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I. WSTĘP 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Obecny raport jest następnym po przygotowanym uprzednim roku za 2019 rok 

i obejmuje podsumowanie działalności Gminy Żurawica i Wójta Gminy Żurawica w minionym 

2020 roku. 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

A. Ogólna charakterystyka Gminy Żurawica (w tym demografia). 

W latach 1975 - 1998 Gmina Żurawica należała do województwa przemyskiego. Od dnia 

1 stycznia 1999 roku, kiedy zaczęła obowiązywać reforma administracyjno-samorządowa 

wprowadzająca trzystopniowy podział administracyjny kraju, Gmina Żurawica znajduje się 

w powiecie przemyskim w województwie podkarpackim. 

 

Położenie Gminy Żurawica na tle województwa podkarpackiego i powiatu przemyskiego 

Województwo podkarpackie 
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Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 



Ogólna charakterystyka obszaru Gminy Żurawica 

Gmina Żurawica położona jest w północno-wschodniej części powiatu przemyskiego od 

północy graniczy z Gminą Orły i Gminą Stubno, od południa z miastem Przemyśl oraz Gminą 

Przemyśl, od wschodu z Gminą Medyka a od zachodu z Gminą Rokietnica należącą do powiatu 

jarosławskiego. 

Pod względem terytorialnym, Gmina Żurawica zajmuje 6 miejsce wśród 10 gmin 

w powiecie przemyskim, jej powierzchnia wynosi 95,79 km², co stanowi 7,9% obszaru powiatu 

(1 214 km²). Użytki rolne zajmują powierzchnię 75,68 km², co stanowi 79,0% obszaru gminy. 

Grunty leśne stanowią 11,3% powierzchni gminy i zajmują 10,80 km², a grunty zabudowane 

i zurbanizowane 7,5% to jest 7,15 km2. Grunty pod wodami zajmują 1,98 km² co stanowi 2,0% 

obszaru gminy. Nieużytki o powierzchni 0,26 km² zajmują 0,3% obszaru gminy. 

Pod względem zaludnienia Gmina Żurawica posiada największy w powiecie zasób 

ludności. Według danych na koniec 2020 roku teren gminy zamieszkiwało 12 902 osób, w tym 

6 527 kobiet (50,58%) przy średniej gęstości zaludnienia wynoszącej 135 osób/km² . Powiat 

przemyski zamieszkiwało 73 919 osób w tym 36 893 kobiet przy średniej gęstości zaludnienia 

wynoszącej 61 osób/km². 

 

Gmina Żurawica jest gminą wiejską, w skład, której wchodzą następujące sołectwa: 

 Batycze, 

 Bolestraszyce, 

 Buszkowice, 

 Buszkowiczki,   

 Kosienice, 

 Maćkowice, 

 Orzechowce, 

 Wyszatyce, 

 Żurawica. 

 

Miejscowości na terenie Gminy Żurawica 
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Siedziba gminy znajduje się w miejscowości Żurawica. Jest to największa miejscowość  

w gminie, kolejne pod tym względem są Maćkowice i Wyszatyce. Łącznie te trzy sołectwa 

stanowią blisko 60% powierzchni gminy. Najmniejszymi miejscowościami są Batycze, 

Buszkowice i Buszkowiczki. Sieć osadniczą gminy uzupełniają ponadto Bolestraszyce, 



Kosienice i Orzechowce. Na terenie gminy nie ma ośrodków miejskich, w związku z tym 

centrum usługowo-administracyjnym dla obszaru jest miasto Przemyśl. 

Dostępność komunikacyjna 

Dostępność komunikacyjna gminy jest czynnikiem determinującym wielopłaszczyznowy 

rozwój społeczno-gospodarczy. Planowanie działań związanych z rozwojem obszarów 

wiejskich powinno opierać się o upowszechnienie dostępu do dóbr i usług, które są podstawą 

egzystencji społeczności lokalnej. Dostępność komunikacyjna to także czynnik napędu 

gospodarczego, który jest elementem kluczowym do poprawy, jakości życia mieszkańców. 

Najważniejszymi węzłami komunikacyjnym dla gminy jest znajdujące się poza jej 

obszarem miasto Przemyśl, w którym przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr 77 

relacji Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław – Radymno – 

Przemyśl krzyżuje się z drogą krajową nr 28 relacji Zator – Wadowice – Nowy Sącz – Krosno 

– Sanok –Bircza – Przemyśl – Medyka – Granica Państwa oraz znajdujący się w odległości 10 

km od Żurawicy węzeł autostradowy (A4 – DK77). 

 

Zewnętrzna dostępność komunikacyjna Gminy Żurawica 
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W powiązaniu z drogą krajową nr 77 zasadniczy układ komunikacyjny obszaru tworzy 

droga wojewódzka nr 881 relacji Sokołów Małopolski – Łańcut- Kańczuga - Pruchnik - 

Żurawica, która razem z drogami powiatowymi i gminnymi ma największy wpływ na 

mobilność i dostępność wewnętrzną wszystkich miejscowości gminy. 

Układ drogowy występujący na terenie Gminy Żurawica stwarza dogodne powiązania 

zarówno wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, jak i zewnętrzne regionalne 

i ponadregionalne. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalowa_Wola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%BCajsk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Try%C5%84cza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radymno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zator_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wadowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krosno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bircza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medyka


Potrzeby mieszkańców gminy w zakresie komunikacji zbiorowej zabezpieczają: PKS 

Przemyśl, podmiejskie linie autobusowe MZK Przemyśl oraz przewoźnicy prywatni. Gmina 

nie posiada dworca autobusowego. 

W systemie komunikacyjnym Gminy Żurawica duże znaczenie ma także transport 

kolejowy. Przez terytorium gminy przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa nr 91, 

będąca częścią trasy E-30, która prowadzi ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę. W zakresie 

ruchu towarowego linia kolejowa jest wyposażona w kilka stacji, w tym leżący na terenie trzech 

gmin węzeł przeładunkowy Żurawica – Przemyśl – Medyka, związany wzajemnie torami 

normalnymi i szerokimi (występującymi na terenie Ukrainy). W obrębie węzła istnieją mniejsze 

bocznice przeładunkowe. 

 

Środowisko naturalne 

Większość (90% powierzchni) obszaru Gminy położona jest na Podgórzu Rzeszowskim, 

będącym skrajną, południową częścią Kotliny Sandomierskiej, położonym między Dolinami 

Sanu i Wisłoka. Region ten rozciąga się łukiem o długości 60 km od Rzeszowa po Przemyśl. 

Sąsiaduje na południu z Pogórzem Dynowskim i Pogórzem Przemyskim, a na północy 

z Pradoliną Podkarpacką i Doliną Dolnego Sanu. Około 10% powierzchni Gminy geograficznie 

należy do Pogórza Przemyskiego – najdalej wysuniętego na wschód w Polsce mezoregionu 

pasma pogórzy i jednocześnie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. 

Pod względem geologicznym teren gminy położony jest w południowej części Zapadliska 

Przedkarpackiego. Na terenie gminy znajdują się zasoby surowców mineralnych i kopalin: 

złoże gazu ziemnego, złoża żwiru budowlanego (w dolinie Sanu), złoża gliny do ceramiki 

budowlanej (w rejonie miejscowości Orzechowce). Obszar górniczy, na którym trwa 

intensywna eksploatacja złoża gazu ziemnego, obejmuje znaczną część gminy. 

Gmina Żurawica posiada w swych granicach tereny przyrodniczo–środowiskowe 

o znaczeniu ponadgminnym oraz obszary funkcjonujące na zasadach szczególnych. 

Terenem objętym ochroną, podlegającym szczególnym przepisom i ograniczeniom 

w użytkowaniu jest Przemysko–Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący 

zalesione obszary w części zachodniej i południowej Gminy Żurawica. Ten obszar od północy 

stanowi otulinę Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Przez Gminę Żurawica 

przebiega również Obszar Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rzeka San”. Jest 

on położony na wysokości 175 – 280 m n.p.m., obejmuje odcinek środkowego Sanu, pomiędzy 

Sanokiem i Jarosławiem. Środowisko przyrodnicze Gminy Żurawica odznacza się dobrym 

stanem zachowania. Ze względu na występowanie dużej ilości zabudowy wiejskiej oraz 

pastwisk, a także terenów otwartych bez zadrzewień i zakrzewień występująca tu fauna to 

gatunki przechodnie: borsuk, dzik, sarna, zając, bażant, bocian biały, kuropatwa i przepiórka. 

Na terenach chronionych występują także gatunki objęte ochroną prawną. 

Gmina leży na obszarze zaliczanym do typu klimatycznego kotlin podgórskich z przewagą 

cech kontynentalnych. W porównaniu z innymi obszarami wskazuje on tu jednak znacznie 

więcej cech kontynentalnych. Średnia roczna temperatura na tym obszarze wynosi 7,5ºC. 

Czerwiec i lipiec to najcieplejsze miesiące charakteryzujące się największym 

nasłonecznieniem. Miesiące najzimniejsze to styczeń i luty, kiedy średnia temperatura 

powietrza wynosi 2,5ºC. Lato należy do najdłuższych w skali całego kraju i trwa około 100-

105 dni, zima natomiast około 90 dni. Teren Gminy jest dobrze przewietrzany, wolny od zastoin 

zimnych mas powietrza. Jest narażony na oddziaływanie silnych wiatrów, wiejących wzdłuż 

doliny Sanu z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Szczególnie silne wiatry wieją 

na tym terenie w okresie jesienno-zimowym powodując wzrost temperatury i spadek 

wilgotności powietrza (wiatry o charakterze fenowym). Średnia roczna suma opadów mieści 

się w granicach 600 – 700 mm. 



Przez teren czterech miejscowości położonych w zachodniej części gminy, 

tj.: Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki i Wyszatyce przepływa rzeka San. Obszar 

Gminy obfituje w wody podziemne płytko zalegające, związane z wodami rzecznymi 

o zróżnicowanej wydajności. Na terenie Gminy Żurawica przepływa rzeka Rada, a także kilka 

większych potoków m.in.: Żurawicki, Maćkowicki, Kosienicki. Występujące cieki wodne 

przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności Żurawicy pod względem turystycznym. Okresowo 

stanowią jednak także potencjalne zagrożenie powodziowe dla lokalnych miejscowości. 

Lasy 

Lasy stanowią główny czynnik równowagi ekologicznej, siedlisko większości gatunków 

roślin i zwierząt, a także mają istotne znaczenie dla stanu zdrowia człowieka. Na terenie Gminy 

Żurawica znajduje się 1 080 ha lasów co stanowi 11,27% całej powierzchni gminy. Ogólnie 

stan drzewostanów jest dobry z zachowanym dużym udziałem buka, jodły i dębu. Obecnie są 

prowadzone prace nad przywróceniem prawidłowego typu gospodarczego lasów dla lepszego 

wykorzystania ich możliwości siedliskowych. 

W zbiorowiskach leśnych dominuje drzewostan bukowy, jodła i sosna oraz w mniejszych 

ilościach dąb, grab, modrzew, świerk, jawor i jesion. Stan zdrowotny lasów w ostatnim okresie 

poprawia się. Nie stwierdza się uszkodzeń drzewostanów oddziaływaniem emisji gazów  

i pyłów. Lasy w granicach gminy pełnią w znacznym stopniu funkcję ochronną, w tym 

wodochronną oraz zostały objęte ochroną przyrody w Przemysko-Dynowskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu, a lasy w części zachodniej również ochroną Natura 2000. 

Ochrona zasobów leśnych w warunkach gospodarki rynkowej i związane z tym konflikty 

społeczne, wymaga wypracowania procedur negocjowania warunków ochrony oraz nowych 

instrumentów, zwłaszcza ekonomicznych, które pozwolą na racjonalną gospodarkę leśną 

z równoczesną ich ochroną. 

Potencjał turystyczny 

Gmina Żurawica ze względu na wiele wartości, zarówno historycznych jak i kulturowych  

oraz przyrodniczych jest terenem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Malownicze płożenie, 

posiadane walory turystyczne i krajobrazowe są również szansą dla rozwoju coraz bardziej 

popularnej agroturystyki. Na terenie gminy znajdują się, podlegające ochronie i ujęte 

w rejestrze zabytków, zachowane w różnym stanie zabytkowe parki dawnych zespołów 

pałacowych i dworskich: 

 Bolestraszyce: park zespołu dworskiego, obecnie Ośrodek Badań i Dokumentacji 

Zabytkowych Założeń Ogrodowych i Arboretum, 

 Wyszatyce: park zespołu dworskiego, 

 Żurawica: park zespołu dworskiego Sapiehów, 

 Maćkowice: park zespołu pałacowego, 

 Kosienice: pozostałości zespołu parkowo-dworskiego. 

Wszystkie te obiekty i tereny ujęte są w rejestrze zabytków i objęte strefą „A” pełnej ochrony 

konserwatorskiej oraz strefą „K” ochrony krajobrazu. 

Na obszarze gminy występują również liczne pomniki przyrody - 12 drzew pomnikowych 

znajduje się na terenie Arboretum w Bolestraszycach oraz jedno platan „Adam” w park zespołu 

dworskiego Sapiehów w Żurawicy. Poza wpisanymi do rejestru pomnikach przyrody około 100 

drzew o charakterze pomnikowym (głównie dęby, jesiony, platany, kasztanowce) występuje 

w ogrodach i parkach podworskich i mogło by się ubiegać o taki wpis.  

Najchętniej odwiedzanym, nie tylko przez turystów, ale również okolicznych 

mieszkańców miejscem jest niewątpliwie Arboretum w Bolestraszycach. Teren, będący 

w zasadzie ogrodem botanicznym odwiedza rocznie ponad 50 tys. turystów, również młodzież 

szkolna. Ogród powstał w 1975 roku i obecnie rośnie tam prawie 2 000 gatunków, odmian  



i form roślin. Arboretum stanowi również ważny ośrodek naukowo-badawczy w Polsce 

południowo-wschodniej, gdzie prowadzone są badania m.in. nad zabytkowymi założeniami 

ogrodowymi czy zagrożonymi i ginącymi gatunkami roślin. Na terenie ogrodu znajduje się 

odremontowany, klasycystyczny dwór z XIX w. 

