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I.

INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE

Gmina Krasne zlokalizowana jest w centralnej części województwa
podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 3910 ha. Na wschodzie graniczy z gminami
Łańcut i Czarna, od południa z gminą Chmielnik, od północy z gminą Trzebownisko, a od
strony zachodniej z miastem Rzeszów. W większości jest to pagórkowaty teren, od
południa porośnięty lasami, przechodzący na północy w płaskie doliny Starego
Wisłoczyska, poprzecinany licznymi potokami i ciekami, które wijąc się między
wzniesieniami stanowią atrakcje turystyczno-rekreacyjną. Około 7 proc. powierzchni
gminy należy do strefy chronionego krajobrazu.
Niewątpliwym atutem gminy Krasne jest atrakcyjne logistycznie położenie. Przez jej
terytorium przebiegają sieci transportowe o najwyższej randze w układzie krajowym i
europejskim. Gwarantuje to doskonałe skomunikowanie gminy z pobliskim portem
lotniczym w Jasionce i resztą kraju. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa linia
kolejowa nr E30, autostrada A4 oraz droga krajowa nr 94, będąca alternatywą dla
autostrady A4.
Na terenie gminy występują częściowo eksploatowane złoża gazu ziemnego. Kopalnia
gazu Krasne i związana z nią sieć gazociągów kopalnianych oraz odwiertów
eksploatacyjnych jest objęta ochroną prawa górniczego. Na terenie wsi Krasne występują
złoża torfu, które nie są eksploatowane. Ze względu na ich wysoką wartość przyrodniczą,
powstał zamiar utworzenia tam rezerwatu przyrody.
Na tle 13 gmin powiatu rzeszowskiego, pod względem obszaru, Krasne okazuje się
gminą średniej wielkości, lecz pod względem gęstości zaludnienia znajduje się w
czołówce. Ustalając hierarchię gmin z punktu widzenia osiągniętego poziomu rozwoju
gospodarczego, wyposażenia w infrastrukturę, gmina Krasne jest gminą o wysokim
poziomie rozwoju, stwarzającą dogodne warunki dla zamieszkania i pracy oraz
realizowania wszelakich inwestycji, stawiającą na rozwój i nowe możliwości.

II.

LICZBA LUDNOŚCI I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW

Na terenie Gminy Krasne mieszka 11.514 osób (stan na 31 grudnia 2019 r.). Liczba
mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta (różnica pomiędzy
stanem z roku 2018 a stanem z roku 2019 wynosi 219 osób). Wpływ na liczbę ludności
w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt osiedlania się na terenie
gminy nowych mieszkańców, przybywających z miasta Rzeszowa i innych okolicznych
regionów, świadczy o jej atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektyw dalszego
rozwoju.
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Liczba stałych mieszkańców, na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru
mieszkańców, kształtuje się następująco:
Stan ludności w gminie Krasne na dzień 31.12.2018 r.
Sołectwa
Krasne
Malawa
Palikówka
Strażów
Ogółem:
Powierzchnia

Ogółem
4753
3445
1212
1885
11295
39,1 km2

Gęstość
zaludnienia

288,9 osób na km2

kobiety
2465
1738
605
974
5782

mężczyźni
2288
1707
607
911
5513

urodzenia
63
60
7
23
153

zgony
46
37
13
16
112

urodzenia
54
33
12
14
113

zgony
25
28
12
16
112

Stan ludności w gminie Krasne na dzień 31.12.2019 r.
Sołectwa
Krasne
Malawa
Palikówka
Strażów
Ogółem:
Powierzchnia

Ogółem
4922
3473
1207
1912
11514
39,1 km2

Gęstość
zaludnienia

294,5 osób na km2

kobiety
2545
1740
608
987
5880

mężczyźni
2377
1733
599
925
5634

Struktura wiekowa ludności gminy na dzień 31.12.2019 r.
Sołectwa
Krasne
Malawa
Palikówka
Strażów
Ogółem:

Wiek
przedprodukcyjny
1183
787
214
428
2612

Wiek
produkcyjny
2988
2126
749
1163
7026

Wiek
poprodukcyjny
751
560
244
321
1876
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BUDŻET I FINASNE GMINY KRASNE ZA ROK 2019

III.

Rada Gminy Krasne w dniu 30 stycznia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy
Krasne na 2019 rok w wysokości:
dochody budżetu
wydatki budżetu
nadwyżka budżetu
przychody
rozchody

-

53.640.166,79 zł
51.498.264,49 zł
2.141.902,30 zł
369.015,69 zł
2.510.917,99 zł

W trakcie 2019 roku budżet gminy ulegał zmianom po stronie dochodów i wydatków,
w szczególności w związku ze zmianą planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz środków
z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów objętych dofinansowaniem, a także
w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych jako wydatków
budżetowych. Po stronie przychodów wystąpiły zwiększenia z tytułu wprowadzenia
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.734.995,11 zł.
Ostatecznie budżet Gminy zamknął się kwotami planowanych:
-

dochodów
wydatków
nadwyżka budżetu
przychodów
rozchodów

D O C H O D Y

w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości

62.823.692,33 zł
62.416.785,14 zł
406.907,19 zł
2.104.010,80 zł
2.510.917,99 zł

B U D Ż E T U

Plan
Wykonanie
Wskaźnik wykonania
w tym:
1. dochody bieżące

-

62.823.692,33 zł
59.711.138,92 zł
95,05 %,

plan
- 55.062.543,88 zł
wykonanie - 54.177.121,11 zł (98,39 % planu).

2. dochody majątkowe
plan
- 7.761.148,45 zł
wykonanie - 5.534.017,81 zł (71,30 % planu).

DOCHODY BUDŻETU GMINY
a) DOCHODY WŁASNE
- z majątku gminy
- z podatków i opłat

PLAN
27 554 189,86 zł
318 076,00 zł
12 029 493,80 zł

WYKONANIE
25 701 214,82 zł
30 315,95 zł
11 415 761,49 zł

stopień
realizacji
planu (%)

93,28%
9,53%
94,90%
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- udział gminy we wpływach
z podatku dochodowego
stanowiącego dochód budżetu
państwa (PIT, CIT)
- dotacje z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
- dotacje otrzymane z funduszy
celowych
- pozostałe dochody
b) SUBWENCJA OGÓLNA
z budżetu państwa
c) DOTACJE CELOWE
- na realizację zadań zleconych
- na realizację zadań własnych gminy
- na realizację inwestycji
- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych
z udziałem środków europejskich
(krajowe środki publiczne
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy)
- zwrot nienależnie pobranych
świadczeń za lata ubiegłe
wraz z odsetkami oraz składek
zdrowotnych od wypłaconych
świadczeń rodzinnych
d) Środki pochodzące
ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
oraz pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej
e) Środki na dofinansowanie
inwestycji gminy pozyskane
z innych źródeł (wpłaty
mieszkańców na pokrycie wkładu
własnego - projekt
pn. „Wsparcie rozwoju OZE
na terenie ROF - projekt parasolowy
- Gmina Krasne”)
OGÓŁEM:

11 688 455,00 zł

11 688 453,37 zł

100,00%

1 614 136,51 zł

1 483 647,31 zł

91,92%

1 438 404,00 zł
465 624,55 zł

688 461,89 zł
394 574,81 zł

47,86%
84,74%

11 522 030,00 zł
17 493 063,85 zł
16 106 781,10 zł

11 522 030,00 zł
17 388 915,39 zł
16 014 274,26 zł

100,00%
99,40%
99,43%

1 293 775,12 zł
35 648,25 zł

1 288 553,96 zł
35 648,25 zł

99,60%
100,00%

38 259,38 zł

38 259,39 zł

100,00%

18 600,00 zł

12 179,53 zł

65,48%

5 834 085,32 zł

4 664 642,89 zł

79,95%

420 323,30 zł
62 823 692,33 zł

434 335,82 zł
59 711 138,92 zł

103,33%
95,05%

Sporządzono na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krasne
za rok 2019
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WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
środki z budżetu Unii

dotacje celowe - środki
krajowe (projekty)

dotacje celowe na
realizację inwestycji

Europejskiej (projekty)

środki na dof. inwestycji gminy pozyskane
z innych źródeł (wpłaty mieszkańców)
dochody z majątku gminy
wpływy z podatków
i opłat

dotacje celowe na
realizację zadań własnych
gminy

dotacje celowe na
realizację zadań zleconych

subwencja ogólna
z budżetu państwa

udział w podatków
stanowiących dochód
budżetu państwa (PIT,CIT)
dotacje z budżetów
jednostek samorządu
pozostałe dochody
terytorialnego
dotacje otrzymane
z funduszy celowych

Źródło danych: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krasne za rok 2019
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W Y D A T K I

B U D Ż E T U

Plan
Wykonanie
Wskaźnik wykonania
w tym:

G M I N Y

62.416.785,14 zł
57.185.295,49 zł
91,62 %,

-

1. wydatki bieżące:
plan
wykonanie

-

53.322.834,74 zł
50.850.768,36 zł (95,36 % planu).

2. wydatki majątkowe:
plan
wykonanie

-

9.093.950,40 zł
6.334.527,13 zł (69,66 % planu).

Podział wydatków budżetowych wg źródeł przedstawia się następująco:
WYDATKI MAJĄTKOWE
BUDŻETU GMINY
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SANITARNA
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ,
MIENIE GMINNE
OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
RODZINA/ŻŁOBKI
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE (POLICJA)
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OGÓŁEM:

PLAN

WYKONANIE

stopień
realizacji
planu (%)

219 686,00 zł

145 210,00 zł

66,10%

2 215 929,00 zł

1 181 007,96 zł

53,30%

300 000,00 zł

300 000,00 zł

100,00%

3 003 428,00 zł
110 000,00 zł
23 000,00 zł

2 978 772,71 zł
22 509,00 zł

99,18%
0,00%
97,87%

50 000,00 zł

50 000,00 zł

100,00%

3 115 927,40 zł

1 636 861,46 zł

52,53%

10 000,00 zł

5 166,00 zł

51,66%

15 000,00 zł
9 062 970,40 zł

15 000,00 zł 100,00%
6 334 527,13 zł 69,89%

Sporządzono na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krasne
za rok 2019 (zestawienie nie uwzględnia rezerwy celowej na inwestycje)
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WYDATKI BIEŻĄCE
BUDŻETU GMINY
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
(plany zagospodarowania,
zadania z zakresu geodezji
i kartografii)
INFORMATYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
URZĘDY, WYBORY
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA (podatek
od nieruchomości gminy,
prowizje i opłaty bankowe, itp.)
OŚWIATA I WYCHOWANIE,
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
RODZINA/ŻŁOBKI
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OGÓŁEM:

PLAN

WYKONANIE

stopień
realizacji
planu (%)

87 455,82 zł
1 948 200,00 zł
3 907,72 zł

85 544,65 zł
1 763 523,49 zł
-

97,81%
90,52%
0,00%

223 859,29 zł

154 281,00 zł

68,92%

297 950,00 zł

144 769,53 zł

48,59%

30 515,00 zł

29 151,00 zł

95,53%

4 571 619,70 zł

4 324 042,25 zł

94,58%

174 350,00 zł

161 872,15 zł

92,84%

786 928,00 zł

518 315,50 zł

65,87%

1 279 288,00 zł

950 815,08 zł

74,32%

19 185 647,46 zł

18 791 470,08 zł

97,95%

359 002,97 zł
3 623 053,51 zł
16 678 415,65 zł

289 361,61 zł
3 385 198,61 zł
16 539 995,09 zł

80,60%
93,43%
99,17%

2 701 397,12 zł

2 344 215,73 zł

86,78%

952 059,50 zł

952 010,29 zł

99,99%

419 185,00 zł
53 322 834,74 zł

416 202,30 zł
50 850 768,36 zł

99,29%
95,36%

Sporządzono na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krasne
za rok 2019
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WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
Wodociągi i kanalizacja Transport, łączność, mienie
Rolnictwo, pozostałe
Gospodarka mieszkaniowa
sanitarna (inwestycje)
gminne
wydatki
Działalność usługowa,
Kultura i ochrona
informatyka
Kultura fizyczna
dziedzictwa narodowego
Administracja publiczna, wybory
Bezpieczeństwo publiczne
Gospodarka
i ochrona
komunalna i ochrona
przeciwpożarowa
środowiska
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia

Rodzina/Żłobki

Oświata i wychowanie,
edukacyjna opieka
wychowawcza

Pomoc społeczna
Ochrona Zdrowia

Źródło danych: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krasne za rok 2019
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W ramach budżetu gminy na 2019 rok wyodrębnione zostały wydatki na
przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego na
łączną kwotę 154 238,00 zł. Stosownie do zapisów art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego
2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.), na podstawie
wniosków sołectw uchwalonych przez zebrania wiejskie (wraz ze zmianami) ujęto
poniżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

PLAN

WYKONANIE

stopień
realizacji
planu (%)

Modernizacja pomieszczeń kuchni
i jadalni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Krasnem

20 009,50 zł

20 009,50 zł 100,00%

Modernizacja pomieszczenia kuchni
w budynku kompleksu rekreacyjno sportowego w Krasnem

18 550,00 zł

18 550,00 zł 100,00%

19 000,00 zł

19 000,00 zł 100,00%

19 559,50 zł

19 559,50 zł 100,00%

8 000,00 zł

7 999,68 zł 100,00%

30 559,50 zł

30 559,50 zł 100,00%

23 559,50 zł

23 518,99 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł 100,00%

Wymiana siedzisk sportowych
oraz wiat stadionowych na boisku
sportowym w Malawie
Zagospodarowanie placu
na działce nr 1230/1 w Malawie
na cele rekreacyjne
Zakup wyposażenia budynku
OSP w Strażowie
Wyposażenie Gminnego Przedszkola
w Strażowie
Remont i doposażenie sali
widowiskowej Domu Kultury
w Palikówce
Zakup kosiarki samojezdnej
na wyposażenie obiektów
sportowych w Palikówce
OGÓŁEM:

154 238,00 zł

154 197,17 zł

99,83%

99,97%

Wydatki na realizację programów finansowanych ze środków
europejskich. Zmiany w planie
wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień ich
realizacji w 2019 roku przedstawia się następująco:
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Nazwa zadania

„Międzynarodowe
impresje językowomuzyczne”
(wydatki bieżące)

Plan
wydatków
według
uchwały
budżetowej

0

Zmiany w planie
wydatków w ciągu roku
2019 r.
zmniejszenia

0

zwiększenia

101.816,10

Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2019 r.

101.816,10

Wykonanie
za 2019 r.

Stopień
zaawansowania
realizacji programów

41.102,01

Wykonanie
40,37 % planu. Część
projektu została
zakończona, pozostała
zaplanowana do
realizacji w 2020 roku.

391.471,97

Wykonanie
91,64 % planu.
Kontynuacja projektu
ujęta w budżecie
gminy na 2020 rok.

1.370.648,31

Wykonanie
91,31 % planu.
Ostatni etap realizacji
projektu zaplanowano
na 2020 rok.

1.366.936,00

Wykonanie
72,45 % planu.
Pozostała część
zaplanowana
do realizacji
w 2020 roku.

„Szkoła przyszłości.

Nowoczesne szkoły
wiejskie na terenie
rzeszowskiego obszaru
metropolitalnego”
(wydatki bieżące)
„Złota jesień – każdy
z nas będzie seniorem"
(wydatki bieżące)

„Wsparcie rozwoju OZE
na terenie ROF - projekt
parasolowy - Gmina
Krasne”
(wydatki inwestycyjne)

„Przebudowa placu zabaw
w Palikówce”
(wydatki inwestycyjne)

„Kompleksowa
rewitalizacja na terenie
ROF – Gmina Krasne”
(wydatki inwestycyjne)
„Rozwijanie aktywności
społeczności lokalnej oraz
kultywowanie
i promowanie tradycji
ludowych poprzez zakup
strojów ludowych dla
grup artystycznych
z terenu gminy Krasne"
(wydatki bieżące)
„Budowa Podmiejskiej
Kolei Aglomeracyjnej
– PKA"
(wydatki inwestycyjne)

308.473,70

1.270.640,00

2.064.608,35

131.928,58

0

15.000,00

100.000,00

0

0

177.899,05

0

0

0

0

118.702,69

230.496,51

0

54.300,00

900.000,00

0

0

427.176,39

1.501.136,51

1.886.709,30

186.228,58

900.000,00

15.000,00

100.000,00

186.039,81

Wykonanie
99,90 % planu.
Zadanie zostało
zakończone i rozliczne.

0

Część zadania
przypadająca
na 2019 rok nie została
wykonana. Realizacja
przesunięta
na 2020 rok.

14.991,30

Wykonanie
99,94 % planu.
Zadanie zostało
zakończone i rozliczne.

