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„Punktem wyjścia każdego działania
społecznego – idąc za głosem nauczania
św. Jana Pawła II – powinno być dobro godziwe
(bonum honestum), które przejawia się w prawdzie,
miłości, wstrzemięźliwości, ofiarności, wyrzeczeniu,
i innych cnotach społecznie użytecznych.”
WSTĘP
Rozwijając wręcz ten nakaz z motto, w tym cnot społecznie użytecznych z arsenału dobra godziwego –
potrzeba byśmy stawali się ludźmi (społecznością) o wysokiej moralności, solidarności, nie zagłuszając głosu
sumienia, które jest istotnym warunkiem godziwego rozwoju w postępie kultury i cywilizacji.
W postępie rozwoju i jakości życia w naszej gminie, w okresie minionej kadencji (lata 2011-2014)
w jakimś wymiarze ma udział jej społeczność choćby w tak istotnej sprawie, jaką jest tworzenie przyjaznej
atmosfery dla władz samorządowych gminy, jakimi są Rada i wójt gminy w uzyskiwanych efektach rzeczowych i niematerialnych.
W poczuciu obowiązku i szacunku pozwalamy sobie poniżej opisać w niniejszym sprawozdaniu,
w syntetycznym ujęciu, dokonania za okres szóstej kadencji, które stały się już historią, oby chwalebną naszej
gminy. Poprzez opisane fakty – władze samorządowe gminy - rozliczają się z wyborcami z przyrzeczeń
danych u progu kadencji jesienią w roku 2010.
W całości opisanych niżej konkretnych efektów mają również swój niemały udział jednostki pomocnicze
(sołectwa) oraz liczne jednostki organizacyjne w strukturze gminy, a także istniejące organizacje pozarządowe
i inne siły społeczne. Motorem napędowym były władze samorządowe tj. Rada Gminy i wójt.

I. USTAWOWE ZADANIA GMINY. ORGANY WŁADZY GMINNEJ
Aby ułatwić czytelnikowi rozumienie kompetencji ustawowych zadań gminy – poniżej je prezentujemy.
Każdy poziom samorządu w Polsce (gminny, powiatowy, wojewódzki) ma ustawowo wyznaczone zadania
i kompetencje w granicach odrębności, których nie może przekraczać.

Zadania gminy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że
ogół mieszkańców zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Wspólnota ta uczestniczy w sprawowaniu władzy
publicznej, co jest wyrazem konstytucyjnej zasady
decentralizacji władzy publicznej, mającej na celu
umożliwienie społecznościom lokalnym bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie ich wspólnoty,
poprzez przejęcie zadań lokalnych niezastrzeżonych
z mocy prawa na rzecz innych podmiotów.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
mieszkańcy gminy z mocy prawa stanowią wspólnotę
samorządową.
Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego
o najszerszym zakresie kompetencji, bowiem ustawa
o samorządzie gminnym wprowadza domniemanie
właściwości gminy dla wszystkich spraw publicznych
o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie są one zastrzeżone
na rzecz innych podmiotów.
Gmina wykonuje dwa rodzaje zadań i są to:
- zadania własne, które mają na celu zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty,

- zadania zlecone - są to zadania z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych
oraz referendów.
Zarówno zadania własne jak i zlecone mogą mieć
charakter obowiązkowy, jeżeli ustawy obligują gminy
do ich wykonania oraz dobrowolny.
Zadania z zakresu administracji rządowej o charakterze dobrowolnym gmina może wykonywać na podstawie porozumień z organami tej administracji. Podobnie gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego
tj. powiatu i samorządu województwa na podstawie
porozumień zawartych z tymi jednostkami.
Zadania własne gminy określa ustawa o samorządzie
gminnym oraz ustawy szczegółowe. Należą do nich
w szczególności sprawy:

Biuletyn Informacyjny RG

3

Lp.

Obszar - sprawa

Zadania

1.

Ład przestrzenny

1. studium kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
3. decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

2.

Gospodarka nieruchomościami w tym
gospodarka leśna.

1.gospodarowanie nieruchomościami w tym: sprzedaż, zamiana, oddanie
w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, oddanie w trwały zarząd,
2.gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, ustalenie zasad
gospodarowania, odpłatności,
3.uwidacznianie prawa własności mienia komunalnego w księgach
wieczystych,
4. regulowanie stanu prawnego mienia gminnego,
5. gospodarowanie gminnym, zasobem leśnym.

3.

Ochrona środowiska, udostępnianie
informacji o środowisku i ochrona
przyrody.

1. ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrona przed
hałasem,
2. usuwanie azbestu,
3. wydawanie decyzji środowiskowych,
4.utrzymanie czystości i porządku w gminie w tym gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
5. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

4.

Ochrona zwierząt

1. opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

5.

Pomoc społeczna

1. zasiłki celowe i pomoc w naturze,
2. usługi opiekuńcze,
3. rodziny zastępcze,
4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
5. przeciwdziałanie alkoholizmowi,
6. aktywizacja bezrobotnych,
7. pomoc żywnościowa.

6.

Edukacja publiczna

1. prowadzenie szkól podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli,
2. dowóz uczniów,
3. stypendia.

7.

Kultura

1.prowadzenie instytucji kultury:
- biblioteki,
- centrum kultury

8

Kultura fizyczna

1. współpraca z organizacjami pozarządowymi –w zakresie sportu,
2. budowa , utrzymanie urządzeń sportowych.

9.

Gospodarka komunalna

1. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków,
2. zaopatrzenie w ciepło obiektów komunalnych,
3. utrzymanie zieleni,
4. utrzymanie czystości i porządku na mieniu gminnym,
5. remonty i odśnieżanie dróg,
6. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych.

10.

Infrastruktura

1. budowa, modernizacja, remonty dróg, placów, mostów, organizacja ruchu
drogowego,
2. budowa chodników.

11.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli

1. ochrona przeciwpożarowa,
2. ochrona przeciwpowodziowa.

12.

Promocja gminy

1. promocja gminy,
2. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

4
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Zadania zlecone

Lp.

Obszar - sprawa

Zadania

1.

Urząd Stanu Cywilnego

1. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
2. sporządzanie akt stanu cywilnego,
3. prowadzenie akt zbiorowych.

2.

Meldunki

1. dowody osobiste,
2. ewidencja ludności prowadzona w formie gminnych
zbiorów meldunkowych w systemie teleinformatycznym

3.

Działalność gospodarcza

1. wprowadzanie do CEIDG na wniosek przedsiębiorcy
wpisu, zmiany wpisu, informacji o zawieszeniu działalności, o wznowieniu działalności o wykreśleniu wpisu.

4.

Alkohole

1. wydawanie zezwoleń na sprzedaż.

5.

Akcyza dla rolników

1. prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

6.

Porządek publiczny
i bezpieczeństwo

1. zarządzanie kryzysowe,
2. obrona cywilna,
3. akcja kurierska,
4. kwalifikacja wojskowa,
5. świadczenia na rzecz obrony

7.

Opieka społeczna, świadczenia
rodzinne, alimenty, rodziny
wielodzietne

1. zasiłki stałe i okresowe,
2.zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne,
zasiłek opiekuńczy,
3. karta dużej rodziny,
4. świadczenia alimentacyjne,
5. asystent rodziny.

8.

Wybory i referenda

1. sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców,
2. organizacja i przeprowadzenie wyborów na obszarze
gminy, w związku z wyborami: do sejmu i senatu RP, Prezydenta RP, parlamentu europejskiego, wybory do rad
gmin, rad powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wybory wójta oraz referenda, i wybory ławników oraz wybory do izb
rolniczych.

9.

Infrastruktura- zadania realizowane na 1. budowa chodników w ciągu dróg krajowych, wojepodstawie zawartych porozumień z inny- wódzkich i powiatowych,
mi jednostkami samorządu
2. modernizacja i remont dróg powiatowych

W/w zadania gmina realizuje za pomocą jednostek organizacyjnych gminy oraz zleceniobiorców wyłonionych w drodze przetargów (zadanie nr 9).
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II. DZIAŁANOŚĆ RADY GMINY JAKO ORGANU UCHWAŁODAWCZEGO
Władze samorządowe gminy stanowią:
1. Rada Gminy jako władza uchwałodawcza,
2. Wójt Gminy jako władza wykonawcza.
Oba te organy władzy, aczkolwiek odrębnie wybierane, ściśle ze sobą współdziałają, mając na celu
dobro mieszkańców gminy – w wieloaspektowym
wymiarze. Współpraca ta była nacechowana spokojem, rozwagą i powagą. Panował duch służby i odpowiedzialności.
Skład osobowy wybranej Rady ukonstytuował się
jak niżej:
KONIECZNY Stanisław – przewodniczący Rady
Gminy, jej Prezydium oraz jako Członek Komisji ds.
Oświaty, Kultury i Sportu, nadto komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska
i Przeciwpożarowej,
JAKUBIEC Teofil – z-ca przewodniczącego Rady,
członek Prezydium Rady, przewodniczący Komisji
ds. Oświaty, Kultury i Sportu, v-ce przewodniczący
Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz przewodniczący
Komisji Nadzwyczajnej,
FLAK Leszek – z-ca przewodniczącego Rady, członek Prezydium Rady, członek Komisji ds. Rolnictwa,
Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciw
pożarowej oraz członek Komisji ds. Budżetu i Finansów.
GURAK Zbigniew - przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Budżetu i Finansów,
RZECZYCA Antoni – przewodniczący Komisji ds.
Budżetu i Finansów, członek Komisji ds. Oświaty,
Kultury i Sportu,
CEBULA Ryszard – przewodniczący komisji ds.
Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku

Konieczny Stanisław - Gniewczyna Łańcucka
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Publicznego, członek komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej,
KOSTUREK Stanisław - przewodniczący Komisji
ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej, członek Komisji ds. Budżetu i Finansów,
KOGUT Stanisław - członek Komisji ds. Budżetu
i Finansów oraz członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu,
NIŻNIK Janusz – członek Komisji ds. Oświaty,
Kultury i Sportu, oraz członek Komisji Rewizyjnej,
KORNAFEL Marta – z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji ds. Budżetu
i Finansów,
MAZUR Władysław – członek Komisji ds. Zdrowia,
Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego,
oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki
Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciw Pożarowej,
KORNAFEL Janusz – członek Komisji ds. Oświaty,
Kultury i Sportu oraz członek Komisji ds. Budżetu
i Finansów,
NIEMIEC Edward - członek Komisji ds. Zdrowia,
Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego,
członek ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej.
KORPETA Tadeusz - członek Komisji ds. Zdrowia,
Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego,
członek Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej.
DUŻY Helena – członek Komisji ds. Budżetu
i Finansów oraz członek komisji ds. Zdrowia, Opieki
społecznej, Ładu i Porządku Publicznego.

Jakubiec Teofil - Tryńcza
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Flak Leszek - Gorzyce

Gurak Zbigniew - Gniewczyna Tryniecka

Rzeczyca Antoni - Gniewczyna Łańcucka

Ryszard Cebula - Tryńcza

Kosturek Stanisław - Ubieszyn

Kogut Stanisław - Gniewczyna Łańcucka

Niżnik Janusz - Gorzyce

Kornafel Marta - Głogowiec

Mazur Władysław - Gniewczyna Łańcucka

Kornafel Janusz - Jagiiełła
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Niemiec Edward - Gniewczyna Tryniecka
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Korpeta Tadeusz - Jagiełła

Biuletyn Informacyjny RG

Duży Helena - Wólka Małkowa

W okresie w/w kadencji Rada odbyła 51 sesji Rady
Gminy, w tym 4 uroczyste - wyjazdowe i 8 nadzwyczajnych.
Rada obradowała średnio, co 4 tygodnie:
• średnia frekwencja wynosiła 91,4%,
• podjęto 384 uchwał,
• na sesjach gościliśmy szefów Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowego Zespołu Doradców w Przeworsku, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku,
Izby Rolniczej, Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku oraz Komisariatu z Sieniawy, posłów i senatora RP, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, funduszu samorządowego, księdza
z Jagiełły będącego na misjach w Kanadzie.
Gościem sesji był również prezydent gminy
Gossau ze Szwajcarii, Thomas Binder.
Na sesje uroczyste tradycyjnie zapraszano przedstawicieli współpracujących z gminą instytucji.
Ważniejsza tematyka obrad sesji:
• coroczne uchwalanie budżetu, jego liczne zmiany
oraz rozliczanie poziomu jego wykonanie wraz
z podjęciem stanowiska w sprawie absolutorium
wójta gminy,
• coroczne uchwalanie podatków i opłat w tym za
wodę, ścieki i śmieci,
• udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej powiatowi i województwu na realizację przez nich zadań /szczególnie drogowych/ na terenie gminy,
• uchwały dotyczące sprzedaży i nabywania działek,
dzierżawienie działek i pomieszczeń gminnych,

•

analiza funkcjonowania oświaty, kultury i sportu,
opieki społecznej, ładu i porządku publicznego,
bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego,
• analiza funkcjonowania jednostek podległych Radzie Gminy,
• uchwalanie porozumień o współpracy z innymi
jednostkami.
Wśród wielu ważnych podjęte zagadnienia to:
• wytypowanie wsi Ubieszyn, Gorzyce i Gniewczyny Łańcuckiej do udziału w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi. W ramach tego programu buduje się grzybek w Gniewczynie Łańcuckiej.
• dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
oraz usuwanie eternitu w gospodarstwach indywidualnych,
• wydzielanie funduszu sołeckiego dla poszczególnych wsi,
• przyjęcie programu opieki nad zwierzętami oraz
zapobieganie ich bezdomności,
• zarządzenie wyborów uzupełniających sołtysa wsi
Gorzyce,
Ważniejsze uchwały:
• przystąpienie do nowelizacji statutów sołectw
i powołanie komisji do ich opracowania,
• zmiany planów przestrzennej zabudowy gminy
i odnowy wsi,
• przystąpienie do Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz przyjęcie jego programu w zakresie strategii i rozwoju gospodarczego, w tym
naszej gminy.

III. DZIAŁALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI RADY ORAZ JEJ PREZYDIUM
Równie intensywnie pracowały stałe Komisje • Komisja ds. Zdrowia i Opieki Społecznej prowaRady Gminy. Wszystkie komisje, merytorycznie
dziła uzgodnienia w sprawie powstania gabinetu
stosownie do swej regulaminowej tematyki analizorehabilitacyjnego w Tryńczy oraz zapobieganiu
wały i opiniowały materiały i projekty uchwał na
zagrożeniom patologicznym. Dbała o zapewnienie
sesje rady gminy.
dożywiania dzieci w szkołach.
• Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu RG przePonadto poszczególne komisje zajmowały się:
prowadziła wizytację wszystkich placówek szkol• Komisje ds. Rolnictwa i Opieki Społecznej włąnych pod kątem bezpieczeństwa w szkołach oraz
czyły się w akcję usuwania skutków nawałnicy
poziomu odpowiedzialności i zaradności kierowz gradobiciem, jaka nawiedziła wsie Tryńcza,
nictwa szkół w pokonywaniu różnorodnych trudUbieszyn i Wólka Małkowa w 2013 r. Dokonały
ności oraz funkcjonowania opieki przedszkolnej.
one oceny skutków nawałnicy w poszczególnych
Sporządziła raporty obrazujące potrzeby remontogospodarstwach i podjęły stanowiska w sprawie
we i zakupowe dla poszczególnych szkół. Ponadto
rozwiązywała problemy natury finansowo-bytowej
wsparcia rodzin najbardziej poszkodowanych
pomocą finansową, rzeczową i usługową.
placówek szkolnych oraz się z poziomem naucza• Komisja Rolna wiele uwagi poświęciła również
nia w szkołach. Zajmowała się również poziomem
sprawom utrzymania dróg w gminie. Organizowafunkcjonowania Trynieckiego Centrum Kultury
ła spotkania z zarządcami dróg krajowych, wojei Gminnej Biblioteki Publicznej oraz sportu Ludowódzkich i powiatowych w zakresie ich utrzymawych Klubów Sportowych pod kątem realizacji
przez nich zadań merytorycznych.
nia i remontów. Wiele uwagi poświęciła również
rozwiązaniu problemu usuwania śmieci i eternitu.
• Komisja ds. Budżetu i Finansów RG czuwała nad
Biuletyn Informacyjny RG
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prawidłową gospodarką finansową w gminie oraz
umiarkowaną polityką podatkową w stosunku do
podatków lokalnych i opłat. Praca Komisji koncentrowała się głównie w zakresie opiniowania
projektów budżetów rocznych oraz ich koniecznych zmian w trakcie realizacji, w tym wieloletniej
prognozy finansowej, poziomu deficytu i zadłużenia.
Łącznie wszystkie komisje odbyły 78 posiedzeń,
16 kontroli, przy średniej frekwencji 81%, średnio co
2 tygodnie pracowała któraś z komisji.
Należy wspomnieć, że w tej kadencji zostało powołane Prezydium Rady Gminy, które wspierało Wójta
Gminy w realizacji zadań gminnych - zwłaszcza pilnych. Ogółem odbyło 7 spotkań w tym zakresie.
Rada Gminy powołała komisję nadzwyczajną ds.
nowelizacji statutów sołeckich. Komisja pracowała
pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Pana Teofila Jakubca w 8 osobowym składzie.

Komisja bardzo głęboko zaangażowała się w merytoryczne opracowanie nowych projektów ramowych
statutów sołeckich dla każdego z sołectw opracowując w tym zakresie harmonogram działań z uwzględnieniem ich konsultacji społecznej.
Działania te były bardzo wysoko zaawansowane.
Przygotowano wiele pomocniczych materiałów do
opracowania statutów, jak też sposobu ich konsultowania i form wdrażania w życie.
Komisja odbyła w tym względzie 6 protokołowanych posiedzeń na przestrzeni 2011 i 2013 roku. Jej
prace wstrzymano w 2013 r. gdyż uznano, że obecnie
obowiązujące statuty sołectw nie utrudniają im jeszcze wykonywania swej funkcji i mogą nadal obowiązywać.
Finalizacja wprowadzenia nowych statutów nastąpi
w kolejnej VII kadencji Rady Gminy.

IV. DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA, JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO
Podstawowym prawem
i obowiązkiem Wójta jest
wykorzystanie uchwał Rady
Gminy oraz administrowanie
gminą przy pomocy podległego mu Urzędu Gminy
oraz jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Jest
więc na co dzień gospodarzem gminy.
O ile Rada Gminy obradowała średnio co 4 tygodnie,
a średnio co niespełna 2 tygodnie obraduje odpowiednia Komisja, to wójt pracuje
codziennie w nienormowanym czasie pracy. Praktycznie jednak jego zaangażowanie znacznie przekracza normowany czas pracy, a gotowość i konkretne przypadki w pełnieniu funkcji
w każdej porze doby, w zależności od występujących
potrzeb jest godna podziwu i uznania.
Uczestniczył bardzo aktywnie we wszystkich
sesjach Rady i posiedzeniach Komisji. Przy pomocy
podległej mu administracji przedstawia projekty
uchwał i materiały stanowiące przedmiot obrad Rady
- uprzednio opiniowane przez odnośne Komisje. Sam
dobiera metody, organizację pracy i podejmuje optymalne decyzje, zmierzając do wykonania uchwał
Rady.
Wzrastająca energia i doświadczenie oraz przekonanie o słuszności realizowanych zadań przyniosła
oczekiwane przez społeczność gminną efekty, oczy10

wiście w ramach możliwości ujętych w budżetach
rocznych.
Roczne budżety wyrażone pieniężnie oraz towarzyszące im integralnie opisy zadań rzeczowych, jak
też spraw niematerialnych, stanowią kanwę działalności wójta. Poszczególne lata mijającej kadencji
zamykały się dużymi sukcesami w wykonywaniu
zadań, za co wójt otrzymywał wysoką ocenę kontrolującej go Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium, które udziela mu Rada Gminy, po
niezgłaszaniu uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Rokrocznie zdobywał tytuł gminy Fair Play,
a nadto uznanie władz wojewódzkich. Najbardziej go
jednak satysfakcjonuje uznanie i zadowolenie społeczne mieszkańców gminy.
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4.1. Realizacja uchwalonych budżetów gminy z okresu VI kadencji.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest
uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi roczny plan dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Na wójcie, jako organie wykonawczym jednostki samorządu
terytorialnego, spoczywa obowiązek wykonania
budżetu.
Źródła dochodów budżetu gminy.
Dochody podatkowe budżetu gminy to przede
wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych
na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych.
Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości,
od środków transportowych, od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony

w formie karty podatkowej. Ważnym źródłem dochodów gminy są tzw. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Obok
wpływów z podatków, dochodami własnymi budżetu
gminy są także opłaty: skarbowa, eksploatacyjna.
Wśród dochodów o charakterze majątkowokapitałowym należy wyróżnić przede wszystkim
wpływy z majątku gminy (z jego sprzedaży, najmu,
dzierżawy).
Do dochodów gminy należą także: subwencja
ogólna oraz dotacje celowe. Subwencja ogólna dla
gmin podzielona jest na części: wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową. Subwencje przeznaczone
są na finansowanie zadań własnych, natomiast dotacje służą finansowaniu zarówno zadań własnych, jak
i zadań zleconych.

Syntetyczne budżety Gminy Tryńcza w tys. zł.
Lp.

Dochody/Wydatki

30.09.2010 r.

31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

30.09.2014 r.

