zł.
- Staramy się każdego roku 
trzymać przyjętej wiele lat 
temu strategii zrównowa-
żonego rozwoju. Wykorzy-
stujemy dostępne środki 
zewnętrzne w możliwie naj-
większym zakresie, aby suk-
cesywnie realizować zapla-
nowane inwestycje. Bardzo 
dużym wsparciem są dla nas 
środki z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych – 
mówi wójt Ryszard Jędruch.
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GMINA TRYŃCZA - OD LAT 
STAWIAMY NA ROZWÓJ 

Budowa ścieżki rowerowej w Gniewczynie Łańcuckiej.

Budowa mostu na Wisłoku.

Budowa chodnika w Gorzycach.

Remont drogi powiatowej w Głogowcu.

Budowa kompleksu sportowego w Tryńczy.