86.100,00

Wykonanie
86,10 % planu.
Pozostała część
zaplanowana
do realizacji
w 2020 roku.
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Realizacja w 2019 roku programu wieloletniego ujętego w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Krasne na lata 2019 – 2039, stanowiącego Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie
uchwalenia WPF (wraz z późniejszymi zmianami).
Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata
2019 - 2039 na dzień 31 grudnia 2019 roku objętych zostało 11 przedsięwzięć
bieżących i majątkowych. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na 2019 rok
wyniosła 9.131.100,02 zł (limit wydatków), a ich realizacja
6.474.499,77 zł
(70,91 % planu), w tym:
1. Przedsięwzięcie bieżące pn. „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej, którego celem jest poprawa warunków dostępu dla mieszkańców Gminy
Krasne do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów
teleinformatycznych. Okres realizacji przypada na lata 2011-2019 i obejmuje wydatki
bieżące przypadające na rok 2019 na kwotę 30.515,00 zł w okresie trwałości projektu
(limit wydatków i łączny limit zobowiązań). Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone
zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 161.055,00 zł. Zadanie inwestycyjne w tym
zakresie zostało zakończone z opóźnieniem, tj. w 2014 roku. Nie dokonano zmian
w trakcie roku. Wydatki poniesione na ww. cel wyniosły 29.151,00 zł (95,53 % planu)
i dotyczyły serwisu oraz aktualizacji części składowych zakupionego w ramach
projektu sprzętu oraz oprogramowania.
2. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie
województwa podkarpackiego” wprowadzone w celu zabezpieczenia środków
finansowych na utrzymanie i eksploatację tras rowerowych w okresie trwałości
projektu, tj. w pozostałych latach 2019-2020. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone
zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.538,61 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi
kwota 7.815,45 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 3.907,72 zł, a w 2020 roku
3.907,73 zł. W ciągu roku nie dokonano zmian. Nie wystąpiła również konieczność
poniesienia wydatków na ww. cel.
3. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie
na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”, którego termin realizacji
przypada na lata 2018-2020, a celem jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów
w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do
ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost
kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie
wykorzystania TIK w nauczaniu. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało
Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia
2019 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosły 937.633,85 zł. Limit wydatków na 2019
rok stanowiła kwota 308.473,70 zł, a na 2020 rok 169.972,65 zł. Łączny limit
zobowiązań wynosił 478.446,35 zł.
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Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programów z udziałem środków
europejskich (RPPK.09.02.00-18-0082/17, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, POKL
na lata 2014-2020). Źródłem finasowania koszów kwalifikowanych (100% kosztów) są
dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z budżetu UE. Wkład własny
niepieniężny gminy Krasne na lata 2018-2020 wykazany we wniosku o dofinansowanie
ujmowany jest w ramach planu wydatków bieżących jednostek oświatowych
realizujących poszczególne zadania (ewidencja pozabilansowa) i wynosi łącznie
49.439,40 zł, z tego wartość 28.060,80 zł zaplanowana na 2019 rok oraz 21.378,60 zł
w 2020 roku.
W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr IX/62/2019 z dnia
29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne limit wydatków na 2019 rok wzrósł o 118.702,69 zł do kwoty 427.176,39 zł.
O tę samą wartość zwiększył się limit zobowiązań, który wynosi 597.149,04 zł.
Wprowadzone zmiany dotyczyły przesunięcia niewykonanej w 2019 roku części
zadania na kwotę 118.702,69 zł, w tym jako środki w formie dotacji celowej dla
Partnera projektu w wysokości 65.380,97 zł. Łączne nakłady finansowe pozostały na
tym samym poziomie, tj. 937.633,85 zł. W 2019 roku nastąpiło realizacja II etapu
przedsięwzięcia, na które wydatkowano kwotę 391.471,97 zł (91,64 % planu).
4. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem",
z okresem realizacji przypadającym na lata 2018-2020. Jego celem głównym jest
zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności do usług
środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa codziennego funkcjonowania
dla osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie gminy
Krasne. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy
Krasne Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.
Nakłady finansowe objęły wydatki bieżące do poniesienia przez gminę Krasne (koszty
kwalifikowane) w łącznej wysokości 2.525.270,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok
wynosił 1.270.640,00 zł, a na 2020 rok 136.790,00 zł. Limit zobowiązań stanowiła
kwota łączna 1.407.430,00 zł.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr X/82/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne dokonano zmian
dotyczących nakładów finansowych, które uległy zwiększeniu o 143.076,32 zł do
łącznej kwoty 2.668.346,32 zł. Limit wydatków na 2019 rok wzrósł o 133.570,00 zł
i wynosi 1.404.210,00 zł, a na 2020 rok o 230.880,00 zł i po zmianach wynosi
367.670,00 zł. Limit zobowiązań zwiększył się o 364.450,00 zł, do wysokości łącznej
1.771.880,00 zł.
Zmiany spowodowane zostały aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja
Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Zmniejszeniu uległa wartość zadania w części przypadającej na rok ubiegły,
a zwiększeniu wartość na lata 2019-2020 (w związku z przesunięciami
w harmonogramie realizacji działań). Jednocześnie o kwotę 143.076,32 zł wzrosła
ogólna wartość projektu wyodrębniona dla partnera - Gminy Krasne (liderem jest
Gmina Głogów Małopolski, a dodatkowym partnerem Podkarpacka Fundacja Rozwoju
Regionalnego). W ramach jego realizacji funkcjonuje m. in. Dzienny Dom Pomocy
w miejscowości Krasne.

14

Źródłem finasowania koszów kwalifikowanych (100% kosztów) są dotacje celowe z
budżetu państwa oraz środki z budżetu UE, przekazywane przez Lidera na
wyodrębnione rachunki bankowe partnerów.
Wkład własny gminy Krasne na lata 2018-2020 ujęty we wniosku o dofinansowanie
ma charakter niepieniężny i po aktualizacji wynosi 247.175,00 zł.
Ostatnia zmiana wprowadzona została Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XX/152/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne. Limit wydatków na 2019 rok wzrósł o 96.926,51 zł do kwoty 1.501.136,51 zł,
a na 2020 rok pozostał bez zmian i wyniósł 367.670,00 zł. Limit zobowiązań zwiększył
się o 96.926,51 zł do wysokości łącznej 1.868.806,51 zł.
Zmiany dotyczyły uwzględnienia w 2019 roku części zaplanowanych wydatków
projektu niezrealizowanych w 2018 roku. Łączne koszty kwalifikowane pozostały na
tym samym poziomie, tj. 2.668.346,32 zł. W 2019 roku wydatkowano środki
w wysokości 1.370.648,31 zł (91,31 % planu).
5. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół
w Strażowie”, którego termin realizacji przypada na lata 2016-2019. Jego celem jest
zapewnienie wszystkim dzieciom zarówno zdrowym jak i niepełnosprawnym dostępu
do infrastruktury oświatowej, poprawa bazy przedszkolnej i szkolnej, w pełni
zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości Strażów, jak i całej gminy. Do
Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne
Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.
Łączne nakłady finansowe wyniosły 3.392.727,43 zł. Limit wydatków oraz limit
zobowiązań na 2019 rok jako ostatni rok realizacji tego zadania wieloletniego stanowiła
kwota 1.919.000,00 zł.
W trakcie roku nakłady finansowe uległy zwiększeniu o 420.000,00 zł do kwoty
3.812.727,43 zł. Limit wydatków na 2019 rok oraz łączny limit zobowiązań wzrosły
o 821.770,00 do wysokości 2.740.770,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły
przesunięcia nierozliczonej w 2018 roku części zadania na kwotę 375.770,00 zł (roboty
wykończeniowe) oraz na dok. projektową na kwotę 26.000,00 zł (bez wpływu na
wartość nakładów). Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki na nadzór, roboty
dodatkowe oraz wyposażenie nowopowstałej części budynku ZS w Strażowie na
łączną kwotę 420.000,00 zł (zwiększenie nakładów ogółem).
Zmiany te wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr IX/62/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krasne.
Ponadto w ww. okresie nastąpiła zmiana obejmująca zmniejszenie nakładów
o 25.000,00 zł, które na koniec I półrocza wyniosły łącznie 3.787.727,43 zł. Limit
wydatków oraz limit zobowiązań na 2019 rok uległ zmniejszeniu o tę sama kwotę do
wysokości 2.715.770,00 zł (Uchwała Rady Gminy Krasne Nr X/82/2019 z dnia 27
czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne). Zmiana ta spowodowana została koniecznością wyodrębnienia środków na
wyposażenie nowopowstałego w ramach rozbudowy obiektu przedszkola
w miejscowości Strażów (jako nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne
w związku z pozyskaniem środków z pomocy finansowej Woj. Podkarpackiego na
dofinansowanie części wydatków w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi
na lata 2017-2020” - zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Nr VIII/127/19 z dnia 27 maja 2019 roku).
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W wyniku podjętej w dniu 24 września 2019 roku Uchwały Rady Gminy Krasne
Nr XIII/105/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o 30.000,00 zł do kwoty 3.817.727,43 zł.
Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2019 rok (ostatni rok realizacji zadania)
zwiększył się o tę sama wartość do wysokości 2.745.770,00 zł (konieczność
zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w ramach rozbudowy obiektu, których
potrzeba wykonania wystąpiła dopiero na etapie realizacji prac końcowych). W 2019
roku nastąpiło zakończenie realizacji ww. przedsięwzięcia wieloletniego, na które
wydatkowano 2.741.089,74 (99,83 % planu).
6. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej –
PKA", z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem jest budowa
infrastruktury okołokolejowej, usprawnienie transportu kolejowego, zwiększenie jego
roli, poprawa komfortu i jakości podróżowania. W ramach przedsięwzięcia przewiduje
się budowę na terenie gminy Krasne parkingów, dróg, dojść do peronów, itp. Zadanie
planowane jest do realizacji wspólnie z Województwem Podkarpackim, Miastem
Rzeszowem i innymi jst, a jego wykonanie uzależnione zostało od uzyskania
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzono je Uchwałą Rady Gminy Krasne
Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.
Łączne nakłady finansowe objęły środki na wkład własny gminy w wysokości
432.032,79 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 100.000,00 zł, a na 2020 rok
332.032,79 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwota 432.032,79 zł. Nie dokonano
zmian w ciągu roku. Wydatki poniesione jako wkład ze środków własnych gminy
wyniosły 86.100,00 zł (86,10 % planu).
7. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt
parasolowy - Gmina Krasne”, z okresem realizacji przypadającym na lata
2019-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania
energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji
fotowoltaicznych)
zamontowanych
na
terenie
Rzeszowskiego
Obszaru
Funkcjonalnego. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji wspólnie ze
Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Miastem Rzeszowem
i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie do Wykazu Przedsięwzięć
wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr VIII/58/2019 z dnia 20 marca
2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Nakłady
finansowe wynosiły 2.247.087,45 zł. Limit wydatków przypadający na 2019 rok
stanowiła kwota 1.934.769,30 zł, a w 2020 roku kwota 312.318,15 zł. Limit zobowiązań
wynosił 2.247.087,45 zł.
Wprowadzone zmiany (zadania wieloletnie) wynikały z opóźnień związanych
z zakończeniem procedury przetargowej prowadzonej przez Stowarzyszenie ROF dla
wszystkich Partnerów uczestniczących w projekcie, co przyniosło skutek w postaci
konieczności przesunięcia terminu zakończenia prac montażowych u mieszkańców na
następny rok (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn niezależnych
od Gminy Krasne) – zaplanowano termin zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia na II połowę 2020 roku (z jednoczesnym uwzględnieniem dodatkowych
instalacji fotowoltaicznych, co spowodowało zwiększenie ogólnej wartości projektu).
Zmiany były niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą robót.
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Projekt zaplanowano do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne.
Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XIX/144/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne dokonano zmniejszenia limitu
wydatków na 2019 rok o 48.060,00 zł do kwoty 1.886.709,30 zł, a w 2020 roku
zwiększenia o 48.060,00 zł do kwoty 360.378,15 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez
zmian i wynosi 2.247.087,45 zł (konieczność zawarcia aneksów do umów na
wykonanie robót oraz nadzór, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
obejmująca przesunięcia pomiędzy rokiem 2019, a 2020). W roku tym nastąpił I etap
realizacji przedsięwzięcia, na które wydatkowano kwotę 1.366.936,00 zł (72,45 %
planu). Dalsze przesunięcia środków oraz zakończenie prac planowane są na 2020
rok.
8. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF –
Gmina Krasne”, którego termin realizacji ustalony został na lata 2019-2021, a jako
cel wskazano kompleksową rewitalizację Wzgórza Marii Magdaleny (jako obszaru
wyznaczonego do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład
ROF) w miejscowości Malawa prowadzącą do jej społeczno-gospodarczego rozwoju.
Zadanie do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy
Krasne Nr IX/62/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Nakłady finansowe objęły wydatki do poniesienia przez gminę Krasne (kwalifikowane
i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie), w wysokości 6.335.000,00
zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 900.000,00 zł, na 2020 rok 4.535.000,00 zł,
a na 2021 rok 900.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwota 6.335.000,00 zł.
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Miastem Rzeszowem i innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI.
Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach wspólnego projektu
(ww. przedsięwzięcia) gmina Krasne jako Partner wykazała zadania pn.:
- „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego Domu Ludowego w Malawie pod
potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej”;
- „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi
nr 108569R - Malawa Podkościółek”;
- „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku”.
Wydatki zaplanowane na 2019 rok objęły koszty kwalifikowane ujęte we wniosku
o dofinansowanie. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na lata 2020-2021, z tego
w 2021 roku tylko koszty niekwalifikowane.
Zabezpieczenie środków na ww. przedsięwzięcie było niezbędne do podpisania
umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim i przeprowadzenia wyboru
wykonawców robót. W dalszej części roku nie dokonano zmian. Część zadania
przypadająca na 2019 rok nie została wykonana (realizacja przesunięta na 2020 rok).
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9. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości
Malawa Gmina Krasne”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2023,
którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji
publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego
i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w
gminach przyległych. Realizacja zadania ma zwiększyć bezpieczeństwo ruchu
drogowego, między innymi poprzez zwiększenie szerokości pasów ruchu, poprawę
jakości nawierzchni, geometrii drogi, budowę chodników, poboczy i oświetlenia
ulicznego. Zadanie do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady
Gminy Krasne Nr XIV/111/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Jako łączne nakłady finansowe ujęto kwotę 9.437.945,00 zł. Limit wydatków na 2019
rok wyniósł 371.047,00 zł, na 2020 rok 2.567.417,00 zł, na 2021 rok 2.696.400,00 zł,
na 2022 rok 3.603.081,00 zł, a na 2023 rok 200.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowiła
kwota 9.437.945,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF w celu
uruchomienia procedery przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XVIII/133/2019 z dnia 26 listopada
2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne łączne
nakłady finansowe zwiększono o kwotę 6.099.769,77 zł do wysokości 15.537.714,77
zł, limit wydatków na 2020 rok o kwotę 982.976,00 zł, na 2021 rok o 1.771.600,00 zł,
na 2022 rok o 1.626.053,99 zł, a na 2023 rok o 1.719.139,78 zł. Limit zobowiązań uległ
zmianie o 6.099.769,77 zł do wysokości 15.537.714,77 zł. Aktualizacja przyjętych
wartości była niezbędna do zakończenia procedery przetargowej i podpisania umów z
wykonawcami robót budowlanych. W 2019 roku nie dokonano wydatków. Rozliczenie
I etapu prac nastąpi w 2020 roku.
10. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej
nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów”, którego termin
realizacji przypada na lata 2019-2020, a głównym celem jest uruchomienie transportu
publicznego pomiędzy gminami Czarna, Krasne i miastem Rzeszów, zaplanowanego
w ramach wskaźników rezultatu projektu transportowego realizowanego przez gminy
ROF. Realizacja zadania ma wpłynąć na poprawę dostępności komunikacyjnej do
instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla
wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie, rynków
zbytu w gminach przyległych oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in.
poprzez budowę chodnika i pobocza, oświetlenia ulicznego oraz budowę placu do
zawracania. Zadanie do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzono Uchwałą Rady Gminy
Krasne Nr XIV/111/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Jako łączne nakłady finansowe ujęto kwotę 1.263.022,00 zł. Limit wydatków na 2019
rok wyniósł 1.063.022,00 zł, a na 2020 rok 200.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań
stanowi kwota 1.263.022,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF w celu
uruchomienia procedery przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
W dalszej części roku nie dokonano zmian, Na realizację przedsięwzięcia
wydatkowano zgodnie z przedłożonymi fakturami i rachunkami 448.000,74 zł
(42,14 % planu). Pozostała część zostanie rozliczona w 2020 roku.
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11. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne”,
którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020, a głównym celem jest
wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zintensyfikowanie komunikacji w języku
obcym uczestników projektu, a także rozwijanie umiejętności kreatywności i ekspresji
słownej, świadome wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, rozwijanie umiejętności
pracy w grupie i odpowiedzialności za jej rezultaty pracy. Zadanie do Wykazu
Przedsięwzięć wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XIV/111/2019 z dnia
7 października 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.129,00 zł. Limit wydatków na 2019
rok stanowi kwota 101.816,10 zł, a na 2020 rok 11.312,90 zł. Łączny limit zobowiązań
wynosi 113.129,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w Zespole Szkół
w Malawie w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (Program
Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014-2020), w tym w części finansowane
środkami unijnymi oraz dotacją celową z budżetu państwa (wkład krajowy). Zadanie
ujęte zostało w WPF w celu uruchomienia poszczególnych działań i etapów projektu.
W dalszej części roku nie dokonano zmian. Na realizację I etapu poniesiono wydatki
w wysokości 41.102,01 zł (40,37 % planu).
WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA
plan
- 406.907,19 zł
wykonanie - 2.525.843,43 zł
Ww. wynik oznacza, ze suma dochodów budżetowych na koniec roku przewyższyła
wartość poniesionych wydatków i po wykorzystaniu części z nich na pokrycie
rozchodów budżetu gminy w 2019 roku oraz po uwzględnieniu przychodów
budżetowych, stanowi zasób środków pieniężnych do rozdysponowania w następnym
roku.
PLANOWANE PRZYCHODY w kwocie 2.104.010,80 zł, wykonane zostały w kwocie
1.734.995,11 zł (82,46 % planu), w tym z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu
wynikających z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
wysokości 1.734.995,11 zł.
PLANOWANE ROZCHODY w wysokości 2.510.917,99 zł, wykonane zostały w kwocie
2.510.917,99 zł (100,00 % planu) i przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek
długoterminowych,
wykup
wyemitowanych
długoterminowych
papierów
wartościowych, w tym:
a) w łącznej
wysokości 691.288,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych
zaciągniętych w BOŚ S.A na inwestycje pn.:
- „Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową
zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi
gminnej” – 120.000,00 zł;
- „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” – 449.590,00 zł;
- „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne” – 74.148,00 zł;
- „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne” oraz „Modernizacja dróg na terenie
gminy Krasne - II etap” – 47.550,00 zł.
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b) w wysokości 74.955,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie
inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa”;
c) wykup obligacji komunalnych (emisja z 2017 roku) na kwotę 270.000,00 zł;
d) wykup obligacji komunalnych (emisja z 2018 roku) na kwotę 777.000,00 zł;
e) w wysokości 697.674,99 zł z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu
budżetu gminy w 2018 roku zaciągniętego w Express Banku Spółdzielczym
w Rzeszowie Oddział Krasne.
Na koniec 2019 roku wysokość zobowiązań jst z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek wynosi 16.184.080,00 zł.
Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosi 16.184.080,00 zł, w tym:
1) z tytułu zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytów
długoterminowych z linii CEB2 i EIB2 na pokrycie deficytu budżetu (spłaty do
30.12.2031 r.), z tego na zadania inwestycyjne pn.:
- „Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową
zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi
gminnej” – 720.000,00 zł;
- „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” – 3.147.130,00 zł;
- „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne” – 871.236,00 zł;
- „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne” oraz „Modernizacja dróg na terenie
gminy Krasne - II etap” – 558.714,00 zł;
2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2017 roku – 5.596.000,00 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych, w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - etap I” finansowanego
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wykup do
2027 roku);
3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2018 roku – 5.291.000,00 zł, z tego na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych (w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Rozwój gospodarki
niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Krasne”
finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (wykup do 2030 roku).
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IV.