1
1.1
1.1.1

Dochody ogółem
Dochody bieżące
Procentowy udział
doch. bież. w dochodach ogółem
Dotacje

15 720
15 395
97,93

32 101
30 158
93,95

26 773
25 671
95,88

25 716
25 362
98,62

19 357
14 955
77,26

3 255

4 391

5 166

5 084

3 283

20,71

13,68

19,30

19,77

16,96

7 923

10 617

9 858

10 214

7 240

50,40

33,07

36,82

39,72

37,40

4 542
28,89

17 093
53,25

11 749
43,88

10 418
40,51

8 834
45,64

325
2,07

1 943
6,05

1 102
4,12

354
1,38

4 402
22,74

15 816

29 529

25 115

25 936

19 847

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

Procentowy udział
dotacji w dochodach
ogółem
Subwencje

2

Procentowy udział
subwencji w dochodach ogółem
Pozostałe dochody
Procentowy udział
pozostałych dochodów w dochodach
ogółem
Dochody majątkowe
Procentowy udział
dochodów majątkowych w dochodach
ogółem
Wydatki ogółem

2.1

Wydatki bieżące

13 418

19 842

21 557

21 523

11 313

2.1.1

Procentowy udział
wyd. bież. w wydatkach ogółem
Wydatki majątkowe
Procentowy udział
wyd. majątkowych
w wyd. ogółem

84,84

67,19

85,83

82,99

57,0

2 398
15,16

9 687
32,81

3 558
14,17

4 413
17,01

8 534
43,0

1.4
1.4.1

1.5
1.5.1

2.2.
2.2.1
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2.3

Wydatki na zadania
zlecone

3 255

4 341

4 532

4 699

3 209

2.3.1

Procentowy udział
wyd. na zad. zlecone
w wyd. ogółem
Wydatki na kulturę
(Biblioteka, TCK)
Procentowy udział
wyd. na kulturę
w wyd. ogółem
Wydatki na oświatę
Procentowy udział
wyd. na oświatę
w wyd. ogółem
Pozostałe wydatki

20,58

14,7

18,05

18,12

16,17

523

467

538

596

659

3,31

1,58

2,14

2,30

3,32

5 873
37,13

10 358
35,08

10 768
42,87

8 692
33,51

8 347
42,06

6 165

14 363

9 277

11 949

7 632

2.4
2.4.1

2.5
2.5.1

2.6

2.6.1

Procentowy udział
pozostałych wyd. w
wyd. ogółem

38,98

48,64

36,94

46,07

38,45

3.

Deficyt

96

0

0

220

490

4.

Nadwyżka

0

2 572

1 658

0

0

5.

Spłaty kredytów

1 492

2 909

1 340

2 285

1 613

6.

Przychody

2 073

36 ,0

0,0

2 612

2 500

7.

Rozchody

1 492

2 909

1 340

2 285

1 613

8.

Zadłużenie

8 659

5 517

4 177

4 192

5 080

9.

Procentowe zadłużenie w stosunku do
dochodów

55,08

17,19

15,60

16,3

26,24

10.

Procentowa górna
granica zadłużenia
w stosunku do dochodów zgodna z
ustawą o fin. publicznych

60

60

60

60

60

Zakres i charakter dochodów budżetu gminy
warunkuje możliwość realizacji jej zadań. Realizacja
inwestycji z udziałem środków zewnętrznych ma niewątpliwy wpływ zarówno na wielkość dochodów,
wydatków jak i poziom zadłużenia. Większość wniosków wymaga zaangażowania środków własnych
a po zakończeniu i rozliczeniu zadania następuje ich
refundacja.
Znaczący wzrost wydatków na kulturę w 2014 r.
wynika z realizacji wniosków na imprezy kulturalne,
których refundacja nastąpi pod koniec roku. Należy
zwrócić uwagę również na poziom zadłużenia na
12

koniec III kwartału 2014 r. Na koniec roku wskaźnik
ten będzie na poziomie 18%, gdyż nastąpi refundacja
środków za zrealizowane wnioski, w związku z czym
dochody wykonane będą większe.
Nad prawidłową gospodarką finansami gminy nadzór sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Ustawowym obowiązkiem wójta jest przedstawienie RIO
oraz radnym wykonania budżetu po zakończeniu półrocza oraz roku. Na przestrzeni omawianej VI kadencji, każdorazowo opinia RIO w sprawie wykonania
budżetu była pozytywna, jak również Rada Gminy
jednogłośnie udzielała absolutorium dla wójta.
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4.2. Rozwój infrastruktury w gminie
I. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej
w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
i Gniewczyna Tryniecka – Zawisłocze
Rezultat:
• 5 285 m sieci grawitacyjnej,
• 5 757 m kolektora tłocznego,
• 9 przepompowni wraz z przepięciem
i włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej o długości 1271 m.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla nowopowstałych osiedli
•
•
•

Ubieszyn pod lasem (2010),
Gniewczyna Łańcucka – do FW i Zakręcie,
Gniewczyna Tryniecka – nowe osiedle
„Piaski”,
• Wólka Ogryzkowa – nowe osiedle,
• Gorzyce – od stacji paliw w kier. Jagiełły.
3. Modernizacja
w Jagielle

stacji

uzdatniania

wody

Rezultat:
• zakup nowej szafy sterowniczej,
• zakup agregatu prądotwórczego.

II. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
1. Budowa sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem do Zespołu Szkół w Gorzycach
Rezultat:
sala gimnastyczna o wym. 32 x 27 m,
zaplecze i łącznik,
dwie sale korekcyjne,
galeria widokowa nad korytarzem zaplecza,
pomieszczenia socjalne dla uczniów,
sanitariaty i magazyny.

•
•
•
•
•
•
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2. Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012” w Gniewczynie Łańcuckiej

Rezultat:
• boisko do piłki nożnej (nawierzchnia ze
sztucznej trawy),
• boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia poliuretanowa),
• zaplecze modułowe.

3. Budowa składanego sezonowego lodowiska
w ramach programu „Biały Orlik”
w Tryńczy

Rezultat:
• składane lodowisko sezonowe o wymiarach
18 x 30 m wraz z wyposażeniem.

4. Modernizacja stadionu LKS „San” Gorzyce

Rezultat:
• nowe trybuny,
• docieplenie i elewacja ścian szatni,
• wymiana okien, drzwi i dachu na budynku
szatni,
• ogrodzenie,
• piłkochwyty,
• wiaty dla sportowców,
• uporządkowany teren wokół obiektu.

14
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5. Remont stadionu LKS
w Gniewczynie Trynieckiej

„Huragan”

Rezultat:
• nowe trybuny,
• remont szatni,
• utwardzenie terenu kostką,
• montaż oświetlenia.

6. Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Głogowiec, Wólka Małkowa
i Wólka Ogryzkowa

Rezultat:
• trzy boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową.

7. Przebudowa dachu na obiekcie komunalnym wraz z utwardzeniem placu oraz budową oświetlenia w miejscowości Tryńcza
Rezultat:
nowy dach,
ocieplenie i elewacja zewnętrzna,
utwardzony i zagospodarowany plac wokół
budynku,
• oświetlenie uliczne.
•
•
•
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8. Zwiększenie aktywności mieszkańców wsi
Jagiełła poprzez budowę sali gimnastycznej
i boiska sportowego

Rezultat:
• sala gimnastyczna o wymiarach 13 x 16 m,
• boisko wielofunkcyjne o wymiarach
19 x 32 m.

9. Zakup wyposażenia do Wiejskich
Domów Kultury w miejscowościach
Jagiełła, Tryńcza, Wólka Ogryzkowa, Wólka Małkowa

Rezultat:
Jagiełła: 25 stołów, 150 krzeseł,
Tryńcza: 25 stołów, 150 krzeseł,
W. Małkowa: 12 stołów, 80 krzeseł,
W. Ogryzkowa: 13 stołów, 80 krzeseł.

•
•
•
•

10. Rozbudowa i nadbudowa remizy OSP
w Tryńczy
Rezultat:
przebudowany i wymieniony dach,
stanowiska garażowe dla samochodów,
wykonana elewacja zewnętrzna.

•
•
•
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11.Budowa spływu kajakowego na rz. Wisłok
w Gminie Tryńcza

Rezultat:
• zakup 20 kajaków 2 – osobowych,
• zakup 10 kajaków 1 – osobowych,
• zakup 50 kamizelek asekuracyjnych,
• zakup 50 wioseł.

12.Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie gminy
Tryńcza

Rezultat:
• budowa budynku wielofunkcyjnego przy ZS
w Tryńczy z przeznaczeniem na cele
dydaktyczne, kulturalne i sportowe,
• adaptacja i wyposażenie pracowni astronomicznej w ZS w Tryńczy,
• adaptacja i wyposażenie pracowni plastycznej w ZS w Tryńczy,
• adaptacja sal na potrzeby przedszkola w ZS
w Tryńczy,
• montaż sufitu akustycznego w hali
widowiskowo – sportowej w Tryńczy.

1 3 . Zak u p s am o ch o d u 9 -o s o b o we g o
„mikrobus” przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych.
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14. Montaż platformy schodowej

Platforma przy budynku GOPS w Tryńczy

Platforma przy budynku GOPS w Tryńczy

15.Zakup sprzętu na potrzeby Komunalnego
Zakładu Budżetowego Gminy Tryńcza
•

ciągnik New Holland

•

przyczepa ciągnikowa

18
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•

rębak do gałęzi,

•

traktorek do odśnieżania .

16.Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza

GOPS w Tryńczy
• wymiana okien,
• ocieplenie ścian i stropu,
• wykonanie elewacji zewnętrznej.

WDK i OSP w Głogowcu
wymiana okien i drzwi,
ocieplenie ścian i stropu,
wykonanie elewacji zewnętrznej.

•
•
•
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WDK i OSP w Gorzycach
wymiana okien i drzwi,
ocieplenie ścian i stropu,

WDK i OSP w Ubieszynie
• wymiana okien,
• ocieplenie ścian i stropu,

•
•

Zespół Szkół w Gorzycach
• wymiana okien,
• ocieplenie ścian i stropu,

WDK w Gniewczynie Trynieckiej
• wymiana okien i drzwi,
• ocieplenie ścian i stropu,

WDK w Wólce Małkowej
• wymiana okien,
• ocieplenie ścian i stropu,

Szkoła Podstawowa w Ubieszynie
• wymiana okien.

20
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Urząd Gminy w Tryńczy
• wymiana okien,
• montaż kogeneracyjnej pompy ciepła.

OSP w Gniewczynie Trynieckiej
• wymiana drzwi garażowych.

17.Remont stadionu LKS „Wisłoczanka” Tryńcza
Rezultat:
• nowe trybuny,
• wiaty dla sportowców,
• nowy dach na szatni,
• elewacja szatni,
• utwardzony teren.

OSP w Gniewczynie Łańcuckiej
• wymiana drzwi garażowych.

18.Remont stadionu LKS „Zorza” Jagiełła

Rezultat:
• odnowiony budynek szatni,
• zamontowane łapacze,
• wiaty dla sportowców,
• przygotowany projekt trybun.
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III. INFRASTRUKTURA DROGOWA
1. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych:

2. Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych:

•

droga gminna Gorzyce – Cierpisze – nawierzchnia
asfaltowa na dł. 1200 mb,
• drogi gminne w miejscowości Jagiełła „Do zlewni
Mleka” 440 mb, „Pod Lasem” 800 mb,
„Niechciałki” 990 mb - nawierzchnia asfaltowa,
• drogi gminne w m. Tryńcza i Ubieszyn –
nawierzchnia asfaltowa na długości 1820 mb.

•

droga gminna Gniewczyna Łańcucka – Gliniki –
440 mb,
• droga gminna Tryńcza – Zawisłocze - 600 mb,
• droga gminna Głogowiec – Kraszaki – 540 mb,
• droga gminna Gorzyce – Borki – 670 mb.

3. Ilość wyremontowanych dróg w latach 2011 – 2014 w poszczególnych miejscowościach
l.p.

miejscowość

rodzaj nawierzchni
masa mineralno
– bitumiczna

skropienie przy
użyciu emulsji i
grysów

tłuczeń kamienny

Łącznie
[km]

1.
2.

Głogowiec
Gniewczyna Łań.

1,3 km
7,0 km

0,8 km
3,7 km

1,1 km

2,1
11,8

3.
4.
5.
6.
7.

Gniewczyna Tryn.
Gorzyce
Jagiełła
Tryńcza
Ubieszyn

1,1 km
1,8 km
3,5 km
2,6 km
1,6 km

1,5 km
3,7 km
2,7 km
2,7 km
2,0 km

2,3 km
1,0 km
3,2 km
1,2 km

2,6
7,8
7,2
8,5
4,8

8.
9.

Wólka Małkowa
Wólka Ogryzkowa

1,5 km
0,6 km

0,2 km
0,8 km

0,2 km
0,6 km

21,0 km

18,1 km

9,6 km

1,9
2,0
48,7

Łącznie
4. Współpraca z Powiatem Przeworskim:
•
•
•

wykonane nakładki na drogach powiatowych w m. Gorzyce, Tryńcza i Głogowiec,
przebudowane drogi powiatowej relacji Gorzyce – Gniewczyna i Gniewczyna – Świętoniowa - 14 km,
budowa ciągu pieszo – rowerowego do FW w Gniewczynie Łańcuckiej – 1,5 km.

5. Budowa parkingu wraz z oświetleniem
przy cmentarzu w Gniewczynie Łańcuckiej.
Rezultat:
• 111 miejsc parkingowych w tym 3 dla osób
niepełnosprawnych,
• droga dojazdowa i wyjazdowa,
• oświetlenie alei.

22
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6.

Budowa parkingu przy kościele
w Wólce Małkowej

Rezultat:
• 26 miejsc parkingowych

Gniewczyna Łańcucka

Gorzyce

Tryńcza

Ubieszyn
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Gniewczyna Tryniecka

Głogowiec

Jagiełła

Wólka Ogryzkowa

IV. ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA OSP
• zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki OSP
w Głogowcu,
• zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki OSP
w Gniewczynie Łańcuckiej,
• zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki
OSP w Gniewczynie Trynieckiej,
• zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki OSP
w Ubieszynie,

•

zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki OSP
w Tryńczy,
• zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP
w Tryńczy,
• zakup motopompy TOHATSU dla OSP w Tryńczy,
• wyposażenie jednostek w mniejszy sprzęt
ratowniczo - gaśniczy oraz umundurowanie.
24
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V. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW
•
•
•
•

1. Chodniki przy drodze krajowej
• Gorzyce – 237 mb.
2. Chodniki przy drodze wojewódzkiej
• Ubieszyn (do ronda) – 770 mb.

Jagiełła - 700 mb,
Ubieszyn - 650 mb,
Tryńcza - 1380 mb,
Gniewczyna Łańcucka - Zakręcie - 2936 mb.

4. Chodniki przy drogach gminnych
Tryńcza (za UG) - 500 mb,
Gniewczyna Tryniecka (Białobrzeżki) - 60 mb.

•
•

3. Chodniki przy drogach powiatowych
• Gorzyce - 400 mb,
VI. OŚWIETLENIE ULICZNE
L.p.
GŁOGOWIEC
1.
Kraszaki
2.
przy kościele

lokalizacja

ilość lamp
12
2

GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA
1.
ul. Fabryczna

29

2.

11

parking i aleja do cmentarza

GNIEWCZYNA TRYNIECKA
1.
ul. Zbożowa c.d.
2.
Białobrzeżki
GORZYCE
1.
droga powiatowa Gorzyce – Gniewczyna
2.

Podłuże

5
5
29
2

JAGIEŁŁA
1.
boisko wielofunkcyjne
2.
Droga „Do Lasu”
3.
„przez wieś”

3
5
3

TRYŃCZA
1.
ul. Lubelska (wymiana)
2.
do szkoły
3.
za KZB
4.
ul. Słowackiego
5.
Podwólcze
6.
Zawisłocze

23
6
6
2
1
1

UBIESZYN
1.
Wątok
2.
do Tartaku

14
2

WÓLKA MAŁKOWA
1.
ul. Kościelna

4

RAZEM

165
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4.3. Osiągnięcia w oświacie, wychowaniu i opiece szkolnej
Oświata w gminie Tryńcza to sieć 5 szkół z czego
3 to zespoły szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
Zespół Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Jagielle. W ostatnich czterech latach obiekty
szkolne zostały doposażone w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, oprócz tego stworzono
dzieciom i młodzieży świetną bazę sportową składającą się z 3 nowoczesnych
hal sportowych w Tryńczy, Gniewczynie
Łańcuckiej, Gorzycach i jednej sali sportowej w Jagielle. Przy zespołach szkół
powstały boiska Orlik 2012, gdzie na
okres od marca do listopada zostali zatrudnieni animatorzy. Jako jedna z niewielu gmin wiejskich na Podkarpaciu
możemy pochwalić się „Biały Orlikiem”,
czyli sztucznym lodowiskiem, które na
okres zimowy jest rozkładane Dzięki tej
nowoczesnej bazie dzieci i młodzież ma
doskonałe warunki do uprawiania sportu,
a efekty są widoczne każdego roku.
Drużyna chłopców z Tryńczy wywalczyła tytuł Wicemistrza Polski w rozgrywkach futsalowych U-14.

Z roku na rok poprawia się też baza dydaktyczna.
Szkoła w Gniewczynie w ramach programu „Cyfrowa
szkoła” wzbogaciła się 24 laptopy i 7 tablic interaktywnych. Dodatkowo tablice interaktywne zostały
zakupione do szkół w Gorzycach i Tryńczy. Praca

Wynik staninowy (w dziewięciostopniowej skali) sprawdzianu
poszczególnych szkół podstawowych w latach 2011-2014

Część humanistyczna

26

edukacyjna z uczniami przynosi pożądane efekty, ponieważ uczniowie zajmują czołowe miejsca w wielu
konkursach przedmiotowych. W związku z faktem, że po raz kolejny zmieniła
się podstawa programowa kształcenia
ogólnego, a wraz z nią liczba godzin
na jej realizację, organ prowadzący
w kolejnych latach przyznawał godziny
na realizację zadań spoza podstawy.
Szeroka jest w naszych szkołach oferta
zajęć pozalekcyjnych np. koła taneczne,
zajęcia artystyczne, koła przedmiotowe,
podczas których uczniowie mogą rozwijać własne zainteresowania. Wyniki
dydaktyczno- wychowawcze przedstawiane są Komisji Oświaty Kultury
i Sportu oraz prezentowane Radzie
Gminy podczas sierpniowej sesji i podlegają opinii.
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Część matematyczno- przyrodnicza

Wyniki staninowe egzaminu gimnazjalnego
wg nowej formuły– język polski

Wyniki staninowe egzaminu gimnazjalnego- wos/historia

Wyniki staninowe egzaminu gimnazjalnego – matematyka

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – przyroda

Każdego roku szkoły przystępują do programów,
w ramach których realizują projekty związane ze
zdrowym żywieniem, bezpieczeństwem i profilaktyką. Te programy to min. „Owoce w szkole”,
„Szklanka mleka”, ze środków Agencji Rynku Rolnego, nauka pływania ze środków GOPS przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową. Szkoły
współpracują z
Poradniami
Psychologiczno–
Pedagogicznymi w celu realizacji zaleceń w pracy
z uczniem dysfunkcyjnym wymagającym dodatkowych zajęć rewalidacyjnych bądź korekcyjnych.
Zmiany prawa oświatowego spowodowały, że obowiązkiem przygotowania przedszkolnego zostały

objęte również dzieci pięcioletnie. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w miarę posiadanych miejsc w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przyjmowane są też dzieci
młodsze.
W celu zdobywania środków pozabudżetowych do
życia powołano dwa stowarzyszenia, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tryńcza oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły – z inicjatywą powołania stowarzyszenia wyszła dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna
i rodzice Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej.
Zawiązała się również grupa nieformalna pod nazwą
Pasjonaci historii, która to grupa pozyskała środki
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację
projektu „Historia mojej miejscowości- By czas nie
zaćmił i niepamięć”. We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, w ramach funduszy PROW został
zrealizowany projekt pod nazwą „Edukacyjny Ogródek Astronomiczny w Tryńczy”. Przed szkołą zamontowane zostały instalacje planet Układu Słonecznego,
zegar słoneczny, a także zakupiony został specjalistyczny sprzęt do obserwacji nieba, taki jak teleskop
numeryczny, lunety, lornetki i obrotowe mapy nieba.
Wypożyczając sprzęt, uczniowie mogą obserwować
zachodzące w przestrzeni zjawiska.
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4.3.1. Zrealizowane zadania remontowo-inwestycyjne w oświacie
•

stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Rok 2010
docieplenie budynku i wykonanie elewacji,
1. Oddanie do użytku sali gimnastycznej i zaplecza
w Ubieszynie: docieplenie stropu, wymiana
w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Jastolarki okiennej,
gielle,
2. Remont 6 sal i pomieszczeń piwnicznych w szkole
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jagielle,
w Ubieszynie: wymiana podłóg, cyklinowanie,
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ubieszynie,
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw
malowanie,
w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej.
3. Remont hali sportowej w Gniewczynie: wymiana
koszy do piłki koszykowej, malowanie, wymiana
kotary grodzącej,
• Rok 2011
1. Remont budynku szkoły części A w Tryńczy 4. Remont placu szkolnego: wyłożenie kostką brukoi zakup mebli,
wą, zakup stojaków na rowery, montaż bramki
i utwardzenie miejsca na stojaki dla rowerów,
2. Zakup i montaż sztucznego lodowiska „Biały
Orlik” przy Zespole Szkół w Tryńczy,
5. Wymiana instalacji wodnej i rur instalacji ppoż.
3. Zakup łyżew i półek na wyposażenie wypożyczaloraz skrzynek hydrantowych, remont kuchni
ni,
w Jagielle,
4. Zakup i montaż kontenera do przechowywania 6. Adaptacja strychu w budynku Zespołu Szkół
rolby,
w Tryńczy na pracownię plastyczną i fizyczno5. Rozpoczęcie budowy hali sportowej w Gorzycach.
astronomiczną oraz budowa budynku stołówki
szkolnej wraz z zapleczem,
7. Doposażenie Zespołów Szkół w pomoce dydak• Rok 2012
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska w ramach protyczne takie jak: tablety, tablice interaktywne, programu „Moje boisko 2012” w Gniewczynie
Łańcuckiej i zaplecza szatni,
2. Zainstalowanie platformy do przemieszczania się
osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej,
3. Oddanie do użytku hali sportowej przy Zespole
Szkół w Gorzycach wraz z wyposażeniem sali
w sprzęt sportowy oraz wyposażeniem zaplecza,
4. Budowa parkingu i chodników wokół hali
w Gorzycach,
5. Malowanie dachu na szkole w Gorzycach,
6. Remont biblioteki w Jagielle i jej doposażenie,
7. Przystosowanie pomieszczenia garażowego
na szatnię lodowiska.
jektory w ramach realizowanego przez Gminę pro• Rok 2013
jektu „Podniesienie jakości i warunków kształcenia
1. Remont 4 sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Gniew Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza”.
wczynie Łańcuckiej (wymiana podłóg, instalacji
elektrycznej, szpachlowanie, malowanie) i zakup
ławek, krzeseł i mebli,
2. Montaż platformy schodowej dla osób niepełno- 4.3.2 Zrealizowane projekty i wyposażenie
w pomoce dydaktyczne
sprawnych w szkole w Gniewczynie Łańcuckiej,
3. Zakup mebli do stołówki i oddziału zerowego 1. W latach 2010/2011 i 2011/2012 Podkarpackie
w Zespole Szkół w Gorzycach,
Ośrodki Przedszkolne – 7 punktów przedszkol4. Budowa boisk do piłki plażowej w Tryńczy,
nych dla dzieci od 3-6 roku życia. W ramach pro5. Rozpoczęcie termomodernizacji budynków szkół:
jektu pozyskano wyposażenie przedszkoli, tj. stoli- w Gorzycach: dobudowa dachu nad stołówką.
ki, krzesełka, pomoce dydaktyczne,
2. W roku szkolnym 2011/2012 projekt systemowy
• Rok 2014
pn. Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III
1. Dokończenie prac związanych z termomodernizaw szkołach podstawowych Gminy Tryńcza. Ideą
cją budynków szkół: w Gorzycach: docieplenie
projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych
28
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3.