Na terenie Gminy Żurawica usytuowany jest jeden z najokazalszy Fort XII „Werner” oraz 

szereg pomniejszych obiektów, będących częścią zespołu obiektów obronnych, trzeciej co do 

wielkości po Antwerpii i Verdun fortyfikacji – Twierdzy Przemyśl. Jest to fort główny, 

artyleryjski, którego załogę stanowiło ponad 300 żołnierzy. Budowany w latach 1882-1886 

obiekt wraz z zachowaną w stanie nienaruszonym fosą jest objęty ochroną prawną, jako zabytek 

architektury obronnej. 

Dziedzictwo kulturowe 

Na obszarze gminy znajdują liczne obiekty architektury, parki, cmentarze i stanowiska 

archeologiczne, które ujęte są w rejestrze zabytków lub w wykazie obiektów zabytkowych. 

Obszar gminy został podzielony na 4 strefy ochrony w zależności od rangi i rodzaju obiektu 

zabytkowego, w tym do strefy „A” - wymagającej pełnej ochrony konserwatorskiej i związanej 

z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków oraz stanowiskami archeologicznymi zostały ujęte 

znajdujące się w poszczególnych miejscowościach gminy następujące zabytki: 

 

Bolestraszyce: 

 Park zespołu dworskiego, obecnie Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkowych 

Założeń Ogrodowych i Arboretum - unikalna kolekcja (ok.2000 gatunków) drzew, 

krzewów i roślin zielnych oraz ważny ośrodek edukacyjno-popularyzatorski, 

 Zespół cerkwi gr.-kat. (obecnie kościół rzym.-kat.), 

 Fortyfikacje” Twierdzy Przemyśl” - XIX/XX wiek, 

 Drogi forteczne, 

Buszkowice: 

 Zespół cerkwi gr.-kat. (obecnie kościół rzym.-kat.), 

Wyszatyce: 

 Zespół dworski XIX wiek, 

 Zespół cerkwi gr.-kat. XX wiek – częściowo w ruinie, 

 Kościół rzym.- kat. XIX wiek, 

Żurawica: 

 Zespół dworski Sapiehów XIX wiek, 

 Zespół folwarczny XIX wiek, 

 Kościół rzym.-kat, 

 Pozostałości cerkwi gr.-kat,  

 Dawne koszary wojskowe – obecnie szpital specjalistyczny, 

 Fortyfikacje” Twierdzy Przemyśl” - XIX/XX wiek, 

Orzechowce: 

 Fortyfikacje „Twierdzy Przemyśl” oraz drogi forteczne XIX wiek, 

Maćkowice: 

 Zespół pałacowy początek XX wieku, 

 Cerkiew gr.-kat. (XVIII wiek) z przyległym cmentarzem, 

Kosienice: 

 Pozostałości zespołu dworskiego XIX wiek, 

 Kościół rzym. - kat. z XIX wiek. 



Kultura  

Działalność kulturalna jest bardzo ważnym czynnikiem społeczno-wychowawczym. 

Dzięki niej można poszerzyć swoją wiedzę na różne tematy, spędzić przyjemnie czas 

i zintegrować się z danym środowiskiem. 

Dom Ludowy w Wyszatycach będący siedzibą utworzonego w 2018 roku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Żurawicy, posiada salę telewizyjną, salę widowiskową ze sceną oraz 

zaplecze gastronomiczne z kuchnią. W budynku znajduje się między innymi biblioteka oraz 

wydzielone dwa boksy garażowe użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną, działa tam Koło 

Gospodyń Wiejskich. 

Oprócz Domu Ludowego w Wyszatycach, na terenie Gminy Żurawica znajdują się 

następujące obiekty kulturalne: 

 Dom Ludowy w Maćkowicach, który posiada salę widowiskową. W budynku znajduje 

się punkt Banku Spółdzielczego w Żurawicy. 

 Dom Ludowy w Orzechowcach, który posiada salę konferencyjną, salę komputerową 

oraz kuchnię i zaplecze gospodarcze. W budynku znajduje się biblioteka, siedziba 

Ochotniczej Straży Pożarnej, gabinet lekarski i stomatologiczny. W Domu Ludowym 

w Orzechowcach organizowane są okolicznościowe akademie, wesela, zabawy oraz 

spotkania działającego tam Koła Gospodyń Wiejskich. 

 Dom Ludowy w Buszkowiczkach posiada salę widowiskową, salę komputerową oraz 

kuchnię z wyposażeniem. W budynku ma siedzibę Stowarzyszenie „Pomóżmy Sobie”, 

Koło Gospodyń Wiejskich. 

 Świetlica młodzieżowa w Bolestraszycach. 

 Polski Dom Katolicki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Żurawicy. Dom, z którego korzystają mieszkańcy posiada salę widowiskową ze sceną 

wyposażoną w sprzęt nagłaśniający. 

Najbardziej powszechną formą uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo. Na terenie 

gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Żurawicy, jej pięć filii znajduje się 

w miejscowościach Bolestraszyce, Wyszatyce, Orzechowce, Maćkowice i Kosienice 

(zawieszona działalność). Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi szeroką działalność 

edukacyjną i kulturalną. Jest organizatorem lekcji bibliotecznych dla uczniów pobliskich szkół, 

które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli. 

Sport  

Sport na terenie Gminy Żurawica odgrywa bardzo ważną rolę. Funkcjonujące kluby 

sportowe upowszechniają kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży przyczyniając się do 

rozwoju wielu dyscyplin sportowych. Biorą czynny udział w sferze rozwoju kultury, 

gospodarki oraz społeczeństwa. 

Na terenie Gminy Żurawica obecnie działa dziewięć klubów sportowych, praktycznie 

obecne są one we wszystkich sołectwach i prawie każdy dysponuje swoim boiskiem do piłki 

nożnej. W gminie funkcjonuje dziewięć obiektów sportowych, z czego aż osiem 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Kluby piłkarskie funkcjonujące na terenie Gminy Żurawica: 

- Klub Sportowy „Czarni Bolestraszyce”, 

- Klub Sportowy „GROM”, 

- Ludowy Klub Sportowy „Żurawianka Żurawica”, 

- Klub Sportowy „Rada Orzechowce”, 

- Ludowy Klub Sportowy „LKS Batycze”, 

- Ludowy Klub Sportowy „Tęcza Kosienice”, 

- Ludowy Klub Sportowy „Gwiazda Maćkowice”, 

- Klub Sportowy „Zryw Buszkowiczki”. 



Edukacja 

Gmina Żurawica jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe (2020 rok): 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy, w skład którego wchodzi: 

 Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy, 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żurawicy, w skład którego wchodzi: 

 Samorządowe Przedszkole nr 1 w Żurawicy, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurawicy, 

3. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Wyszatycach, 

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowcach,  

5. Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach, 

6. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Kosienicach, 

7. Szkoła Podstawowa w Buszkowicach, 

8. Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Bolestraszycach. 

 

Demografia 

Potencjał demograficzny Gminy Żurawica według danych na koniec 2020 roku to 12 902 

osób (na koniec 2019 roku to 12 970 osób, na koniec 2018 roku 13 028 osób), w tym 6 527 

kobiet (50,59% mieszkańców) i 6 375 mężczyzn (49,41% mieszkańców), (na koniec 2019 roku 

6 555 kobiet (50,53% mieszkańców) i 6 415 mężczyzn (49,46% mieszkańców), co stanowi 

ponad 17% ludności powiatu przemyskiego. Gmina Żurawica jest gminą, w której liczba 

mieszkańców w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym, porównywalnym poziomie – 

w 2013 roku gmina liczyła 12 973 mieszkańców, w tym 6 485 kobiet oraz 6 488 mężczyzn. 

Średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 135 osób/km² i zmniejszyła się ona  

w porównaniu z 2018 rokiem (136 osób/km²). 

Poniższa tabela przedstawia stan ludności Gminy Żurawica na tle pozostałych gmin 

wiejskich powiatu przemyskiego. Powierzchnia powiatu oraz poszczególnych gmin 

w ostatnich latach nie uległa zmianie. 

Wśród mieszkańców Gminy Żurawica najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby 

młode w wieku 21 – 40 lat, których liczba na koniec 2020 roku wyniosła 3 486 osób, co 

stanowiło 29,78 % ogółu ludności gminy oraz 3 486 osób w wieku 41 – 60 lat, które stanowiły 

27,01% ogółu mieszkańców. 

 

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Żurawica Ogółem - 2020 rok 

Przedziały 

wiekowe 

2020 

Ilość mieszkańców % ogółu mieszkańców 

0 – 18 2 593 20,10 

19 – 20 296 2,30 

21 – 40 3 841 29,78 

41 – 60 3 486 27,01 

61 – 64 829 6,42 

65 i więcej 1 857 14,39 

Razem 12 902 100% 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 

 



Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Żurawica Kobiety - 2020 rok 

Przedziały 

wiekowe 

2020 

Ilość mieszkańców % ogółu mieszkańców 

0 – 18 1 285 19,68 

19 – 20 133 2 

21 – 40 1 855 28,42 

41 – 60 1 722 26,4 

61 – 64 425 6,5 

65 i więcej 1 107 17 

Razem 6527 100% 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Żurawica Mężczyźni - 2020 rok 

Przedziały 

wiekowe 

2020 

Ilość mieszkańców % ogółu mieszkańców 

0 – 18 1 308 20,50 

19 – 20 163 2,55 

21 – 40 1 986 31,15 

41 – 60 1 764 27,70 

61 – 64 404 6,34 

65 i więcej 750 11,76 

Razem 6375 100% 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Według gminnej ewidencji ludności, liczba mieszkańców gminy na koniec 2020 roku 

wynosiła 12 902 osób (w 2019 roku 12 970 osób). 

 

Liczba mieszkańców gminy z podziałem na miejscowości według gminnej ewidencji 

ludności, średnia gęstość zaludnienia oraz powierzchnia miejscowości 

(stan na dzień 31.12.2018 rok, 31.12.2019 roku i 31.12.2020 roku) 

L.p. Miejscowość 
Powierzchnia 

[km²] 

Liczba 

mieszkańców 

2018 r. 

Gęstość 

zaludnienia 

[os/km²] 2018 r. 

Liczba 

mieszkańców 

2019 r. 

Gęstość 

zaludnienia 

[os/km²] 2019 r. 

Liczba 

mieszkańców 

2020 r 

Gęstość 

zaludnienia 

[os/km²] 2020 r. 

1.  Batycze 4,09 329 80,44 329 80,44 329 80,44 

2.  Bolestraszyce 13,38 1 696 126,76 1 689 126,23 1 670 126,75 

3.  Buszkowice 2,1 866 412,38 878 418,10 856 407,61 

4.  Buszkowiczki 3,3 752 227,88 767 232,42 764 231,51 

5.  Kosienice 10,65 911 85,54 896 84,13 908 85,26 

6.  Maćkowice 18,36 1 021 55,61 1 017 55,39 1 018 55,45 

7.  Orzechowce 6,97 1 032 148,06 1 027 147,35 1 026 147,20 

8.  Wyszatyce 18,34 1 402 76,44 1 400 76,34 1 389 75,74 

9.  Żurawica 18,60 5 019 269,84 4 967 267,04 4 942 265,70 

10.  Razem  95,79 13 028 136,01 12 970 135,40 12 902 134,70 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 



Rynek pracy 

Analizując ekonomiczną strukturę wiekową mieszkańców, można zauważyć spadek na 

koniec 2020 roku w odniesieniu do 2019 roku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym – 

grupa mieszkańców w wieku do lat 18 zmniejszyła się o 304 osoby. Najliczniejszą grupę 

stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym (63,3 % populacji), których ilość zwiększyła się 

w ciągu ostatniego roku o 378 osób. Struktura wiekowa mieszkańców gminy odzwierciedla 

ogólną sytuację występującą na terenie powiatu przemyskiego – pomimo zwiększającej się 

ilości mieszkańców i występującego w kilku gminach wzrostu przyrostu naturalnego, postępuje 

spadek ilości osób w wieku przedprodukcyjnym. Utrzymanie się obecnej tendencji tak na 

terenie gminy jak i powiatu niekorzystnie rokuje na przyszłość i w perspektywie kilkunastu lat 

będzie skutkować szybszym starzeniem się społeczeństwa. 

 

Struktura ludności Gminy Żurawica wg ekonomicznych grup wiekowych 
Grupa 

ludności 
w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 

Rok 2015 2017 2018 2019 2020 2015 2017 2018 2019 2020 2015 2017 2018 2019 2020 

Ilość 

osób 
2 410 2 677 2 644 2 760 2456 8 343 7 984 7 974 7 786 8164 2 167 2 303 2 385 2 424 2282 

Udział % 

w 

ludności 

ogółem 

18,6 20,6 20,3 21,3 19 64,6 61,6 61,3 60,0 63,3 16,8 17,8 18,3 18,7 17,7 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

Bardzo duży wpływ na sytuację społeczną na terenie Gminy Żurawica ma zjawisko 

bezrobocia. Przeprowadzona po 1989 roku restrukturyzacja gospodarki przejawiająca się 

likwidacją dużej liczby zakładów pracy w powiecie przemyskim, w których zatrudniona była 

część mieszkańców gminy, skutkowała pojawieniem się długotrwałego i strukturalnego 

bezrobocia. W konsekwencji nastąpił wzrost ubóstwa prowadzący często do powstawania 

negatywnych zjawisk, takich jak np. wykluczenie społeczne. 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie 

przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica 16,0%, gminy Dubiecko 12,5%, 

gminy Przemyśl 12,8%, gminy Orły 10,6%, gminy Medyka 10,3%, natomiast najmniejszy 

udział stanowili bezrobotni z gminy Stubno 5,7%. 