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W
ROKU 2019 W ZAKRESIE:

1. EDUKACJA

1. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w gminie.
W roku 2019 w gminie funkcjonowało 5 samorządowych jednostek oświatowych,
w tym:






Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem
Gminne Przedszkole w Krasnem
Zespół Szkół w Malawie, w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie
Gminne Przedszkole w Malawie
Zespół Szkół w Strażowie, w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Strażowie
Gminne Przedszkole w Strażowie
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Palikówce
Gminne Przedszkole w Palikówce.

Na terenie Gminy Krasne nie funkcjonują szkoły niepubliczne.
2. Dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły
w wymienionych jednostkach, w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 zatrudnienie
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedstawiało się następująco:
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Tabela 1. Zatrudnienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Nazwa szkoły

ZSP w Krasnem, w tym:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Krasnem
Gminne Przedszkole w Krasnem
ZS w Malawie, w tym:
Szkoła Podstawowa im. Wojska
Polskiego w Malawie
Gminne Przedszkole w Malawie
ZS w Strażowie, w tym:
Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Strażowie
Gminne Przedszkole w Strażowie
Szkoła Podstawowa im.
Władysława Broniewskiego w
Palikówce
Gminne Przedszkole w Palikówce
Razem:

Liczba etatów
Liczba etatów
Liczba pracowników przeliczeniowych
Liczba nauczycieli przeliczeniowych
niepedagogicznych
pracowników
nauczycieli
niepedagogicznych
2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20
68
71
65,27
65,99
35
34
34,50
33,75
47

50

44,90

45,79

18

16

17,50

16,00

21
50

21
49

20,37
46,80

20,20
43,75

17
21

18
21

17,00
18,88

17,75
18,88

33

35

30,93

30,79

11

12

9,75

10,75

17
27

14
33

15,87
21,20

12,96
25,93

10
11

9
13

9,13
10,65

8,13
13,00

21

23

15,30

17,95

7

6

6,65

6,00

6

10

5,90

7,98

4

7

4,00

7,00

20

24

15,47

16,06

5

5

4,25

4,50

5
170

7
184

4,18
152,92

5,18
156,91

5
77

5
78

5,00
73,28

5,00
75,13

Zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi przedstawiono na podstawie
danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30.09.2018 r
i 30.09.2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 czterech nauczycieli przebywało na
urlopie dla poratowania zdrowia.

Struktura awansu zawodowego nauczycieli wg stanu na 30 września 2019 r:
Łącznie zatrudnionych było 184 nauczycieli w tym:
- dyplomowanych - 121,
- mianowanych – 26,
- kontraktowych – 22,
- stażystów – 15,
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Struktura wykształcenia:
- nauczyciele z tytułem doktora - 6
- nauczyciele z wyższym wykształceniem magisterskim – 174,
- nauczyciele z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjat) – 3
- nauczyciele – Studium Nauczycielskie – 1

3. Dane dotyczące uczniów.
W roku szkolnym 2018/2019 do szkół na terenie Gminy Krasne uczęszczało
1079 uczniów, w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 990 uczniów. Poniższa tabela
przedstawia szczegółową liczbę uczniów w szkołach podstawowych i klasach
gimnazjalnych.
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Tabela 2. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach:

Nazwa szkoły

Lp.

Rok szkolny
2018/2019
Liczba
Liczba
uczniów oddziałów

Rok szkolny
2019/2020
Liczba
Liczba
uczniów oddziałów

Szkoły podstawowe
1.

Szkoła Podstawowa w Krasnem

457

23

435

22

2.

Szkoła Podstawowa w Malawie

300

16

299

16

3.

Szkoła Podstawowa w Palikówce

97

8

92

8

4.

Szkoła Podstawowa w Strażowie

160

9

164

9

Razem:

1014

56

990

55

Gimnazja
1.

Gimnazjum w Krasnem

33

2

0

0

2.

Gimnazjum w Malawie

20

1

0

0

3.

Gimnazjum w Palikówce

8

1

0

0

4.

Gimnazjum w Strażowie

19

1

0

0

Razem:

80

5

Łącznie:

1094

61

990

55

Liczba uczniów zmniejszyła się o 104 w związku z zakończeniem cyklu
kształcenia w klasach gimnazjalnych i zmniejszeniem się liczby uczniów w szkołach
podstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 szkoły opuściło dwa roczniki
absolwentów: trzecia klasa gimnazjum i ósma klasa szkoły podstawowej. Liczba
oddziałów w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 1.
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Malawie funkcjonowały
dwie klasy mistrzostwa sportowego, do których uczęszczało 28 uczniów, w roku
szkolnym 2019/2020 funkcjonował jeden oddział do którego uczęszczało 8 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Krasnem funkcjonowały dwa oddziały klas sportowych – 40
uczniów.
W ramach realizacji zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki
wydatkowano kwotę 544 827,08 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zorganizowano
między innymi zajęcia dla: dwóch uczniów posiadających orzeczenie o nauczaniu
indywidualnym, oraz 26 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudniono 4 nauczycieli
wspomagających do 4 klas, w których są uczniowie z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego z uwagi na Autyzmem, w tym Zespół Aspergera.
Średnio do jednej klasy szkoły podstawowej od 1 września 2019 r. uczęszczało
17,06 uczniów, najwięcej w SP w Krasnem – 19,9 uczniów, a najmniej w SP
w Palikówce – 11,50 uczniów.
W 2019 r naukę w gimnazjum ukończyło 80 uczniów, w tym:
- w Szkole Podstawowej w Krasnem – 33;
- w Szkole Podstawowej w Malawie – 20;
- w Szkole Podstawowej w Palikówce – 8;
- w Szkole Podstawowej w Strażowie – 19.
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Z dniem 31 sierpnia 2019 r. klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych
zakończyły działalność.
Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, średnia gminy
przewyższyła średnią powiatu, województwa i kraju.

Język polski %

Historia WOS %

Matematyka %

Przedmioty
przyrodnicze %

Język angielski
podstawowy %

Język angielski
rozszerzony %

Język niemiecki
podstawowy %

Tabela 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Krasne

Gmina Krasne

66

60

48

52

66

51

-

Powiat rzeszowski

64

60

43

49

65

49

47

Województwo podkarpackie

65

60

44

50

66

50

49

Kraj

63

59

43

49

68

53

51

Średnia

Dane: OKE Kraków

Język polski %

Matematyka %

Język angielski
podstawowy %

Język niemiecki
podstawowy %

Tabela 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Krasne

Gmina Krasne

68

53

61

100

Powiat rzeszowski

64

48

58

33

Województwo podkarpackie

64

46

57

43

Kraj

63

45

59

42

Średnia

Dane: OKE Kraków

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy 128 uczniów klas ósmych przystąpiło
w Gminie Krasne do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki jakie uzyskali uczniowie
napawają optymizmem. Średnie wyniki gminy przewyższają wyniki powiatu
województwa i kraju.
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Tabela 4. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych:

Liczba dzieci w wieku od 3 – 6 lat wzrosła o 30 w stosunku do poprzedniego
roku szkolnego. Średnio do jednego oddziału przedszkolnego od 1 września 2019 roku
uczęszczało 23,90 dzieci. Oddział może liczyć maksymalnie 25 dzieci. Oddziały
zerowe funkcjonujące przy szkołach podstawowych w Krasnem i Strażowie zostały
włączone z dniem 1 września 2019 r. w strukturę organizacyjną przedszkoli.
Gmina Krasne zapewniła w roku szkolnym 2019/2020 miejsce dla wszystkich
chętnych dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie gminy.
Do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Polsko-Angielskiego Music
Garden uczęszczało 13 dzieci.

4. Dane dotyczące kosztów utrzymania uczniów w 2019 r.
Roczne wydatki z budżetu gminy w przeliczeniu na jednego ucznia
w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Krasnem – 10 692,68 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Malawie - 10 760,66 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Palikówce – 15 942,55 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Strażowie - 11 588,88 zł;
5. Oddział „O” w SP w Krasnem
- 6 061,14 zł; do 31.08.2019 r.
6. Oddział „O” w SP w Strażowie
- 2 379,70 zł; do 31.08.2019 r.
Wydatki bieżące gminy bez remontów i wydatków inwestycyjnych w 2019 r.
wyniosły 12 190 120,44 zł. Część oświatowa subwencji na 2019 r wyniosła
11 116 027,00 zł, co stanowiło 91,19 % wydatków gminy na utrzymanie szkół.
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Roczne wydatki z budżetu gminy w przeliczeniu na
w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco:

jedno

dziecko

1. Gminne Przedszkole w Krasnem – 10 051,76 zł;
2. Gminne Przedszkole w Malawie – 9 932,71 zł;
3. Gminne Przedszkole w Palikówce – 13 529,85 zł;
4. Gminne Przedszkole w Strażowie - 11 829,72 zł.
Wydatki bieżące gminy bez remontów i wydatków inwestycyjnych w 2019 r.
wyniosły 5 186 179,77 zł. Dotacja z budżetu państwa na 2019 r wyniosła 503 677,00
zł, co stanowiło 9,71 % wydatków gminy.
5. Wydatki inwestycyjne i remonty w jednostkach oświatowych w 2019 r.
W ramach wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół w Malawie zakupiono
sprzęt do koszenia trawy i zimowego odśnieżania na kwotę 11 350,00 zł.
W ramach poprawy funkcjonowania bazy szkół i przedszkoli gmina
wydatkowała kwotę 128 568,20 zł z przeznaczeniem na remonty, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 14 199,04 zł;
- Szkoła Podstawowa w Malawie - 67 336,73 zł;
- Szkoła Podstawowa w Strażowie - 6 050,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Palikówce - 14 550,20 zł:
- Gminne Przedszkole w Palikówce - 26 432,23 zł.
W ramach realizacji rządowego projektu „Posiłek w szkole i w domu” wyremontowano
zaplecze kuchenne wraz z jadalnią: w Szkole Podstawowej w Krasnem na kwotę
109 450,00 zł, w Szkole Podstawowej w Strażowie na kwotę 100 750,00 zł. Łącznie
wydatkowano 210 200,00 zł, w tym gmina pozyskała dotację dla wymienionych szkół
w wysokości 160 000,00 zł, pieniężny wkład własny wyniósł 50 200,00 zł.

6. Stypendia Wójta Gminy Krasne za wyniki w nauce i szczególne
osiągnięcia.
Wójt Gminy Krasne przyznał w 2019 r - 87 stypendiów dla uczniów za wyniki
w nauce, oraz 17 stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne.
Łącznie na stypendia przeznaczono 70 900,00 zł. Stypendia zostały sfinansowane
w całości ze środków własnych gminy.
7. Stypendia przyznane w ramach edukacyjnej pomocy stypendialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym.
W ramach edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym, gmina wypłaciła stypendia dla uczniów na łączną kwotę 49 893,71 zł, w
tym dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 39 909,00 zł oraz wkład własny gminy
9 984,71 zł. W roku szkolnym 2018/2019 przyznano stypendium na 52 uczniów, w roku
szkolnym 2019/2020 przyznano stypendium dla 38 uczniów.
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8. Dowóz uczniów do szkół.
W ramach realizacji zadania dowóz uczniów, których droga z domu do szkoły
przekracza 3 km dla uczniów kl. 1 – 4 i 4 km dla uczniów kl. 5 - 8, gmina zorganizowała
dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Malawie. Dowozem objęto 30 uczniów. Wydatki
przeznaczone na realizację zadania wyniosły 38 750,00 zł.
9. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.
Zorganizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krasne,
realizujących obowiązek szkolny w jednostkach oświatowych oraz ośrodkach
specjalistycznych na terenie gminy miasto Rzeszów.
a) koszt zbiorowego dowozu (specjalistycznym środkiem transportu) zorganizowano
dla 8 uczniów w 2019 r. wyniósł 70.000,00 zł,
b) z tytułu zwrotu kosztów indywidualnego dowozu 9 uczniów (realizowanego przez
rodziców, prawnych opiekunów uczniów na podstawie indywidualnych umów),
gmina Krasne wydatkowała w 2019 r. kwotę 14 031,47zł.
10. Projekty unijne realizowane w jednostkach oświatowych w 2019 r.
Od 1 września 2018 r. gmina realizuje projekt w ramach Działania 9.2 pn.
„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego
obszaru metropolitalnego”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej
w Krasnem i Szkole Podstawowej w Palikówce. Projekt zakłada nabycie przez uczniów
kompetencji kluczowych. W projekcie bierze udział 512 uczniów i uczennic oraz 52
nauczycieli. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 roku. Łączna kwota
dofinansowania ze środków europejskich i dotacji celowej na cały okres realizacji
projektu wynosi 987 073,25 zł. Wkład własny niepieniężny gminy wynosi 49 439,40 zł.
W ramach realizacji projektu gmina wydatkowała
w 2019 r. kwotę
214 048,75 zł.
Od 3 września 2019 r. gmina realizuje w ramach przedsięwzięcia
„Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne”, w ramach projektu
Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, realizowanego w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Zespół Szkół
w Malawie w okresie od 03.09.2019 r do 02.03.2020 r. Wartość projektu wynosi 113
129,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 41 102,01 zł. Projekt zakłada pobyt 20 uczniów
wraz z 3 opiekunami w Hiszpanii, celem nawiązania współpracy z równorzędną szkoła,
podniesienie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego, poznanie systemu
edukacji, kultury i historii Hiszpanii

2. POLITYKA SPOŁECZNA

1. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Obowiązkiem gminy jest opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasne została
opracowana na lata 2015-2020.
Głównymi celami strategicznymi są
-

Sharmonizowana polityka społeczna,

-

Ukształtowanie użytecznego i skutecznego systemu opieki nad rodziną,

-

Integracja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych oraz promocja
ochrony zdrowia,

-

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dokument ten nie stanowi zbioru zamkniętego. Wraz z rozpoznawanymi potrzebami
możliwe jest projektowanie nowych przedsięwzięć, będących odpowiedzią na aktualne
wyzwania.
W
okresie
czasu,
który
obejmuje
Strategia,
wdrażane
i realizowane są w zależności od potrzeb, programy i projekty dotyczące
poszczególnych obszarów problemów społecznych.
Kolejnym dokumentem opracowywanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnem jest ocena zasobów pomocy społecznej. W 2019 r. w Gminie Krasne
zamieszkiwało 11 337 mieszkańców. W roku 2019 liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z gminy Krasne wynosiła: 359 osób.
Ocena zasobów pomocy społecznej oparta jest o dane wynikające z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem, które przedstawiają się
następująco:
I.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 200, w skład których
wchodziło 478 osób, w tym długotrwale korzystających 175 osób.

Pomocy udzielono z następujących powodów:
Ubóstwo
- 110 rodzin
Bezrobocie
- 62 rodziny
Niepełnosprawność
- 98 rodzin
Długotrwała choroba
- 128 rodzin
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych
i w prowadzeniu gospodarstwa domowego
- 16 rodzin
6) Alkoholizm
- 22 rodziny
7) Potrzeba ochrony macierzyństwa
- 24 rodziny /w tym 13 rodzin
wielodzietnych/
8) Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 1
osoby
9) Klęska żywiołowa i ekologiczna - 0
10) Sieroctwo
-0
11) Bezdomność
-1
12) Przemoc w rodzinie
-0
13) Usługi opiekuńcze
- 11 rodzin
1)
2)
3)
4)
5)
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II.

W ramach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem świadczono
pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa. Rodziny korzystały nieodpłatnie z
porad psychologa, pedagoga oraz radcy prawnego. Z tej formy pomocy w 2019 r.
skorzystało 32 osoby dorosłe i 8 dzieci.

III.

Świadczeniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnem w roku 2019 objętych zostało:
38 rodzin w formie zasiłku stałego
88 rodzin w formie zasiłku okresowego
162 rodziny w formie zasiłku celowego
72 rodziny w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach
,,Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania”
5) 100 uczniów w formie dożywiania dzieci w szkołach
1)
2)
3)
4)

IV.

W domach pomocy społecznej przebywało 30 mieszkańców tut. Gminy.

V.

W zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 14 rodzin było objętych pracą
asystenta rodziny.

VI.

Wsparcie opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych:
-

w ramach świadczonych usług opiekuńczych przez GOPS Krasne,
usługi opiekuńcze w ramach Projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie
seniorem” realizowano w formie: usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych
i specjalistycznych opiekuńczych dla 50 osób, oraz działał Dzienny Dom
Pomocy dla 20 osób.

VII. Tutejszy Ośrodek realizuje także zadania wynikające z ustawy
o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., z ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r., ustawy z dnia
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą w formie
zasiłków rodzinnych i dodatków objętych było 457 rodzin. Ze świadczeń w formie
zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 219 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych 32
osoby, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 14 osób, natomiast zasiłek dla opiekuna
pobierało 5 osób. Do świadczenia wychowawczego w 2019 r. uprawnionych było 1605
rodzin.