4.
5.

6.

7.

dzieci młodszych poprzez organizację zajęć poza- 4.3.3. Ważne wydarzenia organizowane
lekcyjnych
rozwijających
zainteresowania
w szkołach
i wyrównujących u uczniów deficyty wiedzy.
Dzięki projektowi pozyskano środki dydaktyczne, Każdego roku w poszczególnych szkołach dyrektorzy
wraz z gronem pedagogicznym i w porozumieniu
takie jak gry dydaktyczne, sprzęt audio.
z radami rodziców opracowują harmonogramy pracy
szkół. Oprócz cyklicznych imprez takich jak:
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Patrona szkoły,
• Gminne turnieje, zawody sportowe i konkursy,
• Akademie z okazji świąt narodowych i rocznic:
3 maja, Dzień Papieski, Święto odzyskania przez
Polskę Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej,
Pasowanie na pierwszaka, Mikołajki, Szkolne wigilie,
Wojewódzki Przegląd w Hołdzie Janowi Pawłowi II.
Szkoły uczestniczą się w realizacji akcji ogólnopolskich i ministerialnych takich jak: Głośne
czytanie, Narodowe Czytanie, WF z klasą, Szkoła
w Ruchu, Szkoła Współpracy.
W roku szkolnym 2012/2013 projekt pilotażowy
„Cyfrowa szkoła” zrealizowany przez Zespół
Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. W ramach projektu pozyskano 24 komputery przenośne dla
uczniów, komputery przenośne dla nauczycieli,
7 tablic interaktywnych, ksero i projektor,
W 2013 r. zakupiono do szkół w Tryńczy i Gorzycach tablice interaktywne,
W roku 2014 przy Zespole Szkół w Tryńczy
powstał „Edukacyjny Ogródek Astronomiczny”,Każdego roku realizowany jest projekt Animator Moje Boisko 2012, dzięki któremu pozyskiwane jest 50% dofinansowania na zatrudnienie
animatorów na Orlikach,
Uczniowie i nauczyciele włączają się organizację
Od września 2014 we wszystkich szkołach rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Mały Mistrz” dla imprez dla społeczności lokalnej, jak choćby Dzień
uczniów klas I szkoły podstawowej, którego celem Seniora. Ważnym wydarzeniem w tym roku były objest realizacja raz w tygodniu lekcji wychowania chody 25-lecia nadania imienia szkole w Gniewczynie Łańcuckiej. Wszystkie działania zmierzają
fizycznego, doposażenie w sprzęt sportowy,
Programy we współpracy z Agencją Rynku Rolne- w kierunku kształtowania postaw patriotycznych,
go służące edukacji prozdrowotnej: Szklanka mle- prospołecznych i zdrowotnych.
ka, Owoce w szkole, Warsztaty kulinarne
pn. „Zdrowo jem zdrowo żyję”.

4.3.4. Przeprowadzone akcje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprzątanie świata,
Góra grosza,
Akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących,
Zbieranie nakrętek,
Szlachetna paczka,
Odwiedziny osób samotnych,
Akcja Żonkil na rzecz Dziecięcego Hospicjum
w Rzeszowie.
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4.3.5. Pomoc uczniom

4.3.8. Dożywanie w szkołach

Jedną z form wspierania uczniów uzdolnionych są:
• stypendia wójta Gminy Tryńcza przyznawane
uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce,
• stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego - przyznawane na wniosek dyrektora o pomoc
uczniom wybitnie uzdolnionym z przedmiotów
ścisłych.
Od początku września zbierane są w szkołach
wnioski o przyznanie pomocy materialnej w ramach
rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Jest to
pomoc uczniom niespełniającym kryterium dochodowego, lub z orzeczeniami o określonych dysfunkcjach.

Kontynuowany jest program dożywiania dzieci
w szkołach w postaci:
• obiadów, jako formy ciepłego posiłku, który
dostarcza firma cateringowa, a w przypadku szkoły
w Jagielle obiady przygotowywane są w szkolnej
kuchni.
• drugiego śniadania: bułki i herbaty.
W klasach I-III szkoły podstawowej we współpracy z Agencją Rynku Rolnego dzieci korzystają z programów:
• Owoce w szkole,
• Szklanka mleka.
Programy te mają na celu edukację prozdrowotną
najmłodszych uczniów szkół. Dopełnieniem treści
związanych ze zdrowym żywieniem były Warsztaty
4.3.6. Dowóz uczniów
kulinarne z Agencją Rynku Rolnego w Rzeszowie,
To zadanie własne gminy, które realizowane jest które odbyły się w szkole w Tryńczy.
w zakresie:
• organizacji dowozu uczniów na zajęcia szkolne do 4.3.9. Ważniejsze osiągnięcia uczniów
Zespołów Szkół w Gniewczynie, Tryńczy i Gorzycach. Zadanie to wykonują przewoźnicy po wcześniejszym podpisaniu umów na usługę,
• organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych
do ośrodków szkolno-wychowawczych i rewalidacyjnych środkiem transportu własnego, tj. samochodem,
na zakup którego pozyskano środki z PEFRON-u.
W tym roku z tych samych funduszy przy udziale
środków z budżetu gminy został zakupiony nowy
samochód marki Opel VIVARO

4.3.7. Organizacja zajęć w wakacje
Czas wakacji nie musi się wiązać z nudą. Gmina
wychodzi z propozycją:
• Wzięcia udziału w półkolonii letniej - propozycja
Uczniowie poszczególnych szkół Gminy Tryńcza
dla dzieci rolników,
z powodzeniem biorą udział w konkursach przedmio• Organizacja konkursów i turniejów sportowych na towych, turniejach i zawodach. Najważniejsze osiąboiskach Orlik przez animatorów.
gnięcia:
• Finaliści Ogólnopolskiego Turnieju „Mistrz Białego Orlika” w roku 2011,
• Finaliści Mistrzostw Polski w futsalu w roku 2013,
• Wicemistrzowie Polski w futsalu w roku 2014,
• Laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Języka
Niemieckiego,
• Finaliści kuratoryjnych konkursów z języka
polskiego, historii,
• Laureaci ogólnopolskich konkursów matematycznych.

30
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4.4. Poziom zaspokajania potrzeb w dziedzinie kultury
Trynieckie Centrum Kultury jako jednostka samorządowa Rady Gminy realizuje różne formy pracy jak:
opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, praca z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi poprzez
uczestnictwo w zespołach i kołach zainteresowań, sprawuje opiekę nad twórczością ludową zespołami folklorystycznymi, biesiadnymi i wokalnymi.
Podtrzymuje stare zanikające tradycji ludowe, organizuje wszelkiego rodzaju imprezy, bierze udział
w konkursach, przeglądach i festiwalach oraz współpracuje z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami
pozarządowymi w zakresie współ-organizacji różnego rodzaju imprez. W okresie trwania VI Kadencji Rady
Gminy odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych.

4.4.1. Praca i osiągnięcia amatorskich zespołów artystycznych
Rok

Zespół

Osiągnięcia

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”

„Grand Prix” podczas „Przeglądu Kolęd i Pastorałek” w MOK Przeworsk

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”

„Grand Prix” podczas „Przeglądu Pieśni Ludowych w Tyczynie”

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy

Nagranie pieśni Wielkopostnych przez TVP – Rzeszów w Skansenie w Markowej oraz emisję na antenie
Udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych - Brzozów

Chór Mieszany z Gniewczyny Łańcuckiej

II miejsce na Przeglądzie Chórów w Kraczkowej

Chór „Cantilena” z Tryńczy

Przygotowanie oprawy uroczystej akademii poświęconej beatyfikacji
papieża Jana Pawła II

2011
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
Kapela Ludowa z Gniewczyny

Kapela Ludowa z Gniewczyny
2012

Zespół
Piosenki
Biesiadnej
„Śpiewające Zośki” z Gniewczyny
Łańcuckiej
Kapela Ludowa z Gniewczyny
Kapela Ludowa z Gniewczyny
Kapela Ludowa z Gniewczyny
Zespół
Piosenki
Biesiadnej
„Jagiellanie”
z Jagiełły
Zespół
Piosenki
Biesiadnej
„Śpiewające Zośki” z Gniewczyny
Łańcuckiej
Kapela Biesiadna z Gniewczyny

2013

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
Kapela Ludowa z Gniewczyny
Zespół
Piosenki
Biesiadnej
„Śpiewające Zośki” z Gniewczyny
Łańcuckiej
Chór Mieszany z Gniewczyny Łańcuckiej
Kwintet
Instrumentów
Dętych
„STICKBRASS”
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
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Udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych – Krynica
Zdrój
„Grand
Prix”
podczas
Gali
Orkiestr
Dętych
w Brzózie Królewskiej
Zdobycie I miejsca i nominacja do 46 Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym podczas rejonowego przeglądu w Kańczudze
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Jasenovie na
Słowacji
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Jasenovie na
Słowacji
Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt
działalności
Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego „Za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie kultury i folkloru” dla solistki Zofii Sokół
Zajęcie II miejsca przez solistkę Zofię Sokół w Ogólnopolskim
Festiwalu Folkloru w Bukowinie Tatrzańskiej
I miejsce w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy

I miejsce w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy

I miejsce w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy

„Grand Prix” podczas „Przeglądu Kolęd i Pastorałek” w Pawłosiowie
Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Cieszanów
„Grand Prix” podczas Gali Orkiestr Dętych w Brzózie Królewskiej
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Jablonovie na
Słowacji
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Jablonovie na
Słowacji
III miejsce na Przeglądzie Chórów w Radymnie
I miejsce w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy
Zdobycie II miejsca i nominacja do 46 Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym podczas rejonowego
przeglądu w Nienadowej
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Członkinie Ludowego Zespół Śpiewaczy
„Dolanie”
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
2014

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
Kapela Ludowa z Gniewczyny

Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie”
z Jagiełły
Zespół Piosenki Biesiadnej „Śpiewające
Zośki” z Gniewczyny Łańcuckiej
Członkinie Ludowego Zespół Śpiewaczy
„Dolanie”

Reprezentowanie woj. podkarpackiego w Dożynkach Prezydenckich
w Spale jako grupa dożynkowa; zajęcie V miejsca w konkursie na
„Najładniejszy wieniec”
„Grand Prix” podczas Gali Orkiestr Dętych w Brzózie Królewskiej
Oprawa Maszy św. podczas dożynek Archidiecezjalnych w Dukli
Zdobycie I miejsca i nominacja do 46 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym podczas rejonowego
przeglądu w Kańczudze
II miejsce w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy
III miejsce w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy
Zdobycie II miejsca i nominacja do 46 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym podczas rejonowego
przeglądu w Kańczudze

4.4.2. Organizowanie imprez
• Dni Gminy Tryńcza – impreza organizowana
nieprzerwanie od 2004 r. W trakcie VI kadencji podniósł się poziom i prestiż tego gminnego wydarzenia.
Na profesjonalnej scenie występowały zespoły:
Topless i Video (2011 r.), De Facto i Golec uOrkiestra (2012 r.), Vir i Kombi (2013 r.). W bieżącym roku odbyły się X Jubileuszowe Dni Gminy Tryńcza.
Tegoroczna impreza została przygotowana na najwyższym poziomie. Gościliśmy wiele znakomitych
amatorskich zespołów. Gwiazdą wieczoru była Sylwia Grzeszczak oraz zespół Blue Cafe.

To gminne święto gromadzi średnio ok. 5 tysięcy
uczestników.
• Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej,
• „Święto pieczonego ziemniaka” w Gniewczynie
Łańcuckiej (od 2012 r.),
• „Rekonstrukcja
wydarzeń
wojennych
z 1939 r. w obronie mostu na rzece Wisłok – organizowana od 2012 r. wspólnie z Gminną Biblioteką
Publiczną
• „Noc Świętojańska” organizowana od 2013 r.
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną
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Podczas VI Kadencji wydarzenia kulturowe były
przygotowywane z coraz większym rozmachem.
Z biegiem lat oferta kulturalna Trynieckiego Centrum
Kultury jest poszerzana i urozmaicana. Rok 2014 jest
tego najlepszym potwierdzeniem. Wspomniane już
Jubileuszowe Dni Gminy Tryńcza cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem i przyniosły szeroki
rozgłos. Ważnym wydarzeniem były 3 koncerty jubileuszowe z okazji 30 – lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy. 19 października, podczas trzeciego podsumowującego koncertu, swój debiut miała grupa Mażoretek „Finezja”.
Wielkim wyróżnieniem dla naszej gminy było reprezentowanie województwa podkarpackiego na tegorocznych Dożynkach Prezydenckich w Spale.
W konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”
gmina Tryńcza zajęła V miejsce spośród wszystkich
w 16 województw.
W trakcie ubiegającej kadencji zorganizowano
prawie 300 wydarzeń kulturalnych.

34
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Przy Trynieckim Centrum Kultury działają
instruktorzy prowadzący systematycznie próby z poszczególnych zespołami i grupami artystycznymi.
Oferta kulturalna przygotowywana przez TCK
to również zajęcia dla mieszkańców naszej gminy.
W celu aktywizacji młodzieży oraz osób starszych
prowadzone są zajęcia rękodzielnicze w Wiejskim
Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej. Twórczość uczestników można niejednokrotnie podziwiać
podczas wystaw oraz gminnych uroczystości. Krzewieniem lokalnej kultury zajmują się również Koła
Gospodyń Wiejskich działające w każdym sołectwie.
To dzięki nim wiele imprez kulturowych zostaje
wzbogaconych o dodatkowe atrakcje w postaci
wypieków i wiejskiego jadła.

4.4.3. Promocja gminy i oddziaływanie na wzrost przedsiębiorczości
Dział Promocji funkcjonujący przy Trynieckim
Centrum Kultury w Tryńczy w przeciągu trwania VI
Kadencji Rady Gminy dokonał wiele starań, które
miały na celu promowanie i rozpowszechnianie kultury, przede wszystkim wśród dzieci, młodzieży oraz
całej społeczności lokalnej na terenie gminy Tryńcza.
Wydarzenia jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich czterech lat, a mianowicie imprezy kulturalne
i sportowe, wśród których należy wyróżnić Dni Gmi-

ny Tryńcza, są doskonałą forma promocji, a przede
wszystkim tworzą idealne warunki dla rozwoju kulturalnego i sportowego wśród społeczeństwa naszej
gminy oraz społeczności, która odwiedza nasze tereny. Dział Promocji swoje cele i podejmowane działania rozpowszechnia i popularyzuje poprzez:
• zamieszczanie informacji z działalności kulturalnej
na stronie internetowej Gminy Tryńcza oraz
Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy,
• przygotowywanie fotoreportaży z odbytych imprez
kulturalnych, sportowych i historycznych,
• pozyskiwanie środków na realizację działalności
kulturalnej,

•

nawiązywanie współpracy z mediami, jak również
przesyłanie informacji o bogatym życiu kulturalnym gminy,
• tworzenie stron internetowych na portalach społecznościowych typu Facebook,
• upamiętnianie życia kulturalnego gminy tworząc
galerię zdjęć i filmów z przebiegu życia kulturalnego oraz ich udostępnianie dla całej społeczności,
• archiwizowanie zdjęć i filmów z wydarzeń gminnych.
W okresie trwania VI Kadencji Rady Gminy Tryńcza zostały zwiększone środki finansowe na utrzymanie i działalność kulturalną. Funkcjonujący przy Trynieckim Centrum Kultury dział Promocji pozyskał
unijne środki finansowe w ramach następujących projektów:
• "Zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy" – 221 400,00,
• "Wyposażenie Sali prób Trynieckiego Centrum
Kultury na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Tryńczy" – 35 159,00 i prób chóru,
• Odnowienie dachu i elewacji na zabytkowej dawnej plebanii w Gniewczynie Łańcuckiej
– 32 40,29,
• Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych na
stadionie LKS "HURAGAN" Gniewczyna 22 800,00,
• Wydanie filmu promocyjnego o Twórczości Ludowej Gminy Tryńcza,
• Festiwal Smaków Regionalnych - 18 350,07,
• Wielokulturowe Spotkania Biesiadne -18 698,05,
• Letnie warsztaty sportu - 18 760,00,
• Zdobywanie nowych doświadczeń w dziedzinie
kultury w gminie Tryńcza w oparciu
o wymianę szwajcarsko – polską – 62 990,00,
• Jubileusz 30 - lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- 30 135,00.
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W wyniku podejmowanych działań, promocja naszej gminy znajduje się na wysokim poziomie, a informacje o jej wielce rozwiniętym
życiu kulturalnym i sportowym docierają do
społeczeństwa z innych województw naszego
kraju, i poza jego granicami. Świadczyć o tym
będzie wymiana Szwajcarsko-Polska, która została nawiązana celem zdobycia nowych doświadczeń w dziedzinie kultury.
Podsumowując należy stwierdzić, iż dział
Promocji w Gminie Tryńcza prężnie działa co
ma ogromny wpływ na promowanie naszej
gminy, jej dziedzictwa kulturalnego
i sportowego.

4.5. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii. Działalność galerii
4.5.1. Czytelnicy, wypożyczenia i zbiory biblioteczne w latach 2011 - 2014
Czytelnicy i wypożyczenia w latach 2011 - 2014
Rok
Czytelnicy
Wypożyczenia

Odwiedziny

Informacje

2011

ogółem
1033

14462

3932

4517

2012

886

12103

6128

4352

2013

966

11 010

5 971

3 305

2014

688

2522

1396

2355

Informacje o zbiorach bibliotecznych
Biblioteka
Rok

Rok

Rok

Stan na początek

I półrocze

Tryńcza

2011
11 041

2012
10 636

2013
10 986

2014 r.
11 188

Gorzyce

12 069

12 046

12 127

12 258

Gniewczyna Łańcucka

7 081

7 179

7 228

7 272

Jagiełła

5 882

5 882

5 882

5 882

Ubieszyn

3 638

3 665

3 687

3 736

Wólka Małkowa

1 893

1962

2 005

2047

Razem

41 604

41 370

41 915

42 383 woluminy

4.5.2. Działalność kulturalna
W latach 2011 - 2014 pracownicy biblioteki prowadzili również aktywną działalność kulturalną
wśród społeczności gminnej, często współpracując
z różnymi jednostkami na terenie gminy, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić
Trynieckie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, szkoły, sołtysów, radnych, Muzeum w Przeworsku, Muzeum w Leżajsku, lokalnych
artystów, KGW, Stowarzyszenie Kraina Sanu LGD,
Instytutem Pamięci Narodowej oraz innymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy i poza jej
obrębem.
36
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Pracownicy organizowali szereg przedsięwzięć,
warsztatów, konkursów, wycieczek, pielgrzymek autokarowych oraz cyklicznych spotkań z dorosłym
czytelnikiem, mających stałe miejsce w kalendarzu
imprez kulturalnych oraz zainicjowali wiele nowych
pomysłów i aktywnych form pracy z czytelnikami
takich jak: cykliczne rajdy nordic walking, wycieczki
i rajdy rowerowe oraz aerobik. Biblioteka posiada na
stanie komplet 30 par kijków do nordic walking, które bezpłatnie udostępnia i wypożycza mieszkańcom,
którzy chcą indywidualnie uprawiać ten sport.
W minionych latach pracownicy biblioteki zorganizowali kilkanaście autokarowych pielgrzymko – wycieczek, do miejsc świętych i nie tylko kontynuując tym
samym kilkuletnią „podróżniczą” tradycję. Były to
m.in. wyjazdy do sanktuariów do Kalwarii Pacławskiej, Częstochowy, Krakowa, Łagiewnik, Zakopanego, Oświęcimia, Bolestraszyc, Dukli, oraz wyjazdy
do kina „Helios” do Rzeszowa oraz do Leżajska organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pracownicy bibliotek organizowali szereg spotkań
z dorosłym czytelnikiem, lekcji bibliotecznych i zajęć
plastycznych dla najmłodszych czytelników.