Udział zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na 

koniec 2020 roku na terenie gminy wynosił 7,5% i był niższy od średniej dla powiatu 

przemyskiego (13,2%), na koniec 2019 roku na terenie gminy wynosił 6,9% i był niższy od 

średniej dla powiatu przemyskiego (8,5%), notując spadek w porównaniu 2013 rokiem o 6,4% 

w gminie i 5,9% w powiecie. 
 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Gminy Żurawica 

w liczbie ludności na tle powiatu przemyskiego 

Jednostka terytorialna 
Ogółem 

2013 2015 2017 2018 2019 2020 

Gmina Żurawica 13,3% 10,5% 8,1% 6,2% 6,9% 7,5% 

Powiat przemyski 13,4% 10,5% 8,5% 7,9% 8,5% 13,2% 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 

 



Przedsiębiorczość 

Gmina Żurawica jest obszarem przyjaznym dla przedsiębiorców - w ostatnich latach 

obserwuje się pozytywne zjawisko rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na jej terenie na 

koniec 2020 roku działało 582 podmioty gospodarki narodowej. W 2019 roku na terenie Gminy 

Żurawica działało 571 podmioty gospodarki narodowej. 

 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy dotyczy sektora prywatnego, w którym ilość 

podmiotów w latach 2013 - 2020 wzrosła o 104 i wyniosła na koniec 2020 roku 746, z czego 

582 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (571 w 2019 roku). 

Na terenie Gminy Żurawica według danych GUS na koniec 2020 roku działało 746 

przedsiębiorstw (731 w 2019 roku) w tym: 724 mikroprzedsiębiorstw zatrudniające do 9 osób 

oraz 13 małych i 8 średnich przedsiębiorstw i 1 duże przedsiębiorstwo. 

W okresie ostatnich lat w gminie Żurawica zwiększyła się ilość podmiotów gospodarki 

narodowej przypadająca na 10 tysięcy mieszkańców oraz wskaźnik ilości nowo 

zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON na 10 tysięcy ludności. 

 

Wskaźniki dla obszaru Gminy Żurawica  za lata 2013, 2015, 2017, 2019 i 2020 

Wskaźnik 2013 2015 2017 2019 2020 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 

10 tys. ludności 
485 479 511 571 577 

Jednostki nowo zarejestrowane  

w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 
43 36 57 58 58 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON 

na 10 tys. ludności 
32 56 39 38 30 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. 

ludności 
48 48 51 52 58 

Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
75,1 74,2 79,7 82,4 91,6 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na 1 tys. ludności 
37 36 39 41 45 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

5,8 5,6 6,1 7,3 7,15 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

Rolnictwo 

W granicach administracyjnych Gminy Żurawica, wg danych z Powszechnego Spisu 

Rolnego 2010 roku, znajdowały się ponad 2 200 gospodarstwa rolne zajmujące powierzchnię 

5 980 ha. Kolejny Spis Rolny został przeprowadzony w 2020 roku (dane ze spisu z 2020 roku 

zostaną przedstawione zbiorczo w kolejnym raporcie o stanie gminy). 

Sprzyjające warunki do rozwoju produkcji rolniczej wynikają z bardzo korzystnych 

warunków klimatycznych oraz wysokiej jakości gleb. Ponad 85% gruntów ornych zawiera się 

w I-III klasie bonitacyjnej. W uprawie dominują zboża, przede wszystkim pszenica, rzadziej 

jęczmień i żyto. W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła uprawa kukurydzy. Z roślin 

okopowych najwięcej uprawia się ziemniaków i buraków. W produkcji zwierzęcej dominuje 

chów krów mlecznych oraz trzody chlewnej. Ważną gałęzią rolnictwa jest produkcja 

sadownicza. Największe sady owocowe (głównie jabłoni) znajdują się w Żurawicy. 



Ponad 93% ogólnej liczby gospodarstw posiada powierzchnię do 5 ha, natomiast tylko 68 

gospodarstw (2,3% ogółu) to gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 10 ha. Średnia 

wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 1,95 ha. 

Powyższe dane pokazują, że struktura agrarna gospodarstw na terenie Gminy Żurawica 

charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem, które może stanowić jednak pewien atut dla 

rozwoju produkcji ponadstandardowej, ekologicznej, opartej na tradycyjnych rozwiązaniach. 

 

Wykaz opodatkowanych użytków rolnych z podziałem na klasy gleboznawcze 

stan na dzień 1 stycznia 2021 r. 

Grunty 

orne 

RI RII RIIIa RIIIb RIVa RIVb RV RVI 
Razem Udział 

RI-RVIz  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

290 1 927 1 945 1 303 649 208 40 5 6 367 85,12% 

Udział % 4,55% 30,27% 30,55% 20,46% 10,19% 3,27% 0,63% 0,08%    

Łąki 

ŁI ŁII ŁIII ŁIV ŁV ŁVI 
Razem Udział 

    
ŁI-ŁVI % 

12 13 14 15 16 17 18 19     

2 38 105 96 24 3 268 3,58%     

Udział % 0,75% 14,18% 39,18% 35,82% 8,96% 1,12%         

Pastwiska 

Ps I PsII Ps III Ps IV Ps V Ps VI 
Razem Udział 

    
Ps I-Ps VI % 

20 21 22 23 24 25 26 27     

12 207 439 108 59 20 845 11,30%     

Udział % 1,42% 24,50% 51,95% 12,78% 6,98% 2,37% 
  

    

Razem 

użytki 

rolne 

28                   

7 480                   

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

Wykaz gruntów rolnych  ewidencja geodezyjna 

stan na dzień 31.12.2020 r. 
  powierzchnia  udział 

grunty 

rolne 

grunty orne 6124 80,83% 

sady  81 1,07% 

łąki trwałe 232 3,06% 

pastwiska trwałe 715 9,44% 

grunty rolne 

zabudowane 
277 3,66% 

grunty pod 

stawami 
3 0,04% 

grunty pod rowami 22 0,29% 

grunty 

zadrzewione 
70 0,92% 

nieużytki 52 0,69% 

Razem   7576   

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 



Gospodarka energetyczna 

Ze względu na rozproszony charakter zabudowy na terenie Gminy Żurawica nie istnieje 

zakład energetyki cieplnej dostarczający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą. Potrzeby w tym 

zakresie realizowane są przez lokalne kotłownie i piece opalane w głównej mierze paliwem 

stałym oraz gazem. 

Wszystkie miejscowości gminy są zgazyfikowane i posiadają gazową sieć średnioprężną. 

Sieć gazowa zasilana jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia w Żurawicy. Zabudowa 

nowych terenów, przewidywana w planach zagospodarowania wymagać będzie jednak 

rozwinięcia sieci gazowej średniego ciśnienia, w szczególności w miejscowości Żurawica. 

W ostatnich latach zauważa się systematyczny wzrost zapotrzebowania na gaz przeznaczony 

do celów grzewczych. Spowodowane jest to budową nowych kotłowni gazowych oraz 

modernizacją istniejących kotłowni węglowych (przekwalifikowanie ich na paliwo gazowe). 

Na terenie gminy istnieje stacja elektroenergetyczna WN/SN GPZ Żurawica z dowiązaną siecią 

linii napowietrznych WN 110 kV (przebiegających przez gminę tranzytem) oraz linii 

napowietrznych SN zasilających system stacji transformatorowych SN/NN (rozmieszczonych 

na terenach zurbanizowanych). Sieć linii SN 15 kV w zdecydowanej większości jest 

wystarczająca dla zasilania terenów zabudowanych oraz dla większości terenów 

projektowanych do zabudowy. Na terenie gmin Orły i Żurawica znajduje się farma wiatrowa 

Hnatkowice - Orzechowce składająca się z 6 turbin zamontowanych na wieżach o wysokości 

78 m, a ich łączna moc wynosi 12 MW. 
 

Sieć kanalizacyjna w Gminie Żurawica 

Działalność związaną z gospodarką ściekową na terenie gminy prowadzi Zakład 

Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

na koniec 2019 roku na terenie gminy z sieci kanalizacyjnej korzystało 84,7% mieszkańców.  

 

 

Wybrane dane dotyczące instalacji kanalizacyjnej w Gminie Żurawica 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2015 2017 2018 2019 2020 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 95,2 116,8 131,0 131,4 131,6 

Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
szt. 2 351 2 485 2 722 2 758 2 786 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Okres użytkowania sieci, oprócz odcinków oddanych do użytku w 2019 roku 

w miejscowościach Kosienice, Maćkowice i Buszkowice oraz w 2010 roku w miejscowościach 

Buszkowiczki, Buszkowice, Bolestraszyce i krótkich odcinków w Żurawicy, które zostały 

dołączone do sieci w 2009 roku, sięga 25 lat. Według danych ZWK w Żurawicy, w 2016 roku 

trzy komunalne oczyszczalnie ścieków znajdujące się na terenie gminy odprowadziły 

432 521 m³ ścieków, w 2017 roku 438 335 m³ ścieków, w 2018 roku 441 152 m³, natomiast w 

2019 roku 528 790 m³ ścieków, zaś w 2020 roku 305 423 m³. 

Ze względu na koncentrację zaludnienia oraz sposób i możliwości zbioru i przekazywania 

do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, teren Gminy Żurawica został podzielony 

na trzy aglomeracje: Orzechowce, Wyszatyce i Żurawica. 

Plany inwestycyjne gminy przewidują rozbudowę istniejących oczyszczalni w miarę 

przyłączania się pozostałych gospodarstw domowych, co w 2018 roku miało miejsce 

w miejscowości Orzechowce (zrealizowano rozbudowę oczyszczalni ścieków celem 

podłączenia nowych użytkowników). Przyłączanie w przyszłości do oczyszczalni ścieków 



poprzez istniejącą i planowaną do zrealizowania sieć kanalizacyjną kolejnych budynków 

i miejscowości pozwoli uporządkować gospodarkę wodno-ściekową gminy i ograniczy 

niekontrolowany zrzut ścieków na łąki oraz do rowów melioracyjnych i cieków wodnych. 

Rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacyjnych uwzględnia nowe tereny 

osiedleńcze we wszystkich miejscowościach gminy oraz jeszcze nieskanalizowane części 

sołectw Maćkowice i Kosienice. W 2020 roku wykonano z środków finansowych Gminy 

Żurawica kolejne uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Orzechowce o średnicy  

ø 300 mm i długości 360 mb 

 

Sieć wodociągowa w Gminie Żurawica 

Gmina Żurawica zaopatrywana jest w wodę za pomocą sieci komunalnej. Jej właścicielem 

jest Gmina Żurawica. Eksploatacją sieci wodociągowej i dostarczaniem wody do gospodarstw 

na terenie gminy zajmuje się Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy. 

Gmina korzysta z 4 ujęć wody. Wiek sieci wodociągowych pompowni oraz zbiorników 

wynosi od 20 do 40 lat. W tym czasie nie były one modernizowane, a jedynie były wykonywane 

bieżące naprawy umożliwiające dalszą ich eksploatację. Głównymi problemami związanymi z 

awariami sieci i urządzeń technologicznych, obok uwarunkowań technologicznych typu brak 

zasów miękko szczelnych i ich mała ilość, występuje brak studni pomiarowych na sieci, które 

umożliwiają monitorowanie ciśnienia oraz rozbioru wody w sieci, a tym samym dają 

możliwość szybkiego zlokalizowania awarii i przyczynienia się do jej szybszego usunięcia i 

zmniejszenia strat wody. 

Wydajność lokalnych źródeł zaopatrzenia w wodę zapewnia jej dostawę dla wszystkich 

odbiorców w terenach zabudowanych gminy. Konieczny jednak jest stały rozwój sieci 

wodociągowej, utrzymanie jej wydajności poprzez realizację dodatkowych odwiertów 

i zastosowanie nowoczesnych pomp, a także dostosowanie jej do stopnia zainwestowania na 

terenach projektowanych do zabudowy. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2019 roku na terenie gminy 

z sieci wodociągowej korzystało 94,0% mieszkańców. Średnie zużycie wody 

w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca wzrosło z 20,2 m³ w 2013 roku do 37,1 

m³ w 2020 roku. 

 

 

Wybrane dane dotyczące instalacji wodociągowej w Gminie Żurawica 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2015 2017 2018 2019 2020 

Długość czynnej sieci wodociągowej km 115,7 115,8 140,84 140,89 142,57 

Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
szt. 3 078 3 136 3 286 3 314 3 350 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Gospodarka odpadami 

Zasady gospodarki odpadami reguluje stosowna uchwała Rady Gminy. Gromadzenie 

odpadów odbywa się w systemie kontenerowym, zaś struktura odpadów komunalnych pozwala 

na wydzielenie z nich materiałów wtórnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale). Gmina 

wprowadza selekcję odpadów i ich segregację w miejscu wytwarzania oraz posiada 

kompleksowy system odbioru materiałów wtórnych. 

 



Budynki publiczne 

Budynki użyteczności publicznej to przede wszystkim budynki utrzymywane z budżetów 

jednostek samorządowych, a więc głównie dotyczy to obiektów typu: szkoły, przedszkola, 

szpitale i przychodnie, budynki administracyjne, obiekty kulturalne i sportowe itp. Jak widać 

jest to bardzo szeroki wachlarz typów obiektów. Na terenie gminy znajdują się następujące 

budynki samorządowe związane z edukacją:  

 Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach, 

 Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach, 

 Szkoła Podstawowa w Buszkowicach, 

 Szkoła Podstawowa w Kosienicach, 

 Szkoła Podstawowa w Maćkowicach, 

 Szkoła Podstawowa w Orzechowcach z Filią w Batyczach, 

 Szkoła Podstawowa w Orzechowcach, 

 Szkoła Podstawowa w Wyszatycach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żurawicy (Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Żurawicy, Przedszkole Nr 2 w Żurawicy) z drugim budynkiem na osiedlu „Wiarus”, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Żurawicy (Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Żurawicy, Przedszkole Nr 1 w Żurawicy) z drugim budynkiem Przedszkola Nr 1 

w Żurawicy. 