W 2019 r. środki finansowe przeznaczone na wydatki pomocy społecznej w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego wynosiły ogółem 2 004 520,30 zł.
Źródłem finansowania był budżet gminy i budżet państwa:
- budżet państwa – 522 816,84 zł
- budżet gminy – 1 481 703,46 zł.
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Przedstawione powyżej dane wskazują na ogrom zadań, które spoczywają na
instytucji pomocy społecznej oraz konieczność zabezpieczenia środków na realizację
tych zadań.
2. Gminny program wspierania rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował przyjęty uchwałą Gminny Program
Wspierania Rodziny w Gminie Krasne na lata 2017 – 2019.
Głównym założeniem programu było tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu
rodziny oraz jej prawidłowemu funkcjonowaniu.
Cele szczegółowe programu to:
1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej w celu przywrócenia rodzinie zdolności wykonywania tych funkcji,
2. Promowanie właściwych postaw rodziny.
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w 2019 r. w tut. Ośrodku zatrudniony był 1 asystent rodziny.
Wynagrodzenie asystenta jest częściowo finansowane w ramach „Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
W przypadku powzięcia przez Ośrodek informacji o rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Kierownik Ośrodka przydziela
rodzinie asystenta rodziny. Praca z rodziną prowadzona jest również w przypadku
czasowego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Wówczas prowadzone są
działania w kierunku powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej.
Zakres obowiązków asystenta rodziny został wyszczególniony w art. 15 ust. 1 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą działania asystenta rodziny jest plan pracy z rodziną, opracowywany
i realizowany we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem
socjalnym. Opracowany przez asystenta plan pracy z rodziną określa zakres działań,
mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, jak również zawiera
terminy realizacji zaplanowanych działań oraz przewidywane efekty.
Aby praca z rodziną przynosiła efekty stosowane są wielokierunkowe formy pomocy.
Między innymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem zatrudnia specjalistów, tj.
psychologa, pedagoga i prawnika w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
którzy swoimi działaniami wspierali rodziny.

Dla rodziców zostały zrealizowane 2 warsztaty:
 18 maja 2019 r. „Jak być dobrym i skutecznym rodzicem”. Uczestniczyło
w nim 9 rodziców /1300,00 zł/
 8 czerwca 2019 r. „Jak być z dzieckiem a nie obok dziecka”, w którym
uczestniczyli rodzice (13 osób) i ich dzieci (16 osób). W sumie 29 osób /1300,00
zł/
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Dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy, uzależnieniem od alkoholu, jak
również zagrożonych różnymi dysfunkcjami uczestniczyły w letnim obozie
profilaktycznym w Milówce /44 dzieci – 35 156,00 zł/
Działania podjęte w rodzinach w 2019 r.:
1) Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do
możliwości dziecka - 2 dzieci.
2) Współpraca z kuratorem sądowym – 2 rodziny.
3) Podjęcie leczenia odwykowego od alkoholu/utrzymanie abstynencji - 3 osoby.
4) Konsultacje z prawnikiem i psychologiem– 3 osoby.
5) Podjęcie terapii psychologicznej indywidualnej -3 osoby.
6) Wdrożenie procedury NK - 2 rodziny.
7) Zakończenie NK- 4 rodziny.
8) Uczestnictwo w zajęciach placówek wsparcia dziennego - 1 osoba.
9) Mediacje wewnątrzrodzinne - 1 rodzina.
10)Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym – 3 rodziny.
11)Współpraca z pedagogiem szkolnym- 8 osób.
12)Remont mieszkania - 3 rodziny.
We wszystkich rodzinach była jednocześnie prowadzona praca wspierająca
w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, w tym
w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz planowaniu wydatków, a także innych
obowiązkach, jakie powinni wypełniać rodzice względem swoich dzieci.
Tabela nr.1 Rodziny, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny w 2019 roku.
2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Liczb
a
rodzin

Liczb
a
dzieci

Liczb
a
rodzin

Liczb
a
dzieci

Liczb
a
rodzin

Liczb
a
dzieci

Liczb
a
rodzin

Liczb
a
dzieci

Liczb
a
rodzin

Liczb
a
dzieci

Liczb
a
rodzin

Liczb
a
dzieci

11

30

14

36

17

41

14

32

14

29

14

26

Tabela nr 2. Rodziny z dziećmi objęte pomocą GOPS w 2019 r.

rodziny

liczba rodzin

wielodzietne

13

niepełne

7
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Tabela nr 3. Rodziny objęte pomocą GOPS z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie
w 2019 r.
Liczb
a
1dzieck
rodzin o
w
tym:
20

2dziec
i

31

liczba dzieci w rodzinie
3dziec 4dziec 5dziec 6dziec
i
i
i
i

17

8

1

1

7dziec
i

8dziec
i

0

0

Asystent rodziny przez cały okres zatrudniania, systematycznie podnosi swoje
kwalifikacje zawodowe i dba o swój, rozwój uczestnicząc w licznych kursach
i szkoleniach zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut.
Ośrodek realizuje zadania dotyczące współfinansowania przez Gminę kosztów pobytu
dziecka w pieczy zastępczej, tj; rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej
placówce
opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym:
- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku pieczy zastępczej.
W roku 2019 w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 8 dzieci, 4 dzieci
natomiast przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej.
Łączna kwota współfinansowanych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
wyniosła 129 085,39 zł tj. 32 970,37 zł z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinie
zastępczej, natomiast 96 115,02 zł z tyt. odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczowychowawczej.
W Gminie Krasne działa placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie
opiekuńczej z programem wychowawczym. Placówki wsparcia dziennego są
jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie pomocy i wychowania
dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych i są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uatrakcyjnić formy
spędzania czasu wolnego.
Świetlica Środowiskowa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem
działa w 4 sołectwach. Jest ona przeznaczona dla dzieci z tak zwanych grup
podwyższonego ryzyka zagrożonych alkoholizmem, przemocą, trudną sytuacją
rodzinną, niedostosowaniem społecznym oraz z problemami dydaktycznowychowawczymi; zaburzenia zachowania, trudnościami w nauce w kontaktach
z rówieśnikami, trudnościami w nawiązywaniu konstruktywnych relacji z osobami
dorosłymi. Na zajęcia uczęszczają również dzieci z rodzin wielodzietnych oraz takie,
które nie mają powyższych problemów a w świetlicy nabywają pozytywnych nawyków
i wzorców.
Praca w Świetlicy Środowiskowej w roku 2019 odbywała się zgodnie z regulaminem a
tematy zajęć wraz z listą obecności uczestników znajdują się w dziennikach zajęć. W
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Świetlicy zajęcia są prowadzone przez 4 wychowawców. Działalność placówki
finansowana jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki w 2019 r. wyniosły 66
669,00 zł i składały się na nie: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowy
zlecenia /38 800,00 zł/ oraz bieżące koszty /27 869,00 zł - zakup materiałów
dydaktycznych, wyposażenia, wyżywienie, organizowanie różnorodnych form
spędzania czasu wolnego dzieciom - wycieczki, kino, Mikołajki, Wigilijka itp./.
W miesiącu czerwcu odbył się również coroczny piknik pod nazwą „Młodzi, Radośni,
Zdrowi”. Ma on na celu integrowanie dzieci uczęszczających na świetlicę z rodzicami
oraz ze społecznością szkolną i lokalną. Wydatkowano na ten cel 12 844,00 zł
Na zajęcia prowadzone w 2019 roku uczęszczało 88 uczniów w przedziale od
1 klasy szkoły podstawowej do klasy 8. Zajęcia odbywały się po 6 godzin tygodniowo.
3. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 na terenie Gminy Krasne realizowany jest
przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy. Obsługę
organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnem.
Celem głównym ww. Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest
przemoc.
Realizacja tego celu odbywa się poprzez takie zadania, jak:
1) Integrowanie i koordynowanie przez Zespół Interdyscyplinarny działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2) Realizacja procedury ,,Niebieska Karta”.
3) Realizacja działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego
osobom uwikłanym w przemoc.
4) Rozwijanie działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego.
5) Prowadzenie zajęć grupowych (ogólnorozwojowych) dla osób i rodzin
dotkniętych przemocą.
6) Udzielenie bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą przez
umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej.
7) Udzielenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem pomocy
finansowej i rzeczowej rodzinom dotkniętym przemocą.
8) Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc.
9) Kierowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy do udziału
w programach korekcyjno- edukacyjnych.
W ramach zadań realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2019 wpłynęło 18 Niebieskich kart –A
wszczynających procedurę dotyczącą przemocy w rodzinie. Ogółem procedurą
,,Niebieskie Karty’’ objętych było 28 rodzin z czego 10 dotyczyło spraw rozpoczętych
w poprzednich latach. W związku z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy, bądź rozstrzygnięcia
braku zasadności procedury w 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny zakończył 24 spraw.
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W 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania podczas, których omawiano
sprawy związane z sytuacją rodzin dotkniętych przemocą, omawiano kwestie
dotyczące funkcjonowania zespołu oraz skuteczności podejmowanych działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
W ramach prowadzonych działań Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
w Krasnem w związku z uzyskaniem informacji dotyczącej zjawiska przemocy powołał
18 grup roboczych w skład, których wchodzą osoby bezpośrednio zaangażowane w
pracę na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy, tj. pracownicy socjalni,
policjanci, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krasnem. Grupy robocze odbyły 90 spotkań, na których opracowywano
indywidualne plany pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie,
dokonywano ich weryfikacji, monitoringu rodzin dotkniętych przemocą, oraz okresowej
oceny sytuacji. W ramach prac grup roboczych prowadzono prace z osobami
doznającymi przemocy jak również osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy.
Wszelkie działanie oparte były o sporządzane formularze ,,Niebieska karta - ,,C i D”.
Okresowa ocena sytuacji oparta jest na podstawie danych z monitoringu sytuacji
rodzin, wobec których prowadzona jest procedura ,,NK”. Działania pomocowe
prowadzone są we współpracy z przedstawicielami podmiotów zaangażowanych
w prace na rzecz rodzin dotkniętych problemem przemocy. Podejmowane działania
mają na celu zaprzestanie stosowania przemocy oraz poprawę sytuacji życiowej ww.
osób.
W 2019 r. w ramach prowadzonej procedury ,,Niebieskie karty” przedstawiciele policji
–przeprowadzili 270 wizyt monitorujących rodziny. W 2019r. dokonano 2 zatrzymania
sprawców przemocy.
Wobec rodzin dotkniętych problemem przemocy prowadzony jest również nadzór
kuratorski. Z osobami, wobec których stosowana jest przemoc prowadzono rozmowy,
udzielano porad, wskazywano instytucje niosące pomoc, informowano o możliwości
skorzystania z indywidualnej terapii psychologicznej oraz terapii dla małżeństw.
W stosunku do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w ramach pracy kuratora
prowadzono rozmowy ostrzegawcze, kierowano pisma do prokuratury, wzywano na
posiedzenia sądu oraz zobowiązywano do udziału w terapii.
Przedstawiciel oświaty nie zdiagnozował w środowisku szkolnym zjawiska przemocy
w rodzinie. Natomiast wśród rodzin, wobec których wszczęta została procedura przez
przedstawicieli innych instytucji prowadzone było poradnictwo pedagogiczne.
Pracownicy socjalni w ramach pracy w grupach roboczych prowadzą systematyczny
monitoring. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie motywowano do
uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc.
W ramach procedury ,,Niebieskie karty” 4 osoby podejrzane o stosowanie przemocy
w rodzinie zostały skierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Krasnem celem objęcia leczeniem odwykowym.
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Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem funkcjonuje Punkt
Informacyjno - Konsultacyjny prowadzący indywidualne poradnictwo psychologiczne,
prawne i pedagogiczne. Dyżury w punkcie pełnią w każdy wtorek pedagog, w każdy
czwartek prawnik oraz co drugi czwartek psycholog. W 2019r. w zakresie problemów
związanych z przemocą w rodzinie udzielono ogółem 7osobom porad prawnych,
psychologicznych oraz pedagogicznych. Specjalistyczna pomoc ww. punkcie
świadczona jest nieodpłatnie.
Kolejnym celem szczegółowym Programu jest poprawa funkcjonowania
w środowisku rodzin dotkniętych problemem przemocy. Realizacja tego celu odbywa
się poprzez następujące zadania:
 Udzielenie bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą przez
umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej.
 Udzielenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem pomocy
finansowej i rzeczowej rodzinom dotkniętym przemocą.
 Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc.
 Kierowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy do udziału
w programach korekcyjno - edukacyjnych.
W 2019 r. jedna osoba, wobec której istniało podejrzenie stosowania przemocy
skorzystała ze schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.
Z osobami doznającymi przemocy prowadzona była przez pracowników socjalnych
praca socjalna w miejscu zamieszkania jak i siedzibie Ośrodka. W ramach
prowadzonej procedury ,,Niebieskie karty” w przypadku 2 rodzin wniesiono do sądu
rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny. W przypadku1 rodziny zawiadomiono
prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
Kolejnymi zadaniami realizowanymi przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są:






Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie min.
poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, warsztatów profilaktycznych
w szkołach.
Upowszechnianie materiałów edukacyjnyjno – informacyjnych dotyczących
zjawiska przemocy.
Profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży min. przez
organizowanie zajęć w ramach szkolnego programu profilaktyki.
Udzielenie wszechstronnej pomocy w pokonywaniu trudności, wsparcie dla
rodzin w pełnieniu ich ról.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy realizowano program profilaktyczny
doskonalący kompetencje dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. W ramach
programu przeprowadzono warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, warsztaty dla
nauczycieli i spotkania na wywiadówkach dla rodziców.
Wśród realizowanych zajęć przeprowadzono 22 warsztaty skierowane do
wytypowanych uczniów szkół podstawowych, których tematem była przemoc i
odrzucenie w grupie rówieśniczej i wzięło w nich udział 205 uczniów /wydatkowano na
ten cel 7260,00 zł/.
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Działania edukacyjne były również prowadzone wśród rodziców. Odbyło się 5 spotkań
podczas wywiadówek z elementami teatralnymi i dyskusją na temat odrzucenia w
grupie rówieśniczej, w których wzięło udział 235 rodziców /koszt wyniósł 1800,00 zł/.
Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli dotyczyły również tematyki przemocy
i mnemotechnik. W 4 warsztatach uczestniczyło łącznie 68 nauczycieli /koszt –
3600,00 zł/.
Na terenie Gminy Krasne funkcjonuje Świetlica Środowiskowa Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasnem, która przeznaczona jest dla dzieci z tak zwanych
grup podwyższonego ryzyka: zagrożonych alkoholizmem, przemocą, trudną sytuacją
rodzinną niedostosowaniem społecznym.
Istotnym elementem skutecznej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem
przemocy jest odpowiednia wiedza i umiejętności osób oddzielających pomocy.
Realizacja tego celu odbywa się poprzez:
 Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności w zakresie
pracy z ofiarą i sprawcą przemocy.
 Organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń w ramach tworzenia systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2019 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krasnem uczestniczyli w trzech szkoleniach
z zakresu pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych z osobami dotkniętymi
przemocą oraz osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie –
wydatkowano na ten cel 2600,00 zł.
4. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krasne opracowano zgodnie
z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020. Uwzględniono również
wskazówki wynikające z Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zadania zawarte w Programie i sposoby ich realizacji są dostosowane do potrzeb
lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pomocy w oparciu o posiadane
zasoby instytucjonalne i osobowe.
W celu zdiagnozowania oraz określenia skali problemów społecznych, w lipcu 2018 r.
na terenie Gminy Krasne została przeprowadzona Diagnoza Lokalnych Zagrożeń
Społecznych społeczności lokalnej Gminy Krasne. W badaniu uczestniczyło 175
przedstawicieli młodzieży i 255 osób dorosłych.
Przeprowadzona diagnoza posłuży do zaplanowania oraz zrealizowania konkretnych
działań, które będą miały na celu stopniową eliminację zagrożeń i problemów
występujących na terenie Gminy.
Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krasne realizowane
w 2019 r.
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1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
a) Realizacja szkolnych programów profilaktycznych – 56 368,00 zł.
b) Organizacja warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci
z zakresu
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy: przeprowadzono
warsztaty, w których uczestniczyło 511 uczniów – 10 560,00 zł.
c) Jednorazowe spotkania z młodzieżą szkolną o charakterze profilaktycznym
– 4 000,00 zł
d) Działalność Świetlicy Środowiskowej na terenie Gminy Krasne –
66 193,00 zł.
e) Organizacja kolonii dla 44 dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym
– 35 156,00 zł.
f) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci, młodzieży
i rodzin ukierunkowanych na popularyzację zdrowego trybu życia wolnego
od uzależnień oraz edukację zdrowotną – 31 339,00 zł.
g) Zorganizowanie 5 spotkań dla rodziców na wywiadówkach – 1 800,00 zł.
h) Zorganizowanie 4 warsztaty psychoedukacyjne dla 68 nauczycieli –
3 600,00 zł
2) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków:
a) Umożliwianie osobom z gminy Krasne systematycznego udziału
w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień w Rzeszowie poprzez dofinansowanie dojazdów do
wyżej wymienionej placówki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) – w 2019 r. było 1
dofinansowanie w tym zakresie.
b) Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w zakresie
indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i prawnych
– udzielono w sumie 46 porad, natomiast koszty obsługi wyniosły
21 900,00 zł.
c) Kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych na leczenie/terapięprzy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - w 2019 r. w stosunku do 16 osób Komisja podjęła
czynności, zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce
leczenia uzależnienia od alkoholu, natomiast wobec 10 osób wystąpiono do
sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
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3) Organizowanie form pomocy dla rodzin alkoholików, w szczególności ochrona
przed przemocą w rodzinie:
a) Warsztaty psychoedukacyjne dla 205 uczniów – 7 260,00 zł
b) 2 warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców doskonalące ich kompetencje
rodzicielskie, w których uczestniczyło 22 rodziców i 16 dzieci – 2 600,00 zł.
c) Współpraca z Policją, instytucjami i organizacjami oświatowymi i służby
zdrowia w celu udzielenia profesjonalnej pomocy dla członków rodzin osób
uzależnionych.
d) Umieszczanie w Izbie Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości
dopuszczających się przemocy i zagrażających zdrowiu i życiu –
15 000,00 zł.
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
działających na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii oraz edukacji zdrowotnej:
a) organizacji pozarządowej na realizację zadań wynikających z gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.
przekazano 2 000,00 zł.
5) Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Krasnem w 2019 r.:
a) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
wynagrodzenia i szkolenia członków Komisji, wynagrodzenie biegłych w
przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe do
wniosków o leczenie odwykowe w 2019 r. wyniosły - 15 393,00 zł.
b) Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży
napojów alkoholowych i prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
–
skontrolowano 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
c) Opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza
miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy i ustaw z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
d) Udział w pracach grup roboczych i posiedzeniach Zespołu
Interdyscyplinarnego Gminy Krasne.
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Działania w 2019 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w zakresie dotyczącym
przeciwdziałania narkomanii;
1) Program „Unpluggd” rekomendowany przez PARPA – warsztaty dla uczniów
z zakresu profilaktyki narkomanii / 12 warsztatów – 91 uczniów
uczestniczących/ - 13 117,00 zł

3. KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem w 2019 r. realizował swoje cele
statutowe poprzez działalność kół zainteresowań oraz grup i zespołów. Placówki
i biblioteki znajdują się w Krasnem, Malawie, Palikówce i Strażowie. W GOKiB
w Krasnem działają następujące formacje:
1. dwie grupy teatralne "A PROPOS", "PACYNKA"; które biorą udział w licznych
prestiżowych konkursach,
2. dwie grupy taneczne dziecięce "GWIAZDECZKI",
3. dwie grupy mażoretek „Contorto’
4. Gminna Orkiestra Dęta,
5. Kapela Ludowa "MALAWIANIE", która propaguje regionalne dziedzictwo
kulturowe,
6. Biblioteki - wiodąca w Krasnem oraz w Malawie, Palikówce, Strażowie, które
realizują zadania rozpowszechniania czytelnictwa,
7. Crasnovia – zajęcia sportowo – rekreacyjne.
Od 2019 roku GOKiB w Krasnem funkcjonuje w nowej siedzibie.
W 2019 roku GOKiB w Krasnem zrealizował :
1. V Międzygminny Konkurs Kolęd i pastorałek
2. Premiera spektaklu „Pippi Pończoszanka” Teatr „Pacynka i Teatr „A Propos”
3. (Nie) zwykłe opowieści o Polsce
4. Półkolonie z Kulturą – ferie zimowe
5. Sportowe Ferie na Crasnovii
6. Ferie w Malawie - zajęcia
7. Warsztaty z szydełkowania
8. Wieczór Liryczny „ Po prostu miłość”
9. Rodzinne muzykowanie udział w projekcie
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10. Koncert Gminnej Orkiestry Dętej debiut – muzyka rozrywkowa i filmowa
11. Jarmark Wielkanocny w Krasnem
12. Spotkanie Aktywnych Kobiet Gminy Krasne
13. Etnografia wczoraj i dziś udział w projekcie
14. III Międzygminny Konkurs Twórczości Rękodzielniczej „Piękno zamknięte
w koronce”
15. Mama i Tata w majowych kwiatach – konkurs plastyczny
16. Wspólne działanie otwiera możliwości- debata
17. Warsztaty – Kartka dla Mamy i Taty
18. XI Konkurs Plastyczno- Teatralny „Kukły 2019”
19. Tydzień Bibliotek- spotkania, warsztaty i zajęcia związane z pracą bibliotek
20. Warsztaty dziergania na drutach
21. Mamy kota na punkcie mleka – udział w projekcie Malawa
22. Obchody 75- tej rocznicy akcji „Kośba”
23. Gotuj się na zmiany razem z Winiary – udział w projekcie Malawa
24. Wiosenny Koncert dla Mamy i Taty
25. Publiczne dzierganie w Markowej
26. Plener malarski z LGD Eurogalicja
27. Półkolonie z kulturą – IV turnusy
28. IV Disco Dance Schow Krasne 2019
29. Konkurs „Słodki słoik” w Palikówce
30. Morskie stworzenia w 3D - Gminny Rodzinny Konkurs Plastyczny – Malawa
31. Turniej tenisa stołowego i bilarda – Crasnovia
32. Koncert Chóru „Nicolaus” Malawa
33. Konkurs wokalny „Wygraj szansę”
34. Blisko mieszkamy – wspólnie działamy – spotkanie integracyjne seniorów
35. Warsztaty frywolitkowe
36. IV Gminna Wystawa Rękodzieła Artystycznego
37. XX Wojewódzki Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy –
Wędrownicy”
38. Kiermasz Świąteczny
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Udział naszych podopiecznych – teatry, taniec, śpiew, plastyka w konkursach
i przeglądach (Rzeszów, Kańczuga, Stalowa Wola, Jarosław, Szydłowiec, Przemyśl,
Krosno, Dynów, Rakszawa, Sokołów Małopolski, Kielce, Wielopole Skrzyńskie)
Biblioteki realizowały lekcje i zajęcia biblioteczne w miejscu oraz placówkach
edukacyjnych Gminy Krasne oraz spotkania mające na celu promowanie
czytelnictwa. Wprowadzono nową metodę – teatrzyk Kamishibai.
Biblioteki z terenu Gminy brały udział w między innymi w: konkursie z okazji Dnia
Misia, Dniu Kota, akcji ”Mała książka wielki człowiek”, Dniu Książki dla dzieci, Akcji
„Dzieci –Dzieciom”, Powiatowym Konkursie Plastycznym „Stanisław Moniuszko”,
zorganizowano również spotkanie z Czesławem Drągiem pt. „Pan Tadeusz –moje
życie”

4. WSPÓŁPRACA
ZE
STOWARZYSZENIAMI
I
ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNOPROMOCYJNYM
Wstęp
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok został uchwalony
przez Radę Gminy Krasne Uchwałą Nr IV/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
Celem głównym Programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich
realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym,
a organizacjami. Współpraca odbywała się z poszanowaniem ustawowych zasad:
pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa
i suwerenności stron oraz przybierała formy finansowe oraz niefinansowe.
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I.
Współpraca finansowa z organizacjami
W Programie Współpracy na 2019 r. na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe przewidziano kwotę 365 000,00 zł, natomiast faktycznie
wykorzystano kwotę 372 995,10 zł, w tym jako dotację na:
1) realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, udzielonej w trybie
uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu – 349 000,00 zł:


Klub Sportowy „Crasnovia” w Krasnem (działalność szkoleniowa w piłce
nożnej, w tym organizacja Turnieju o Puchar Wójta Gminy Krasne 4 000,00 zł)
– 109 000,00 zł;



Ludowy Klub Sportowy „Strumyk” w Malawie (działalność szkoleniowa w piłce
nożnej) – 107 000,00 zł;



Klub Sportowy „Rzemieślnik” w Strażowie (działalność szkoleniowa w piłce
nożnej) – 55 000,00 zł;



Klub Sportowy „Palkovia” w Palikówce (działalność szkoleniowa w piłce
nożnej, w tym koszykówka dziewcząt 3 000,00 zł) – 51 000,00 zł;



SPZ WJM Gmina Krasne (działalność szkoleniowa w koszykówce dziewcząt
i chłopców oraz udział w rozgrywkach) – 27 00,00 zł;

2) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
udzieloną w formie małych grantów, o których mowa w art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 21 995,10 zł:


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Strażowanie” – 3 790,00 zł;



Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce – 6 965,10 zł;



Stowarzyszenie Kobiet Krasne – 8 000,00 zł;



Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” – 3 240,00 zł;

3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, udzieloną w formie
małych grantów, o których mowa w art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – 2 000,00 zł (13,33 % planu):


Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 2 000,00 zł

II.
Pozostałe formy współpracy z organizacjami
Wsparcie sektora pozarządowego w 2019 r. przybierało także formę
pozafinansową. Gmina Krasne konsultowała z organizacjami projekt programu
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współpracy na 2020 r., przekazywała informacje o możliwości ubiegania się
o dodatkowe środki zewnętrzne, promowała podejmowane przez organizacje działania
na stronie internetowej Gminy Krasne, w Biuletynie Informacyjnym „Razem” oraz na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Krasne. Za pośrednictwem Rady Sportu Gmina
Krasne wspierała i upowszechniała kulturę fizyczną. Istotna część współpracy została
zrealizowana za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem,
który wspomagał organizacje przez udostępnianie pomieszczeń, sprzętu
i wyposażenia, pomoc artystyczną oraz promowanie przedsięwzięć.
III.
Wykorzystanie publicznych środków finansowych
W ramach zawartych umów o dotację w 2019 r. Gmina Krasne sprawowała
kontrolę prawidłowości wykonywania zadań przez organizacje, w tym wydatkowania
przekazanej dotacji. Kontrola była przeprowadzana zarówno w toku realizacji zadań,
jak i po jego zakończeniu. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. Wszystkie
dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zawartymi umowami.
IV.

Zrealizowane projekty w ramach małych grantów

1. Zadanie publiczne pt. „Mistrzowie na nartach” zrealizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża. Projekt objął działaniem 10-cioro dzieci z terenu
gminy Krasne, uczniów tut. szkół, które wzięły udział w wyjazdowym obozie
zimowym (narciarsko-łyżwiarskiego z warsztatami profilaktyczno-prewencyjnymi).
Całkowity koszt realizacji zadania: 8 200,00 zł, w tym dotacja 2 000,00 zł (24%).
2. Zadanie publiczne pt. „Aktywni lokalnie” zrealizowane przez Fundację Rozwoju
„Dobre Życie”. Zadanie polegało na udziale 3 mieszkańców gminy Krasne
(animatorów, lokalnych aktywistów i liderów) w wyjazdowym szkoleniu nt.
„Budowania partnerstw i pozyskiwania funduszy na działalność lokalną” oraz
organizacji debaty w formule Open Space Technology dla 120 osób, w tym
mieszkańców gminy Krasne (przedstawicieli lokalnych władz, szkół, instytucji
publicznych i kulturalnych, NGO i grup nieformalnych). Całkowity koszt realizacji
zadania: 6 600,00 zł, w tym dotacja 2 000,00 zł (30%).
3. Zadanie publiczne pt. „Dzień Seniora w Palikówce” zrealizowane przez
Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce. Zadanie polegało na organizacji corocznego
spotkania integracyjnego seniorów z Palikówki i okolic (53 os. pow. 60 r.ż.),
połączonego z prelekcją przedstawiciela Komendy Miejskiej w Rzeszowie nt.
zachowania bezpieczeństwa w codziennym życiu oraz w czasie korzystania
z Internetu. Całkowity koszt realizacji zadania 2 391,32, w tym dotacja 1 491,32
zł (62%).

4. Zadanie publiczne pt. „Piknik rodzinny na pożegnanie wakacji w Palikówce”
zrealizowane przez Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce. Zadanie polegało na
organizacji corocznego pikniku integracyjnego dla mieszkańców Palikówki i okolic.
Wydarzenie przyciągnęło ok. 200 osób w różnym wieku, począwszy od dzieci
i młodzieży po osoby dorosłe i starsze. Całkowity koszt realizacji zadania 7 000,00,
w tym dotacja 5 500,00 zł (79%).
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5. Zadanie publiczne pt. „Powróćmy jak za dawnych lat – Dzień seniora 2019”
zrealizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Krasne. Zadanie polegało na
organizacji wycieczki rekreacyjnej dla 44 seniorów z Krasnego do Skansenu
w Sanoku i do Solony oraz organizacji corocznego spotkania integracyjnego dla 60
seniorów, połączonego z prelekcją inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
pt. „Bezpieczni seniorzy”. Całkowity koszt realizacji zadania 11 704,00 zł, w tym
dotacja 8 000,00 zł (68%).
6. Zadanie publiczne pt. „Seniorzy aktywni lokalnie” zrealizowane przez Fundację
Rozwoju „Dobre Życie”. Zadanie polegało na organizacji debaty dla seniorów, ich
rodzin i sąsiadów z terenu gminy Krasne. Na spotkanie, pod hasłem „Blisko
mieszkamy wspólnie działamy”, przybyło 70, z czego ponad 40 były osobami
w wieku 60+. Osoby uczestniczące w spotkaniu rozmawiały o potrzebach i sytuacji
seniorów w gminie Krasne, które zawarte zostały w raporcie ewaluacyjnym.
Całkowity koszt realizacji zadania 2 305,00 zł, w tym dotacja 1 240,00 zł (54%).
7. Zadanie publiczne pt. „Spotkajmy się przy choince” zrealizowane przez
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Strażowanie”. Zadanie polegało na
organizacji cyklu warsztatów i spotkań wielopokoleniowych mieszkańców Strażowa
i okolic mających na celu kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych.
W warsztatach udział wzięło 30 osób, w tym 15 dzieci oraz 15 dorosłych,
a w spotkaniu świątecznym wieńczącym projekt 55 osób. Całkowity koszt realizacji
zadania 5 590,00 zł, w tym dotacja 3 790,00 zł (68%).
V.

Pozostałe wydarzenia zorganizowane w 2019 r. we współpracy
Gminy Krasne i jednostek organizacyjnych z organizacjami
pozarządowymi

1. III Gminne zawody narciarsko-snowboardowe Malawa – Strzyżów
2. Biała Niedziela i akcja zbiórki krwi przy CM Sabamed w Krasnem
3. Warsztaty muzyczne pt. „Rodzinne muzykowanie” w Gminnym Przedszkolu
w Krasnem sfinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
4. Warsztaty produkcji naturalnych kosmetyków i detergentów pt. "Niezłe ziółko"
zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Krasne
5. Spotkanie Aktywnych Kobiet Gminy Krasne
6. Uroczyste otwarcie pierwszego Publicznego Żłobka w Krasnem

7. Warsztaty kompetencji rodzicielskich „Jak byś z dzieckiem, a nie obok dziecka”
8. Organizacja lekcji etnografii, konkursu plastycznego oraz zakup strojów ludowych
dla grup artystycznych z Gminy Krasne w ramach dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
9. 75. rocznica Akcji „Kośba” Rzeszów – Krasne
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10. Współorganizacja III Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości im. ks. Franciszka
Blachnickiego w Rzeszowie
11. Konferencja podsumowująca projekt pt. "EDUGATE - Multilingual teaching in early
childhood education and care"
12. Bezpłatne warsztaty kompetencji rodzicielskich zorganizowane przez Fundację
Manufaktura Radości
13. Ekologiczny Piknik w Zielną w Krasnem zorganizowany przez Stowarzyszenie
Kobiet Krasne
14. Dożynki u seniorów z Dziennego Domu Pomocy w Krasnem
15. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – Palikówka 2019
16. Europejski Tydzień
„Crasnovia” Krasne

Sportu

#BeActive

w

ośrodku

sportowo-rekreacyjnym

17. Koncert Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” w Malawie w ramach Jesiennych
Koncertów Muzyki Poważnej
18. Wizyta studyjna delegacji z partnerskiego miasta Radeče w Słowenii
19. III Rajd Rowerowy po Gminie Krasne i okolicach – Palikówka 2019
20. Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Gminnego Przedszkola w Strażowie
21. Realizacja I etapu „Uniwersytetu Samorządności” w Domu Kultury i Remizy
w Palikówce w ramach PPOW 2017-2020
22. Uroczystość Złotych Godów
23. Akcja sadzenia drzew miododajnych przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem
24. Gminne Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Strażowie
25. Rajd Nordic Walking w Strażowie wieńczący projekt realizowany przez LGD
EUROGALICJA
26. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach Programu KLUB
27. Premiera przedstawienia seniorów z Dziennego Domu Pomocy w Krasnem pt.
„Starodawna Wigilia”

5. WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI
Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Krasne
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obejmowało 1309 pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 653 podmioty, status
„wykreślony” posiadało 519 podmiotów, status „zawieszony” posiadało 115
podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki
cywilnej obejmowała 22 pozycje.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe
i średnie zakłady rodzinne.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: produkcję mebli (stolarstwo,
tapicerstwo), transport drogowy towarów, konserwację i naprawę pojazdów
samochodowych, usługi ogólnobudowlane oraz sprzedaż detaliczną prowadzoną
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
Koncesje Alkoholowe
Na dzień 31 stycznia 2019 r. 21 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 19 podmiotów. Należy
nadmienić, że jeden punkt sprzedaży może mieć od 1 do 3 zezwoleń. Przyczyną
spadku była likwidacja punktów sprzedaży.
Do budżetu gminy Krasne z tytułu wydania i korzystania z funkcjonujących koncesji
na sprzedaż alkoholu wpłynęło w 2019 roku 379 292, 11 zł.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona zwierząt
W budżecie Gminy Krasne na rok 2019 zabezpieczono kwotę 50 000 zł na realizację
zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Łącznie
w 2019 r. na ochronę zwierząt bezdomnych oraz rannych na terenie gm. Krasne
wydatkowano kwotę 42 168,68 zł. W ramach posiadanej umowy z Ambulatorium
Weterynaryjnym „CANVET” z siedzibą w Łańcucie mieszczącą się w odległości ok. 10
km od siedziby Urzędu Gminy Krasne, która świadczyła usługi w zakresie
wyłapywania, jak również udzielała doraźnej opieki bezdomnym zwierzętom
pochodzącym z terenu gminy Krasne udzielono pomocy 53 zwierzętom m in. rannym
w wypadkach drogowych, natomiast opiekę bezdomnym zwierzętom zapewniono
umieszczając ich w schronisku dla zwierząt w Ropczycach, z którym gmina posiada
stosowną umowę. Łącznie w schronisku w Ropczycach umieszczono 11 zwierząt w
tym 2 koty oraz 9 psów.