4.5.3. Udział w programach
W latach 2011-2014 Gminna Biblioteka Publiczna
w Tryńczy wraz z filiami brała udział w programach
takich jak:
• Program Biblioteki Narodowej „Zakup Nowości
czytelniczych do Bibliotek” - dofinansowanie pozyskiwane corocznie na zakup książkowych
nowości,
• Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”
– udział wszystkich bibliotek i filii bibliotecznych,
• Udział w Programie Rozwoju Bibliotek Polskich
w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie – program
Aktywna Biblioteka (bezpłatne wypożyczanie fil• Udział w programie „Stworzenie i promocja
mów edukacyjnych) oraz bezpłatne pozyskanie
e- kursu języka angielskiego dla dzieci ” – Fun Enedukacyjnych gier planszowych,
glish w bibliotece uzyskanie bezpłatnej licencji na
stanowiska komputerowe z dostępem do platformy
e-learingowej,
• Udział w Konkursie „Razem dla społeczności
lokalnej” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, za które biblioteka otrzymała
wyróżnienie i podziękowanie,
• Udział w Ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”2013,
• Udział w Ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz” 2014,
• Udział w Ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”.
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4.5.4. Realizacja wniosków i pozyskiwanie funduszy unijnych

4.5.5. Organizacja konkursów , imprez kulturalnych oraz turniejów sportowych

•

•

2010 r. - unijny projekt pod nazwą „Publikacja
albumu okolicznościowego oraz produkcja filmu
z okazji 100 – lecia Parafii Tryńcza”,
• 2012 r. - unijny projekt pod nazwą „Bliskie spotkania z kulturą ludową”- warsztaty malarskie,
rzeźbiarskie i bibułkarskie dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Tryńcza. Środki na ten cel zostały
pozyskane w kwocie 16 820,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego. Warsztaty stały się doskonałą promocją lokalnej twórczości artystycznej, gdzie na
przeprowadzonych zajęciach zostały wykorzystane
tradycyjne metody i formy pracy, zaprezentowane
przez pięciu lokalnych artystów z terenu naszej
gminy,
• 2014 r. - unijny projekt pod nazwą „Publikacja albumu – Straże Grobowe w Gminie Tryńcza – Dokumentacja zwyczaju”. Album zdjęciowy w nakładzie 1000 szt. egzemplarzy prezentujący historię

•
•
•
•

Konkursem, który wpisał się na stałe do kalendarza bibliotecznego to „Konkurs na „Najlepszego
Czytelnika Gminy Tryńcza”,
Konkurs Ortograficzny „O Pióro Wójta Gminy
Tryńcza”,
Konkurs literacki np. „Papież Polak. Papież
nadziei”,
Konkurs Fotograficzny zorganizowany przy
współpracy Zespołu Szkół w Tryńczy,
Propagowania zdrowego stylu życia poprzez organizację różnych turniejów sportowych m.in.:
Turniej w Ping-Ponga o rakietkę Wójta gminy
Tryńcza, Europejskiego Tygodnia Sportu połączonego z obchodami Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca,
Sportowa sobota podczas Dni Gminy Tryńcza,
Ogólnopolska akcja „Bieg z Flagą”, „Bieg 24
godz. w ramach akcji WOŚP, Turniej Piłki Plażowej i tenisa ziemnego oraz wycieczek rowerowych,

pięciu straży grobowych z terenu naszej gminy,
• Rok 2014 - Nagranie filmu promocyjnego pt.
„Parady Straży Grobowych w Gminie Tryńcza” • Konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki” ,
przy współpracy Twoja TV Jarosław,
„Najpiękniejsza pisanka i palma wielkanocna”,
• Wydanie folderu promocyjnego z okazji obcho- • Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii
dów Jubileuszu 30-lecia istnienia Orkiestry Dętej
zimowych oraz wakacji.

4.5.6. Organizacja imprez plenerowych dla mieszkańców gminy i okolic
•

Powitanie lata, czyli „Noc Świętojańska nad Wisłokiem”,
• „Rekonstrukcja wydarzeń historycznych upamiętniających – wydarzenia z 10 Września 1939 r.
w Tryńczy – obrona mostu”,
• W filiach bibliotecznych organizowane były zabawy „Andrzejkowe” i choinkowe dla dorosłych czytelników i seniorów przy współpracy sołtysów,
Radnych i Kół Gospodyń Wiejskich,
• „Mikołajki z biblioteką” – czyli wizyta Św. Mikołaja u osób starszych i samotnych z terenu gminy
38
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Pracownicy biblioteki pamiętali również o rocznicach
ważnych wydarzeń historycznych i państwowych:
• 10 Kwietnia – Zapalenie „Znicza Pamięci” i złożenie wiązanki kwiatów w Parku im. Lecha Kaczyńskiego w rocznicę Katastrofy Smoleńskiej,
• Przed świętem 1 listopada we wszystkich miejscowościach, pracownicy biblioteki wraz z dziećmi
porządkowali groby poległych za ojczyznę żołnierzy oraz składano wiązanki kwiatów i zapalono
symboliczne znicze,
• 11 Listopada w Święto Niepodległości – udział
w uroczystościach organizowanych przy współpracy szkół z terenu naszej gminy oraz w Parku
Kaczyńskich.

4.5.7. Działalność galerii „Pod Aniołem”
im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy

Biblioteka sprawuje również opiekę nad Galerią
sztuki "Pod Aniołem" im. Stanisława Perykaszy w
Tryńczy działającej pod patronatem Wójta Gminy
Tryńcza oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Uroczyste otwarcie Galerii nastąpiło 15 maja
2009 r. Od tego czasu galeria tętni życiem, otwierane
są nowe wystawy o szerokiej tematyce kulturalnej.
W Galerii sztuki „Pod aniołem” im. Stanisława
Perykaszy zorganizowano do tej kilkanaście interesujących wystaw w latach 2009-2014.
• Rok 2009
- Wystawa prac poświęcona twórczości artystów
pochodzących lub związanych z ziemią tryniecką
m.in. prezentowano tam prace Henryka Cebuli,
Krzysztofa Dziamary, Dariusza Dałomisa, Kingi Manowiec, Przemysława Cebuli i wielu innych,
- Wystawa twórczości Henryka Cebuli na Dni
Gminy Tryńcza 2009,
- Wystawa Prac młodzieży z Liceum Plastycznego w Jarosławiu
- "Trwajcie w jedności" – wystawa fotografii
o Janie Pawle II
- „Pastorałka” - wystawa prac plastycznych
uczniów Zespołu Szkół w Gniewczynie, połączona
z widowiskiem teatralnym „Pastorałka”, przygotowanym przez uczniów z Gniewczyny
• Rok 2010
- „Złota szpila”- wystawa prac satyrycznych,
- „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - kościół, władza, opór społeczny” – wystawa prac z IPN
o/Rzeszów,

•

Rok 2011
- Wystawa Prac Artystów związanych z Ziemią
Tryniecką na Dni Gminy Tryńcza 2011,
- „Wielkanoc w tradycji ludowej”- wystawa
palm, stroików, malarstwa i rzeźby – prace artystów
z terenu naszej gminy,
- „Fryderyk Chopin” – muzyk i kompozytor –
wystawa prac i rysunków,
- Wystawa prac fotograficznych Jacka Piecucha –
„Pejzaż i architektura drewniana”,
• Rok 2012
- ”Nasze Turki - straże grobowe w powiecie
przeworskim – dokumentacja zwyczaju” połączona
z prezentacją albumu książkowego wydanego przy
współpracy Muzeum w Przeworsku,
- „Cebulowe Pola 2”- zbiorową wystawę prac
rodzinnych zaprezentował artysta związany z ziemią
tryniecką - Henryk Cebula w ramach obchodzonych
Dni Gminy Tryńcza,
- „Bliskie spotkania z kulturą ludową”- prace
dzieci i młodzieży z terenu gminy Tryńcza wykonane
podczas tegorocznych wakacyjnych warsztatów
w ramach realizowanego projektu unijnego,
- „Działajmy razem i uczmy się od siebie” –
uroczyste podsumowanie projektu Krainy Sanu Lokalna Grupa Działania – wystawa prac wykonanych
podczas zajęć rękodzielniczych przez uczestników
projektu dzieci i seniorów,

•

Rok 2013
- „Wielkanoc w tradycji ludowej”- wystawa
palm, stroików, malarstwa i rzeźby – prace artystów
oraz uczniów z terenu naszej gminy,
- „Wystawa malarstwa Krzysztofa Krzycha” wystawa prac nieżyjącego artysty malarza Krzysztofa
Krzycha prezentowana podczas tegorocznych
Dni Gminy Tryńcza,
- Wystawa prac o Henryku Cebuli „Jak mnie
widzą” – wystawa zorganizowana z okazji 60 rocznicy urodzin artysty,
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- z Fundacja Wzrastanie im. Jana Pawła II – realiacja pieczy zastępczej, prowadzenie zajęć dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Przeworsku,
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w
Jarosławiu,
- z Fundacją Św. Brata Alberta w Jarosławiu, dla
zapewnienia opieki osobom bezdomnym i wymagającym pomocy w formie całodobowej opieki, działania
związane z powstaniem takiej placówki na terenie
naszej gminy,
- z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą – dla prowadzenia zbiórek pieniężnych oraz rehabilitacja mieszkańca naszej gminy,
- z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” –
w sprawie organizowania pomocy rzeczowej i finansowej dla mieszkańca naszej gminy,
- z Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
w Rzeszowie – w celu organizowania całodobowej
opieki dla chorych dzieci, prowadzenie różnorodnych
akcji: np. „Nakręć się na pomaganie”, „Dzieci dzieciom”,
- Gniewczańskim Stowarzyszeniem Pomocy
i Rozwoju – które wspomogło w roku 2013 otrzyma4.6. Współpraca z organizacjami
nie 5 paczek żywnościowych.
pozarządowymi
Nadto szkoły, Gminna Biblioteka Publiczna, Trynieckie
Centrum Kultury i jak wyżej wspomniano
4.6.1. Urząd Gminy oraz jednostki
Urząd Gminy utrzymuje kontakty współpracy, które
organizacyjne gminy
owocują w wielu dziedzinach praktycznymi rezultataGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy mi. Zacieśniają się więzi społeczne, które mają
realizując swoje statutowe zadania współpracuje wpływ na kształtowanie wychowawcze społeczeńz wieloma organizacjami, w tym stowarzyszeniami stwa obywatelskiego.
i fundacjami m.in.:
- z Parafialnym Stowarzyszeniem „Wiara” – dla 4.6.2. Efekty współpracy
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowypozyskiwania produktów spożywczych z Banku Żywmi wynikająca z „Harmonogramu współpracy z organości w Rzeszowie,
nizacjami pozarządowymi w latach 2011- 2014 r.”
dotyczyła realizacji zadań w zakresie:
1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2). upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
i tradycji, realizowały Koła Gospodyń Wiejskich:
Tryńcza, Gniewczyna Tryniecka, Gniewczyna Łańcucka, Jagiełła, Ubieszyn, Wólka Ogryzkowa, Gorzyce, Wólka Małkowa i Głogowca, korzystając z pomocy poza finansowej oraz konkursu grantowego dla
organizacji pozarządowych organizowanego przez
Lokalną Grupę Działania „Krainę Sanu” uczestniczyły w Przeglądach Piosenki Biesiadnej prezentując tradycyjne jadło, rękodzieło.
Koła Gospodyń Wiejskich w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczynie Trynieckiej, Ubieszynie i Wólce
- ze Stowarzyszeniem „Kraina Sanu” LGD – dla Małkowej uczestniczyły w projekcie 50+ osób czynrealizacji projektu w roku 2012 pn. „Działajmy razem nych zawodowo.
Ponadto w poszczególnych miejscowościach Koła
i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania
Gospodyń Wiejskich organizowały miejscowe
dzieci i seniorów”,

- Wystawa prac plastycznych oraz szopek bożonarodzeniowych dzieci i młodzieży z terenu naszej
gminy oraz indywidualne prace lokalnych artystów,
• Rok 2014
- Noworoczna wystawa szopek, ozdób i stroików
bożonarodzeniowych,
- „Pomniki Jana Pawła II Metropolii Przemyskiej
– wystawa prac fotograficznych Józefa Rybczyńskiego z Przemyśla w Galerii pod „Aniołem” w Tryńczy,
- Wystawy plenerowe prac fotograficznych Józefa Rybczyńskiego „Pomniki Jana Pawła II Metropolii
Przemyskiej” we wszystkich kościołach na terenie
Gminy,
- X Jubileuszowe Dni Gminy Tryńcza – wystawa
prac artystów z terenu naszej gminy- malarstwo, rysunek, rzeźba.
Podsumowując czteroletnią działalność biblioteki
należy stwierdzić, że dzięki wsparciu Wójta i Rady
Gminy biblioteka może realizować nie tylko działania
statutowe, ale również stawać się miejscem i przestrzenią do realizacji działań na rzecz rozwoju społeczności obywatelskiej.
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imprezy takie jak: „Festyn rodzinny - mama tata i ja”
w Gniewczynie Trynieckiej, „Dożynki czas zacząć”
w Tryńczy, Dożynki Gminne,, Z kulturą do różnych
zakątków naszej gminy w Wólce Małkowej:
„Ubieszańskie tradycje Bożonarodzeniowe”
w Ubieszynie, „Spotkanie opłatkowe mieszkańców
wsi Wólka Ogryzkowa” w Wólce Ogryzkowej,
„Zakolędujmy razem-międzypokoleniowe spotkania
mieszkańców wsi Głogowiec” w Głogowcu „Święto
pieczonego ziemniaka” w Gniewczynie Łańcuckiej.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy realizowały poszczególne Kluby Sportowe: w Gniewczynie Łańcuckiej „HURAGAN”,
w Tryńczy ”WISŁOCZANKA”. W Gorzycach
”SAN”, w Jagielle „ZORZA” środki zostały przeznaczono na rozgrywki sportowe dla dzieci, młodzieży,
zakup sprzętu oraz na utrzymanie boisk sportowych.
Pomocą służyli sołtysi poszczególnych wsi Rady Sołeckie i Radni z terenu naszej gminy.

powiedzeniu „w zdrowym ciele zdrowy dych” nie
tylko w szkole, ale w instytucjach takich jak Trynieckie Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna
przeprowadzane są cykliczne imprezy sportowe mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia takie
jak: marsze nordic walking, Bieg Wiosny, Bieg Wolności, rajdy rowerowe, zawody sportowe, rozgrywki
ligowe, wycieczki, imprezy plenerowe.

4.7. Służba Zdrowia i Rehabilitacja
Choć ochrona zdrowia i rehabilitacja nie są zadaniami własnymi samorządu gminnego w Gminie
Tryńcza i w tym zakresie podejmowane były działania zmierzające do zwiększenia dostępności opieki
lekarskiej. Przede wszystkim zostały przygotowane
w budynkach komunalnych pomieszczenia na działalność lekarzy rodzinnych, stomatologa, pielęgniarek
i apteki, czego przykładem są gabinety znajdujące się
w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy i budynek byłego przedszkola w Jagielle.
Współpracując z Narodowym Funduszem Zdrowia
przy realizacji rożnego rodzaju programów promujących zdrowie upowszechnione zostały profilaktyczne
badania mammograficzne i cytologiczne dla kobiet
w ramach walki z rakiem piersi i rakiem szyjki macicy u kobiet. W ostatnim czasie w pomieszczeniach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy
oraz w budynku szkoły w Jagielle powstały gabinety
rehabilitacji świadczące usługi dla pacjentów z niewydolnością ruchową. Z inicjatywy wójta gminy
i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Warto podkreślić, że problemem ochrony zdrowia zajmuje się w gminie specjalnie w tym celu powołana Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. Właśnie w trosce o zdrowie mieszkańców została rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna, ze zmodernizowanym ujęciem wody pitnej. Stworzona została znakomita baza do uprawiania wszelkiego rodzaju ruchu na
świeżym powietrzu dla całych rodzin, na którą składają się ścieżki nordic walking, trasy rowerowe, boiska trawiaste i ze sztuczną nawierzchnią, siłownie
na świeżym powietrzu, hale sportowe, a nawet spływ
kajakowy. Z myślą o aktywizacji społecznej, hołdując

Ważnym elementem oddziaływań prozdrowotnych
jest aktywizacja osób starszych. Stało się to możliwe
także dzięki działalności szkół i Kół Gospodyń Wiejskich, które realizują zadania w zakresie budowania
więzi międzypokoleniowych, propagując różne formy
spędzania wolnego czasu, np. z okazji Dnia Seniora,
Dnia Babci i Dziadka. Ważnym jest, by u szerokiego
grona mieszkańców wyrobić nawyk dbania o zdrowie
poprzez korzystanie nie tylko z opieki lekarskiej, ale
korzystanie z wszelkiego rodzaju form aktywności
fizycznej.

4.8. Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
4.8.1. Zakres świadczonej pomocy i podstawowa statystyka
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skupiała się na organizacji i wykonywaniu zadań
z zakresu:
• systemowego i kompleksowego udzielania wsparcia i pomocy osobom oraz rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie pokonać,
• podejmowania zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem,
• reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej.
Realizacja zadań z zakresu świadczonej pomocy
społecznej możliwa jest dzięki środkom budżetowym
przeznaczanych na wyżej wymienione cele.
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Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Budżet GOPS
Wykonanie
2011
Ogółem
4 395 836 zł
w tym:
Własne
339 994 zł
Zlecone w tym:
Budżet Państwa
Środki EFS

4 055 842 zł
3 923 254 zł
132 588 zł

Wykonanie
2012
4 328 256 zł

Wykonanie
2013
4 379 574 zł

Plan 2014

213 141 zł

254 514 zł

275 584 zł

4 115 115 zł
3 971 669 zł
143 446 zł

4 125 060 zł
3 959 745 zł
165 351 zł

3 922 581 zł
3 724 594 zł
197 987 zł

4 198 165 zł

Z roku na rok zmienia się liczba korzystających z pomocy społecznej, a sama pomoc jest różnorodna także
względu na liczebność gospodarstw domowych, wiek, typy rodzin jak i problemy, jakie je dotykają.
Tabela poniżej obrazuje ilość rodzin objętych wsparciem GOPS.
Rodziny objęte pomocą GOPS
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

Liczba rodzin objętych pomocą

295

369

285

2014
Stan na 31-08-2014
221

Liczba rodzin objęta pracą socjalną

318

389

338

272

Liczba zawartych kontraktów

15

15

15

16

Kolejnym zadaniem wynikającym z zadań własnych gminy jest realizacja programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania". W ramach tego programu środki są wydatkowane na opłatę posiłków w szkołach,
przedszkolach, wypłatę zasiłków na zakup żywności. Na realizację programu Ośrodek otrzymał, podobnie jak
w latach ubiegłych, dotację z budżetu państwa.
Rodziny objęte pomocą GOPS
Lata
Realizacja programu w tym:
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2011
146 933,00

2012
132709,00

2013
280 000

2014
140 082,00

Budżet państwa

117 547,00

94 069,00

210 000

96656

Budżet gminy

29 386,00

38 640,00

70 000

43426
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Świadczeniobiorcy programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Świadczeniobiorcy

Liczba osób
Posiłki

Zasiłki

2011

2012

2013

2011

2012

2013

76
324

2014
stan na
31.08.2014
54
272

56
149

36
56

54
161

2014
stan na
31.08.2014
21
61

Dzieci do 7 lat
Młodzież do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
Pozostałe osoby

59
346

61
290

0

0

0

0

251

222

238

119

Razem

405

351

400

326

456

314

453

201

Gmina ponosi też koszty za pobyt mieszkańców
w Domach Pomocy Społecznej. W 2013 r. Ośrodek
opłacał pobyt 3 osób skierowanych do DPS-ów, wydatkując kwotę 57 561 zł. Od 2011 r. skierowano
i umieszczono 9 osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek nie mogły samodzielnie funkcjonować
w swoim środowisku. W 2013 roku gmina dopłacała
do osoby umieszczonej w DPS ok. 1 600, 00 zł przy
średnim poziomie kosztu pobytu wynoszącym
2 530 zł. Podkreślić należy, że każda osoba umieszczona w DPS ponosi odpłatność w wysokości 70%
swoich dochodów, pozostałą różnicę do pełnego
kosztu pobytu pokrywa rodzina lub gmina.
GOPS zajmuje się także przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pielęgnacyjnych. W latach 20112012 nastąpił znaczny wzrost liczby wypłaconych
świadczeń pielęgnacyjnych w wyniku rozszerzenia
katalogu osób mogących otrzymać to świadczenie.
Od 1 lipca 2013 r. większość tych osób po zmianie
przepisów utraciło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ nie spełniło wymagań, aby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy.
Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne
przyznawane jest tylko na niepełnosprawne dzieci
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
oraz osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
z dzieckiem.
Pozostałe osoby, które są obciążone obowiązkiem
alimentacyjnym względem niepełnosprawnego członka rodziny, np. dzieci opiekujące się rodzicami, wnuki zajmujące się dziadkami ubiegają się o specjalny
zasiłek opiekuńczy. Wynosi on 520 zł miesięcznie,

a prawo do niego jest uzależnione od spełnienia
kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Pod uwagę brany jest
łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz
rodziny niepełnosprawnego. Uprawnionymi do jego
otrzymywania są osoby, które rezygnują zatrudnienia
na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną.
Jednym z nowych świadczeń przyznawanych opiekunom osób niepełnosprawnych jest zasiłek dla opiekuna przyznawany na podstawie ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r. obowiązujący od maja br. Wszyscy
opiekunowie, którzy mieli przyznane prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 30 czerwca
2013 r. mogli skorzystać z przyznanej pomocy. Zgodnie z ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych
otrzymali nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymali go zarówno wstecz za okres od
1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście
w życie ustawy, tj. 14 maja 2014 r. jak i od wejścia
w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. - byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.
Kwota zasiłku dla opiekunów to 520 zł miesięcznie
bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego
wejście w życie ustawy przyjętej przez Sejm.
W przypadku wszystkich tych osób zasiłek został wypłacony oraz z ustawowymi odsetkami. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 września br. przyjętych
zostało 52 wnioski o przyznanie świadczenia.
Ogólna kwota wypłat do końca sierpnia 2014 roku
wyniosła 264 385, 90 zł.