 

Inne budynki publiczne Gminy Żurawica: 

 Urząd Gminy Żurawica w Żurawicy, 

 GOPS w Żurawicy – część budynku w ramach wspólnoty mieszkaniowej, 

 Remiza OSP Bolestraszyce, 

 Remiza OSP Buszkowice, 

 Remiza OSP Maćkowice, 

 Remiza OSP w Batyczach, 

 Agronomówka w Maćkowicach, 

 Budynek Biblioteki w Kosienicach, 

 Dom Ludowy w Bolestraszycach, 

 Dom Ludowy w Buszkowiczkach, 

 Dom Ludowy w Kosienicach, 

 Dom Ludowy w Maćkowicach, 

 Dom Ludowy w Wyszatycach z OSP Wyszatyce, 

 Dom Ludowy w Orzechowcach z OSP Orzechowce, 

 Dom Ludowy w Żurawicy, 

 Biblioteka w Bolestraszycach, 

 Kaplica cmentarna Żurawica Dolna, 

 Kaplica cmentarna Żurawica Górna, 

 Kaplica cmentarna Wyszatyce. 

 

Występujące zagrożenia środowiska 

Stan środowiska naturalnego w Gminie Żurawica można określić, jako dość dobry. Ponad 

73% obszaru gminy zajmują pola, łąki i pastwiska. Ze względu na korzystne warunki glebowe 

prowadzona jest intensywna gospodarka rolna i osiągane są wysokie plony. Gmina posiada  

i wykorzystuje sprzyjające warunki do produkcji zdrowej żywności. W związku z rolniczym 

charakterem obszaru istnieje ryzyko zanieczyszczania środowiska w wyniku nadmiernego 



korzystania ze środków ochrony roślin, środków owadobójczych czy nawozów sztucznych. 

Liczne łąki i tereny zielone stwarzają niebezpieczeństwo powstawania nielegalnych wysypisk 

śmieci i mogą zachęcać do nielegalnego wypalania traw i zarośli. 

Pod względem geograficznym gmina położona jest na pograniczu Doliny Sanu 

i wschodniej części Pogórza Rzeszowskiego. Przez cztery wsie gminy, tj. Bolestraszyce, 

Buszkowice, Buszkowiczki i Wyszatyce przepływa rzeka San. Obszar gminy zasobny jest 

w wody podziemne płytko zalegające, związane z wodami rzecznymi o zróżnicowanej 

wydajności. Przez obszar gminy przepływa również rzeka Rada oraz kilka potoków: Żurawicki, 

Maćkowicki i Kosienicki. Ponadto, ze względu na to, że na rzece San poza terenem gminy 

znajdują się powierzchniowe ujęcie wody, ochrona wód staje się jednym z priorytetów gminy. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są na terenie gminy procesy spalania paliw 

stosowanych w gospodarce cieplnej, transport samochodowy oraz kolejowy węzeł 

przeładunkowy. 

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w gminie należy droga krajowa nr 77 oraz 

wojewódzka nr 881. Dodatkowym źródłem hałasu jest przebiegająca przez teren gminy linia 

kolejowa z węzłem towarowym i przeładunkowym. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy jest jednym z czynników świadczących 

o rozwoju i atrakcyjności gminy oraz często są jednym z aspektów atrakcyjności inwestycyjnej. 

Miasto Przemyśl oraz funkcjonujące przejście graniczne w pobliskiej gminie Medyka 

powodują, że sprawa bezpieczeństwa publicznego jest bardzo ważna tak dla mieszkańców jak 

i gości i turystów. Za bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiada Komisariat Policji  

w Żurawicy. 

Duży wpływ na komfort życia mieszkańców ma rozbudowana struktura Ochotniczej 

Straży Pożarnej, która oprócz działalności mającej na celu zapobiegania pożarom oraz 

interwencji w wyniku ich powstania, bierze czynny udział w akcjach ratowniczych 

i zagrożeniach ekologicznych związanych z ochroną środowiska. Jej placówki znajdują się 

w: Batyczach, Buszkowicach, Maćkowicach, Orzechowcach, Wyszatycach, Żurawicy oraz 

Bolestraszycach. Teren Gminy Żurawica jak i miasta Przemyśl i powiatu przemyskiego 

obejmuje swoim działaniem jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Przemyślu. 

 

System ochrony przeciwpożarowej w Gminie Żurawica 

Na terenie Gminy Żurawica jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się 

w 7 miejscowościach. Na koniec 2020 roku dysponowały one 12 samochodami ratowniczo-

gaśniczymi w tym jednym nowym zakupionym w ubiegłym roku. 

 

Liczba mieszkańców gminy przypadająca na jeden samochód ratowniczo-gaśniczy 

(stan na dzień 31.12.2020r.) 

Liczba mieszkańców 
Liczba samochodów 

ratowniczo-gaśniczych 

Liczba mieszkańców na 

1 samochód ratowniczo-

gaśniczy 

12 970 12 1 441 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolestraszycach od dnia 9 lipca 1999 roku 

znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (decyzja Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej nr IX/06/KSRG z dnia 09.07.1999 r.). 



Poniższa tabela przedstawia sprzęt będący w posiadaniu jednostki. 

 

Rodzaj i rok produkcji sprzętu OSP Bolestraszyce 

(stan na dzień 31.12.2020r.) 

Lp. Rodzaj sprzętu Rok produkcji 

Sprzęt podstawowy 

1 Ciężki samochód rat-gaś Jelcz 5/24 1994 

2 Średni samochód rat-gaś Volvo 3/16 2018 

3 Lekki samochód W/W Crafter  35 4x4 

MOTION 

2019 

4 Średni zestaw hydrauliczny 2011 

5 Motopompa Ziegler 1996 

6 Pompa pływająca Niagara 2004 

7 Motopompa szlamowa 2009 

Sprzęt dodatkowy 

1 Aparaty ochrony dróg oddechowych 6szt. 2010, 2012 

2 Agregat prądotwórczy 5 KW 1995 

3 Agregat prądotwórczy 2,2 KW 2006 

4 Pilarka spalinowa łańcuchowa 2006 

5 Pilarka spalinowa łańcuchowa 2008 

6 Agregat oddymiający 2010 

7 Poduszki wysokociśnieniowe 2 szt. 2012 

8 Piła do betonu i stali 2018 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolestraszycach, na terenie gminy funkcjonuje 

jeszcze 7 jednostek OSP. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Batyczach powstała w 1971 roku. Aktualnie zrzesza 

30 członków, na wyposażeniu posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Lublin II. 

Jednostka w Buszkowicach jest najmłodsza w gminie, jej działalność została reaktywowana 

w 2015 roku. Na jej wyposażeniu znajduje się lekki samochód WV Transporter, liczy 20 

członków. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Maćkowicach funkcjonuje od 1929 roku. Obecnie zrzesza 

65 druhów, a na wyposażeniu oprócz lekkiego sprzętu typu pilarki łańcuchowe i zestaw 

ratownictwa medycznego posiada lekki samochód marki Żuk i samochód Iveco Daily 

70C18HD zakupiony w listopadzie 2020r. 

W miejscowości Orzechowce OSP liczy 85 osób, a na wyposażeniu posiada dwa 

samochody: średni ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 Volvo oraz lekki Iveco Daily. 

Najstarsza jednostka na terenie Gminy Żurawica znajduje się w miejscowości Wyszatyce, 

a jej historia sięga roku 1896. Do jej powstania przyczynił się wielki pożar Wyszatyc, który 

miał miejsce w 1895 roku, a w jego wyniku spłonęło ponad 90% zabudowań chłopskich. 

Na wyposażeniu posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit i zrzesza 

80 członków. 

Podstawowym wyposażeniem OSP w miejscowości Żurawica jest lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy Ford Transit. Jednostka liczy 50 członków. 

 



III. INFORMACJE FINANSOWE GMINY ŻURAWICA ROK 2020 

 

Dochody: 

Plan – 70 645 399,61 zł; 

Wykonanie – 68 057 136,03 zł; 

% wykonania planu – 96,34% 

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem - 92,21%; 

Wykonanie dochodów ogółem – 68 057 136,03 zł; 

Wykonanie dochodów bieżących – 62 756 571,19 zł; 

% wykonania planu – 98,22% 

Wykonanie dochodów z PIT, CIT 

Plan dochodów – 8 761 423,00 zł; 

Wykonanie ogółem, - 8 702 585,20 zł; 

% wykonania planu - 99,33% 

w tym: 

PIT – 8 071 764,00 zł (92,75%); 

CIT – 630 821,20 zł (7,25%); 

 

 

Wykonane dochody w latach 2017-2020 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Dochody ogółem 54 826 813,50 56 756 619,85 58 670 137,74 68 057 136,03 

Dochody bieżące 49 230 188,77 52 534 372,37 55 651 776,52 62 756 571,19 

Dochody majątkowe 5 506 624,73 4 222 247,48 3 018 361,22 5 300 564,84 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

Wydatki: 

Plan – 79 605 201,47zł; 

Wykonanie – 65 589 429,86 zł; 

% wykonania planu -82,39% 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 20,20 % 

Plan - wydatki majątkowe – 16 076 471,92 zł; 

Wykonanie - wydatki majątkowe – 7 977 809,52 zł; 

% wykonania planu – 49,62% 

 

 

Wykonanie wydatków w latach 2017-2020 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Wydatki ogółem  50 271 692,38 56 790 040,85 57 439 480,48 65 589 429,86 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 

 



Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017-2020 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Wydatki bieżące  42 437 376,37 45 564 544,56 52 321 586,83 57 611 620,34 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Wykonanie wydatków majątkowych - inwestycyjnych w latach 2000-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Wydatki 

majątkowe 

7 834 316,01 11 225 496,29 5 117 893,65 7 977 809,52 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Wynik budżetu: 

Planowany wynik budżetu 2020 roku: 

DEFICYT – 8 959 801,86 zł; 

Wykonany wynik budżetu 2020 roku: 

NADWYŻKA – 2 467 706,17zł; 

 

Udział dotacji rozwojowych pozyskanych spoza budżetu Gminy - 0,00%: 

Plan - 0,00 zł; 

Wykonanie - 0,00 zł; 

% wykonania planu - 0,00% 

 

Udział dochodów z majątku – 7,79%: 

Plan – 6 752 960,63 zł; 

Wykonanie – 5 300 564, 84 zł; 

% wykonania planu – 78,49% 

 

Udział środków funduszu sołeckiego w wydatkach Gminy - 0,43%: 
Plan – 343 414,45 zł; 

Wykonanie – 341 494,73zł; 

% wykonania planu – 99,44% 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Wartość początkowa majątku Gminy Żurawica na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 

110 548 382,98 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiła kwotę 115 376 762,75 zł , 

co oznacza wzrost o 1,04% w stosunku końca poprzedniego roku budżetowego. W skład 

majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 1 Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych  

 

Lp. 

Grupa Wartość brutto 

Numer Nazwa 

Stan na dzień 

01.01.2020 r. 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na dzień 

31.12.2020 r. 

1 0 GRUNTY 27 220 453,20 739 527,44 283 222,04 27 676 758,60 

2 1 BUDYNKI I LOKALE 

ORAZ SPÓŁDZIELCZE 

PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO  

I SPÓŁDZIELCZE 

WŁASNOŚCIOWE 

PRAWO DO LOKALU 

MIESZKALNEGO 

6 940 872,94 78 945,28 0,00 7 019 818,22 

3 2 OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 

73 684 713,66 4 233 935 ,37 0,00 77 918 649,03 

4 3 KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 

125 376 65  0,00 0,00 125 376,65 

5 4 MASZYNY, 

URZĄDZENIA  

I APARATY 

OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 

879 465,61 99 711,16 99 771,16 879 465,61 

6 5 MASZYNY, 

URZĄDZENIA  

I APARATY 

SPECJALISTYCZNE 

319 192,54 10 499,72 0,00 329 692,26 

7 6 URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 

242 762,86 0,00 650,00 242 112,86 

8 7 ŚRODKI 

TRANSPORTU 

943 134,10 571 110,30 521 766,30 992 478,10 

8 

 

8 NARZĘDZIA, 

PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI  

I WYPOSAŻENIE, 

GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWA

NE 

192 411,42 

 

820 193,32 

0,00 

 

378 179,12 

0,00 

 

268 195,39 

192 411,42 

 

930 177,05 

 Razem 111 368 576,30 6 111 908,39  1 173 544,89 116 306 939,80 

 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 



Tabela nr 2 Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2020r.  
 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

według grup 

rodzajowych 

  

BZ stan na koniec roku 

obrotowego 

1 GR0 Grunty 27 676,758,60 

2 GR I Budynki i lokale oraz 

spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkaniowego  

7 019 818,22 

 

3 GR II Obiekty inżynierii lądowej  

i wodnej  

 77 918 649,03 

4 GR III Kotły i maszyny energetyczne  125 376,65 

5 GR IV Maszyny , urządzenia  

i aparaty ogólnego 

zastosowania  

879 465,61 

6 GR V Maszyny i urządzenia  

i aparaty specjalistyczne  

329 692,26 

7 GR VI Urządzenia techniczne  242 112,86 

8 GRVII Środki transportu  992 478,10 

9 GR VIII Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenie, 

gdzie indziej 

niesklasyfikowane  

192 411,42 

10 ŚT poniżej   930 177,05 

RAZEM 116 306 939,80 

 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Tabela nr 3  Mienie komunalne w latach 2015-2020 

 

 

Lp. 

Mienie 

komunalne  

rok  

Wartość  

1 2015      61 991 566,65 zł  

2 2016      66 550 419,64 zł  

3 2017      68 738 942,50 zł  

4 2018      84 041 565,04 zł  

5 2019     107 876 713,70 zł  

6 2020     112 615 225,85 zł   

RAZEM    501 814 433,38 zł  

 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII 

 

A. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żurawica na lata 2012-2020 
(http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2012_11/BIPF4CEFE09801124Z/Strategia_rozwoj

u_2012-2020.pdf) - uchwalona przez Radę Gminy Żurawica - Uchwała Nr XXVI/150/12 

z 15 listopada 2012 r. wyznacza cele, jakie Gmina Żurawica powinna osiągnąć do 2020 roku. 

Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło na stworzenie celów operacyjnych 

oraz kierunków działań. 