Prace melioracyjne
W ramach udzielonej w 2019 r. dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Trzebownisku w wysokości 30.000,00 zł wykonano konserwację rowów
melioracyjnych na sekcjach: Krasne, Malawa, Strażów, Palikówka:


konserwacja rowu melioracyjnego S-6 w km 0+000-2+050 w miejscowości
Krasne,
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konserwacja rowu melioracyjnego M-7 w km 0+000-0+900 w miejscowości
Malawa,
konserwacja rowów melioracyjnych T-2 w km 1+250-2+835, w miejscowości
Palikówka,
konserwacja rowów melioracyjnych S-2A w km 0+000-0+930, w miejscowości
Strażów.

Edukacja ekologiczna
W ramach umowy z firmą MPGK Rzeszów Sp. z o.o. odbierającą odpady komunalne
z terenu gm. Krasne przeprowadzono kampanię edukacyjną polegającą na
przygotowaniu i wydrukowaniu plakatów formatu A-3 z informacją dotyczącą
selektywnej zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, wizualizacją
worków i nośnym hasłem. Łączny nakład plakatu wyniósł 40 szt. Plakaty były
dwukrotnie rozwieszone (za każdym razem po 20 plakatów) w każdym z Sołectw na
terenie gm. Krasne. Przeprowadzone zostały także spotkania warsztatowe we
wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Krasne mających na celu
edukację w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

Gospodarka odpadami
Od 01.01.2019 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych realizowane było przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej – Rzeszów Sp. zo.o.. Firma została wybrana w trybie przetargu
nieograniczonego. Umowa zawarta została na okres jednego roku tj. od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. Na terenie gminy Krasne zorganizowano Mobilne Punkty Zbierania
Odpadów Komunalnych. Ponadto na terenie miasta Rzeszowa dostępny był dla
mieszkańców gminy Krasne Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) czynny dwa razy w miesiącu. Do wskazanych punktów mieszkańcy mogli
dostarczać następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe zużyte opony, odpady
zielone. Odpady odbierane były od mieszkańców gminy w każdej ilości.

Ponadto przeterminowane leki można było wrzucać do pojemników znajdujących się
w punktach aptecznych na terenie gminy. Pojemniki na zużyte baterie znajdowały się
w obiektach użyteczności publicznej tj. placówkach oświatowych na terenie gminy. W
ramach systemu wyposażono wszystkie nieruchomości zamieszkałe w worki na
odpady segregowane– frakcja sucha. Usługę świadczyła firma MPGK Rzeszów Sp.
zo.o. Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzili w kolorowych
workach:
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- żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”– metale, w tym odpady
opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- zielony oznaczony napisem „Szkło”– odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe
ze szkła,
- niebieski oznaczony napisem „Papier” – opady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
- brązowy oznaczony napisem „Bio” – odpady komunalne ulegające biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Częstotliwość odbioru odpadów:
-odpady frakcji „mokrej” – raz na dwa tygodnie,
-odpady frakcji „suchej” – raz w miesiącu.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.410.806,06 zł
Należności z tytułu
1.575.779,20 zł

opłat

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi:

Zaległości na dzień 31.12.2019 r.

182.303,51 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r.

17.330,37 zł

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
1. Koszty łącznie:
1.368.714,45 zł
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym zorganizowanie
Mobilnych Punktów Zbierania Odpadów Komunalnych)
1.284.762,45 zł

3. Koszty administracyjne:
83.952,00 zł
w tym:
- wynagrodzenie pracownika,
- umowy zlecenia,
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- zakup licencji – system ewidencji i rozliczenia opłat za śmieci – Sprawny Urząd,
- przesyłki pocztowe (koszty upomnień, korespondencji), koszty windykacji opłaty,
- zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia, itp.

Wycinka drzew
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydanych
zostało 8 decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz przyjęto 124 zgłoszenia z
nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Wszczęte zostało 1
postępowanie w sprawie naliczenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie
drzew bez wymaganego zezwolenia.

Gospodarka wodno-ściekowa
W roku 2019 na podstawie zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach wykonywane były kontrole związane z obowiązkiem
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji oraz sposobu pozbywanie
się nieczystości ciekłych. Wydano 6 decyzje o umorzeniu postępowania w związku z
przyłączeniem się nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ponadto zgodnie
z zapisami ustawy Prawo wodne Wójt Gminy Krasne prowadzi postępowania w
sprawie zmiany stanu wody na gruncie. Sprawy te posiadają skomplikowany
charakter, a dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że 50 % tych postępowań
prowadzonych przez tut. Organ jest poza granicami gminy Krasne (głównie na terenie
miasta Rzeszowa).

7. ŁAD PRZESTRZENNY
1. Aktualnie obowiązujące dokumenty planistyczne (studium i plany miejscowe)
w Gminie Krasne

Uchwałą NR XLI/302/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r., Rada Gminy Krasne,
uchwaliła ZMIANĘ NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASNE uchwalonego
Uchwałą Nr XVI/161/2000 Rady Gminy Krasne z dnia 28 kwietnia 2000 r. i następnie
zmienionego Uchwałą Nr VIII/73/2003 Rady Gminy Krasne z dnia 10 lipca 2003 r.

2. Załącznikami do uchwały są:
1) tekst ZMIANY NR 2 STUDIUM - część A - Uwarunkowania – stanowiący Załącznik
Nr 1 do uchwały,

50

2) tekst ZMIANY NR 2 STUDIUM - część B - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) rysunek ZMIANY NR 2 STUDIUM - UWARUNKOWANIA w skali 1:10 000
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
4) rysunek ZMIANY NR 2 STUDIUM - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO w skali 1:10 000 stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,
5) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium
stanowiący załącznik nr 5 do uchwały
Do końca 2003 r. obowiązywał Miejscowy plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Krasne uchwalony Uchwałą Nr XXI/22/93 Rady Gminy Krasne
z dnia 21 lipca 1993 r. ogłoszoną w Dz. Urzędowym Województwa Rzeszowskiego z
1993 r. Nr 7 poz.94. W okresie od 2003 Rada Gminy Krasne podjęła 19 uchwał o
przystąpieniu
do sporządzania planów miejscowych z czego uchwalono tylko część.

Aktualnie na terenie Gminy Krasne obowiązują następujące plany
miejscowe:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NR 1/2001 uchwalony Uchwałą
Rady Gminy Krasne Nr XXX/340/2001 z dnia 23 listopada 2001 r.(Krasne)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NR 2 uchwalony Uchwałą Rady
Gminy Krasne Nr XXX/341/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. (Malawa)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Krasne Nr XXXIII/369/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r.(Malawa)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (zmiana planu)uchwalony
Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIII/370/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r.(MalawaKrasne)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2001/02 uchwalony Uchwałą
Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/380/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r.(Krasne)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 16/04 uchwalony Uchwałą
Rady Gminy Krasne Nr XXIII/199/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.(Krasne)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Usług Komercyjnych
Położonych W Miejscowości Krasne Gmina Krasne Województwo Podkarpackie
uchwalony Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXIV/217/2005 z dn. 25 stycznia 2005
r.(Krasne)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3, uchwalony Uchwałą
Rady Gminy Krasne Nr XXIV/337/2006 z dnia 8 marca 2006 roku (Malawa)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 22- „Palikówka”- Etap I/1,
uchwalony Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr LII/403/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku
(Palikówka)
Łącznie powyżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
obejmują powierzchnię 79,97 ha co stanowi około 2% powierzchni Gminy Krasne.
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2 Podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (plany
w trakcie opracowania)












W dniu 30 sierpnia 2012 r., Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę
(NR XXVII/170/2012) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 16/04 terenu
położonego
w miejscowości Krasne, gmina Krasne.
W dniu 25 sierpnia 2015 r., Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę (NR
XII/95/2015)
w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania pod tereny usług: szkoleniowych, rekreacyjnych i
sportowych położone w miejscowości Krasne, Gmina Krasne. Plan ma
obejmować powierzchnię ok. 19 ha, czyli ok. 0,5% powierzchni Gminy Krasne.
W dniu 16 marca 2016 r., Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę (NR
XXI/167/2016)
w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ”Matysówka” w Krasnem obejmującego
tereny mieszkaniowe, produkcyjne usługowe oraz cmentarz parafialny w
Krasnem. Plan ma obejmować powierzchnię ok. 267 ha, czyli ok 7%
powierzchni Gminy Krasne.
W dniu 16 marca 2016 r., Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę (NR
XXI/168/2016)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego
„Księże Pola" w Krasnem. Plan ma obejmować powierzchnię ok. 153 ha,
czyli ok. 4% powierzchni Gminy Krasne.
W dniu 26 września 2017 r., Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę (NR
XLI/321/2017) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Młynówka” w Malawie, gmina Krasne.
Plan ma obejmować powierzchnię ok. 31 ha, czyli ok. 1% powierzchni Gminy
Krasne.
W dniu 26 kwietnia 2018 r., Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę (NR
L/390/2018)
w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego
„Mazurówka” w Krasnem. Plan ma obejmować powierzchnię ok. 25 ha, czyli ok.
0,5% powierzchni Gminy Krasne.
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3. Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w
drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala
się
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Analizie poddano okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r.
Poniżej zestawiono wydane decyzje WZ, przy czym nie uwzględniano decyzji
zmieniających wydane decyzje, przenoszących decyzję na innego inwestora.
ZESTAWIENIE WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY W ROKU
2019:
 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
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Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły głównie
planowanej infrastruktury ( sieci gazowe , energetyczne, wodociągowe i kanalizacji
sanitarnej , drogi)



O WARUNKACH ZABUDOWY

190

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

1

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

154

zabudowa usługowa

11

inne (garażowa, gospodarcza, zagrodowa)

24
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8. GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
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Struktura gruntów mienia komunalnego na terenie
GMINY KRASNE
2 ha 1%

48 ha
37%

5 ha 4%

55 ha
43%
19 ha 15%
Użytki rolne
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Drogi

Użytki rolne
7 ha
15%

8 ha
17%

6 ha
12%

27 ha
56%

Użytki rolne
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Drogi

55

Grunty zabudowane i zurbanizowane
11 ha
15%

1 ha
1%
7 ha
10%

55 ha
74%
Użytki rolne
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
Grunty zabudowane i zurbanizowane

RAZEM - BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KRASNE: 50 246 714,60 zł

BUDYNKI W KRASNEM

24 345 827,96 zł

BUDYNKI W MALAWIE

11 250 443,66 zł

BUDYNKI W STRAŻOWIE

9 451 911,41 zł

BUDYNKI W PALIKÓWCE

5 198 531,57 zł

1. Wartość gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

wynosi: 2 820 533,65 zł

2. Wartość budynków mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

wynosi: 50 246 714,60 zł

3. Wartość budowli na stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

wynosi: 71 014 103,42 zł
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG UŻYTKÓW ROLNYCH DLA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
Tabela Użytki rolne
Użytki rolne [ha]

Num. gr.
rej.

Num. podgr.
rej

Wyszczególnienie
gruntów
wchodzących w
skład grupy lub
podgrupy
rejestrowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Gr. gmin i zw.
Międzygminnych z
wyłączeniem
gruntów przekaz. w
użytkowanie

M

razem
4.1
4.3

W

129

0

8

0

7

27

0

0

6

48

Razem

129

0

8

0

7

27

0

0

6

48

Rodzaj
jedn.
teryt.

Powierz chnia
ogólna
gruntów
w ha

Wartość
ogólna
gruntów
w zł

grunty
orne

sady

łąki trwałe

pastwis.
trwałe

grunty
rolne
zabud.

grunty
pod
stawami

grunty
pod
rowami

Razem

Tabela Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia

Numer
gr.
rej.

Numer podgr.
rej

Wyszczególnienie
gruntów
wchodzących w
skład grupy lub
podgrupy
rejestrowej

Rodzaj
jedn.
teryt.

Powierz chnia
ogólna
gruntów
w ha

Wartość
ogólna
gruntów
w zł

Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
[ha]

Lasy

gr. zadrz.
i zakrzew.

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

4

Gr. gmin i zw.
międzygm. z
wyłączeniem
gruntów przekaz.w
użytkowanie

M

razem
4.1
4.3

W

129

0

0

5

5

Razem

129

0

0

5

5
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Tabela Grunty zabudowane i zurbanizowane
Numer
gr.
rej.

Numer
podgr.
rej

Wyszczególnienie
gruntów
wchodzących w
skład grupy lub
podgrupy
rejestrowej

Rodzaj
jedn.
teryt.

Powierz
-chnia
ogólna
gruntów
w ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]
Wartość
ogólna
tereny
gruntów tereny
mieszk. przemysł
w zł

inne
zurb.
tereny
tereny
tereny
rekr.
zabudow. niezabud. wypoczynk

tereny komunikacyjne

Razem

drogi

tereny
kolejowe

inne

użytki
kopalne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Gr. wchodzące w
skład gm.zas. nier.
z wyłączeniem gr.
przekaz. w trwały
zarząd

M

razem
4.1
4.3

W

129

0

0

0

7

1

11

55

0

0

0

74

Razem

129

0

0

0

7

1

11

55

0

0

0

74

Tabela Grunty pod wodami

Num. gr.
rej.

Num.
podgr
rej.

Wyszczególnienie
gruntów
wchodzących w
skład grupy lub
podgrupy
rejestrowej

Rodzaj
jedn.
teryt.

Powierz chnia
ogólna
gruntów

Grunty pod wodami [ha]
Wartość
ogólna
gruntów
w zł

morskimi
wewnętrz.

powie rzchn.
płynącymi

powie rzchn.
stojącymi

Razem

w ha

Użytki
ekolog.

Nieużytki

Tereny
różne

Uwagi

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Gr. wchodzące w
skład gm.zas. nier. z
wyłączeniem gr.
przekaz. w trwały
zarząd

M

razem
4.1
4.3

W

129

0

0

0

0

0

0

2

0

Razem

129

0

0

0

0

0

0

2

0
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9. KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ
Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej poprzez umieszczenie
urządzenia infrastruktury technicznej oraz naliczanie stosownych opłat
Obręb

Liczba wydanych decyzji

Krasne
Malawa
Palikówka
Strażów

16
6
6
4

Razem

27

Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Obręb

Liczba wydanych decyzji

Krasne
Malawa
Palikówka
Strażów

17
4
2
6

Liczba wniosków
wycofanych
0
0
0
0

Razem

29

0

Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu

Obręb

Liczba wydanych decyzji
Lokalizacja

Krasne
Malawa
Palikówka
Strażów
Razem

zjazdu
indywidualnego
1
0
0
2
3

Przebudowa

zjazdu
publicznego
0

0

zjazdu
indywidualnego
0
1
1
1

zjazdu
publicznego
0

3

0

0
0
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10.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI OSP

Obowiązki gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa art. 7 ust. 1 pkt
14 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań własnych gminy
należą sprawy bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Zgodnie z art. 1ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pożaro-wej
- ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub
innym miejscowym zagrożeniem.
Ochotnicza Straż Pożarna jest ustawową jednostką ochrony przeciwpożarowej (art. 15
pkt 4 i 6). Zgodnie z art.29 pkt 2 ust. o ochr. poż. koszty funkcjonowania jednostek
ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetu gminy.
Zgodnie z art. 19 ust. 1a ust. o ochr. poż. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką
umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi zagrożeniami. Szkolenia ochotniczych strażaków prowadzi
Państwowa
Straż
Pożarna.
Obowiązki
gminy
wobec
OSP
to
:
1)
bezpłatne
umundurowanie
członków
OSP,
wyposażenie;
2) ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej strażaków ochotników ;
3)
ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich;
4)
bieżące utrzymanie obiektów remiz i otoczenia, remonty i modernizacje;
Uprzywilejowana pozycja OSP, jako stowarzyszenia działającego na terenie gminy,
wynika z faktu, iż zajmują się one nie tylko ochroną przeciwpożarową są również
czynnikiem integrującym lokalną społeczność w jakimś stopniu..
Na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki OSP. Jednostka OSP Palikówka i OSP
Strażów włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego spełniają
wymagania obiektowe , sprzętowe , zasobów osobowych i wyszkolenia. Są jednostkami o wyższym stopniu gotowości , mogą być dysponowane przez Państwową
Straż Pożarną do działań po za teren gminy. Pozostałe OSP Krasne i OSP Malawa są
zwykłymi jednostkami.
Każda jednostka jest zarejestrowana jako stowarzyszenie , funkcjonuje na podstawie
statutu. Ciała statutowe to zarząd wybierany na kadencję 5 letnią, komisja rewizyjna,
w roku 20201 ubiega 5-letnia kadencja. Od kilku kadencji występuje stabilność
personalna w obsadach zarządów co sprzyja odpowiedzialnej działalności osób ,
którym powierzono pieczę nad
składnikami
majątkowymi i merytoryczną
działalnością. Osoby funkcyjne złożyły w urzędzie gm. oświadczenia pisemne o
odpowiedzialności materialnej i prawidłowej gospodarce materiałowej W okresach
rocznych przedkładają sprawozdawczość. Rokrocznie odbywają się zebrania
sprawozdawcze , na których głosowanie są absolutoria dla Zarządów jednostek za
działalność za miniony rok. W każdej jednostce takowe się odbyły i wszędzie Zarządy
otrzymały absolutorium. Nadzór nad zarządami sprawuje Zarząd Gminny Związku
OSP, w skład którego wchodzą osoby z poszczególnych zarządów. Zarząd gminny
odbywa okresowe odprawy , podejmuje decyzje w trybie głosowania dotyczące
istotnych zagadnień : wniosków o środki budżetu, realizacji zadań inwestycyjnych ,
organizacji przedsięwzięć szkoleniowych , itp.
Zbiorcza charakterystyka jednostek osp z terenu gminy :
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Wszystkie 4 jednostki mogą podejmować działania ratowniczo – gaśnicze , posiadają
wyposażenie , przeszkolone obsady zespołów wyjazdowych.
Wszystkie 4 jednostki mogą podejmować działania ratownictwa technicznego
drogowego – właściwe wyposażenie i przeszkolenie obsad.