Nową formą wsparcia jest Karta Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia
25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. O Kartę Dużej Rodziny w naszej
gminie ubiegało się 18 rodzin.
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4.8.2. Podstawowe metody i narzędzia pracy
a) Wywiad
Głównym narzędziem w pracy społecznej jest środowiskowy wywiad rodzinny, za pomocą, którego
dokonywana jest analiza sytuacji życiowej rodziny, jej zasobów, przyczyn trudności.
Przeprowadzone wywiady
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

Liczba przeprowadzonych wywiadów w tym:

574

611

693

2014
Stan na
31-08-2014
477

- środowiskowe

534

568

645

432

- alimentacyjne

18

21

25

24

- kontrakty socjalne

15

15

15

16

- na potrzeby orzecznictwa

7

7

8

5

b) Gminny Program Przemocy Rodzinie
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Tryńcza na lata 2011-2015 został opracowany na podstawie zapisów ustawowych zawartych zarówno w ustawie o pomocy społecznej, ale przed wszystkim ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i przyjęty
uchwałą Rady Gminy Nr VI/51/2011 w czerwcu 2011 roku. Realizacja działań zawartych w programie przyczynia się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie, jako problemu społecznego w gminie. Został
powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego członkowie spotykają
się raz na trzy miesiące, by omówić sprawy osób dotkniętych przemocą, a którym zostały założone Niebieskie Karty. W 2013 r. Zespół prowadził 20 spraw, w tym 16 nowo założonych. Odbyło się 46 spotkań grup
roboczych w celu zaplanowania i realizacji wsparcie dla osób doznających przemocy. W bieżącym roku
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy prowadzone są w 13 rodzinach.
c) Asystent rodziny
To stosunkowo młody program do realizacji którego GOPS przystąpił w 2012 r. Za sprawą asystenta
rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej udziela się wsparcia
mającego na celu:
• analizę sytuacji rodziny, środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
• wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
• rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
• podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
• pomocy w integracji rodziny.
Rodziny w Gminie Tryńcza objęte pracą asystenta

44

Lata

Liczba
rodzin

2012

9 rodzin
w tym:
26 dzieci

Rodzaj problemu

Uzyskane efekty

1. Bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych
2. Alkoholizm,
3. Bezrobocie,
4. Ubóstwo,
5. Niepełnosprawność,
6. Przemoc w rodzinie,
7. Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

1.Stosowanie przez rodziców metod wychowawczych z uwzględnieniem wzajemnych oczekiwań
i potrzeb emocjonalnych.
2.Rozwiązywanie konfliktów z uwzględnieniem prawidłowych nawyków w zakresie mówienia i słuchania
3.Uświadomienie rodzinie problemu alkoholowego
i podjęcia kroków w celu walki z nałogiem.
4.Uzyskanie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych i aktywne poszukiwanie pracy.
5.Zmniejszenie zachowań agresywnych w rodzinie.

Biuletyn Informacyjny RG

Lata

Liczba
rodzin

2013

11 rodzin
w tym:
30 dzieci

2014

10 rodzin
w tym:
23 dzieci

Rodzaj problemu

Uzyskane efekty

1.Przemoc.
2.Alkoholizm.
3.Bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych.
4.Niepełnosprawność.
5.Bezrobocie.
6.Nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa
domowego.

1. Ograniczenie konfliktów rodzinie, podjęcie terapii
dla sprawców przemocy.
2.Zwiększenie samokontroli nad spożywanym alkoholem.
3.Nabycie umiejętności poszukiwania pracy i podjęcie pracy.
4.Podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców.
5. Nabycie prawidłowych nawyków w zakresie mówienia i słuchania oraz rozwiązywania konfliktów,
6. Współpraca rodziny z instytucjami wspierającymi,
nabycie wiedzy na temat udzielanych form pomocy.
7.Podniesienie zaradności życiowej rodziców, efektywne gospodarowanie budżetem domowym.
1.Redukcja zachowań agresywnych,
2.Uświadomoenie występowania problemu uzależnienia, podejmowanie terapii w Poradni Leczenia
uzależnień.
3.Podwyższenie kompetencji wychowawczej rodziców, zacieśnienie więzi między członkami rodziny,
4. Zdobycie umiejętności odnośnie rozwiązywania
konfliktów.
5. Usprawnienie prowadzenia gospodarstwa domowego oraz właściwe gospodarowanie budżetem domowym.
6. Poprawa sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodziny.
7. Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich.
8. Wiedza na temat skutków i przyczyn występowania przemocy.

1.Przemoc.
2.Alkoholizm.
3.Bezradność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczej.
4.Niepełnosprawność.
5.Bezrobocie.
6. Nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania
budżetem domowym.
7.Ubóstwo.

4.8.3. Pomoc finansowa w realizowanych projektach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje
Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie
Tryńcza" w latach 2008-2015 współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest: ukształtowanie aktywnych postaw edukacyjnych, zawodowych
i społecznych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tryńczy. W ramach projektu zatrudniono również
dwóch pracowników socjalnych i asystenta rodziny,
których praca ukierunkowana jest na motywowanie
uczestników do wprowadzania pozytywnych zmian
w swoim życiu, udzielaniu wsparcia emocjonalnego,
edukację i modelowanie w zakresie prawidłowego
pełnienia ról rodzinnych i społecznych. Dzięki zastosowaniu dużej różnorodności działań projekt zapewnia kompleksowe wsparcie osobom w nim uczestniczącym. Kolejną korzyścią płynącą z udziału w projekcie są koszty pośrednie, tj. utrzymanie Ośrodka

Pomocy również finansowane ze środków Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 20 033, 00 zł. Dodatkowym atutem udziału w projekcie od roku 2013 jest
płatny staż zawodowy dla uczestników projektu
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w wieku od 15-30 lat. Staż trwa 3 miesiące i pozwoli
osobie niezatrudnionej na zdobycie wymaganego
doświadczenia zawodowego zgodnego z profilem
ukończonego kursu zawodowego. Wszyscy uczestnicy projektu mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu
na szkolenia, ubezpieczenie oraz catering. Na czas
udziału w szkoleniach udzielana była pomoc finansoRealizacja projektu
Lata

wa w postaci zasiłków celowych i okresowych.
Należy wyrazić nadzieję, iż zarówno planowana do
aktywizacji liczba uczestników, jak i rodzaj przedsięwzięć, które zostały przewidziane do realizacji przyczynią się do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ograniczenia liczby osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

2011

2012

2013

2014

Ogółem

Ogólna wartość projektu

132 588,00

173 458,00

188 509,00

224 668,00

719 223,00

Wkład własny

13 921,74

18 213,09

19 793,00

23 590,00

75 517,83

12

15

15

16
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Liczba uczestników
Liczba ukończonych kursów:
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej
Operator koparko-ładowarki

5

5

3

5

18

2

4

5

5

16

Kierowca wózków jezdniowych

1

-

-

1

2

Kucharz małej gastronomii

1

-

2

-

3

Stylizacja paznokci

1

-

-

-

1

Opiekunka osób starszych
i niepełnosprawnych
Bukieciarz-florysta

2

2

-

2

6

-

2

1

-

3

Księgowość z obsługą komputera

-

1

-

2

3

Obsługa komputera

-

1

-

-

1

Spawacz w metodzie MAG 135, TIG141

-

-

2

-

2

Pracownik ogrodów zielonych

-

-

2

-

2

Fryzjer

-

-

-

1

1

4.8.4. Inne działania na rzecz mieszkańców
Obok realizacji szeregu zadań obwarowanych • realizacja program pn "Już pływam" dla uczniów
ustawą ważną formą wsparcia są różnorodne działaz rodzin objętych wsparciem a także dla wszystnia podejmowane przez pracowników na rzecz mieszkich dzieci w ramach tzw. "Wakacyjnej szkoły
kańców. Poniżej przedstawiona została dodatkowa
pływania" jako przykład aktywnej formy spędzadziałalność GOPS w latach 2011-2014:
nia wolnego czasu,
• organizowanie gminnych konkursów na temat
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• przystapienie do ogólnopolskich działań na rzecz
trzeźwości,
• działania profilaktyczne dla uczniów na temat
szkodliwości spożywania alkoholu i używania dopalaczy oraz narkotyków np. Spektakle teatralne,
współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka,
• działania informacyjno-profilaktyczne dla rodziców w szkołach na temat szkodliwości stosowania
różnego rodzaju używek przez dzieci,
• szkolenia dla sprzedawców alkoholu w placówkach na ternie gminy jako przeciwdziałanie
dostepności sprzedaży nieletnim,
• korzystanie z konkursów ogłaszanych przez Mini• współudział oraz organizacja letniego wypoczynku
stra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz przeciwdla dzieci i młodzieży,
46
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•

•
•

•
•

działania przemocy w gminie w celu organizacji
festynów, pikników, rajdów oraz bezpłatnego
wsparcia mieszkańców przez specjalistów z tej
dziedziny,
organizowanie zbiórek oraz prowadzenie
"Kramika wzajemnej pomocy" w celu pozyskania
odzieży, zabawek, mebli, itp.,
pozyskanie żywności dla rodzin potrzebujących
z różnych organizacji,
prowadzenie akcji pod nazwą "Wędka a nie ryba"
– uprawa własna przez bezrobotnych korzystających z pomocy ośrodka ogródka warzywnego
prowadzenie doradztwa dla osób bezrobotnych
w współpracy z PUP,
działania na rzecz osób starszych i samotnych, tj.
odwiedziny przed świętami, organizacja Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,

•

realizacja projektu ministerialnego w zakresie
wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo,
wprowadzenie asysty rodziny,
• uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Warto podkreślić, że GOPS w Tryńczy udało się
zrealizować wiele zadań zarówno tych wynikających
z mocy ustaw, jak i tych dodatkowych, np. programów profilaktycznych promujących w naszym społeczeństwie zdrowy i higieniczny tryb życia.. Przy
wsparciu finansowym udzielonym przez Radę Gminy
i wójta Ośrodek miał możliwość realizowania projektu unijnego, a także programu konkursowego oraz
rządowego. Mieszkańcy chętnie brali udział ww.
przedsięwzięciach i to oni widzieli konieczność realizacji działań, które wspierałyby rodziny w różnych
obszarach.

4.9. Służba działalności komunalnej
4.9.1. Z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w latach 2011-2014
Przedmiotem działalności Zakładu była realizacja
zadań związanych ze sferą gospodarki komunalnej na
terenie gminy, a w szczególności zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków, utrzymanie porządku i czystości oraz remonty
budynków komunalnych.

W związku z wykonywaniem coraz to większego
zakresu zadań przez KZB, zatrudnialiśmy nowych
pracowników. Różne prace wykonywało średnio
35 pracowników w okresie letnim i 25 w okresie zimowym. W naszej firmie przygotowanie zawodowe
poprzez staż odbyło 31 osób bezrobotnych.
Dzięki środkom przyznanym przez Radę Gminy
Zakład został doposażony w następujące środki trwałe: samochód Volksvagen Transporter, Ciągnik New
Holland z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową, przyczepą ciągnikową 4-tonową, ciągniczek
komunalny z pługiem do odśnieżania i szczotką

do zamiatania, hydrauliczny przepych poduliczny,
rębak do gałęzi.
Nowy sprzęt w znacznym stopniu przyczynił się
do zwiększenia wydajności pracy i poprawy jakości
świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
W związku z tym, iż do głównych zadań KZB
należy zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków, stad też w naszym zarządzie znajduję się ujęcie
wody w Jagielle. Utrzymujemy 109,1 km sieci wodociągowej, 73,0 km przyłączy do 2 224 gospodarstw
domowych. W 2014 na Stacji Uzdatniania Wody rozpoczęto pierwszy etap modernizacji, wymieniona została szafa sterownicza oraz zamontowano agregat
prądotwórczy. Zmiany te miały na celu ustabilizowanie i zapewnie ciągłej pracy na kolejne kilkanaście
lat. Dbamy także o należyte utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.
Skanalizowane są wszystkie miejscowości w naszej
gminie. Ogólna ilość kolektorów sanitarnych wynosi
213,7 km, a liczba podłączonych gospodarstw domowych to ponad 1800.
W zakresie zapewnienia porządku i czystości
w miejscach publicznych gminy Zakład wykonywał
następujące zadania:
• utrzymywanie porządku wokół
budynków
komunalnych,
• dbanie o przystanki autobusowe,
• zakładanie oraz pielęgnacja skwerów i rabatek,
• odśnieżanie chodników, placów i dróg gminnych,
• koszenie trawy na placach komunalnych oraz
wzdłuż chodników i dróg gminnych,
• likwidacja dzikich wysypisk śmieci, porządkowanie i rekultywacja istniejących.
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4.9.2. Wykonane remonty
Kolejnym zadaniem zakładu było przeprowadzanie remontów w budynkach komunalnych na terenie naszej
gminy. Na przestrzeni ostatnich czterech lat zakres wykonywanych prac przyczynił się do znacznej poprawy
ich wyglądu.
Zakres prac wykonanych w latach 2011 - 2014 w poszczególnych miejscowościach
Miejscowość
Głogowiec

Obiekt
WDK

Zakres prac
- odwodnienie i poszerzenie wjazdu na plac

Była Baza SKR

- wyburzenie budynku
- remont pomieszczeń piwnicznych
- remont zaplecza kuchennego
- remont kładki

WDK
Kładka nad Mleczką
Gniewczyna Łańcucka

Gniewczyna Tryniecka

Zespół Szkół

- remont sal lekcyjnych
- remont schodów zewnętrznych do hali sportowej

Była Baza SKR

- wyburzenie budynku

Stadion LKS

- wykonanie piłkochwytów

Chodnik wzdłuż d. krajowej

- budowa chodnika

WDK- Biblioteka

- malowanie pomieszczeń wewnątrz
- wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów,
- wykonanie trybun dla widzów
- remont budynku szatni: wykonanie dachu, wymiana
stolarki i docieplenie

Gorzyce
Stadion LKS

Zespół Szkół

Stare Przedszkole

- remont pomieszczenia biblioteki
- wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów,
•
zamontowanie wiat dla zawodników
•
remont budynku szatni: malowanie wewnątrz
i na zewnątrz,
- malowanie grzybka
- remont kuchni
- wykonanie ogrodzenia
- malowanie elewacji

PSZOK

- ogrodzenie, częściowe zagospodarowanie placu

Budynek UG

- remont pomieszczeń biurowych
- odwodnienie, oświetlenie, utwardzenie
i zagospodarowanie placu

Stadion LKS
Jagiełła
WDK

Plac przy UG
Galeria

- malowanie pomieszczeń

Zespół Szkół Tryńcza

- wykonanie piłkochwytów na boisku „Orlik 2012”
- remont generalny części budynku
- wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów,
- wykonanie trybun dla widzów
- zamontowanie wiat dla zawodników

Tryńcza
Stadion LKS

- remont budynku szatni: wykonanie dachu i docieplenie
- wymiana dachu
- remont pomieszczeń w piwnicach
- malowanie pomieszczeń parteru

GOPS

WDK

- remont dachu
- docieplenie budynku
- remont wewnątrz
- remont pomieszczeń

Grzybek

- remont

Szkoła

- remont sal lekcyjnych
- naprawa dachu
- wyburzenie budynku gospodarczego
- wykonanie ogrodzenia

WDK „ Kraina Sanu”

Ubieszyn
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Wólka Małkowa

Była szkoła

Wólka Ogryzkowa

Plac zabaw
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4.10. Realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi
Reforma gospodarki odpadami komunalnymi ustanowiła gminy właścicielem tych odpadów, nakładając na
nie obowiązek przygotowania systemu, który zapewni skuteczne, selektywne zbieranie odpadów przez mieszkańców, doprowadzi do ograniczenia ich składowania i umożliwi jak największe zagospodarowanie, zapobiegając tym samym nielegalnemu pozbywaniu się odpadów.
W celu wprowadzenia nowego systemu gospodarki
odpadami gmina podjęła i wykonała następujące
zadania:
• Przeprowadzono
kampanię informacyjnoedukacyjne wśród mieszkańców na temat ich praw
i obowiązków związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Działania te polegały na: zorganizowaniu spotkań informacyjnych
i edukacyjnych, przede wszystkim poprzez zebrania
w sołectwach, jak również podczas posiedzeń komisji
rady, sesji rady gminy, opracowanie informacji i artykułów do gazetki gminnej oraz na stronę internetową
urzędu gminy oraz opracowanie ulotek informacyjnych i dostarczenie do każdego właściciela nieruchomości.
• Uchwalono akty prawa miejscowego dotyczące
organizacji gospodarki odpadami komunalnymi
w terminie umożliwiającym wprowadzenie nowego
systemu od 1 lipca 2013r. Stosownie do wymogów
prawnych znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy podjęła
uchwały dotyczące wprowadzenia nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w sprawie:
a) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na ternie gminy,
b) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty (metoda obowiązująca
w gminie – płacimy od 1-go mieszkańca,
wysokość opłaty miesięcznej 5.40 zł gdy segregujemy odpady, 10,00 zł w przypadku oddawania odpadów zmieszanych)
e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na
terenie gminy.

•

Gmina wywiązała się z obowiązku wyłonienia
podmiotu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy prowadzi firma Stare Miasto Park Sp.
z o. o Wierzawice:
a) odbiór i transport – na podstawie umowy z dnia
7 maja 2013r. - umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego).
Cena 140,40 zł brutto za 1Mg odpadów,
b) zagospodarowanie odpadów – na podstawie
zawartego porozumienia międzygminnego
z dnia 2 lutego 2013r. pomiędzy Gminą Leżajsk
Stare Miasto Park przy udziale Gminy Tryńcza.
Cena 240,40 zł brutto za 1MG odpadów. Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych - 380,80 zł brutto za
Mg odpadów.
• Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Tryńczy.
• Sporządzono: sprawozdanie z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi oraz analizę stanu gospodarki odpadami za 2013r.
• Gmina osiągnęła wskaźniki odzysku za 2013 r.
i tak:
a) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania wyniósł- 49,9% przy wskaźniku
50%,
b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł -31,2%, przy wskaźniku
12%.
c) innych niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe 100% przy wskaźniku 36%.
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4.11. Łagodzenie skutków bezrobocia. Gmina pomaga zawodowo
Mijająca kadencja przyniosła wielostronny rozwój
naszej gminy. Wpływ na sytuację samorządu mają
przede wszystkim ludzie. Dlatego też zauważalny jest
nacisk, który wkłada się tutaj w rozwój młodego pokolenia. Liczne staże, które gmina przyznaje, są ogromną
szansą dla osób wchodzących w życie zawodowe.
Urząd Gminy oraz podległe jednostki są miejscem, w
którym co roku zdobywa doświadczenie coraz większa
liczba osób.
W ciągu 4-letniej kadencji na staż zostały przyjęte
122 osoby. Od 2013 r. wśród stażystów znajdują się
osoby w wieku 50+ w ramach projektu „Więcej Szans
w Powiecie Przeworskim”. Ponadto gmina Tryńcza,
współpracując z Urzędem Pracy w Przeworsku, przyjmuje osoby w ramach kilkumiesięcznych robót publicznych, prac społeczno - użytecznych oraz prac interwencyjnych.
W ciągu ostatnich lat gmina Tryńcza przyjęła w sumie 195 takich osób. Osoby te w dużym stopniu przyczyniły się do poprawienia estetyki naszej gminy. Bezpłatnie pomagały rolnikom przy wypełnianiu wniosków
o dopłaty obszarowe, utrzymaniu zieleni kwiatów, czystości, przez cały okres wykonywali prace porządkowe
przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich
na terenie naszej gminy, chodnikach, rowach, pasach
leśnych, mieniu gminnym, cmentarzach wojennych,
pomnikach, wokół obiektów gminnych, parkingach.
Pracowali w parku, sadzili krzewy i drzewka, porządkowali plac pod rekonstrukcję bitwy, Noc Kupały.
Jesienią pracowali przy zbieraniu i suszeniu nasion
kwiatów.