 

 

CELE STRATEGICZNE: 

 

Cel strategiczny 1 - Wszechstronne i trwałe wspieranie rozwoju gospodarczego w oparciu 

o istniejący potencjał środowiska i mieszkańców zapewniający odpowiednią liczbę miejsc 

pracy oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 

 

Cele operacyjne:  

1.1 Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i firm rodzinnych;  

1.2 Wspieranie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia; 

1.3 Utworzenie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego; 

1.4 Ułatwienia dla inwestorów, stworzenie warunków zachęcających do podejmowania 

działalności gospodarczej (ulgi w podatku lokalnym, itp.); 

1.5 Przygotowanie i wdrożenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

1.6 Poprawa stanu dróg na terenie gminy celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 

i komfortu mieszkańców oraz przyjezdnych a także poprawy jakości skomunikowania 

z ośrodkami miejskimi; 

1.7 Rozbudowa chodników oraz oświetlenia ulic na terenie poszczególnych sołectw należących 

do Gminy Żurawica; 

 



Cel strategiczny 2 - Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska. 

Cele operacyjne: 

2.1 Rozwój systemu segregacji odpadów;  

2.2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji; 

2.3 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; 

2.4 Wspierania działań i projektów proekologicznych; 

2.5 Zachowanie czystości środowiska naturalnego; 

 

Cel strategiczny 3 - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy poprzez racjonalne 

wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz położenia 

geograficznego dla rozwoju turystyki. 

Cele operacyjne: 

3.1 Rozwój i poprawa jakości bazy turystycznej i rekreacyjnej;  

3.2 Kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych oraz lepsze wykorzystanie walorów 

turystycznych w promocji gminy; 

3.3 Organizacja eventów kulturalnych wyróżniających Gminę Żurawica oraz budujących 

markę i wizerunek gminy; 

3.4 Udział Gminy Żurawica w regionalnych i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalnych; 

3.5 Budowa infrastruktury kultury, sportowej i rekreacyjnej; 

3.6 Stworzenie ram dla profesjonalnych akcji promocyjnych wskazujących Gminę Żurawica, 

jako atrakcyjne miejsce do osiedlenia się bądź spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców województwa podkarpackiego i reszty kraju; 

 

Cel strategiczny 4 - Wspieranie rolnictwa oraz działań w zakresie ekoprodukcji. 

Cele operacyjne: 

4.1 Wspieranie produkcji rolniczej oraz rozwoju małych gospodarstwa rolnych;  

4.2 Rozwój ekoprodukcji rolniczej; 

4.3 Wspieranie integracji środowiska wiejskiego w wymiarze społeczno-kulturowym; 

4.4 Wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych i agroturystycznych; 

4.5 Wspieranie rozwoju sieci skupu i sprzedaży płodów rolnych; 

 

Cel strategiczny 5 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych, 

obejmujących sferę kulturalną, edukacyjną, rekreacyjną, sportową, zdrowotną oraz 

pomoc społeczną. 

Cele operacyjne: 

5.1 Zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa; 

5.2 Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, służących zaspokajaniu 

potrzeb społecznych mieszkańców gminy; 

5.3 Elastyczne i systematyczne rozszerzanie oferty edukacyjnej; 

5.4 Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych; 

5.5 Rozwój oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz odpowiedniej infrastruktury; 

5.6 Skierowanie aktywności młodych ludzi na działania konstruktywne oraz zagospodarowanie 

ich czasu wolnego; 

5.7 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom; 

5.8 Poprawa staniu technicznego i wyposażenia instytucji ochrony zdrowia; 

5.9 Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców; 

5.10 Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców poprzez wzrost jakości usług 

w jednostkach ochrony zdrowia; 

5.11 Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki 

zdrowotnej; 



5.12 Rozwijanie nowych form pomocy społecznej; 

5.13 Zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli; 

5.14 Wspieranie działań organizacji pozarządowych; 

 

 

 Realizując powyższe cele strategiczne w 2020 roku zrealizowano następujące zadania 

inwestycyjne: 

Lp. Nazwa zadania 
Podstawowe dane techniczne 

inwestycji 
Wartość zadania: 

1 Modernizacja boiska sportowego w m. 

Żurawica na terenie działki 477/16 – I 

etap 

 

Wykonawca SPORT-TRACK Sp. z o.o. 

Celem zadania była przebudowa 

boiska piłkarskiego poprzez: 

wykonanie podbudowy i nawierzchni 

trawiastej na płycie boiska, bieżni 

okrężnej 4 torowej o dł. 400 m, 

wykonaniem instalacji nawadniającej 

oraz ciągów pieszych.  

 

Zadanie współfinasowane przez 

Ministerstwo Sportu w ramach 

programu Sportowa Polska 

1 318 501,46 zł 

2 Budowa budynku socjalno-szatniowego 

przy boisku sportowym w Kosienicach 

Kontynuacja prac związanych z 

budową budynku zaplecza socjalno-

sanitarnego przy boisku sportowym  

w Kosienicach. 

 

Zadanie współfinasowane przez 

Ministerstwo Sportu w ramach 

programu Sportowa Polska  

192 059,12 zł 

3 Budowa wolnostojącej wiaty 

rekreacyjnej na terenie działki nr ewid. 

571/6 położonej w miejscowości 

Orzechowce. Uzyskano pozwolenie na 

budowę nr 108/2020 z dnia 12.03.2020 

r. Wykonano roboty budowlane 

związane z budową wiaty 

Celem zadania było wykonanie strefy 

rekreacji dla mieszkańców poprzez 

budowę .  

 

84 076,00 zł 

4 Zagospodarowanie terenu działki nr 

1186/3 i 1886/4 wraz z infrastrukturą. 

Celem zadania było utwardzenie 

terenu działek poprzez ułożenie płyt 

ażurowych, wykonanie pomnika z 

tablicą upamiętniającą  oraz urządzeń 

małej architektury  

142 111,49 zł 

5 Budowa placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej w miejscowości Żurawica 

na terenie działki nr 1562/3 ul. 

Leśna/Dworska/Rataja 

Celem zadania było wykonanie strefy 

rekreacji dla mieszkańców.  

W ramach zadania wykonano montaż 

urządzeń placu zabaw i siłowni 

napowietrznej, altany wykonano ciągi 

piesze, ogrodzenie oraz nasadzenia 

zieleni niskiej. 

115 889,69 zł 

6 Wykonanie robót budowlanych sieci 

wodociągowej w m. Żurawica – ul. B. 

Prusa  

Rozbudowa sieci wodociągowej celem 

doprowadzenia wody do istniejących  

i projektowanych budynków 

mieszkalnych 

w ul. B. Prusa w Żurawicy  

Odcinek sieci wodociągowej: z rur PE 

Ø110 – 325,50 [m] z rur PE Ø90 – 96 

[m] wraz z armaturą wodociągową. 

70 685,20 zł 



7 Podpisano umowę na roboty budowlane 

dla zadania: „Rozbudowa urządzeń 

wodociągowych na terenie gminy 

Żurawica” 

 

Część I: Budowa stacji wodociągowej 

Barszczałówka wraz infrastrukturą 

techniczną 

 

Wykonawca: Firma REIN Anna 

Cebulak, Janusz Cebulak, s.j. Rzeszów  

Celem zadania jest budowa stacji 

wodociągowej wspomagającą 

gospodarkę wodociągową na terenie 

miejscowości Żurawica.  

Zadanie współfinansowane z EFRR  

w ramach Osi priorytetowej nr IV 

Ochrona Środowiska naturalnego  

i dziedzictwa Kulturowego RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

996 881,42 zł 

8 Podpisano umowę na roboty budowlane 

dla zadania: „Rozbudowa urządzeń 

wodociągowych na terenie gminy 

Żurawica” 

 

Część I: Budowa stacji wodociągowej 

Ø160 oraz stacji wodociągowej wraz z 

infrastrukturą techniczną przy ul. 

Pruchnickiej w Żurawicy 

 

Wykonawca: Firma REIN Anna 

Cebulak, Janusz Cebulak, s.j. Rzeszów  

Celem zadania jest budowa stacji 

wodociągowej oraz rozbudowa sieci 

wodociągowej  wspomagającej 

gospodarkę wodociągową na terenie 

miejscowości Żurawica. 

 

Zadanie współfinansowane z EFRR  

w ramach Osi priorytetowej nr IV 

Ochrona Środowiska naturalnego  

i dziedzictwa Kulturowego RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

1 144 236,69 zł 

9 Podpisano umowę na roboty budowlane 

dla zadania „Rozbudowa urządzeń 

wodociągowych na terenie gminy 

Żurawica” 

 

Część III: Budowa odcinka sieci 

wodociągowej w m. Batycze 

 

Wykonawca: FHU HYDROKOP 

Tomasz Gierałt 

Rozbudowa sieci wodociągowej celem 

doprowadzenia wody do istniejących  

i projektowanych budynków 

mieszkalnych. 

Wodociąg PE Ø90 – 589,5 [m] 

 

Zadanie współfinansowane z EFRR  

w ramach Osi priorytetowej nr IV 

Ochrona Środowiska naturalnego  

i dziedzictwa Kulturowego RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

72 272,22 zł 

10 Roboty budowlane budowy odcinka 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 

miejscowości Buszkowice  

Wykonawca:  USŁUGOWY ZAKŁAD 

WODNO KANAL. CO I GAZ Roman 

Szul, Przeworsk  

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami do budynków o 

długości 380 [m] 
221 400,00 zł 

11 Podpisano umowę na roboty budowlane 

dla zadania: Wewnętrzna instalacja 

gazowa i grzewcza w budynku OSP 

Buszkowice 

Celem zadania była wymiana 

generującego koszty ogrzewania 

elektrycznego na gazowe oraz 

podniesienie walorów użytkowych  

i eksploatacyjnych budynku.  

42 000 zł 

12 Kontynuacja zadania poprzez 

podpisanie aneksu do umowy z firmą 

PRZEMPOL Sp. z o.o. na wykonanie 

zamówienia pn.: „Opracowanie 

kompleksowego projektu budowlanego 

i wykonawczego wraz z częścią 

kosztową i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót na: Budowę 

magistrali wodociągowej łączącej stację 

uzdatniania wody w miejscowości 

Wyszatyce ze zbiornikami 

wyrównawczymi i pompownią w 

miejscowości Żurawica.” 

Celem opracowania jest podniesienie 

ciśnienia w sieci wodociągowej 

w miejscowości Żurawica 

doprowadzając do niej wodę z ujęcia 

będącego w posiadaniu Gminy 

Żurawica, co spowoduje odcięcie się 

od konieczności dostaw wody 

z zewnętrznych źródeł tj. z 

przedsiębiorstwa PWiK Przemyśl. 

153 381,00 zł 



13 Uzyskano prawomocne pozwolenie na 

budowę nr 380/2020 z dnia 20.07.2020 

r. Budowa i rozbudowa wodociągu 

rozdzielczego, rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości 

Buszkowiczki   

Założeniem projektu jest rozbudowa 

sieci wodociągowej celem 

doprowadzenia wody oraz sieci 

kanalizacyjnej odbierającej ścieki  

z istniejących i projektowanych 

budynków mieszkalnych. 

 

14 Zakończono prace projektowe  i 

uzyskano prawomocne pozwolenie na 

budowę Decyzja nr 629/2020 z dnia 

16.11.2020 r. dla zadania Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Bolestraszyce 

Założeniem projektu jest rozbudowa 

sieci kanalizacyjnej celem odbioru 

ścieków z istniejących i 

projektowanych budynków 

mieszkalnych. 

 

15 Podpisano umowę na Wykonanie 

projektu budowy oczyszczalni ścieków 

Wyszatyce na działce ewidencyjnej 

1191 obręb Wyszatyce 

Wykonawca: EKOSERVISPOL Sp. z 

o.o.  

Nowy Targ 

Kompleksowy projekt budowy 

oczyszczalni ścieków w miejsce 

istniejącej oczyszczalni ścieków  

- przepustowość  1000 m3/dobę. RLM 

– 5000 

- oczyszczalnia biologiczna – dwa 

ciągi technologiczne 

78 799,95 zł 

16 Termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej  

w Orzechowcach – 

Wykonano: 

1) docieplenie elewacji i stropów 

budynku, 

2)  instalację fotowoltaiczną  20 kW 

Celem zadania było podniesienie 

sprawności energetycznej oraz 

obniżenie kosztów eksploatacji 

budynku. 

Zadanie współfinansowane  

z WFOŚiGW w Rzeszowie 

269 248,56 zł 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

D. Wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Mienie komunalne 

 

Gmina Żurawica posiada 716,5559 ha gruntów stanowiących mienie komunale. 

Powierzchnia mienia komunalnego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: 

- Batycze     18,3657 ha  -   65 działek, 

- Bolestraszyce  128,1880 ha  - 406 działek,  

- Buszkowice     47,8373 ha  - 182 działki, 

- Buszkowiczki    25,6338 ha  - 150 działek,  

- Kosienice     67,5458 ha  - 230 działek, 

- Maćkowice     81,4829 ha  - 203 działek, 

- Orzechowce    34,4767 ha  - 121 działek, 

- Wyszatyce   245,9261 ha  - 226 działek, 

- Żurawica     66,9696 ha  - 521 działek, 

- Duńkowiczki      0,1300 ha  - 1 działka (na terenie Gminy Orły). 

 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 22 działek o łącznej powierzchni 

4,4369 ha. 

Grunty oddane w trwały zarząd (szkoły) – 36 działek o łącznej powierzchni 9,9588 ha.  

 

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2020 r.:  

 

1. Sprzedane nieruchomości gruntowe – 11 działek na łączną kwotę 376 346,20 zł. 

2. Nieruchomości skomunalizowane – 0 działek. 

3. Gmina Żurawica wynajmuje 7 lokali użytkowych, w tym na terenie: 



- Bolestraszyc  - 2 lokale, 

- Buszkowic  - 1 lokale, 

- Orzechowiec  - 1 lokale, 

- Żurawicy   - 3 lokale. 

4. Gmina Żurawica wydzierżawia i wynajmuje nieruchomości gminne głównie pod działalność 

rolną. Z tytułu dzierżawy w roku 2020 funkcjonowały umowy dzierżawy na terenie: 

- Batycze  -   2 umowy, 

- Bolestraszyc  - 47 umów, 

- Buszkowic  - 14 umów, 

- Buszkowiczek -   2 umowy, 

- Kosienic  -   9 umów, 

- Maćkowic  - 11 umów, 

- Orzechowiec  -   7 umów, 

- Wyszatyc  - 22 umowy, 

- Żurawicy  - 29 umów. 