i

Wszystkie 4 jednostki mogą podejmować działania ratownictwa medycznego –
posiadają
wyposażenie i przeszkolonych strażaków. Ważność certyfikatów
kwalifikowanej pomocy medycznej ratownika 3 letnia ( rotacja kadry).
Jedna jednostka może podejmować działania ratownictwa wysokościowego – posiada
wyposażenie i przeszkolonych ratowników.
Wszystkie jednostki mogą podejmować działania poszukiwawczo – ratownicze –
posiadają wyposażenie i przeszkolenie strażaków.
Ogółem na terenie gminy strażaków mężczyzn w wieku do 65 jest 101 osób, kobiet
– 12.
Ogółem na terenie gminy
ratowniczych jest – 69 .

ratowników mogących brać udział w działaniach

W gronie strażaków wyróżnia się jeszcze członków wspierających, honorowych.
Ogółem na terenie gminy druhów strażaków jest 150 osób.
Pomimo podejmowanych działań nie udaje się na trwale utworzyć na terenie gminy
drużyn młodzieżowych poniżej 18 roku życia.
Każda jednostka posiada obiekt o różnym stopniu funkcjonalności tym samym
możliwości działania są różne dla jednostek z terenu gminy. Jednostki włączone do
KSRG muszą spełniać wymogi : 2 boxy garażowe ogrzewane, zaplecze
magazynowe , zaplecze sanitarne i socjalne. Jednostka OSP Palikówka spełnia
wymagania ( w ostatnim okresie wykonano generalny remont całości obiektu) , OSP
Strażów w stopniu niezbędnym wymagalnym.
Tabor samochodowy :
OSP Palikówka /KSRG/ :
Średni samochód ratowniczo gaśniczy Star 244 – 43 letni (znaczna usterkowość) ;
Lekki sam. rat. techn z funkcją gaśniczą Renault Master - 13 letni ( nabyty w 2018r.)
OSP Strażów :
Nowo zakupiony samochód ratowniczo gaśniczy Volvo ; zakup na przełomie roku
2019/20 ;
Ciężki samochód ratowniczo gaśniczy Jelcz - 45 letni OSP Strażów ( 3krotnie
ogłaszano sprzedaż – byli i są zainteresowani aczkolwiek ostatecznie nie złożyli oferty
);
Le kki
samochód rat. tech. Renault Trafic - 23 letni
OSP Krasne
Średni sam. rat- gaśn. Mercedes – 11 letni (zakupiony jako nowy – 11 lat temu) ;
Lekki sam. rat. Lublin 24- letni
OSP Malawa
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Średni samochód ratowniczo gaśniczy Mercedes 1017 - 25 letni ;
samochód ratowniczy Lublin - 20 letni.

Lekki

Ogółem pomp, motopomp, szlamowych, pływających - 15 (w tym 6 - kilkuletnich );
Ogółem 3 zestawy ratownictwa technicznego ( bez OSP Malawa);
Ogółem 10 pilarek łańcuchowych ;
Ogółem 4 piły do betonu i stali;
Ogółem agregatów prądotwórczych - 7 ( w tym 2 trójfazowe);
Ogółem sprzęt ochrony dróg oddechowych – 12 kpl.;
Ogółem sprzęt alarmowania i łączności – 4 systemy selektywnego alarmowania ,
radiostacje nasobne – 20 , radiostacje samochodowe -8 ;
Ogółem środki ochrony indywidualnej strażaka (ze świadectwem dopuszczenia) :
ubrania specjalne - 42 kpl , buty specjalne – 60 par, hełmy 44 szt., rękawice -54kpl.
ubrania koszarowe – 62 kpl. , ubrania wyjściowe - 88 kpl. , kurtki – 12 szt. ;
Ogółem - 4 kpl. zestawów ratownictwa medycznego ;
Ogółem strażaków ratowników przeszkolonych - 70 , przeszkolonych w zakr. ratown.
techn. – 41, zakresie ratown. med.- 18, pomniejsze w pozostałych innych . Od 4–ch
lat funkcjonuje procedura szkolenia ratownika w wymiarze 160 godzin ( w tym 60
praktycznego szkolenia ) obligatoryjnie z tzw. komorą dymową ( ośrodek PSP Nisko)
jest to standard obowiązujący przez co zdecydowanie pomniejszył się nabór.
Ogółem działania ratownicze - każda jednostka jest kilkanaście razy w roku
alarmowana do zdarzeń , jednostki Palikówka i Strażów dwadzieścia klika razy.
Zasadniczo są to działania miejscowe, obserwuje się od kilku lat tendencję spadkową
w statystyce zdarzeń miejscowych. W przypadkach większych zdarzeń Stanowisko
Kierowania PSP powołuje wszystkie jednostki do współdziałania z jednostkami PSP
, w przypadku zdarzeń o charakterze klęski ( wichury) powoływane są również
jednostki z powiatu. W latach powodziowych za uzgodnieniem z gminą jednostki
nasze były dysponowane w rejony powodziowe k. Tarnobrzega , Ropczyc i Jasła.
Ogółem finansowanie OSP: budżet gminy corocznie przeznacza środki w wysokości
100.000 -120.000 zł na działalność bieżącą ( znakomita większość to – płatności za
nośniki energetyczne, ubezpieczenia, badania lekarskie, obsługa sprzętu, zakupy
materiałów, remonty pojazdów i sprzętu oraz budynków , diety ratownicze i
szkoleniowe ) . Znaczne płatności za energię i gaz wynikają z tego, że obiekty są
wielofunkcjonalne dla danego sołectwa (gok-i , inne). Corocznie w budżecie
przewidywane są większe środki na remonty obiektów lub inne inwestycyjne .Diety za
działania ratownicze są wypłacane tylko w przypadkach długotrwałych działań
ratowniczych ze znacznym wysiłkiem strażaków ( uchwała Zarządu Gminnego OSP).
Wyposażanie jednostek w nowszy sprzęt , który staje się standardem, implikuje
wydatki na zakup jak również na późniejsze przeglądy okresowe, wymianę
terminowych elementów ( wyposażenie medyczne, zestawy hydraulicze, aparaty
powietrzne , agregaty prądotwórcze). Bywa , że po kilku latach koszt przeglądów
porównywalny do nabycia nowych.
Jednostki otrzymują corocznie dotacje
realizowane przez Komendę Miejską PSP, na wskazane wyposażenie ratownicze (
2 jednostki z KSRG – około 8000,00 zł , 2 jednostki spoza KSRG – około 3000,00).
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Pozyskuje się również dotacje realizowane przez KM PSP na remonty obiektów –.
Aktualnie wnioskuje się o dotację remontową dla OSP Krasne i Malawa. Jednostki
pozyskują również okresowo dotacje z towarzystw ubezpieczeniowych kwoty rzędu
kilku tyś. zł. na zakupy wyposażenia rat. Bieżące remonty budowlane są sukcesywnie
wykonywane na każdym obiekcie , natomiast w minionym roku znaczne środki w
wysokości około 32000,00 zł zrealizowano na obiekcie osp Malawa w zakresie :
odwodnienie liniowe , położenie kostki na froncie obiektu, asfaltowanie fragmentów
otoczenia i płyt odbojowych budynku , wymiana drzwi frontowych i wykonania
ogrzewania garażu , zaplecza socjalnego i sali.

11. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA.

W gminie Krasne gospodarka wodno – ściekowa prowadzona jest przez samorządowy
zakład budżetowy: Zakład Usług Komunalnych w Krasnem. Zarządza on sieciami i
urządzeniami służącymi zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
z nieruchomości położonych na terenie gminy. W 2019 r. przychody zakładu to kwota
3,51 mln PLN a koszty to kwota 3,62 mln PLN. Na inwestycje wydatkowano kwotę
47 392 PLN pochodzącą z dotacji celowej budżetu gminy. Wykonano odwierty
i uzbrojenie dwóch studni głębinowych, wymianę kilkudziesięciu studni
kanalizacyjnych w Strażowie i Palikówce oraz została wykonana studnia
wodomierzowa w Malawie.
W skład infrastruktury wodociągowej wchodzi osiem studni głębinowych wraz ze stacją
uzdatniania wody zlokalizowanych w Krasnem. Uzdatniona woda przesyłana jest za
pomocą sieci wodociągowej o długości 117,5 km w skład której wchodzi
7 pompowni wody i 6 zbiorników wody. Woda dostarczana jest do 3386 odbiorców.
W 2019 r. sprzedano ok. 371 200 m3 wody.
W 2018 r. doszło do 23 awarii sieci wodociągowej i 29 awarii przyłączy
wodociągowych. Przyczyną awarii na sieci była głównie korozja żeliwnych węzłów
sieci wodociągowej oraz jej rozszczelnienia na połączeniach kielichowych
uszczelnianych sznurem aluminiowym, azbestowym lub konopnym i ołowiem
(tzw. sztamunki). Awarie przyłączy to korozja stalowych przewodów
doprowadzających wodę z sieci do budynków (Krasne, Malawa) lub rozszczelnienie
klejonych przewodów z PCV (Strażów, Palikówka) oraz korozja śrub w opaskach
przyłączeniowych (Malawa).
Infrastruktura kanalizacyjna gminy to 129,9 km sieci, oczyszczalnia ścieków
w Krasnem i 47 przepompowni ścieków. Ścieki odbierane są od 3343 budynków
i przesyłane są do oczyszczenia w trzech oczyszczalniach, tj: oczyszczalni Krasne,
oczyszczalni w Łące oraz oczyszczalni w Rzeszowie. Łącznie w 2019 r zostało
przyjętych i przesłanych do oczyszczenia 364 700 m 3 ścieków.
W 2019 r. doszło do 98 awarii sieci kanalizacyjnej. Głównym problemem były awarie
przepompowni ścieków (blokada pompy, spalenie pompy, usterki aparatów
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elektrycznych w szafach sterowniczych) spowodowane bardzo dużą ilością odpadów
higienicznych, kosmetycznych i drobnej odzieży które są wprowadzane do kanalizacji.
Użytkownicy kanalizacji nie stosują się do informacji z opakowań tych środków o
zakazie wrzucania ich do muszli ustępowej. Podejmowane akcje edukacyjne przez
zakład (komunikaty na stronie internetowej gminy, zakładu, sołectwa, biuletynu
gminnego) nie dają efektów. Odrębnym problemem jest ilość wód opadowych i
infiltracyjnych w ściekach spowodowany złym stanem technicznym sieci, przyłączy i
instalacji budynków, oraz świadomymi niezgodnymi z prawem działaniami właścicieli
wprowadzających wody opadowe do kanalizacji. Podjęte w roku 2019 prace
remontowe ze środków budżetu gminy (około 30 tys. zł) polegające na wymianie
nieszczelnych studni betonowych na studnie tworzywowe oraz kontrole instalacji
kanalizacyjnych budynków bardzo nieznacznie obniżyły ilość wód opadowych
w ściekach.
W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa na terenie gminy zachodzi
potrzeba rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej. Istnieją zamieszkałe obszary
gminy na których jest brak sieci (Krasne Wilkowyja, Malawa Luksemburg) lub
istniejąca sieć jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych
odbiorców oraz zapewnienia wymaganej wydajności sieci dla ochrony
przeciwpożarowej. Dodatkowo, bez nakładów na rozbudowę ujęcia wody (studnie
głębinowe), rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę dwóch zbiorników
retencyjnych wody (Strażów i Palikówka) zapewniających rezerwę wody dla
szczytowych poborów przewyższających wydajność stacji uzdatniania wody, dalsze
podłączanie nowych budynków w niedalekim czasie będzie niemożliwe. Przez ostatnie
lata nakłady na sieć wodociągową były bardzo niewielkie w stosunku do dynamicznej
rozbudowy na terenie Gminy.
Gminny system kanalizacji sanitarnej (oprócz Malawy) jest u kresu swojej możliwości
przyjęcia ścieków. Oczyszczalnia Krasne przyjmująca ścieki z m. Krasne i części
Strażowa nie posiada praktycznie możliwości podłączania nowych budynków. Ilość
ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Łące gm. Trzebownisko ze Strażowa
i Palikówki osiągnęły graniczny umowny poziom 363 m3 średnio na dobę. W związku
tym zakład praktycznie nie wydaje warunków technicznych przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej dla zlewni tej oczyszczalni, a w roku 2020 problem ten dotyczyć będzie
również zlewni oczyszczalni Krasne. Rozwiązaniem tego problemu możliwe jest przez
rozbudowę oczyszczalni w Krasnem z równoczesnym przerzutem części ścieków
z Krasnego do Oczyszczalni w Rzeszowie (przez Malawę i Wilkowyję) oraz
z przerzutem ścieków zlewni oczyszczalni Łąka do oczyszczalni w Krasnem. Pilnym
problemem do rozwiązania jest eliminacja wód opadowych do kanalizacji przez
systematyczną kontrolę nieruchomości z zaangażowaniem innych podmiotów (Wody
Polskie, Nadzór Budowlany), bowiem wielu właścicieli odprowadza wody przez różne
systemy często wymagające pozwoleń wodnoprawnych i dokumentacji na ich budowę.
W efekcie część tej wody pojawia się w sieci kanalizacji sanitarnej co jeszcze bardziej
pogarsza możliwości techniczne oczyszczania ścieków. Dotychczasowe działania w
postaci apeli do mieszkańców z wykorzystaniem gminnego Biuletynu czy strony
internetowej nie przynoszą spodziewanych efektów.
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12. INFORMATYZACJA URZĘDU I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
Gmina Krasne realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia
komunikacji z mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych.
Sukcesywnie zwiększa się liczba elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług)
udostępnianych przez Urząd Gminy i inne jednostki. Poza usługami centralnymi takimi
jak ePUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG czy Emp@tia, możliwe jest elektroniczne załatwienie
sprawy w Urzędzie.
ebom.gminakrasne.pl – Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca to platforma
udostępniająca mieszkańcom usługi elektroniczne zrealizowana w ramach projektu
„Cyfrowy Skok Gminy Krasne” w skład, której wchodzą:
- e-dziecko – system rozliczania i monitorowania pobytu dziecka w przedszkolu
- e-dziennik – system elektronicznych dzienników oraz wspomagania dydaktycznego
w szkołach
- e-rada – system realizujący ustawowy obowiązek transmisji obrad rady gminy, jej
archiwizacji, oraz elektronicznego przekazu dokumentów radnym.
- e-należności – to portal podatkowy pozwalający mieszkańcom na elektroniczną
obsługę opłat wystawianych przez gminę.
- Stacja pogodowa – udostępnia mieszkańcom wszelkie dane pogodowe, jak również
służy jako pomoc dydaktyczna.
- Radar burzowy – ostrzega o zbliżających się gwałtownych zjawiskach pogodowych,
służy również jako pomoc dydaktyczna
-katalog e-usług - zawiera zbiór spraw, które mieszkaniec może zrealizować poprzez
portal

https://e-spdp.pl/urzad/gmina_krasne_rzeszow - to portal realizujący w Gminie Krasne
usługi przestrzenne. Został on zrealizowany w ramach projektu „GIS w Gminie Krasne”
i udostępnia szereg usług elektronicznych dla mieszkańców, jak i inwestorów.
Poza tymi funkcjonalnościami
infrastruktury w gminie.

pozwala

inwentaryzować

dowolne

elementy

Niezbędnym jest instalacja awaryjnego agregatu prądotwórczego podtrzymującego
zasilanie serwerowni. Brak takiego urządzenia może doprowadzić po zaniku zasilania
i rozładowaniu akumulatorów awaryjnych, do uszkodzenia dysków w macierzach co
skutkuje utratą wszystkich danych przetwarzanych w Gminie Krasne.
Celowym jest również wykonanie redundantnej macierzy dyskowej w odrębnym
budynku, dla zapewnienia pełni bezpieczeństwa danych.
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URZĄD I RADA GMINY KRASNE

V.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Krasne na dzień 31.12.2019r. wynosiło 38
pracowników na 35,25 etatach.

SKŁAD RADY GMINY KRASNE VIII KADENCJI
przypadającej na lata 2018 – 2023, od dnia 17.11.2018r.
1. Bałchan Tomasz
2. Baranowska Agnieszka
3. Bonowicz Joanna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krasne
4. Chwajoł Andrzej
5. Fejdasz Józef
6. Kula Małgorzata
7. Lorenc-Szpila Małgorzata
8. Magierski Marek
9. Międlar Artur
10. Morycz Grzegorz
11. Nowak Grzegorz – Przewodniczący Rady Gminy Krasne
12. Nowak Wioletta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krasne
13. Tama Jarosław
14. Tekiela Barbara
15. Wąs Stanisław

PODJĘTE UCHWAŁY I ICH REALIZACJA

VI.

W 2019r. Rada Gminy Krasne obradowała na 16 sesjach, w trakcie których
uchwalono 115 uchwał.
Wykaz uchwał uchwalonych przez Radę Gminy Krasne w 2019r.
1
Lp.
1
2

3

Uchwała
Uchwała Nr V/38/2019 RGK z dnia 30.01.2019r.
Uchwała Budżetowa Gminy Krasne na rok 2019.
Uchwała Nr V/39/2019 RGK z dnia 30.01.2019r. w/s
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr V/40/2019 RGK z dnia 30.01.2019r. w/s
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia
za inkaso.