Z zatrudnienia w ramach prac społecznieużytecznych korzystało niekiedy kilka osób z jednej
rodziny, co w znacznym stopniu wpływało na poprawę
warunków życia jej członków. Dzięki temu nie musieli
oni korzystać z pomocy GOPS.
Na przestrzeni lat 2011-2014 w Urzędzie Gminy

oraz podległych jednostkach z różnych form zatrudnienia skorzystało ogółem 317 osób. Wzrastająca z roku na
rok liczba osób przyjmowanych na staże oraz w ramach
wyżej wymienionych form zatrudnienia daje młodym
ludziom szanse rozwoju oraz niekiedy jedyne źródło
utrzymania. Miejsca na staże dla osób 50+ to dowód, że
gmina stawia nie tylko na młodych, ale daje również
szansę powrotu na rynek pracy osobom starszym.

V. PROMOCJA GMINY I ODDZIAŁYWANIE NA WZROST
PRZEDIŚEBIORCZOŚCI
Od ponad 7 już lat władze samorządowe gminy – zdając sobie sprawę z powagi potrzeb rozwojowych – zabiegają o rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jest bowiem główną dźwignią rozwojową i lekarstwem na
pełne zatrudnienie (zmniejszanie bezrobocia). Wójt gminy jest tu na pierwszej linii działania w tym właśnie
kierunku. W tym zakresie zyskuje szczególne i pełne poparcie Rady Gminy, jej komisji, Urzędu Gminy i innych sił społecznych w gminie. Działania idą w trzech głównych kierunkach: 1) udowodnić, że gmina jest
„Fair Play”; 2) że gmina stwarza preferencje podatkowe i pożyczkowe; 3) że gmina promuje i oferuje dogodne
warunki (tereny) do inwestowania. W w/w sprawach współdziała z odpowiednimi mediami.

5.1. Udział w konkursie „Gmina Fair Play - Certyfikowana lokalizacja inwestycji”
Do udziału w konkursie Gmina Tryńcza przystąpiła w 2007 r. i od tego czasu nieprzerwanie utrzymuje
tytuł Gminy Fair Play.
Konkurs corocznie podzielony jest na dwa etapy.
W pierwszym gmina wypełnia przygotowaną przez
organizatorów ankietę, która weryfikowana jest przez
kapitułę konkursu. Następnie po pozytywnej weryfikacji, gmina bierze udział w drugim etapie, który ma
formę audytu.
50

Audyt obejmuje:
• spotkanie z kierownictwem urzędu,
• spotkanie z pracownikami urzędu realizującymi
zadania inwestycyjne,
• spotkanie z zaproszonymi przedstawicielami dostawców mediów, różnych instytucji oraz z inwestorami prywatnymi,
• wizytacja w terenie przedsięwzięć inwestycyjnych
w gminie Tryńcza.
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Podczas audytu wizytatorzy zwracają szczególną uwagę m.in. na terminowość załatwianych spraw inwestycyjnych, relację z inwestorami, zrównoważony rozwój gminy, opinię zaproszonych gości pod względem
zadowolenia ze współpracy z pracownikami urzędu.
Cele konkursu:
• wyróżnienie i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów,
• zwiększenie zainteresowania inwestorów gminą,
• promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
• promowanie wizerunku zaangażowanych, kompetentnych i etycznych pracowników samorządowych,
• promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym.

5.2. Z myślą o przedsiębiorcach
Samorząd Gminny Tryńcza podejmuje realne działania na rzecz wspierania mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP), tworząc korzystne warunki
do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
Jedną z form wsparcia przedsiębiorców jest mechanizm zebrany i ujęty w Programie „Samorządowa
Polska”. Celem Programu „Samorządowa Polska”
jest dostarczenie mikro, małemu i średniemu przedsiębiorcy środków pieniężnych, dzięki którym uzyska
on nowe możliwości rozwojowe. Innowacyjność tego
rozwiązania polega na łatwiejszej dostępności do uzyskania wieloletniego finansowania, powiązanego
z ofertą zakupów towarów w systemie grupowym.
Udzielanie atrakcyjnych pożyczek dla sektora MSP
nastąpi poprzez utworzenie sieci lokalnych funduszy
pożyczkowych (LFP), działających w formie spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, których właścicie-

lem w 40% jest gminny samorząd terytorialny,
a pozostałe 60% obejmuje Centrum Operacyjne
„Samorządowa Polska” S.A. Dystrybucja pożyczek
oferowanych przez LFP odbywać się będzie poprzez
sieć Biur Pożyczkowo-Inwestycyjnych (BPI), które
będą przedsiębiorcami docierającymi z ofertą LFP do
poszczególnych podmiotów z sektora MSP. Rada
Gminy w Tryńczy podjęła 21 października 2013 r.
uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska”
Tryńcza sp. z o.o. z siedzibą w Tryńczy oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa
Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wójt gminy podpisał umowę spółki. Jesteśmy czwartą gminą
na Podkarpaciu , która podjęła tego typu działania
Wszystko wskazuje na to, że już w pierwszym
kwartale przyszłego roku dostępne będą środki dla
przedsiębiorców.
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VI. STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
6.1. Bezpieczeństwo publiczne sprawowane przez służbę Policji
Komisariat Policji w Sieniawie funkcjonuje w obsadzie etatowej 17 policjantów. Swoim rejonem działania
obejmuje trzy gminy tj.: Sieniawę, Tryńczę i Adamówkę.
Obszar, na jakim „działają” policjanci KP Sieniawa to ok. 332 km2, gdzie zamieszkuje łącznie 19660 osób.
Służba w Komisariacie Policji w Sieniawie jest pełniona w systemie 24-godzinnym. Oznacza to, iż przez całą
dobę pełniony jest dyżur. Podobnie dyżury pełnione są w Tryńczy.

6.1.1. Analiza opracowana na podstawie systemu SWD (System Wspomagania Dowodzenia),
RSD (Rejestr Śledztw i Dochodzeń) oraz ERSOW (Elektroniczny Rejestr Spraw o Wykroczenia)
Zdarzenia o charakterze kryminalnym:
• Kradzieże z włamaniem. art. 279§ 1 kk – 3 - w roku 2012 – 9,
• Kradzież cudzej rzecz. art. 278§ 1 kk - 19 - w roku
2012 – 17,
• Uszkodzenie mienia. art. 288§ 1 kk - 3 - w roku
2012 – 2,
• Uszkodzenie ciała - 2 - w roku 2012 – 2,
• Pożar – 2,
• Bojka i pobicie - 1 - w roku 2012 - 1,
• Rozbój - 0 - w roku 2012-0,
• Inne przestępstwa kryminalne – 15.

w porę interweniować przy tego typu przestępczości,
gdyż jak pokazują przykłady z terenu kraju, brak
reakcji na przestępczość w rodzinie prowadzi do wielu tragedii. Działania podejmowane w tej kwestii oraz
wnioski zostaną zawarte w dalszej części analizy.
Inne czynniki i zdarzenia mające wpływ na stan
bezpieczeństwa i porządku publicznego:
• Interwencje domowe - 76
• Niebieskie Karty 12,
• Interwencja inna – 124,
• Zakłócenie porządku publicznego – 24,
• Spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym – 5,
• Kolizja drogowa — 44,
• Kradzież mienia - wykroczenie - 11.
Łącznie na terenie gminy Tryńcza policjanci interweniowali w przypadku wszystkich zdarzeń 511 razy.

Analizując przestępczość kryminalną należy
zaznaczyć, że najwięcej przestępstw stanowią przeciwko mieniu. Najwięcej przestępstw zanotowaliśmy
w kategorii kradzieży. Biorąc pod uwagę przestępczość przeciwko mieniu należy zauważyć, że kształtuje się ona na podobnym poziomie jak w roku 2012.
Warto zaznaczyć, że na terenie gminy Tryńcza
Bardzo uciążliwą kategorią zdarzeń rzutującą
w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy najcięższych w społeczeństwie na stan bezpieczeństwa są czyny
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - a więc cięż- stanowiące wykroczenia. Są to najczęściej zakłócenia
kich uszkodzeń ciała, rozbojów i zabójstw.
porządku publicznego, szczególnie w weekendy
w godzinach wieczorowo-nocnych. W takich przypadkach policjanci stosują postępowanie mandatowe
Przestępstwa inne:
• Przestępstwa przeciwko rodzinie - art. 207 kk. lub kierują wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.
209kk – 16,
Liczną grupę wykroczeń stanowią też kolizje dro• Kierujący w stanic nietrzeźwości - art. 178a § 1 i 2 gowe. Są to zdarzenia drogowe, które najczęściej pokk - 70 - w roku 2012 – 42,
wodują jedynie uszkodzenia pojazdów lub nieznaczne
• Wypadek drogowy - art. 177 kk - 2 - w roku 2012 uszkodzenia ciała u kierujących lub pasażerów.
– 1,
Analizując stan zagrożenia i porządku publicznego
W tej kategorii przestępczości dużą część stanowią należy zauważyć także, iż w 2013 roku policjanci KP
przestępstwa drogowe. Mają one jednak bardzo istot- Sieniawa zabezpieczali ład i porządek w związku
ny wpływ na stan bezpieczeństwa. Z pewnością za- z dużą imprezą plenerową - Dni Tryńczy. Impreza
trzymanie tak wielu osób kierujących pojazdami pod zgromadziła kilka tysięcy osób. Jednak w czasie jej
wpływem działania alkoholu zapobiegło wielu trage- trwania nie doszło do poważniejszych naruszeń podiom na naszych drogach. Niepokojący jest fakt, że w rządku publicznego. Ponadto zabezpieczono imprezę
2013 roku zatrzymano o ponad połowę więcej osób - Rekonstrukcja wydarzeń – „Wrzesień 1939 r. kierujących pojazdami będących w stanie nietrzeźwo- przygotowania do obrony mostu na rzece Wisłok
ści.
w Tryńczy”. W tym przypadku zabezpieczono rejon
Drugą istotną kategorią przestępstw, to przestęp- drogi krajowej 77 i także nie doszło do żadnych
stwa przeciwko rodzinie. To bardzo ważne, aby utrudnień w ruchu oraz innych zakłóceń.
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6.1.2. Współdziałanie z innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Policja wykonując swoje działania ustawowe
współdziała z wieloma instytucjami. Współpraca ta
jest niezbędna i konieczna, gdyż tylko wspólne działanie wielu podmiotów zapewni bezpieczeństwo
mieszkańcom gminy Tryńcza.
W roku 2013 Komisariat Policji współpracował z:
• Urzędem Gminy w Tryńczy,
• Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Tryńczy,
• Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Tryńczy,
• Zespołem Interdyscyplinarnym w Tryńczy,
• Trynieckim Centrum Kultury,
• Biblioteką Publiczną w Tryńczy,
• Nadleśnictwem Sieniawa w tym szczególnie ze
Strażą Leśną Prokuraturą Rejonową w Przeworsku,
• Sądem Rejonowym w Jarosławiu. Zamiejscowe
Wydziały w Przeworsku,
• Szkołami Podstawowymi oraz Gimnazjami z terenu gminy Tryńcza.
Omawiając zagadnienia współpracy należy zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę z Urzędem
Gminy w Tryńczy w zapewnieniu ładu i porządku
publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
Jak już wcześniej zauważono, sprawy związane
z przestępczością przeciwko rodzinie stanowią bardzo
ważny element i czynnik, wpływając bezpośrednio
i pośrednio na stan bezpieczeństwa. Różne zjawiska w tym alkoholizm, ubóstwo, brak pracy, brak perspektyw - wpływają negatywnie na niektóre rodziny.

Tylko wspólne skoordynowane działanie może przynosić tutaj efekty. Nasze działania podejmowane są
wspólnie z GOPS Tryńcza. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem
Interdyscyplinarnym. Efekty tych działań nie są zwykle wymierne, lecz bardzo ważne dla miejscowej społeczności.
Jednym z podstawowych zadań Policji jest zapobieganie przestępczości. Działania te realizujemy poprzez różne programy prewencyjne takie jak
„Ograniczyć Wandalizm", „Stop Patologiom".
Szczególnie dzielnicowi w trakcie ich realizacji wymienionych programów współpracują ze szkołami,
sołtysami, przedstawicielami innych organizacji społecznych. Ponadto publikujemy w miejscowych czasopismach informacje dotyczące jak uchronić się
przed przestępczością. Często swoje działania kierujemy do osób starszych, gdyż wielokrotnie stają się
one ofiarami przestępstw.
Kładziemy duży nacisk na działania prewencyjne,
albowiem podstawowym zadaniem policji jest zapobieganie przestępczości.

Bezpieczeństwo realizowane przez
oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych.
6.2.

6.2.1. Straże w gminie Tryńcza.

Zawsze gotowe do niesienia pomocy

Strażacy w gminie Tryńcza to ludzie czynni zawodowo, pracują w różnych zakładach pracy i nie zawsze mogą udać się do akcji ratowniczej. Jednak mimo
tych trudności, wszyscy tak dostosowali swoje obo6.1.3. Wnioski i planowane zamierzenia wiązki służbowe i prywatne, aby być strażakiem.
Ich działania przebiegają bez większych zakłóceń.
na dalsze okresy
Ich praca i zaangażowanie nie jest wynagradzane,
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje oraz wszystko co czynią, zasługuje na ogromne społeczne
lokalne uwarunkowania, w roku 2014 będziemy kłaść uznanie.
nacisk, szczególnie na następujące zagadnienia:
• zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa
w miejscach publicznym (zapobieganie aktom
chuligańskim, zapewnieniu bezpieczeństwa
w trakcie imprez kulturalnych, sportowych),
• zapewnienie właściwego bezpieczeństwa w ruchu
drogowych,
• przeciwdziałanie przestępczości przeciwko mieniu
oraz skutecznym wykrywaniu ich sprawców,
• przeciwdziałanie
przestępczości przeciwko
rodzinie,
• przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich,
• przeciwdziałania przestępczości narkotykowej,
• przeciwdziałanie przestępczości na terenach
leśnych (kłusownictwo, kradzieże) i ścisłe współdziałanie ze Strażą Leśną.
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Gmina Tryńcza liczy 7 jednostek OSP, które są
zarejestrowanymi stowarzyszeniami, każda jednostka
posiada Zarząd, który reprezentują Prezes i Naczelnik. Działalność ratownicza finansowana jest z budżetu gminy. Dzięki temu jednostki są wyposażone
w niezbędny sprzęt do podjęcia działań.
Na terenie gminy tylko OSP Tryńcza jest włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Posiada odpowiednie wyposażenie techniczne: samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy, a także sprzęt do
ratownictwa drogowego i medycznego oraz nowoczesny system łączności i alarmowania.

OSP Tryńcza to jednostka z ponad stuletnią tradycją. W jej skład wchodzi 54 członków, w tym również 15 kobiet. Prezesem Zarządu jest Stanisław Gliniak, a naczelnikiem Tadeusz Jakubiec. Jednostka
była wielokrotnie odznaczana złotym medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa. Ma na swoim koncie 60 dyplomów i 50 pucharów zdobytych m.in. podczas
gminnych i powiatowych zawodów pożarniczych.
Strażnica w Tryńczy przez kolejne lata była sukcesywnie modernizowana. W ostatnim czasie został
rozbudowany o jedno stanowisko garaż. Na budynku
zainstalowano także alarm antywłamaniowy. Mając
jednak na uwadze zwiększanie skuteczności działań
ratowniczo-gaśniczych gmina stara się, aby OSP
wzbogacała się o coraz nowocześniejszy sprzęt. I tak,
22 listopada na placu obok remizy miało miejsce uroczyste przekazanie agregatu pompowego Viesse
Pompe o wydajności maks. 700m³/h. Zestaw został
zakupiony z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby lokalnej społeczności.
Sprzęt jest zainstalowany na przyczepie z regulowaną
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wysokością sprzęgu wraz z umiejscowieniem osprzętu ssawno-tłocznego w przestrzeni przyczepy. Po rozstrzygnięciu przetargu został także zakupiony nowy
samochód Ford Transit. Jego wartość z podstawowym wyposażeniem to 115 900 zł. Zakup samochodu
był możliwy dzięki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 22
tys. zł, dofinansowaniu ze Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP 50 tys. zł i budżetu gminy 43
tys. zł. Samochód posiada silnik z turbodoładowaniem, specjalistyczne wysuwane mocowania do motopompy, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe,
nożyce, rozpierak i piły do drewna. Oprócz tego pojazdu jednostka posiada samochód Star 244.
Strażacy z OSP w Gniewczynie Łańcuckiej gospodarują
w odremontowanej kilka lat temu strażnicy. Mają 2 samochody: Forda i Stara. Prezesem jednostki jest Daniel Krutysz,
a naczelnikiem Edward Korzeniowski. W sąsiedniej Gniewczynie Trynieckiej ratownicy
korzystają z Peugeota Boxera,
prezesem OSP jest Jan Morawski, a naczelnikiem Stanisław
Rachwał. W Jagielle prezesem
OSP jest Janusz Kornafel,
a naczelnikiem Józef Drzystek.
Strażacy na akcję wyjeżdżają
Fordem Transitem, z którego do
niedawna korzystali strażacy
z Tryńczy. OSP Głogowiec ma
na stanie Peugeota. Jednostce
prezesuje Stanisław Gondek, a naczelnikiem jest
Wojciech Bury. OSP Gorzyce posiada Magirusa.
Stanowisko prezesa piastuje Zdzisław Chmura, a naczelnika Leszek Flak. W Ubieszynie funkcję prezesa
pełni Zdzisław Kulpa, a naczelnika Adam Kasper.
Jednostka ta posiada zakupiony w br. samochód marki Ford Transit. Wszystkie jednostki mają na wyposażeniu niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
W latach ubiegłych strażacy wyjeżdżali do akcji
powodziowych, gradobicia, zabezpieczania wypadków drogowych czy innych zdarzeń. W bieżącym roku Tryńcza wyjeżdżała 6 razy w tym. 5 razy do pożarów i 1 zdarzenia miejscowego tj. wypadku drogowego. Jednostka z Gorzyc była przy 4 pożarach, natomiast OSP z Głogowca gasiła 1 pożar.
Zadania strażaków nie ograniczają się tylko do
wyjazdów na akcje. Biorą oni również udział we
współorganizowaniu konkursów pożarniczych i pokazów dla uczniów szkół z całego terenu gminy czy zabezpieczają lokalne imprezy.
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6.2.2. Aktualny stan kadrowy Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie
Wykaz prezesów i naczelników z poszczególnych jednostek

Lp.

Jednostka

1.

Funkcja
Prezes

Naczelnik

OSP Głogowiec

Gondek Stanisław

Bury Wojtek

2.

OSP Tryńcza

Gliniak Stanisław

Jakubiec Tadeusz

3.

OSP Gorzyce

Chmura Zdzisław

Flak Leszek

4.

OSP Jagiełła

Kornafel Janusz

Drzystek Józef

5.

OSP Ubieszyn

Kulpa Zdzisław

Kasper Adam

6.

OSP Gniewczyna Łańcucka

Krutysz Daniel

Korzeniowski Edward

7.

OSP Gniewczyna Tryniecka

Morawski Jan

Rachfał Stanisław

Członkowie OSP – ogółem ze wszystkich jednostek

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Mężczyźni w wieku 18-65 lat

245

2.

Mężczyźni w wieku ponad 65 lat

11

3.

Kobiety

30

4.

Członkowie zwyczajni OSP / w wieku 18-65 lat / mogący
brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

5.

Członkowie honorowi

6.

Mężczyźni ogółem

7.

Kobiety ogółem

8.

Członkowie OSP ogółem

116
15
276
30
306

6.3. Obsługa interesantów z gminy i spoza gminy
sekretariat. Umawianiem stron na
spotkania z wójtem zajmuje się
pracownik sekretariatu. Sprawy,
z którymi zwracają się mieszkańcy
są bardzo różnorodne, dlatego też
często konsultowane są z kierownikami referatu lub podległej jednostki organizacyjnej, której dotyczy dana sprawa. Większość spraw
załatwianych jest w danym dniu
lub uzgodniony zostaje sposób jej
załatwienia w innym dogodnym
terminie. W przypadku nieobecności wójta w urzędzie, spowodowanej innymi obowiązkami służbowymi lub urlopem, strony przyjmują kierownicy referatów, których dana sprawa dotyczy. Każde-

Przyjmowanie stron w sprawach dotyczących działalności zarówno urzędu jak i jednostek podległych jest nieodłącznym elementem
pracy
każdego
wójta.
To mieszkańcy wybierają na to
stanowisko swojego przedstawiciela, wobec tego słusznym jest załatwianie ich spraw, jeśli sytuacja
tego wymaga indywidualnie.
Termin przyjmowania przez
wójta interesantów wyznaczony
został na wtorek każdego tygodnia
od godziny 1000 do 1200, jednak
mimo ustalonego terminu, wójt
przyjmuje także strony w innych
terminach
po
wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym przez
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go roku w ramach Systemu Zarządzania Jakością
przeprowadzane jest badanie ankietowe wśród interesantów urzędu, które corocznie potwierdza wysoki
poziom zadowolenia z działalności urzędu.
Wójt gminy ma bardzo wielu interesantów spoza
gminy, w różnych dziedzinach spraw, służących gminie jak i będących przedmiotem wspólnych zainteresowań. Wszyscy oni są traktowani z należną godnością i starannością – wszak to jest gmina „Fair Play”.