 

E. Zabytki i ochrona konserwatorska  

 

Na terenie Gminy Żurawica zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze 

ochrony zabytków. 

 

Do obiektów tych należą: 
 

Wykaz obiektów na terenie Gminy Żurawica wpisanych 

do rejestru zabytków województwa podkarpackiego 

Lp. 
Nr rejestru 

zabytków 

Data wpisu do 

rejestru 

zabytków 

Obiekt 
Miejscowość 

adres 

1 A-344 21.01.1969 Zespół dworski, 1 poł. XIX, dwór Bolestraszyce 

wł. Arboretum 

i Zakład Fizjografii 

w Bolestraszycach 

2 A-344 21.01.1969 Zespół dworski, 1 poł. XIX pawilon Bolestraszyce 

wł. Arboretum i 

Zakład Fizjografii 

w Bolestraszycach 

3 A-344 21.01.1969 Zespół dworski, 1 poł. XIX kaplica Bolestraszyce 

wł. Arboretum i 

Zakład Fizjografii 

w Bolestraszycach 

4 A-344 21.01.1969 Zespół dworski, 1 poł. XIX park Bolestraszyce 

wł. Arboretum i 

Zakład Fizjografii 

w Bolestraszycach 

5 A-140  Drewniany dom Bolestraszyce 

wł. Arboretum i 

Zakład Fizjografii 

w Bolestraszycach 

6 A-1415 16.08.2016 Stodoła Bolestraszyce 

wł. Arboretum i 

Zakład Fizjografii 

w Bolestraszycach 



7 A-271 12.11.1987 Fort pancerny W-XIII „San Rideau”, 

ok. 1895, 

Bolestraszyce 

wł. Starostwo 

Powiatowe Przemyśl 

8. A-272, A- 

188 

28.12.1987, 

5.12.2006 

Fort artyleryjski W-XIII b 

„Bolestraszyce”, 1854-57, 1881-87, 

1900-03 

Bolestraszyce 

wł. Starostwo 

Powiatowe Przemyśl 

9 A-1429  Bateria 12,Buszkowiczki” Bolestraszyce, 

wł. Gmina Żurawica 

10 A- 708  Fort ,,Zabłocie” Bolestraszyce, 

wł. Gmina Żurawica 

11 A-138 8.12.2005 Kościół par. p.w. Świętej Trójcy, 

1853-56 

Kosienice 

wł. Parafia Kosienice 

12 A-171 2.01.1987 Park dworski, XVIII/XIX Kosienice 

wł. Gmina Żurawica 

13 A-599 12.12.1983 Zespół pałacowy, 2 poł. XIX, pocz. XX 

pałac 

Maćkowice 

wł. Gmina Żurawica 

14 A- 1439 1.12.2017 Fort X a,, Pruchnicka Droga” Orzechowce 

wł. Gmina Żurawica 

15 A-599 12.12.1983 Zespół pałacowy, 2 poł. XIX, pocz. XX 

oficyna drewniana 

Maćkowice 

wł. RSW Niziny 

16 A-599 12.12.1983 Zespół pałacowy, 2 poł. XIX, pocz. 

XX park 

Maćkowice 

wł. Gmina Żurawica 

17 A-276 27.02.1988 Bateria W X/B2 Orzechowce 

wł. Gmina Żurawica 

18 A-1432 2.12.2016 Fort XI a ,,Cegielnia” Orzechowce 

wł. Gmina Żurawica 

19 A-424 13.07.2010 Cerkiew greko-kat. p.w. 

Przemienienia Pańskiego, 

ob. nieużytkowana, 1936, 

Wyszatyce 

wł. Towarzystwo 

Ulepszania Miasta 

Przemyśl 

20 A-424 13.07.2010 Dzwonnica, 1936, Wyszatyce 

wł. Towarzystwo 

Ulepszania Miasta 

Przemyśl 

21 A-251 28.08.1987 Zespół dworski, XVIII-XIX dwór Wyszatyce 

wł. RSHW Wyszatyce 

22 A-251 28.08.1987 Zespół dworski, XVIII-XIX park Wyszatyce 

wł. RSHW Wyszatyce 

23 A-273 5.06.2008 Fort XII „Werner”, ul. Forteczna, 

1855, 1882-83 

Żurawica 

wł. Prywatna 

24 A-454 16.12.1997 Polski Dom Katolicki, 1929-36, Żurawica 

wł. Parafia Żurawica 

25 A-460 27.08.1991 Zespół koszarowy, przed 1914 

budynek dowództwa 

Żurawica 

wł. Urząd 

Marszałkowski 

Rzeszów 

26 A-460 27.08.1991 Zespół koszarowy, przed 1914 3 

budynki koszarowe 

Żurawica 

wł. Urząd 

Marszałkowski 

Rzeszów 

27 A-460 27.08.1991 Zespół koszarowy, przed 1914 

kaplica, ob. dom mieszkalny 

Żurawica 

wł. Urząd 

Marszałkowski 

Rzeszów 

28 A-460 27.08.1991 Zespół koszarowy, przed 1914 

3 budynki gospodarcze 

Żurawica 

wł. Urząd 

Marszałkowski 

Rzeszów 



29 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, XIX 

dwór, drewniano-murowany 

Żurawica 

wł. Prywatna 

30 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, XIX 

dom rządcy 

Żurawica 

wł. Prywatna 

31 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, XIX 

oficyna 

Żurawica 

wł. Prywatna 

32 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, XIX 

spichlerz 

Żurawica 

wł. Prywatna 

33 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, XIX 

stajnia 

Żurawica 

wł. Prywatna 

34 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, XIX 

obora 

Żurawica 

wł. Prywatna 

35 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, XIX 

chlewnia 

Żurawica 

wł. Prywatna 

36 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, XIX 

wozownia 

Żurawica 

wł. Prywatna 

37 A-328 12.03.1969 Zespół dworski i folwarczny, park Żurawica 

wł. Gmina Żurawica 

38 A-872 24.11.1997 Zespół dworski, XIX/XX, dwór Żurawica 

 wł. Gmina Żurawica 

39 A-872 24.11.1997 Zespół dworski, XIX/XX, park Żurawica 

wł. Gmina Żurawica 

40 A-1381 26.02.2016 Obora zespołu folwarcznego Żurawica 

wł. Prywatna 

41 A- 1430 28.11.2016 Bateria XB3 Orzechowce Żurawica 

wł. Gmina Żurawica 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

F. Infrastruktura drogowa  

 

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Żurawica w 2020 roku: 

- drogi krajowe  -   3,0 km, 

- drogi wojewódzkie  -   9,6 km, 

- drogi powiatowe  - 35,5 km, 

- drogi gminne  - 64,9 km, 

- drogi wewnętrzne  - brak danych ewidencyjnych. 

 

Gminy Żurawica jest właścicielem i zarządcą 64,9 km dróg publicznych oraz drogami 

wewnętrznymi, dla których sporządzana jest obecnie ewidencja.  

 

INWESTYCJE DROGOWE 2020 ROK – drogi gminne 
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1 Wyszatyce 

Przebudowa drogi na 

działce 1143 obręb 

0008 w miejscowości 

Wyszatyce poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na długości 

95 mb o szerokości 2,5 m 

wraz z wykonaniem 

zjazdów do posesji 

27 159,05 zł  
 



2 Kosienice 

Przebudowa drogi 

gminnej na działce 

ewidencyjnej 1337 

poprzez wykonanie 

nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na 

działce ewidencyjnej 

1330 w kierunku 

posesji na działce 

ewidencyjnej 1345 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej na długości 

106,5 m, szerokości 3,0 m 

i grubości 0,15 m 

10 401,70 zł  
 

3 Kosienice 

Przebudowa drogi 

gminnej na działce 

ewidencyjnej 1445 

poprzez wykonanie 

nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na 

działce ewidencyjnej 

1446/7 w kierunku 

drogi wojewódzkiej 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej na długości 

44,5 m, szerokości 3,0 m 

oraz grubości 0,15 m 

5 000 zł  
 

4 Żurawica 

Przebudowa drogi 

gminnej na dz. 

nr 28/19, 1693 

obr. 0009 Żurawica 

poprzez wykonanie 

nawierzchni betonowej 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej na długości 

146m, szerokości 3,00 m 

oraz grubości 0,15 m 

26 800 zł  
 

5 Żurawica 

Przebudowa drogi na 

działce nr 1710 

obr. 0009 Żurawica 

poprzez wykonanie 

nawierzchni betonowej 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej o grubości 

15 cm, szerokości 3,00 oraz 

długości 83 m 

10 000 zł  
 

6 Żurawica 

Przebudowa drogi na 

działce 28/84 

w Żurawicy poprzez 

wykonanie nawierzchni 

betonowej 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej o grubości 

15 cm, szerokości 3,00 m 

oraz długości 28 m 

3 200 zł  
 

7 Kosienice 

Przebudowa drogi 

gminnej na działce 

ewidencyjnej 1144 

poprzez wykonanie 

nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na 

działce ewidencyjnej 

1127 w kierunku 

posesji na działce 

ewidencyjnej 1135 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej na długości 

40 m, szerokości 3,0 m oraz 

grubości 0,15 m 

5 000 zł  
 

8 Kosienice 

Przebudowa drogi 

gminnej na działce 

ewidencyjnej 1042 

poprzez wykonanie 

nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej na długości ok. 

90 m, szerokości 3,0 m oraz 

grubości 0,15 m 

10 000 zł   
 



działce ewidencyjnej 

1045 w kierunku 

posesji na działce 1144 

9 Wyszatyce 

Przebudowa drogi na 

działce 606 obręb 0008 

w miejscowości 

Wyszatyce poprzez 

wykonanie nawierzchni 

betonowej 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej o średniej 

grubości 15 cm, szerokości 

3,0 m oraz długości 100 mb 

10 000 zł  
 

10 Buszkowice 

Przebudowa dróg 

gminnych w 

miejscowości 

Buszkowice poprzez 

wykonanie nawierzchni 

betonowej na dz. 

294/79, 294/81, 252/5, 

247/3 oraz uzupełnienie 

ubytków w nawierzchni 

dróg gminnych 

1)Wykonanie nawierzchni 

betonowej o średniej 

grubości 15 cm, szerokości 

3,0 mb oraz długości 40 mb 

2) Wykonanie nawierzchni 

betonowej o średniej 

grubości 15 cm, szerokości 

3,0 mb oraz długości 40 mb 

9 960,54 zł  
 

11 Wyszatyce 

Przebudowa drogi 

gminnej  

w miejscowości 

Wyszatyce poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowo-betonowej na 

dz. 1092, od ogrodzenia 

do posesji 171 

Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na długości 

63,5 mb oraz szerokości 4,0 

mb 

27 568,38 zł  
 

12 Żurawica 

Przebudowa drogi 

gminnej  

w miejscowości 

Żurawica poprzez 

wykonanie powierzchni 

betonowej na działkach 

ewidencyjnych: 496/14, 

499/13, 508/6, 508/9, 

509/6 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej na długości 

97 m, szerokości 3,0 m oraz 

grubości 0,15 m 

17 326,70 zł  
 

13 Buszkowiczki 

Przebudowa drogi 

gminnej 

w miejscowości 

Buszkowiczki poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na dz. 

346/92, 346/190, 

346/106 obok posesji 

176 

Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na długości 

96 mb, szerokości 3,5 m 

wraz z obustronnymi 

poboczami o szerokości 

25 cm 

30 214,53 zł   
 

14 Orzechowce 

Przebudowa drogi na 

działkach 346/92, 

346/190, 346/20, 635/9 

oraz 637/18  

w Orzechowcach  

Długość 260 mb i szerokość 

3 mb, dwie warstwy 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych na 

podbudowie z kruszywa, 

pobocza 

72 379,18 zł 41 000 zł 

Województwo 

Podkarpackie 

(drogi 

dojazdowe do 

pół) 



15 Kosienice 

Przebudowa odcinka 

drogi gminnej, na dz. 

1063, poprzez 

wykonanie nawierzchni 

ulepszonej betonowej 

od posesji na dz. 1056  

w kierunku drogi 

gminnej na dz. 1144 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej o średniej 

grubości 15 cm , szerokości 

ok. 3 m oraz długości  

ok 85 m 

10 000 zł  
 

16 Maćkowice 

Przebudowa drogi na 

działce nr 620 obręb 

0006 w m. Maćkowice 

poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. Bit. 

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na długości 170 mb 

oraz szerokości 3,50 mb 

wraz z wykonaniem 

poboczy obustronnych 

(szerokość 25 cm) 

40 624,70 zł  
 

17 Żurawica 

Przebudowa drogi na 

działce nr 1681/57 

obręb 0009 poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit. 

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na długości 217 mb 

oraz szerokości 3,00 mb 

wraz z wykonaniem 

poboczy obustronnych 

(szerokość 25 cm) 

36 462,27 zł  
 

18 Żurawica 

Przebudowa ul. Leśnej  

w m. Żurawica poprzez 

umocnienie rowu 

Wykonanie umocnienia 

obustronnych rowów 

przydrożnych na łącznej 

długości 350 m wraz  

z obsypaniem poboczy 

kruszywem oraz 

zabezpieczenie rowów 

barierami drogowymi 

61 248,62 zł  
 

19 Żurawica 

Przebudowa drogi na 

działce 1281 

w Żurawicy 

Długość 400mb i szerokość 

3mb, dwie warstwy 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych na 

podbudowie z kruszywa, 

pobocza 

98 995,30 zł 41 000 zł 

Województwo 

Podkarpackie 

(drogi 

dojazdowe  

do pól) 

20 Bolestraszyce 

Przebudowa drogi 

gminnej na dz.  

Nr 752/144, 752/34 obr 

0002 Bolestraszyce 

poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni 

z mieszanek min. bit.  