Realizacja
wykonana
wykonana

wykonana
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Uchwała Nr V/41/2019 RGK z dnia 30.01.2019r. w/s
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr V/42/2019 RGK z dnia 30.01.2019r. w/s
wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania
Gminy Krasne.
Uchwała Nr V/43/2019 RGK z dnia 30.01.2019r. w/s
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019
rok.
Uchwała Nr V/44/2019 RGK z dnia 30.01.2019r. w/s
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie gminy Krasne oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych
dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
Uchwała Nr V/45/2019 RGK z dnia 30.01.2019r. w/s
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania
zobowiązania wekslowego.
Uchwała Nr VI/46/2019 RGK z dnia 08.02.2019r. w/s
wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia sołectwa
Malawa z gminy Krasne i włączenia go do miasta
Rzeszowa.
Uchwała Nr VI/47/2019 RGK z dnia 08.02.2019r. w/s
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr VII/48/2019 RGK z dnia 07.03.2019r. w/s
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr VII/49/2019 RGK z dnia 07.03.2019r. w/s
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr VII/50/2019 RGK z dnia 07.03.2019r. w/s
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia
zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy
Krasne na 2019 rok.
Uchwała Nr VII/51/2019 RGK z dnia 07.03.2019r. w/s
przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Krasne na lata 2019 – 2034.
Uchwała Nr VII/52/2019 RGK z dnia 07.03.2019r. w/s
zgłoszenia sołectwa Strażów do „Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
Uchwała Nr VII/53/2019 RGK z dnia 07.03.2019r. w/s
przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strażów.

wykonana

realizowana

wykonana

realizowana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
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17
18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

Uchwała Nr VII/54/2019 RGK w/s Programu
Stypendialnego Gminy Krasne.
Uchwała Nr VII/55/2019 RGK z dnia 07.03.2019r. w/s
projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Uchwała Nr VII/56/2019 RGK z dnia 07.03.2019r. w/s
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt”.
Uchwała Nr VIII/57/2019 RGK z dnia 20.03.2019r.
w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr VIII/58/2019 RGK z dnia 20.03.2019r. w/s
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr IX/59/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr IX/60/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego Gminy Krasne.
Uchwała Nr IX/61/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr IX/62/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr IX/63/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania
zobowiązania wekslowego.
Uchwała Nr IX/64/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rzeszowskiego.
Uchwała Nr IX/65/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat
stanowiących dochody budżetu gminy Krasne za
pomocą innego instrumentu płatniczego.
Uchwała Nr IX/66/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
określenia warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Uchwała Nr IX/67/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych na
terenie Gminy Krasne od dnia 1 września 2019 roku.
Uchwała Nr IX/68/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

wykonana
wykonana

realizowana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

realizowana

realizowana

wykonana

wykonana
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44

przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krasne.
Uchwała Nr IX/69/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6 letnie
i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i
szkołach na terenie Gminy Krasne.
Uchwała Nr IX/70/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Uchwała Nr IX/71/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
nabycia udziałów w nieruchomości położonej w
miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Uchwała Nr IX/72/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
nabycia udziałów w nieruchomości położonej w
miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Uchwała Nr IX/73/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
zamiany nieruchomości położonych w miejscowości
Strażów.
Uchwała Nr IX/74/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
nabycia prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości na rzecz Gminy Krasne.
Uchwała Nr IX/75/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krasne.
Uchwała Nr IX/76/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
o uchyleniu uchwały w sprawie Programu
Stypendialnego Gminy Krasne.
Uchwała Nr IX/77/2019 RGK z dnia 29.04.2019r. w/s
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do
szkół na terenie Gminy Krasne.
Uchwała Nr X/78/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
udzielenia Wójtowi Gminy Krasne wotum zaufania.
Uchwała Nr X/79/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Krasne za rok 2018 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Uchwała Nr X/80/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za
2018 r.
Uchwała Nr X/81/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
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Uchwała Nr X/82/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr X/83/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia
za inkaso.
Uchwała Nr X/84/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych na kadencję
2020 – 2023.
Uchwała Nr X/85/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała Nr X/86/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
najmu części budynku stanowiącego własność Gminy
Krasne.
Uchwała Nr X/87/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm.
Krasne.
Uchwała Nr X/88/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm.
Krasne.
Uchwała Nr X/89/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krasne położonej w obrębie Strażów gm.
Krasne.
Uchwała Nr X/90/2019 RGK z dnia 27.06.2019r. w/s
zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6
lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
gminę Krasne.
Uchwała Nr XI/91/2019 RGK z dnia 09.07.2019r. w/s
zmiany uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w
obrębie Krasne gm. Krasne.
Uchwała Nr XI/92/2019 RGK z dnia 09.07.2019r. w/s
zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Uchwała Nr XI/93/2019 RGK z dnia 09.07.2019r. w/s
uchylenia uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy Krasne
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z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy
Krasne od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała Nr XI/94/2019 RGK z dnia 09.07.2019r. w/s
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych na
terenie Gminy Krasne od dnia 1 września 2019 roku.
Uchwała Nr XI/95/2019 RGK z dnia 09.07.2019r. w/s
zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych
uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy
Krasne.
Uchwała Nr XI/96/2019 RGK z dnia 09.07.2019r. w/s
ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Krasne.
Uchwała Nr XI/97/2019 RGK z dnia 09.07.2019r. w/s
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr XII/98/2019 RGK z dnia 26.08.2019r. w/s
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr XII/99/2019 RGK z dnia 26.08.2019r. w/s
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr XII/100/2019 RGK z dnia 26.08.2019r.
w/s wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
kredytu długoterminowego zaciąganego przez
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa”.
Uchwała Nr XII/101/2019 RGK z dnia 26.08.2019r.
w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej.
Uchwała Nr XII/102/2019 RGK z dnia 26.08.2019r.
w/s sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Krasne.
Uchwała Nr XIII/103/2019 RGK z dnia 24.09.2019r.
w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w
Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na
kadencję lat 2020-2023.
Uchwała Nr XIII/104/2019 RGK z dnia 24.09.2019r.
w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr XIII/105/2019 RGK z dnia 24.09.2019r.
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr XIII/106/2019 RGK z dnia 24.09.2019r.
w/s upoważnienia Wójta Gminy Krasne do
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zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną
w budżecie gminy Krasne na 2019 rok.
Uchwała Nr XIII/107/2019 RGK z dnia 24.09.2019r.
w/s upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania
zobowiązania wekslowego.
Uchwała Nr XIII/108/2019 RGK z dnia 24.09.2019r.
w/s wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
kredytu długoterminowego zaciąganego przez
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa”.
Uchwała Nr XIII/109/2019 RGK z dnia 24.09.2019r.
w/s zmiany uchwały w sprawie Regulaminu
określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Krasne.
Uchwała Nr XIV/110/2019 RGK z dnia 07.10.2019r.
w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr XIV/111/2019 RGK z dnia 07.10.2019r.
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr XV/112/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych Gminy
Krasne prowadzących działalność na podstawie
ustawy Prawo oświatowe.
Uchwała Nr XV/113/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za
pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w
Krasnem.
Uchwała Nr XV/114/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Uchwała Nr XV/115/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla
radnych Rady Gminy Krasne.
Uchwała Nr XV/116/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s zmiany uchwały w sprawie przyznania sołtysom
diety i zwrotu kosztów podróży.
Uchwała Nr XV/117/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krasne.
Uchwała Nr XV/118/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krasne.
Uchwała Nr XV/119/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
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Uchwała Nr XV/120/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr XV/121/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s wysokości stawek kwotowych podatku od
nieruchomości.
Uchwała Nr XV/122/2019 RGK z dnia 28.10.2019r.
w/s obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
Rada Gminy postanowiła utrzymać wysokość stawek
podatku od środków transportowych na 2020 rok bez
zmian.
Uchwała Nr XVII/123/2019 RGK z dnia 15.11.2019r.
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr XVII/124/2019 RGK z dnia 15.11.2019r.
w/s utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych Gminy
Krasne prowadzących działalność na podstawie
ustawy Prawo oświatowe.
Uchwała Nr XVIII/125/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XVIII/126/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Uchwała Nr XVIII/127/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych –
drogę Strażów Rzeczna.
Uchwała Nr XVIII/128/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, drogi:
Krasne Hydrofornia i Krasne Boreczek.
Uchwała Nr XVIII/129/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krasne.
Uchwała Nr XVIII/130/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krasne.
Uchwała Nr XVIII/131/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s obniżenia ceny skupu żyta.
Uchwała Nr XVIII/132/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr XVIII/133/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr XVIII/134/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s upoważnienia Wójta Gminy Krasne do
zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną
w budżecie gminy Krasne na 2019 rok.
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Uchwała Nr XVIII/135/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania
zobowiązania wekslowego.
Uchwała Nr XVIII/136/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty.
Uchwała Nr XVIII/137/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s określenia stawki opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XVIII/138/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XVIII/139/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII/140/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krasne Nr
XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Krasne.
Uchwała Nr XVIII/141/2019 RGK z dnia 26.11.2019r.
w/s dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XIX/142/2019 RGK z dnia 17.12.2019r.
w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Krasne w roku szkolnym 2019/2020.
Uchwała Nr XIX/143/2019 RGK z dnia 17.12.2019r.
w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok
2019.
Uchwała Nr XIX/144/2019 RGK z dnia 17.12.2019r.
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krasne.
Uchwała Nr XX/145/2019 RGK w/s zmiany uchwały
budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Uchwała Nr XX/146/2019 RGK w/s wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem 2019r.
Uchwała Nr XX/147/2019 RGK w/s uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Uchwała Nr XX/148/2019 RGK w/s Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2020 rok.
Uchwała Nr XX/149/2019 RGK w/s ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Uchwała Nr XX/150/2019 RGK w/s zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasnem.
Uchwała Nr XX/151/2019 RGK w/s zamiany
nieruchomości położonych w miejscowości Krasne.
Uchwała Nr XX/152/2019 RGK w/s zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH W GMINIE KRASNE W 2019 ROKU

ZESTAWIENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W ROKU 2019
1. Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Zamówienia
Gmina Krasne
ZS w Malawie
ZSP w Krasnem
ZS w Strażowie
GOKiB
Żłobek

Tryb udzielenia
Roboty budowlane
zamówienia
Liczba postępowań
Wartość zawartych umów
albo zawarcia
zakończonych
bez podatku od towarów i
umowy ramowe udzieleniem zamówienia usług (w złotych)
albo zawarciem umowy
ramowej
Przetarg
nieograniczony
6
13 224 496,11
-
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Zamówienia
Gmina Krasne
ZS w Malawie
ZSP w Krasnem
ZS w Strażowie
GOKiB
Żłobek

Zamówienia
Gmina Krasne
ZS w Malawie
ZSP w Krasnem
ZS w Strażowie
GOKiB
Żłobek

Tryb udzielenia
Dostawy
zamówienia
Liczba postępowań
Wartość zawartych umów
albo zawarcia
zakończonych
bez podatku od towarów i
umowy ramowe udzieleniem zamówienia usług (w złotych)
albo zawarciem umowy
ramowej
Przetarg
nieograniczony
2
971 294,13
1
176 940,38
1
327 930,38
1
114 339,67
Tryb udzielenia
Usługi
zamówienia
Liczba postępowań
Wartość zawartych umów
albo zawarcia
zakończonych
bez podatku od towarów i
umowy ramowe udzieleniem zamówienia usług (w złotych)
albo zawarciem umowy
ramowej
Przetarg
nieograniczony
-

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Tryb udzielenia
Roboty budowlane
zamówienia
Liczba postępowań
Wartość zawartych umów
albo zawarcia
zakończonych
bez podatku od towarów i
umowy ramowe udzieleniem zamówienia usług (w złotych)
albo zawarciem umowy
ramowej
Zamówienia
Przetarg
nieograniczony
Gmina Krasne
ZS w Malawie
ZSP w Krasnem
ZS w Strażowie
GOKiB
Żłobek
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Zamówienia
Gmina Krasne
ZS w Malawie
ZSP w Krasnem
ZS w Strażowie
GOKiB
Żłobek

Zamówienia
Gmina Krasne
ZS w Malawie
ZSP w Krasnem
ZS w Strażowie
GOKiB
Żłobek

Tryb udzielenia
Dostawy
zamówienia
Liczba postępowań
Wartość zawartych umów
albo zawarcia
zakończonych
bez podatku od towarów i
umowy ramowe udzieleniem zamówienia usług (w złotych)
albo zawarciem umowy
ramowej
Przetarg
nieograniczony
Tryb udzielenia
Usługi
zamówienia
Liczba postępowań
Wartość zawartych umów
albo zawarcia
zakończonych
bez podatku od towarów i
umowy ramowe udzieleniem zamówienia usług (w złotych)
albo zawarciem umowy
ramowej
Przetarg
nieograniczony
1
3 473 800,00
-

3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej,
równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art.
138 o ustawy
Tryb udzielenia
Usługi
zamówienia
Liczba postępowań
Wartość zawartych umów
albo zawarcia
zakończonych
bez podatku od towarów i
umowy ramowe udzieleniem zamówienia usług (w złotych)
albo zawarciem umowy
ramowej
Zamówienia
Zamówienie
społeczne
Gmina Krasne
2
1 752 579,13
ZS w Malawie
ZSP w Krasnem
ZS w Strażowie
GOKiB
Żłobek
-
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4. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy
Wyłączenie procedur określonych
Łączna wartość udzielonych
przepisami ustawy z uwagi na wartość
zamówień bez podatku od
zamówienia
towarów i usług(w złotych)
Gmina
2 693 507,04
Krasne
ZS w
307 814,94
Malawie
ZSP w
305 451,69
Krasnem
ZS w
178 818,43
Strażowie
GOKiB
272 848,49
Żłobek
137 917,61
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Zestawienie inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych i zakończonych w 2019 roku

§ 1. Lp.

1.

Nazwa
inwestycji

Kwota
inwestycji
zł brutto

Kwota
dofinansowa
nia
zł brutto

Źródło
dofinansowania

Przebudowa
placu zabaw w
Palikówce

186 039,81

83 946,00

PROW
2014-2020

Forma graficzna

wartość zadania

wartość dofinansowania
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2.

Rozbudowa
budynku
Zespołu Szkół
w Strażowie

PROW
2014-2020
3 988 494,74

90 000,00

Posiłek w szkole i
w domu

wartość zadania

wartość dofinansowania
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3.

4.

Modernizacja
pomieszczeń
kuchni i jadalni
w Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym
w Krasnem

Budowa i
modernizacja
dróg
dojazdowych
do gruntów
rolnych w
obrębie Krasne,
dz. o nr ewid.
2684/2

227 197,75

141 321,22

80 000,00

85 000,00

Posiłek w szkole i
w domu

wartość zadania

wartość dofinansowania

wartość zadania

wartość dofinansowania

Budowa i
modernizacja dróg
dojazdowych do
gruntów rolnych
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5.

Modernizacja
sceny i
doposażenie
sali
widowiskowej
Domu Kultury
w Palikówce

34 791,38

14 999,00

Podkarpacki
Program Odnowy
Wsi
2017 – 2020

wartość zadania

wartość dofinansowania
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ZESTAWIENIE UMÓW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH ZAWARTYCH W ROKU 2019

§ 1. Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania
"Wsparcie
rozwoju OZE na
terenie ROF projekt
parasolowy"
„Wymiana
źródeł ciepła na
terenie ROF”
„Budowa i
modernizacja
drogi
dojazdowej do
gruntów rolnych
w obrębie
Krasne, dz. o nr
ewid. 2684/2.”
"Zapewnienie
funkcjonowania
miejsc opieki w
Publicznym

Okres
Program
realizacji
dofinansowania
umowy

Wartość
zadania

Wartość
dotacji

Środki
wydatkowane
w roku 2019

RPO WP
2014-2020

2019 2021

2 247087,45

2 247087,45

1 477 781,28

RPO WP
2014-2020

20192021

2 086 664,00

1 631 010,29

0,00

Budowa i
modernizacja
dróg
dojazdowych do
gruntów rolnych

2019

106 251,28

85 000,00

106 251,28 zł

Maluch+ 2019

2019

582 911,86

60 000,00

582 911,86
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5.

6.

7.

8.

9.

Żłobku w
Krasnem"
„Remont i
doposażenie
Podkarpackiego
sali
Programu
widowiskowej
Odnowy Wsi na
Domu Kultury w lata 2017 – 2020
Palikówce”
„Kompleksowa
RPO WP
rewitalizacja na
2014-2020
terenie ROF”
„Budowa kortu
tenisowego w
Malawie oraz
PROW na lata
wykonanie
2014-2020
altany na placu
zabaw w
Palikówce”
„Budowa placu
przeznaczonego
na cele
rekreacyjne na
PROW na lata
dz. nr ewid.
2014-2020
1676/3, 1676/4
w miejscowości
Malawa, Gmina
Krasne”
„Budowa drogi
gminnej od
Fundusz Dróg
drogi
Samorządowych
powiatowej nr
1393R do

2019

20192021

29 999,75

14 999,00

5 946 213,93 3 911 810,19

10 000,00

0,00

2019 2020

217 465,40

138 373,00

0,00

20192020

390 025,89

242 830,00

0,00

20192020

1 140 748,02

684 448,00

442 800,74
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10.

11.

granicy z
Krzemienicą w
miejscowości
Strażów”
„Budowa drogi
Malawa Zagóra
w miejscowości
Malawa Gmina
Krasne”
„Usuwanie
wyrobów
zawierających
azbest z terenu
Gminy Krasne”

Fundusz Dróg
Samorządowych

20192023

14 249
381,32

8 549 628,00

0,00

NFOŚiGW
WFOŚiGW

2019

16 078,50

4 335,00

16 078,50 zł
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Wartość zawartych umów w stosunku do przyznanego dofinansowania
w roku 2019

wartość inwestycji

wartośc dofinansowania
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VIII.

PODSUMOWANIE

W ostatnich latach daje się zauważyć stały rozwój gminy Krasne we wszystkich
obszarach.
Zgodnie z danymi statystycznymi warto zauważyć fakt, że jest to gmina, która w 2019
roku zajęła pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich w województwie podkarpackim w
zakresie przyrostu liczby mieszkańców.
Planowane więc zadania inwestycyjne, organizacja pracy urzędu, naszych jednostek
organizacyjnych oraz instytucji oświaty, kultury, opieki muszą odpowiadać potrzebom
zgłaszanym przez mieszkańców, także tych, którzy się tutaj osiedlają i mają swój
istotny wkład w budowanie potencjału „naszej małej Ojczyzny”
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