Gmina i z tego tytułu otrzymuje listy gratulacyjne,
a lokalna prasa zauważa tę elegancję.
W rozmowach, dyskusjach, panelach rodzą się pomysły, wnioski, projekty, które następnie konsultowane, opiniowane, uchwalane – przeradzają się w realną
rzeczywistość, satysfakcjonującą społeczność, której
się służy. Otrzymany tytuł laureata nagrody
„Gospodarza Podkarpacia” przez wójta gminy – to
również chluba dla całej gminy.

VII. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDÓW SOŁECKICH W GMINIE W ZAKRESIE
POMOCNICZOŚCI I KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
7.1. Zaangażowanie samorządów sołeckich (ubezpieczeniowych, firm działających na terenie
gminy, przedstawiciele władz powiatowych).
w gminie
Trzy wsie: Gniewczyna Łańcucka, Ubieszyn
Gmina liczy 9 sołectw. W okresie ostatniej kaden- i Gorzyce przystąpiły do Podkarpackiego Programu
cji każde sołectwo średnio odbyło po 8 zebrań wiej- Odnowy wsi na lata 2011-2016. W ramach tego proskich.
gramu wybudowano grzybek we wsi Gniewczyna
Łańcucka. Frekwencja mieszkańców na
zebraniach wiejskich jest jeszcze niestety
bardzo niska. Ze względu na brak wymaganej frekwencji wynoszącej 1/15 uprawnionych do głosowania zebrania najczęściej
odbywały się w tzw. drugim terminie.
Tak jak sołectwa są jednostkami
pomocniczymi gminy, tak jednostkami
pomocniczymi sołtysa i sołectwa są rady
sołeckie liczące po 7 członków. Zbierały się
one najczęściej przed odbyciem zebrania
wiejskiego, jak też w ważnych sprawach
dotyczących wsi jak chociażby budowy
kanalizacji w przysiółkach w Gniewczynie,
drogi wywozu kruszywa oraz gospodarki
śmieciowej w Tryńczy.
W nowych statutach sołectw – ich funkcje pomocniGłównymi tematami zebrań wiejskich było:
cze dla gminy będą miały bardziej wyrazisty kształt,
• opracowanie propozycji do budżetu gminy na każ- umacniający ich pozycję w życiu obywatelskim.
dy rok w zakresie realizacji zadań gospodarczych
gminy — budowy, remontów dróg we wsi, utrzy- 7.2. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania
mania budynków wiejskich,
Problemów Alkoholowych i innych uzależnień
• ustalenie sposobu wykorzystania funduszu sołec- (w świetle statystyki)
kiego, który najczęściej przeznaczany był na
Budżet
remonty dróg we wsi a realizowane przez Gminę,
• wyrażenie zgody na sprzedaż, dzierżawę, zamianę
Lata
Dochody
Wydatki
mienia gminnego położonego na terenie danej wsi,
2011
118 105, 05 zł
70 297, 71 zł
• wysłuchiwanie informacji z realizacji zadań we
wsi i gminie,
2012
118 778, 36 zł
55 557, 07 zł
• podejmowanie działania w zakresie porządku,
bezpieczeństwa we wsi.
2013
114 670, 65 zł
61 280, 80 zł
Na zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz
gminy, pracownicy urzędu gminy oraz przedstawicie- 2014
81 657, 79 zł
66 447, 68 zł
l e r ó ż n y c h j e d n o s t e k s p o z a g m i n y Stan sierpień
2014 r.
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Budżet
Oddziaływania profilaktyczne

Uczestnicy

Jednorazowe prelekcje, pogadanki

2011 rok – 30 uczniów
2012 rok – 734 uczniów, 23 nauczycieli, 22 rodziców
2013 rok – 638 uczniów, 30 nauczycieli
2014 rok – 524 uczniów, 27 nauczycieli

Spektakle profilaktyczne

2012 rok – 62 uczniów, 4 nauczycieli, 15 rodziców
2013 rok – 40 uczniów, 2 nauczycieli
2014 rok – 94 uczniów, 6 nauczycieli, 47 rodziców

Imprezy plenerowe:
- Gminny Dzień Dziecka
- I-szy Dzień Dni Gminy Tryńcza,
- Postaw na rodzinę

2011 rok - 165 uczniów, 3 nauczycieli,
2012 rok – 180 uczniów, 5 nauczycieli, 17 rodziców
2013 rok – 275 uczniów, 9 nauczycieli, 50 rodziców
2014 rok – 453 uczniów, 17 nauczycieli, 65 rodziców

Konkursy plastyczne, literackie i muzyczne:
- różnorodna tematyka np. Jan Paweł II –
święty, Moja rodzina wolna od przemocy

2012 rok - 27 uczniów, 1 nauczyciel
2013 rok – 160 uczniów, 4 nauczycieli

Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych
w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Programy: „Już pływam”, „Rusz się po
zdrowie”, „Wakacjada”

2011 rok – 40 osób
2012 rok – 40 osób
2013 rok – 184 uczniów,
2014 rok – 145 uczniów

Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w ramach programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2011 rok – 77 osób
2012 rok – 60 osób
2013 rok – 90 osób
2014 rok – 115 osób

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu na
terenie gminy

2014 rok – 19 osób

Stosowana profilaktyka na zmniejszenie tego niechlubnego w skutkach zjawiska wymaga dalszego
wzmożonego wysiłku na jego minimalizowanie w gminie.

VIII. STAN DEMOGRAFII W GMINIE
Aktualna struktura grup wiekowych ludności
Bardzo niepokojący jest udział w strukturze grupy
gminy przedstawia się następująco:
pierwszej, czyli osób w wieku 1-17 lat. Grupa ta za
1) grupa przedprodukcyjna: 1813 osób (21,35%)
20, 30 lat stanie się główną siłą opiekująco–
2) grupa produkcyjna: 5576 osób (65,67%)
utrzymującą rodziny własne i starszego pokolenia.
3) grupa poprodukcyjna: 1102 osób (12,98%)
Razem: 8491 osób
Przekrój społeczeństwa w III kwartale 2014 r. w Gminie Tryńcza według wieku i płci
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Liczba ludności w Gminie Tryńcza w poszczególnych sołectwach w latach 2010-2013

Liczba urodzeń w Gminie Tryńcza w poszczególnych sołectwach w latach 2010-2013

Liczba zgonów w Gminie Tryńcza w poszczególnych sołectwach w latach 2010-2013
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IX. WYWIADY
9.1. Jak widzi minioną kadencję Wójt Gminy, w tym współdziałanie z Radą Gminy?

W ostatnich latach państwo scedowało na samorządy wiele nowych zadań choćby w zakresie pomocy społecznej, szkolnictwa, czy gospodarki odpadami,
z którymi przyszło nam się zmierzyć i uregulować
prawnie. Z racji tego, że wójt jest organem wykonawczym w stosunku do organu uchwałodawczego, realizacja wielu planów bez obopólnego porozumienia
i zgody ze strony Rady Gminy nie byłaby możliwa,
za co jestem bardzo wdzięczny wszystkim radnym VI
kadencji, którzy z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem pełnili swoje obowiązki, zasiadając w poszczególnych komisjach, opiniując projekty uchwał,
podnosząc liczne sprawy ważne dla poszczególnych
społeczności na sesjach Rady Gminy. Oceniając
z perspektywy czasu minioną kadencję, stwierdzam,
że nie był to czas stracony, wręcz odwrotnie dobrze
wykorzystany. Oczywistym jest, że zawsze zostaje
niedosyt i że chciałoby się więcej, ale to jedynie zaczyn do kolejnych przedsięwzięć na dalsze lata w pracy samorządu i nowej już Rady Gminy VII kadencji.
Z całą pewnością miniona kadencja to konsekwentna realizacja założeń zrównoważonego planu
rozwoju wszystkich dziedzin życia gospodarczego,
społecznego i kulturalnego począwszy od gminnych
inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury poszczególnych obiektów komunalnych takich jak

WDK, szkoły, budynek GOPS i GBP, infrastruktury
drogowej, chodników, oświetlenia, poprzez inwestycje w zakresie rozwoju bazy sportowej osiągniętej
dzięki
budowie wielofunkcyjnych boisk, nawet
w tych najmniejszych miejscowościach, hali sportowej w przy Zespole Szkół w Gorzycach, siłowni na
świeżym powietrzu czy spływu kajakowego. Zrealizowaliśmy jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej.
Dzięki temu uregulowana została cała gałąź gospodarki wodno- ściekowej we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Realizacja tak wielu zadań nie
byłaby możliwa bez wykorzystania funduszy unijnych, które w połączeniu z środkami z budżetu gminy
dały możliwość wykonania poszczególnych kluczowych projektów służących podniesieniu komfortu
życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Z myślą
o bezpieczeństwie zdobyliśmy również dofinansowanie na zakup i wyposażenie w sprzęt pożarniczy poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy.
Fundusze unijne wykorzystane zostały również
w przedsięwzięciach kulturalnych i oświatowych,
czego przykładem może być projekt wymiany kulturalnej ze Słowacją czy Szwajcarią. Należy podkreślić,
że realizacja wielu imprez również możliwa była
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dzięki środkom zewnętrznym, choćby Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy czy Spotkania Twórców Ludowych. Pozyskane zostały też środki na zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej i grupy mażoretek.
Wsparcie finansowe zarówno z budżetu gminy jak i środków zewnętrznych w dziedzinie kultury zaowocowało wieloma sukcesami zespołów działających pod patronatem Trynieckiego Centrum Kultury. Wykorzystując
środki zewnętrzne udało się poprawić bazę oświatową poprzez doposażenie szkół
w pomoce dydaktyczne, tj. tablice interaktywne, tablety, komputery oraz rozbudowę i remont budynków
szkolnych. Mimo niżu demograficznego, utrzymaliśmy istniejącą sieć szkół. Z kolei inwestycje w bazę sportową przyczyniły się do upowszechniania sportu i rekreacji wśród społeczności poszczególnych miejscowości,
a to za sprawą animatorów sportu pracujących na Orlikach i LKS-om. Zdobycie tytułu wicemistrzów Polski
w futsalu U-14, to tylko potwierdzenie, że dobre warunki do trenowania w połączeniu z pasją mogą doprowadzić do wymarzonego celu.
Nie można przy tej okazji zapominać o inwestowaniu w kapitał ludzki. Przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy umożliwiliśmy odbycie staży wielu osobom. Z kolei realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Czas na aktywność” przyczyniła się do zdobywania przez uczestników tego przedsięwzięcia nowych zawodowych umiejętności i kompetencji, a dzięki temu szans na zatrudnienie. Nie zapomnieliśmy również o osobach niepełnosprawnych. To z myślą o nich przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup nowego samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjnych i szkolno-wychowawczych.
Przystępując do funduszu Samorządowa Polska, podjęliśmy także działania w zakresie stworzenia
dogodnych warunków pozyskiwania przez małych i średnich przedsiębiorców zdobywania pożyczek na rozwój firm.
Warto podkreślić, że do podniesienia jakości życia w poszczególnych miejscowościach naszej gminy przyczyniają się prężnie działające rady sołeckie z sołtysami na czele, radni, Koła Gospodyń Wiejskich, działacze
Ludowych Klubów Sportowych, druhowie z OSP. To dzięki wszystkim ludziom zaangażowanym w życie
społeczne, gospodarcze i kulturalne możliwe było zrealizowanie tak wielu przedsięwzięć, za co jestem
ogromnie wdzięczny i za co wszystkim bardzo dziękuję.
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9.2. A co mówią o gminie inne osoby, w ramach przeprowadzonych wywiadów?
Wizerunek gminy tworzą głównie ludzie. Dlatego to właśnie ocena mieszkańców jest dla władz najważniejsza. Ich zadowolenie stanowi bowiem największą motywację do kolejnych działań.
W związku z dobiegającą końca VI kadencją władz samorządowych gminy Tryńcza – wójt Ryszard Jędruch oraz Rada Gminy postanowili poznać zdanie mieszkańców oraz osób z zewnątrz na temat swojej czteroletniej aktywności. Poprosiliśmy o wypowiedź osoby zróżnicowane pod względem płci, wieku oraz zawodu,
ponieważ każdy z nas boryka się z innymi problemami i ma rozmaite potrzeby.
Rozmówcy odpowiedzieli na poniższe pytania:
• Jak ocenia Pani/Pan działania Wójta oraz Rady Gminy w ciągu ubiegającej kadencji?
• Jak Pani/Pana zdaniem zmieniło się sołectwo/gmina w ciągu ubiegającej kadencji?
• Co Pani/Pan uważa za największe osiągnięcie władz w ciągu ubiegającej kadencji?
• W której dziedzinie (inwestycje, oświata, sprawy socjalne, kultura, sport, inne) według Pani/Pana władze
poczyniły największe kroki?
• Które działania władz w ciągu ostatnich 4 lat były dla Pani/Pana najbardziej przydatne?
• Jak jednym zdaniem podsumowałaby/podsumowałby Pani/Pan kadencję Wójta i Rady Gminy?
Stanisław Wielgos – prezes firmy MAR-SPAW
Wzrost doświadczenia wójta i jego administracji owocuje oraz przybiera na
sile. Gmina akcentuje podejście prorozwojowe, nastawione na wsparcie przedsiębiorczości. Jest to dobry kierunek, gdyż większa aktywność w zakładaniu działalności gospodarczej stwarza miejsca pracy i niweluje bezrobocie. Widoczny jest
prestiż, który gmina Tryńcza osiągnęła na poziomie regionalnym. Stała się wspaniałym przykładem prowadzenia zrównoważonego rozwoju i dobrego gospodarowania środkami finansowymi. Goście przybywający do naszej gminy są zachwyceni tym, czego my często nie zauważamy. Mądrością wójta i Rady Gminy jest
podejście kompleksowości przy realizacji zadań gminy.
Podczas tej kadencji władze poczyniły ogromne kroki w dziedzinie infrastruktury. Modernizacja i budowa dróg lokalnych to trafna inwestycja, mająca powszechne uznanie. Drogi komunikacyjne i chodniki przestają być dla nas problemem. Gmina posiada również wzorcowe zaplecze sportowe. Na uwagę zasługuje
także działalność kulturalno-oświatowa, pobudzająca inicjatywę obywatelską.
Zauważam zaangażowanie wójta w tworzeniu organizacji pozarządowych oraz
wsparcie finansowe dla instytucji kultury. Ogromnym kapitałem społecznym są koła gospodyń wiejskich,
OSP, szkoły i inne organizacje nadające twórczy charakter obywatelski.
Uważam, że wszystkie działania podjęte przez wójta i Radę Gminy są przydatne. Wyróżnić należy m.in.
estetyzację gminy, utrzymanie zieleni, dbałość o porządek, rewitalizację miejsc pamięci, troskę o dziewictwo
kulturowe. Gmina jest bardzo dobrze zarządzana, posiada wizję rozwoju, odnosi sukcesy w ocenie regionalnej. Wójt Ryszard Jędruch został laureatem nagrody Gospodarza Podkarpacia. Posiada dużą energię
w planowaniu zadań, a zwłaszcza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jest to kolejny okres postępu cywilizacyjnego lokalnej społeczności.
Ksiądz proboszcz Krzysztof Filip – Parafia p.w. św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej
Wielkim dziełem obecnej kadencji wójta Ryszarda Jędrucha i Rady Gminy są działania podjęte na rzecz
parafii w Gniewczynie Łańcuckiej. Jestem wdzięczny władzom za pomoc w budowie kaplicy cmentarnej.
Ważną inwestycją jest także parking, który powstał obok cmentarza. 111 miejsc samochodowych to wielkie
udogodnienie dla mieszkańców oraz przyjezdnych gości, szczególnie na czas dnia Wszystkich Świętych. Wyremontowana została również droga wokół cmentarza. Działania te dostrzegają i podziwiają także ludzie z zewnątrz, którzy odwiedzają naszą miejscowość.
Jednak nie tylko Gniewczyna pięknie się zmienia. Widoczny jest rozwój całej gminy. Wyremontowanie
dróg i budowa chodników to wielkie i ważne inwestycje, które zrealizowano dla potrzeb całej naszej lokalnej
społeczności. Z zadowoleniem patrzę, jak duża wagę przykłada się do utrzymania porządku i czystości wzdłuż
dróg.
Jestem również wdzięczny za podejmowanie różnorodnych działań kulturalnych, takich jak: organizowanie
uroczystości patriotycznych czy koncertów kolęd i pieśni maryjnych.
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Zygmunt Kulpa - dyrektor Zespołu Szkół w Tryńczy
Gmina Tryńcza to jedna z najprężniej rozwijających się gmin na Podkarpaciu. Patrząc z perspektywy ostatniej kadencji zarówno Rada Gminy, jak i wójt zdawali sobie sprawę, że inwestowanie w oświatę, to inwestowanie w młode pokolenie. Konsekwentnie realizowana była strategia oświatowa gminy zmierzająca do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich. Stąd kontynuacja działań, które
zapoczątkowane zostały jeszcze w poprzedniej kadencji. Przybyło nowych obiektów sportowych, takich jak
nowo oddana hala sportowa w Gorzycach i Moje Boisko Orlik 2012 Gniewczynie Łańcuckiej. Sukcesywnie modernizowane było zaplecze dydaktyczne
w szkołach, a to za sprawą systematycznie przeprowadzanych remontów szkolnych pomieszczeń. W Zespole Szkół w Tryńczy wyremontowane zostało skrzydło
starej szkoły, dzięki czemu wszystkie klasy zyskały
ten sam wysoki standard. Remontowano również sale
lekcyjne w pozostałych szkołach, jak choćby w Gniewczynie Łańcuckiej, czy Ubieszynie. Gruntowny remont przeprowadzono w pomieszczeniu biblioteki w Jagielle. Nasze szkoły z roku na rok stają się coraz ładniejsze i funkcjonalniejsze. Przykładem może być budynek szkoły w Gorzycach, który dzięki termomodernizacji zyskał na estetyce i wraz z nową halą sportowa stanowi już integralną całość. Wart podkreślenia jest fakt,
że z każdym rokiem, w stosunku do lat poprzednich, ulega poprawie wyposażenie naszych szkół w pomoce
dydaktyczne. Są nimi nie tylko książki, mapy, bryły, czy sprzęt sportowy, ale tablety, laptopy i tablice interaktywne, które zostały zainstalowane w poszczególnych szkołach. Jest to wynik zmian zachodzących w procesach cywilizacyjnych, a co za tym idzie i edukacyjnych. Ogromny postęp techniczny zaznaczający się w świecie wymusza na wszystkich fakt dostosowania się do nowych technologii. W naszych szkołach zrealizowane
zostały dwa duże projekty takie jak „Cyfrowa szkoła” w Gniewczynie Łańcuckiej i „Indywidualizacja procesu
nauczania w kl. I-III szkół podstawowych”. Ciągłe zmiany zachodzące w oświacie wymagają od dyrektorów
i nauczycieli stałego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia się. Należy podkreślić, że oświata to żywy organizm, dlatego poddawane są analizie i ewaluacji wszystkie zachodzące w niej zjawiska. Wdrażane w życie
wnioski, służą dalszemu rozwojowi procesów edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w poszczególnych szkołach naszej gminy. Zarówno Rada Gminy i Pan wójt przeznaczając środki na oświatę, motywują nas
do podejmowania nowych inicjatyw, innowacji i eksperymentów, których celem jest przede wszystkim
wszechstronny rozwój uczniów. Stąd moja wysoka ocena działalności władz samorządowych nie tylko w sferze oświaty, ale we wszystkich obszarach związanych z działalnością gminy.
Sławomir Kortas – służba zdrowia
Gmina Tryńcza nie prowadzi samodzielnie działalności leczniczej, jednak działania władz w zakresie
promocji zdrowia i profilaktyki przyczyniły się do
poprawy jakości życiai zdrowia mieszkańców. Obecną kadencję samorządu w zakresie podejmowanych
i realizowanych w tej sferze działań można ocenić
pozytywnie. Zwiększeniu aktywności fizycznej służy
solidna baza lokalowa powstała dzięki staraniom
władz gminy. Należą do niej: hale sportowe przy
szkołach, kompleksy sportowe tzw. „Orliki”, wielofunkcyjne boiska sportowe czy siłownie na wolnym
powietrzu.
Nowością w promocji zdrowia w ostatniej kadencji
jest organizacja zajęć sportowych, w których uczestniczą szerokie grupy mieszkańców gminy. Najbardziej znane to Nordic Walking, „Marsz po zdrowie”,
62