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) w dwóch odcinkach: 

1. Długość 206 mb oraz 

szerokości 4,00 m wraz 

z wykonaniem poboczy 

obustronnych (szerokość 

25 cm) 

2. Długość 55 mb oraz 

szerokości 3,50 m wraz 

z wykonaniem poboczy 

obustronnych (szerokość 

25cm) 

oraz wykonaniem zjazdu, 

przepustu drogowego oraz 

105 263,97 zł  
 



barier ochronnych 

stalowych (32 metry) 

21 Bolestraszyce 

Przebudowa drogi 

gminnej na dz. 

nr 1400/9 obr 0002 

Bolestraszyce poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit. 

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na długości 164 mb 

oraz szerokości 3,00 mb 

wraz z wykonaniem 

zjazdów oraz poboczy 

obustronnych (szerokość 

25 cm) 

53 149,11 zł  
 

22 Bolestraszyce 

Przebudowa drogi 

gminnej na dz. 

nr 1383/2 obr 0002 

Bolestraszyce poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni 

z mieszanek min. bit. 

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na długości 63 mb 

oraz szerokości 2,50 mb 

wraz z wykonaniem zjazdu 

oraz poboczy obustronnych 

(szerokość 25 cm) 

21 758,97 zł  
 

22 Żurawica 

Przebudowa drogi 

gminnej na dz. 

nr 1562/11 obr 0009 

Żurawica poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit. 

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na łącznej długości 

101 mb oraz szerokości 

2,50 mb wraz z 

wykonaniem poboczy 

obustronnych (szerokość 25 

cm) 

42 675,13 zł  
 

23 Żurawica 

Przebudowa ulicy  

Dworskiej w m. 

Żurawica poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit. 

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na łącznej długości 

126 mb oraz szerokości 

2,50 mb wraz 

z uzupełnieniem poboczy 

oraz wykonaniem zjazdów 

26 696,81 zł  
 

24 Żurawica 

Przebudowa 

ul. Jastrzębiej w m. 

Żurawica poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit. 

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na łącznej długości 

183 mb oraz szerokości 

3,50 mb wraz z 

uzupełnieniem poboczy 

oraz wykonaniem zjazdów 

62 192,39 zł  
 

25 Żurawica 

Przebudowa drogi 

gminnej na dz. 1281 

obr 0009 w m. 

Żurawica poprzez 

wykonanie nawierzchni 

bitumicznej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit. 

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na łącznej długości 

40 mb oraz szerokości 3,00 

mb wraz z wykonaniem 

zjazdów i poboczy 

32 606,66 zł  
 



obustronnych (szerokość 

25 cm) 

26 Maćkowice 

Wykonanie 

utwardzenia części 

działek w m. 

Maćkowice nr 253  

i 254 wraz z montażem 

dwóch sztuk rur 

karbowanych i montaż 

przyczółków 

Wykonanie dolnej warstwy 

podbudowy kruszywem  

0-31,5 o łącznej grubości po 

zagęszczeniu 20 cm, 

wykonanie górnej warstwy 

podbudowy pospółką 

o łącznej grubości po 

zagęszczeniu 15 cm, 

montaż 2 rur karbowanych 

oraz montaż 2 sztuk 

przyczółków, wykonanie 

nawierzchni z płyt 

ażurowych 

44 976,12 zł   
 

27 Orzechowce 

Przebudowa chodnika 

przy drodze gminnej 

działka nr 878/44 od 

posesji 59  

w kierunku Czajkowa-

Orzechowce 

Przebudowa drogi poprzez 

budowę chodnika oraz 

kanalizacji deszczowej na 

długości 223,57 m 

35 017,62  zł   
 

28 Batycze 

Przebudowa drogi nr 

116605R w m. Batycze 

poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit. o 

łącznej grubości 8 cm (4+4) 

na łącznej długości 40 mb 

oraz szerokości 3,00 mb 

wraz z wykonaniem 

poboczy obustronnych 

(szerokość 50 cm) 

38 988,68 zł  
 

29 Buszkowice 

Przebudowa drogi  

nr ewid. 546, 294/85 

oraz 399/1 obręb 0003 

Buszkowice poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit.  

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na łącznej 

powierzchni 1029 m2 wraz 

z wykonaniem zjazdów do 

posesji 

90 223,59 zł  
 

30 Buszkowiczki 

Przebudowa drogi na 

dz. 181, 163, 229, 186 

obr 0004 poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit.  

o łącznej grubości 8 cm 

(4+4) na łącznej długości 

287 mb wraz z wykonaniem 

poboczy obustronnych 

(szerokość 50 cm) oraz 

regulacją studzienek 

kanalizacyjnych 

71 610,14 zł  
 

31 Maćkowice 

Przebudowa drogi na 

działce 1168 

obręb 0006  

w miejscowości 

Maćkowice poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min. bit na 

długości 250 m wraz 

z obustronnymi poboczami 

(szerokość 25 cm) 

57 379,76 zł  
 



32 Bolestraszyce 

Przebudowa drogi na 

dz. 761/45 obręb 0002  

w miejscowości 

Bolestraszyce poprzez 

wykonanie nawierzchni 

betonowej 

Wykonanie nawierzchni  

betonowej na długości ok. 

105 m i średniej szerokości 

3,0 mb  

10 000 zł  
 

33 Żurawica 

Modernizacja zjazdu 

przy ul. Kościuszki 

w Żurawicy 

Wykonanie modernizacji 

zjazdu (wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na 

zjeździe) 

22 500 zł  
 

34 Maćkowice 

Przebudowa drogi 

nr 116557R 

w miejscowości 

Maćkowice poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Długość 800mb, szerokość 

3 mb, nawierzchnia 

asfaltowa z poboczami,  

3 mijaki 

452 735,96 zł 111 244 zł 

Urząd 

Wojewódzki  

w Rzeszowie 

(FDS)  

35 Bolestraszyce 

Przebudowa drogi 

gminnej  

w miejscowości 

Bolestraszyce poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowo-betonowej na 

dz. 761/45 Huczek 

w kierunku drogi 

powiatowej 

Wykonanie nawierzchni 

z masy bit. Na dł. 299 mb  

i szer. 3,0 mb wraz  

z obustronnymi poboczami 

48 539,05 zł  
 

36 Kosienice 

Przebudowa drogi 

gminnej  

nr 116558R  

w m. Kosienice poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na długości 

619 mb, szerokości 3,00 mb 

oraz obustronnymi 

poboczami o szerokości 

0,75 mb (oraz dodatkowe 

zgodnie z protokołem 

konieczności) 

212 734,26 zł 269 246 zł 

Urząd 

Wojewódzki  

w Rzeszowie 

(FDS) 

37 Batycze 

Przebudowa odcinka 

drogi gminnej  

w m. Batycze poprzez  

wykonanie nawierzchni 

betonowej na działce  

o numerze ewid. 435, 

od posesji nr 21  

w kierunku posesji 

nr 20 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej o średniej 

długości 15 cm  

o szerokości około 3,3 m 

oraz długości ok 55 m 

10 726,65 zł  
 

38 Batycze 

gminnej w m. Batycze 

poprzez  wykonanie 

nawierzchni betonowej 

na działce o numerze 

ewid. 428, od drogi 

powiatowej w kierunku 

posesji nr 43 

Wykonanie nawierzchni 

betonowej o średniej 

długości 15 cm  

o szerokości około 2,8 m 

oraz długości ok. 90 m 

10 726,65 zł  
 

39 Maćkowice 

Wykonanie zjazdu 

drogowego na dz. 

1196/1  

Budowa zjazdu drogowego 

;rura przepustowa fi 500 – 

6 mb z prefabrykowanymi 

3 690 zł  
 



w miejscowości 

Maćkowice 

przyczółkami betonowymi 

i nawierzchnią z tłucznia 

40 Bolestraszyce 

Wykonanie zjazdu 

drogowego na dz. 

752/255  

w miejscowości 

Bolestraszyce 

Budowa zjazdu drogowego; 

rura przepustowa fi 500 – 

8 mb z prefabrykowanymi 

przyczółkami betonowymi 

i nawierzchnią z tłucznia 

4 305 zł  
 

41 Żurawica 

Przebudowa drogi 

gminnej  

nr 116572R  

w m. Żurawica poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej wraz z 

przebudową przepustu 

Inwestycja w trakcie 

realizacji 
592 131,25 zł  

 

42 Żurawica 

Przebudowa drogi 

gminnej  

nr 116571R w m. 

Żurawica poprzez 

umocnienie rowu 

Inwestycja w trakcie 

realizacji – zakup 

materiałów 

32 301,76 zł  
 

43 Żurawica 

Przebudowa wraz  

z rozbudową mostu 

przy ul. Słonecznej  

w m. Żurawica 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej 
19 188 zł  

 

44 Wyszatyce 

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116606R  

w m. Wyszatyce 

poprzez budowę 

chodnika wraz z 

kanalizacją deszczową 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej 
8 000 zł  

 

45 Żurawica 

Przebudowa drogi 

gminnej  ul. Sportowa, 

działka ewidencyjna 

477/62, poprzez 

wykonanie chodnika 

wzdłuż stadionu 

Inwestycja w trakcie 

realizacji – zakup 

materiałów 

22 999,10 zł  
 

46 Bolestraszyce 

Przebudowa drogi na 

dz. nr 752/214, 748/22, 

752/217 obr. 0002 

Bolestraszyce poprzez 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowej wraz 

odwodnieniem 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej 
12 792 zł  

 

47 Maćkowice  

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej na budowę 

zjazdu z drogi 

wojewódzkiej nr 881 na 

działkę nr 392 obręb 

0006 Maćkowice 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej 
8 203,50 zł  

 

48. Żurawica 

Budowa drogi 

wewnętrznej ul. 

Geodetów 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej 
20 000 zł  

 



49. Batycze 

Przebudowa drogi na 

dz. nr 419 obr. 0001 

Batycze poprzez 

wykonanie nawierzchni 

tłuczniowej 

Zakup materiałów do 

wykonania przedmiotowej 

inwestycji 

9 962,59 zł  
 

50 Bolestraszyce 

Budowa drogi 

wewnętrznej - 

Bolestraszyce 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej budowy drogi 

wraz z budową sieci 

kanalizacyjnej 

36 900,00 zł  
 

51 Żurawica 
Budowa mostu 

ul. Wyszyńskiego 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej 
4 624,80 zł  

 

SUMA 2 737 940,49 zł 462 490,00 zł 
 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

INWESTYCJE DROGOWE 2020 ROK – DROGI POWIATOWE 

(Inwestycje Powiatu Przemyskiego przy współfinansowaniu Gminy Żurawica) 

Lp. Miejscowość Nazwa zadania 

Wartość 

całkowita 

brutto 

(zł.) 

Kwota 

współfinansowania 

Gminy Żurawica 

1 Kosienice 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2099R Kosienice poprzez budowę 

chodnika w m. Kosienice  

19 900,00 zł 
9 950 zł 

2 Wyszatyce 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1820R poprzez budowę chodnika  

w m. Wyszatyce  

99 591,87 zł 
49 795,94 zł 

3 Orzechowce 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2107R poprzez budowę chodnika  

w m. Orzechowce (w kier. drogi 

wojewódzkiej) 

159 611,65 zł 
79 805,83 zł 

4 Wyszatyce 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1820R poprzez budowę chodnika  

m. Wyszatyce ( od sklepu GS  

w kierunku Bolestraszyc) – 

opracowanie dokumentacji projektowej 

19 500,00 zł 
9 750,00 zł 

5 Buszkowiczki 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1820R poprzez budowę chodnika  

w m. Buszkowiczki  – opracowanie 

dokumentacji projektowej 

19 500,00 zł 
9 750,00 zł 

6 Buszkowice 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1820R poprzez budowę chodnika  

w m. Buszkowice  

9 961,77 zł 
4 980,89zł 

7 Bolestraszyce 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1820R poprzez budowę chodnika  

w m. Bolestraszyce  

67 573,43 zł 
33 786,71 zł 

8 Wyszatyce 
Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1820R  
421 089,27 zł 

42 108,93 zł 

9 Buszkowiczki 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1820R Radymno-Przemyśl poprzez 

budowę chodnika w m. Buszkowiczki 

182 204,09 zł 
91 102,40 zł 



10 Żurawica 
Remont chodnika w ciągi DP2124  

w m. Żurawica (w sąsiedztwie JW.) 
109 005,68 zł 

54 502,84 zł 

RAZEM 1 107937,76 zł 385 533,54 zł 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

G. Gospodarka wodno-ściekowa 

Sieć Wodociągowa w Gminie Żurawica 

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2020 roku prowadził Zakład 

Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy z wykorzystaniem ujęć własnych w Wyszatycach 

i Orzechowcach oraz dzięki zakupom wody w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Przemyślu i w Zakładzie Usług Wodnych w Orłach. Poniższa tabela przedstawia ilości 

i wartości zakupu wody w PWiK Przemyśl. 

 

Zakupy wody w okresie I - XII 2020 r. w PWiK Przemyśl 
Tab.1 

Miesiąc Ilość wody w m3 Wartość netto Wartość brutto 

Styczeń 15412 46544,24 50267,78 

Luty 13377 53775,54 58077,58 

Marzec 16449 66124,98 71414,98 

Kwiecień 16324 65622,48 70872,28 

Maj 14647 58880,94 63591,42 

Czerwiec 17608 70784,16 76446,89 

Lipiec 17512 70398,24 76030,10 

Sierpień 16519 66406,38 71718,89 

Wrzesień 13957 56107,14 60595,71 

Październik 14941 60062,82 64867,85 

Listopad 15484 62245,68 67225,33 

Grudzień 16172 65011,44 70212,36 

Razem 188402 741964,04 801321,17 

Razem w 2019 r. 211 721 639 491,98 690 651,34 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

W roku 2020 r. dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kosienice i Maćkowice 

zakupiono w Gminnym Zakładzie Usług Wodnych w Orłach następujące ilości wody: 

 

Zakupy wody w okresie I - XII 2020 r. w GZUW w Orłach 
 

Miesiąc Ilość wody w m3 Wartość netto Wartość brutto 

styczeń- marzec 13280 49800,00 53784,00 

kwiecień - czerwiec 15162 56857,50 61406,10 

lipiec-wrzesień 12701 47628,75 51439,05 

październik-grudzień 11004 41265,00 44566,20 

Razem 52147 195551,25 211195,35 

Razem w 2019 r. 54 418 204 956,94 221 353,50 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 



W roku 2020 dla mieszkańców Wyszatyc, Bolestraszyc, Buszkowiczek, części Żurawicy, 

Batycz i Orzechowiec wydobywana była woda z ujęć własnych w następujących ilościach: 

 

Wydobycie wody z ujęć własnych w Wyszatycach i Orzechowcach 

Rok Ujęcie Wyszatyce w m3 Ujęcie Orzechowce w m3 

2020 137714,12 100234 

Ogółem wydobytej 

wody podziemnej 
237948,12 

Ilość wody zużytej na cele technologiczne w SUW Wyszatyce 16640,90 m3 

Rok Ujęcie Wyszatyce w m3 Ujęcie Orzechowce w m3 

2019 131 559,66 104 038,75 

Ogółem wydobytej 

wody podziemnej 
235598,41 

Ilość wody zużytej na cele technologiczne w SUW Wyszatyce 13 456,54 m3 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Łącznie ilość wody wyprodukowanej i zakupionej przez zakład dla zaspokojenia potrzeb 

zbiorowego zaopatrzenia i prowadzenia działalności przez zakład w 2020 roku wyniosła 

478497,12 m3 (w 2019 roku 501 737,12  m3). 