„Bieg Wolności”, gminne rajdy rowerowe, spływ
kajakowy na Wisłoku czy sztuczne lodowisko.
Władze gminy Tryńcza w ostatniej kadencji podjęły działania mające na celu pobudzenie tworzenia
więzi społecznych dla osób starszych. Organizowane
były m.in. obchody Dnia Seniora, spotkania międzypokoleniowe, pielgrzymki autokarowe, zajęcia rękodzielnictwa, pikniki, spotkania w galerii „Pod Aniołem” i w klubie szachisty.
Władze gminy Tryńcza wspomagały również działania z zakresu profilaktyki: badania mammograficzne i cytologiczne (Mammobus), które były finansowane przez NFZ. Do działalności prozdrowotnej
można zaliczyć również program likwidacji azbestu
i poprawy jakości wody pitnej z ujęć gminnych.
Gratuluję władzom gminy Tryńcza osiągniętych
sukcesów w mijającej kadencji.
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Piotr Gimlewicz – wykonawca inwestycji
Wykonując inwestycje na terenie gminy Tryńcza mogę śmiało powiedzieć, że współpraca z wójtem i władzami gmina układała i układa
się na najwyższym poziomie. Są to ludzie rzeczowi, konkretni, których charakteryzuje duża znajomość tematu i wysoka kultura osobista,
co w rezultacie przekłada się na bardzo poprawne stosunki współpracy
na płaszczyźnie Inwestor-Wykonawca.
Na podstawie działań, które podejmuję na terenie gminy Tryńcza,
mogę stwierdzić, że Pan Wójt to bardzo dobry gospodarz, organizator
i przywódca. Pod takim kierownictwem uwidacznia się zgodna współpraca z Radą Gminy, która przynosi bardzo dobre rezultaty i widoczne
pozytywne zmiany w całej gminie. Z perspektywy mojej działalności
i współpracy z inwestorami sfery budżetowej z terenu województwa
podkarpackiego i województw ościennych mogę śmiało powiedzieć,
że nie ma gminy o takiej infrastrukturze, inwestycjach i wyglądzie
obiektów, jak w gminie Tryńcza.
Reasumując, SUPER GMINA – SUPER GOSPODARZE.
Krzysztof Niemiec – wykonawca inwestycji
Jako właściciel firmy produkcyjno-usługowej miałem okazję kilkakrotnie wykonywać roboty budowlane dla gminy Tryńcza. Dzięki doświadczeniu i wiedzy
urzędników oraz włodarzy, współpraca na gruncie gmina - przedsiębiorca zawsze
przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Ilość inwestycji wykonanych na terenie
Państwa gminy, związanych z infrastrukturą drogową i sportowo - rekreacyjną,
wzbudza we mnie duży podziw i szacunek wobec obecnych władz. Mogę powiedzieć, że wójt Ryszard Jędruch to człowiek z wielką pasją, który ma wizję, co do
wizerunku gminy. Poprzez trafione inwestycje, z pełnym zaangażowaniem dąży
do osiągnięcia założonego celu. Jako mieszkaniec sąsiedniej gminy życzyłbym
sobie, aby jej przedstawiciele wzięli przykład ze skutecznego sposobu zarządzania, jaki panuje w gminie Tryńcza.
Roman Kozyra – sołtys Gniewczyny Łańcuckiej
Podczas ubiegającej kadencji zarówno w Gniewczynie Łańcuckiej, jak i w całej gminie zaszły pozytywne zmiany. Działania
władz prowadzone były w dobrym kierunku. Wyremontowano
wiele odcinków dróg gminnych oraz wybudowano chodniki przy
drogach powiatowych. Poziom bezpieczeństwa podniósł się również przez wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych
w nowoczesny sprzęt. W naszym sołectwie powstało boisko
„Orlik”, które służy dzieciom i młodzieży. Przydatną inwestycją
realizowaną w Gniewczynie Łańcuckiej jest „grzybek” taneczny
przy Wiejskim Domu Kultury. Mieszkańców cieszy także nowopowstały parking oraz droga wokół cmentarza.
Nasza gmina zdecydowanie wyróżnia się na tle innych gmin
wiejskich, dorównując, a niekiedy przewyższając poziom infrastruktury wielu miast.
Współpraca Wójta i Rady Gminy z moim sołectwem układa się pomyślnie, dlatego stawiam władzom ocenę bardzo dobrą.
Maria Kluczkowska – przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Ubieszynie
Jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Ubieszynie szczególnie doceniam aktywność władz
w dziedzinie kultury. Cieszy mnie fakt angażowania
gospodyń w organizację wydarzeń lokalnych. Członkinie KGW niejednokrotnie mogą pochwalić się swo-

imi kulinarnymi umiejętnościami, chociażby dzięki
realizacji projektów takich jak „Festiwal Smaków Regionalnych”. Istotna jest dla nas możliwość promocji
gminy Tryńcza podczas imprez organizowanych na
szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Warto zaznaczyć, że władze gminy dużą uwagę przykładają do
działalności twórców ludowych. Widoczna jest troska
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o poszanowanie lokalnej tradycji i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.
W naszej gminie przeprowadza się także wiele inicjatyw aktywizujących
osoby starsze.
Bardzo wysoko oceniam wszystkie działania władz w ciągu ostatnich czterech lat. Jako sołtys wsi Ubieszyn cenię sobie zadania inwestycyjne, które
przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, tj. modernizację
dróg, budowę chodników, oświetlenie uliczne. Dużym osiągnięciem władz
gminy była również realizacja projektu termomodernizacji obiektów komunalnych.
Kadencję wójta i całej Rady Gminy oceniam bardzo wysoko.
Tadeusz Jakubiec – Komendant Gminny ZOSP RP
w Tryńczy
Kadencję pana wójta Ryszarda Jędrucha i Rady Gminy oceniam pozytywnie. Jestem szczególnie wdzięczny za działania,
które władze poczyniły dla rozwoju wszystkich jednostek OSP
na terenie gminy. Przeprowadzono remonty i rozbudowę remiz.
Jakość i skuteczność działania jednostek została podniesiona
przez zakup nowoczesnego wyposażenia. Niezwykle pomocna
w działaniach ratunkowych strażaków okazała się wymiana zużytych wozów strażackich. Ufundowano 3 prawie nowe samochody dla jednostek w Głogowcu, Gniewczynie Łańcuckiej
i Ubieszynie. W dużej mierze zostały dofinansowane przez gminę nowe samochody lekkie marki Ford dla OSP w Gniewczynie
Łańcuckiej i Tryńczy oraz ostatnio wymieniono wysłużony stary
samochód średni dla OSP Tryńcza. Wizerunek straży podczas uroczystości zmienił się dzięki nowemu umundurowaniu, na którego zakup Rada Gminy nie szczędziła funduszy. Dzięki podjętym przedsięwzięciom została usprawniona praca strażaków, przez co mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpieczniej.
Anna Machała – Stowarzyszenie „Kraina Sanu” –
Lokalna Grupa Działania
Od 5 lat pracuję na stanowisku Specjalisty ds. Promocji i Informacji oraz współpracy Międzynarodowej
w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” „ Lokalna Grupa
Działania i mogę powiedzieć z perspektywy mijającej
kadencji Pana wójta Ryszarda Jędrucha i Rady Gminy,
że tę kadencję oceniam bardzo dobrze. Jak mówi przysłowie „Gospodarza ocenia się po wyglądzie jego gospodarstwa”. Po pierwsze ład i porządek, ładnie utrzymana zieleń, z roku na rok robi się coraz bardziej kolorowo. Mieszkańcy nie muszą się wstydzić przed gośćmi
i turystami swojej gminy, ponieważ gmina Tryńcza według mnie należy do gmin przodujących w woj. podkarpackim. Dbałość wójta Ryszarda Jędrucha i Rady Gminy o rozwój gminy, widać już od razu wjeżdżając na
teren gminy poprzez ukwiecone chodniki dla pieszych.
Zauważalna jest infrastruktura sportowa, która nie
ogranicza wiekowo osób aktywnych fizycznie. Posiada
certyfikowane trasy do uprawiania nordic walking,
orliki, siłownie na wolnym powietrzu oraz lodowisko
w okresie zimowym. Nie mogę tutaj wymieniać, w której dziedzinie władza poczyniła największe kroki.
Wszystkie działania są ze sobą zharmonizowane i odpowiadają potrzebom mieszkańców.
Ponieważ moja praca łączy się z wyjazdami po kraju
i do innych państw mogę powiedzieć, że politykę go-

64

spodarczą rozwoju
Gminy Pan Wójt prowadzi w zasadniczym kierunku, skierowanym na rozwój
gospodarczy Gminy
Tryńcza. Moim zdaniem dowodem uznania społeczności lokalnej i jej przedstawicieli jest odbyta
ostatnia Sesja Rady
Gminy, którą swoją
obecnością uświetnili
goście z zagranicy ak
i z kraju m.in. prezydent gminy Gossau
ze Szwajcarii Thomas Binder.
Miałam przyjemność być tłumaczem podczas rewizyty prezydenta szwajcarskiej gminy Gossau Thomasa
Bindera, który był pod wielkim wrażeniem gospodarności wójta oraz wszystkich pracowników w gminie. Thomas Binder wielokrotnie podkreślał wielopoziomowy
rozwój Gminy Tryńcza porównywalny ze Szwajcarią.
Już po powrocie do kraju jeszcze raz podziękował, za
bardzo miłe przyjęcie jego osoby.
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Zbigniew Gliniak – Specjalista Doradztwa Rolniczego
W trakcie ostatnich kadencji nastąpiła widoczna poprawa infrastruktury na terenie całej gminy. Wyremontowano znaczną
część dróg oraz wybudowano chodniki, które przyczyniły się do
poprawy bezpieczeństwa. Wielkim osiągnięciem było również
zakończenie kanalizacji we wszystkich miejscowościach oraz odnowienie budynków użyteczności publicznej, tj. Wiejskich Domów Kultury i elewacji szkół.
Dla mnie przydatna okazała się współpraca wójta z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Bardzo cenię sobie
okazywaną pomoc w rozliczaniu wniosków obszarowych oraz
w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Ważnym krokiem
jest modernizacja gospodarstw oraz różnicowanie działalności na
terenach wiejskich. Jestem wdzięczny władzom gminy Tryńcza, a szczególnie wójtowi Ryszardowi Jędruchowi za finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla rolników na Międzynarodowe Targi Urządzeń i Maszyn
Rolniczych AGROTECH w Kielcach, Dni Otwartych Drzwi w Boguchwale oraz Jesienną Giełdę Ogrodniczą.
Podczas tych wyjazdów prezentowane są krajowe osiągnięcia naukowe i rozwiązania techniczne z zakresu
agrotechniki, zootechniki oraz mechanizacji rolnictwa.
Mijająca kadencja to według mnie okres wytężonej pracy wójta i radnych oraz czas rozwoju gminy.
Dariusz Kasper - rolnik (Ubieszyn)
Zarówno sołectwo, jak i cała gmina Tryńcza w ostatnim czasie
zmienia się na lepsze. Budowane są nowe drogi, chodniki i oświetlenia, co poprawia bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Na uwagę zasługuje również utrzymanie estetyki. Widać, że gmina stawia na
zrównoważony rozwój. Inwestycje wykonywane są na całym obszarze, bez względu na wielkość sołectwa. Niewątpliwie dużym sukcesem włodarzy gminy jest skanalizowanie wszystkich miejscowości.
Na wyróżnienie zasługuje również baza sportowa, w tym m.in. zmodernizowane stadiony dla LKS-ów czy boiska Orlik. W gminie nie
zapomina się również o sprawach socjalnych. Realizowane są różnego rodzaju programy w celu aktywizacji osób bezrobotnych.
Wysoko oceniam wszystkie działania władz na przestrzeni ostatnich czterech lat. Jako rolnik, za szczególnie przydatne uważam
inwestycje drogowe.
Wójt to dobry gospodarz, który widzi potrzeby całej gminy.
Michalina Szpunar (Gorzyce)
W ciągu ostatnich 4 lat nastąpił dynamiczny rozwój
gminy. Powstały nowe obiekty sportowe. Organizowane
są miejsca pracy dla osób bezrobotnych np. poprzez
prace społeczno-użyteczne, staże, które są ważną formą
wsparcia, często jedynym źródłem utrzymania rodziny.
Władze prowadzą inwestycje umożliwiające poprawę
dróg, powstawanie chodników, oświetlenia, dbając tym
samym o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania wójta gminy Tryńcza oraz gminnego ośrodka społecznego
w sprawach socjalnych oceniam pozytywnie. Organizowane są różne kursy, które pozwalają podnieść kwalifikacje zawodowe, zdobyć doświadczenie odbywając
praktykę. W sołectwie Gorzyce ważną inwestycją była
budowa drogi i chodników oraz remont Wiejskiego Domu Kultury. Wysoko oceniam działania radnego Leszka
Flaka, który angażuje się w sprawy społeczne, zdobywając środki na rozwój naszej wsi. Poświęca swój czas,
aby zająć się sprawami mieszkańców.

Danuta Kozdroń (Głogowiec)
Zaangażowanie i aktywność wójta i Rady Gminy
przynosi oczekiwane rezultaty. Nieustanne zabieganie
o pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł
przyczynia się do rozwoju sfery gospodarczej, społecznej i kulturowej. W ostatnim czasie poprawił się stan
infrastruktury drogowej, przybyło chodników, powstały
nowe oświetlenia. Wszystkie te działania podnoszą poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Gmina jest czysta
i zadbana. Rozbudowana została kanalizacja, poprawie
uległ również stan budynków komunalnych, szkół i domów kultury. Nowoczesne kompleksy sportowe są dowodem na to, że gmina Tryńcza stawia na rozwój młodego pokolenia.
Dużym wsparciem dla mnie było zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych. Dzięki tej pracy jestem w stanie zapewnić utrzymanie sobie i dzieciom.
Z roku na rok rośnie zapał i zaangażowanie władz gminy, dlatego mijającą kadencję oceniam wysoko.
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Natalia Misiło – uczennica Zespołu Szkół w Gorzycach
Przy Zespole Szkół w Gorzycach powstała piękna sala sportowa. Uczniowie, a także mieszkańcy naszej miejscowości mogą
teraz uprawiać sport przez cały rok, niezależnie od pogody. Jeżeli do obiektów sportowych, powstałych przy szkole, doliczyć
boisko Orlik 2012, to mogę stwierdzić, że baza sportowa w Gorzycach jest imponująca. Każdy chętny znajdzie tu warunki
i możliwości do uprawiania wybranej dyscypliny. Także szkoła
została zmodernizowana. Wykonana została piękna elewacja,
wymieniono okna i drzwi, a także oddano do użytku kotłownię.
Wszystko to zapewnia wszystkim uczniom dobre warunki do
nauki i do spędzania czasu w szkole. Gmina przekazała naszej
szkole także 20 tabletów, które w znaczący sposób usprawnią
edukację informatyczną.
.

X. SPOJRZENIE STRATEGII I WIDZENIA POTRZEB NA VII KADENCJĘ
W LATACH 2015 - 2018
W sprawozdaniu za V kadencję (lata 2006-2010)
władz samorządowych gminy Tryńcza dostrzegane
były potrzeby do realizacji w VI-tej kadencji (lata 2011-2014), a wynikające z trafnych założeń i potrzeb
określonych uchwałą Rady Gminy w „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2009-2015”. Koniec kadencji nie
oznacza przerwania potrzeb życiowych społecznogospodarczych. Istnieją nadal sensowne pragnienia,
które trzeba zaspokajać. I choć upływa za rok koniec
okresu strategii – to można z satysfakcją uznać, że
pośród 20 zadań, o jakich pisano w sprawozdaniu
z roku 2012 – a wyznaczonych na okres lat 20112014 zostały one z lekkim przyspieszeniem zrealizowane.
Liczono tylko może na bardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Dotykający nas w tym zakresie kryzys – spowalniał dynamikę rozwoju przedsiębiorczości. Trzeba te zaległości nadrabiać, bo przedsiębiorczość – to drożdże rozwoju gospodarczospołecznego i kulturalnego.
Lata VII kadencji (2015-2018) niechby były nadzieją na jej rozwój bardziej dynamiczny. Istnieją ku
temu przesłanki – choć również bariery.
Pewnego sukcesu można będzie upatrywać w tzw.
10-ciu osi priorytetowych ustalonych dla województwa podkarpackiego, w realizowanych w okresie planistycznym na lata 2014-2020.
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Inną przesłanką rozwojową jest przystąpienie naszej gminy do „Programu Rozwoju Gospodarczego
Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, który
obejmuje 12 samorządów gminnych, w tym wszystkie w powiecie przeworskim oraz 3 samorządy gminne z powiatu rzeszowskiego.
Spośród 46 projektów zaplanowanych w tym obszarze, w 20-stu z nich można doszukiwać się śladów
i kilku konkretnych możliwości dla gminy Tryńcza.
Jednym z ważnych – będącym już w toki realizacji
projektem – jest budowa zakładu produkcji oleju diesel w Tryńczy. Inwestycja ta ma na celu podniesienie
innowacyjności gospodarki w rolnictwie. Powinna
wygenerować popyt na surowce roślinne w znacznym
otoczeniu lokalizacyjnym. Przyczyni się do powstania
nowych miejsc pracy.
Sądzić należy, że mająca swoją siedzibę w Tryńczy Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie
„Kraina Sanu” – nie będzie obojętna na rozwój swojej
gminy spośród 7-miu należących do niej.
Nie braknie na pewno również pomysłów władzom samorządowym gminy oraz przychylności społeczności gminnej, aby rodziły się pożyteczne wnioski i ich rozwiązania w realizacji – jak to zauważono
w motto tego sprawozdania - osiągać „dobro godziwe, zarazem słuszne” w stawianych celach. Wszystkie ręce na pokład! Nadzieja jest potęgą!
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XI. ZAKOŃCZENIE - PODZIĘKOWANIA
Do historii przeszła VI kadencja samorządu Gminy. Minione czterolecie 2011-2014 r. obfite było w efektach rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego gminy. Rada i Wójt Gminy przez cały okres kadencji
dokładali wiele starań w służbie społeczeństwu gminy. Spotykało się to z licznymi wyrazami sympatii i uznania, co pobudzało tym bardziej do działania, by wykorzystywać szanse i możliwości.
Za wszelką pracę i współdziałanie społeczne pragniemy serdecznie podziękować. Jesteśmy bowiem - jako
władza samorządowa, uchwałodawcza i wykonawcza – świadomi, że w procesie gospodarowania w gminie,
brały aktywny udział liczne siły społeczne z terenu gminy i spoza gminy. Dziękujemy więc:
- sołtysom i radom sołeckim za ich pomoc i wspomaganie,
- rolnikom za ich trud i przychylność w wielu trudnych sprawach,
- działaczom oświaty, dyrekcjom szkół, nauczycielom, wychowawcom za systematyczne podnoszenie efektywności nauczania oraz wspomaganie rodzin w wychowaniu swoich dzieci,
- działaczom bibliotek – za pozyskiwanie przyjaciół czytelnictwa, którym dostarcza pięknej, wielodziedzinowej lektury, w tym rodzimej historii, patriotyzmu, poezji, a także coraz ciekawszych wystaw w galerii,
- księżom proboszczom wszystkich parafii w gminie oraz wszystkim innym osobom duchownym, za ich niekiedy aktywność w życiu publicznym, wkład pracy w sferę ducha i wychowania, umacnianie moralności na
fundamencie nauki i kultury chrześcijańskiej,
- pracownikom służby zdrowia za świadczoną opiekę medyczną dla mieszkańców gminy,
- służbie pomocy społecznej, za niesienie pomocy słabszym, niepełnosprawnym,
- funkcjonariuszom policji i straży pożarnej, obronie cywilnej za dbałość i utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego,
- służbom komunalnym za dobry poziom i sprawność świadczonych usług wobec mieszkańców gminy oraz
organizowanie sezonowej pracy dla bezrobotnych,
- służbom administracyjnym, stażystom i praktykantom za podnoszenie poziomu sprawności i kultury obsługi
interesantów Urzędu Gminy,
- stowarzyszeniu „Kraina Sanu” oraz wszystkim innym instytucjom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, Kołom Gospodyń Wiejskich – za różnorodną pomoc dla dobra społeczności gminnej, w tym bezrobotnym za pomoc w estetyzacji sołectw,
- wszelkim wykonawcom robót modernizacyjno-inwestycyjnych na terenie gminy, za ich dobre współdziałanie z inwestorem, oraz sumienne wykonywanie robót,
- dziękujemy gospodyniom domowym za tworzone liczenie coraz to piękniejsze ogrody i ogródki kwiatowe
przy własnych zagrodach, które zdecydowanie podnoszą estetykę poszczególnych sołectw w gminie. Często
przyjezdni z innych terenów Polski mówią: „Gmina Tryńcza - w kwiatach tonie”,
- dziękujemy wszystkim innym osobom indywidualnym, w tym anonimowym i instytucjom, które wspomagały władze gminy, choćby dobrym słowem, zachętą, uśmiechem czy nawet poradą.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę:
- Lucjana Kuźniara, wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, za okazana pomoc i przychylność,
- Adama Zabłockiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za życzliwość i zrozumienie potrzeb osób bezrobotnych,
- Tomasza Burego, kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wspieranie rolników.
Ta swoista symfonia życzliwości, różnorakich działań, umysłów, ducha i serc, odczuć i pragnień, często
jakże potrzebnej solidarnej postawy wielu przyczyniła się do sukcesów VI kadencji.

V-ce Przewodniczący RG
Teofil Jakubiec

Wójt Gminy
Ryszard Jędruch
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Wyremontowany budynek TCK

Biały orlik w Tryńczy

Otwarcie orlika w Gniewczynie Łańcuckiej

Nowy samochód dla OSP Tryńcza

Scena mobilna

Oddanie hali sportowej w Gorzycach