W 2020 roku zakład również prowadził hurtową sprzedaż wody dla Gminnego Zakładu 

Usług Wodnych w Orłach w ilości - 27620 m3 (w 2019 roku 28724,00 m3) na kwotę - 

103 575,00 zł netto (w 2019 roku 107 715,00 zł netto) oraz gminy Przemyśl dla miejscowości 

Ujkowice w ilości - 15666 m3 (w 2019 roku 15641 m3) na kwotę - 58747,50 zł netto (w 2019 

roku 58653,75 netto). 

 

Sprzedaż wody według miejscowości w gminie Żurawica w okresie I-XII 2020 r. 

kształtowała się następująco: 

Miejscowość Ilość wody w m3 Wartość netto Wartość brutto 

Ilość 

obsługiwanych 

przyłączy wody 

Ujęcie Wody 

Batycze 7416,00 31692,81 34193,28 86 
S.U.W 

Orzechowce 

Bolestraszyce 38920,58 169894,14 183387,96 462 
S.U.W. 

Wyszatyce 

Buszkowice 21542,00 94810,68 102285,18 235 
PWiK 

Sp. z o.o. 

w Przemyślu 

Buszkowiczki 23351,50 99887,70 107845,21 210 
S.U.W. 

Wyszatyce 

Kosienice 19409,00 83386,31 89960,10 225 
GZUW 

w Orłach 

Maćkowice 22747,00 101787,16 109690,26 231 
GZUW 

w Orłach 

Orzechowce 27185,00 117301,50 126568,08 278 
S.U.W 

Orzechowce 

Wyszatyce 30737,16 133917,79 144431,92 358 
S.U.W. 

Wyszatyce 

Żurawica 149099,23 659349,00 711349,69 1265 
PWiK 

Sp. z o.o. 

w Przemyślu 

Razem 340407,47 1 492 027,09 1 609 711,68 3350  

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 



 

Sprzedaż wody według miejscowości w gminie Żurawica w okresie I-XII 2019 r. 

kształtowała się następująco: 

Miejscowość Ilość wody w m3 Wartość netto Wartość brutto 

Ilość 

obsługiwanych 

przyłączy wody 

Ujęcie Wody 

Batycze 7 404,00 31 422,26 33 890,79 85 
S.U.W 

Orzechowce 

Bolestraszyce 42 749,68 188 900,17 203 751,78 452 
S.U.W. 

Wyszatyce 

Buszkowice 28 420,00 124 818,59 134 694,91 229 
PWiK Sp. z o.o. 

w Przemyślu  

Buszkowiczki 21 535,70 91 272,04 98 532,74 209 
S.U.W. 

Wyszatyce 

Kosienice 17 190,10 73 421,07 79 137,62 224 GZUW w Orłach 

Maćkowice 20 948,00 93 292,27 100 455,71 226 GZUW w Orłach 

Orzechowce 26 917,00 115 537,11 124 546,20 276 
S.U.W 

Orzechowce 

Wyszatyce 31 364,20 135 959,70 146 434,73 362 
S.U.W. 

Wyszatyce 

Żurawica 150 363,48 664 182,25 715 945,11 1 251 
PWiK Sp. z o.o. 

w Przemyślu 

Razem 346 892,16 1 518 805,46 1 637 389,59 3 314  

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

Eksploatacja SUW i sieci wodociągowych: 

 

Stacje Uzdatniania Wody 

SUW Wyszatyce 

Zakład eksploatuje 4 studnie głębinowe w Wyszatycach, z których woda po uzdatnieniu 

fizykochemicznym (filtry zamknięte pośpieszne) i bakteriologicznym zostaje rozprowadzana 

za pomocą sieci rozdzielczej do odbiorców w Wyszatycach, Bolestraszycach, Buszkowiczki 

części Żurawicy (ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, Wapowskiego, PKP Żurawica Rozrządowa 

i Osobowa budynek stacyjny). 

SUW Orzechowce: 

Zakład eksploatuje dwie studnie głębinowe które pozwalają zaopatrywać w wodę miejscowości 

Orzechowce , Batycze i część Żurawicy – Bażantarnia. 

Z ujęcia w Orzechowcach zakład prowadzi hurtową sprzedaż wody dla gminy  

Orły - m. Duńkowiczki i dla gminy Przemyśl - m. Ujkowice. 

Woda z ujęcia w SUW Orzechowce nie wymaga uzdatniania pod względem fizykochemicznym 

jest jedynie uzdatniana pod względem mikrobiologicznym. 

 

Sieci Wodociągowe 

Sieć Orzechowce 

Wiek sieci wodociągowej – sieć stalowa ok. 40 lat sieć z tworzyw sztucznych PVC 

ok. 30 lat. 

Informacje eksploatacyjne: 

1. Korozja rur stalowych Ø 100 biegnących z ujęcia na Barszczałówkę do zbiornika 

zasilającego Barszczałówkę i Bażantarnię, oraz hurtowo dostarczana woda do Gminy 

Orły. 



2. Brak zasuw miękko szczelnych na przyłączach do budynków z wyjątkiem nowo 

budowanych. 

3. Pompownia wody Barszczałówka– wymaga modernizacji. 

4. Montaż rejestratora przepływu siec Ujkowice. 

 

Sieć Żurawica  

Wiek sieci 20 – 23 lata typ sieci pierścieniowy wykonana z rur PVC o średnicach od Ø 90 do 

Ø 280. 

Problemy eksploatacyjne: 

1. Nie wystarczająca ilość studni pomiarowych na sieci, które umożliwiają 

monitorowanie ciśnienia oraz rozbioru wody w sieci, a tym samym możliwość szybkiego 

zlokalizowania awarii, co znacznie przyczynia się do zmniejsza strat wody, wysokie 

ciśnienie na wejściu powodujące degradację odcinków sieci. 

2. Brak zasuw miękko szczelnych na przyłączach z wyjątkiem nowych budynków 

uniemożliwia naprawy przyłączy bez zamykania dostaw wody dla większej ilości 

mieszkańców. 

3. Zamontowane rejestratory przepływu na sieci: stadion Żurawianka w kierunku  

ul. Marcina Króla, Żurawica cmentarz w kierunku Rozrządowa, ul. Ojca Św. Jana 

Pawła II 

 

Sieć Wyszatyce, Bolestraszyce 

Wiek sieci od 25 do 35 lat, wykonana z rur azbest, PVC, średnica od 90 do 250 mm, armatura 

żeliwo tj. łuki, trojaki, nawiertki, przyłącza w większości stalowe z wyjątkiem nowych. 

Problemy eksploatacyjne: 

1. Brak zasuw miękko szczelnych na przyłączach z wyjątkiem nowych budynków, co 

skutkuje że nie można dokonać wyczyszczenia indywidualnego przyłącza wody u 

Odbiorcy.  

2. Osady żelaza i manganu zalegające w sieci, spowodowane jakością wody przesyłanej, 

których osadzanie na przewodach wodociągowych powodowało wtórne 

zanieczyszczenie wody dostarczanej z S.U.W. Problem został częściowo 

wyeliminowany po czyszczeniu sieci. 

3. Niedostateczny stan przyłączy wodociągowych wykonanych w technologii 

nieakceptowalnej w obecnych warunkach. Należy liczyć się ze znacznym 

nasileniem awarii przyłączy i niezadowoleniem odbiorców z powodu konieczności 

ich wymiany na koszt odbiorców. 
Problemy z korozją przyłączy stalowych, skutkuje to dodatkowym wtórnym 

zanieczyszczeniem wody. 

 

Sieć Maćkowice, Kosienice 

Wiek sieci 25-30 lat wykonana z rur PVC o średnicy Ø 90 do 220 zasilana z ujęcia Gminy Orły 

- Wacławice 

Informacje eksploatacyjne: 

1. Materiał sieci wykazuje bardzo małą elastyczność co skutkuje częstymi pęknięciami 

i niekontrolowanym wypływem wody. Należy w trybie pilnym rozważyć konieczność 

wymiany sieci na rury wykonane z PE charakteryzujące się znacznie większą 

odpornością na pulsację ciśnienia oraz naciski zewnętrzne.  

2. Zakład Usług Wodnych w Orłach przy współpracy z ZWK zainstalował rejestrator 

przepływu na swoim ujęciu co umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych awarii. 

Do chwili obecnej kilkukrotnie „wychwycono” awarie sieci co znacznie zmniejszyło 

straty wody. 



3. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy wykonała studnię wodomierzową 

oraz zainstalował rejestrator przepływu i ciśnienia wody umożliwiający szybkie 

wykrywanie awarii na sieci dostarczającej wodę do miejscowości Kosienice. 

 

Zestawienie ilości sieci wodociągowej w miejscowościach: Wyszatyce, Bolestraszyce, 

Buszkowiczki, Buszkowice, Żurawica, Orzechowce, Batycze, Maćkowice, Kosienice 

Stan na dzień 31.12.2020 rok 

 

Miejscowość J. m. 
ø 250 

PVC 

ø 225 

azbesto-

cement 

ø 225 

PVC 

ø 160 

PVC 

 

ø 110 

PE 

ø 100 

PVC 

 

ø 90 

PE 

 
ø 80 

PVC 

ø 63 

PE 

ø 50 

PVC 

ø 40 

PVC 

ø 40 

PE 

ø 32 

PVC 

ø 25 

stal 

RAZEM 

mb 

Wyszatyce mb - 683 - 3 505 - 1 430 -  7 030 - 230 115 - 570 737 14 300 

Bolestraszyce 

(do końca za 
CPN) 

mb - - - 5 518 - 3 288 - 

 

8 385 - 526 434 - 1 130 471 19 752 

Buszkowiczki mb - - - - - 2 792 -  2 853 - 682 926 - 206 - 7 459 

Buszkowice mb 2 017 - - - - 656 263,5  4 827 - 996 906 - 215 - 9 617 

Żurawica mb 1 273 - 429 10 187 325,5 5 057 612  12 648 - 4 556 3 076 - 1 696 - 38 922 

Orzechowce mb - - - 1 580 - 3 145 485  11 898 360 328 240 310 409 297 18 567 

Batycze mb - - - - - 1 784 -  2 872 - - - - - 1 285 5 941 

Maćkowice mb - - 3 069 1 285 - 4 838 -  4 278 - 738 740 - 182 - 15 130 

Kosienice mb - - - 1 101 - 382 -  6 706 - 1 345 1 099 - 571 - 11 204 

RAZEM mb 3 290 683 3 498 23 176 325,5 23 372 1360,5 
 

61 497 360 9 401 7 536 310 4 979 2 790 142 578 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Zestawienie rejestratorów przepływu MacR6-W 

zamontowanych na sieci wodociągowej eksploatowanej przez zakład. 

 

Lp. Nazwa punktu pomiarowego Adres 

1. WW-1 Wyszatyce park Wyszatyce 149 

2. WW-4 Bolestraszyce 6 Bolestraszyce 6 

3. WW-5 Bolestraszyce 262 Bolestraszyce 262 kapliczka  

4. WŻ-1 PWIK Buszkowice Buszkowice 

5. WŻ-3 komora Stadion Żurawica ul. Sportowa 

6. WŻ-4 komora stadion Żurawica ul. Sportowa 

7. WŻ-2 pompownia wody Żurawia Żurawica ul. Żurawia 

8. WŻ-5 studzienka Oj. Św. Jana Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 

9. WŻ-6 Żurawica cmentarz Żurawica 

10. WO-2 SUW Orzechowce Batycze Orzechowce 

11. WO-4 pompownia Duńkowiczki Duńkowiczki 

12. GO-1 pompownia Maćkowice nr 1 Maćkowice 

13 WO-5 studzienka Ujkowice Orzechowce 

14. WO-3 pompownia Duńkowiczki Duńkowiczki 

15. WO-1 SUW Orzechowce Orzechowce 

16. GO-2 Studzienka Kosienice Kosienice 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 

 



Sieć Kanalizacyjna w Gminie Żurawca 

 

Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Żurawicy prowadzi zbiorowe odprowadzanie 

ścieków w oparciu o: 

1. Oczyszczalnie ścieków w Wyszatycach typu: „Hydowit SI 600” i „ZBW – BOS - ZZ 

– 200”. 

Problemy z gospodarką osadową – obecne zastosowane rozwiązanie to urządzenie 

typu Draimad przestarzałe technologicznie  mało wydajne w stosunku do ilości 

przyjmowanych ścieków. Konieczna jest modernizacja gospodarki osadów poprzez 

zastosowanie prasy do osadów wraz z urządzeniami towarzyszącym. 

Oczyszczalnia Hydrowit SI 600 przewidziany okres żywotności określony przez 

producenta to 20 lat. W związku z powyższym należy pilnie przystąpić do działań 

mających na celu budowę nowej oczyszczalni ścieków, ze względu na możliwość 

wystąpienia zagrożenia ekologicznego i brakiem możliwości odbioru ścieków 

z m. Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Wyszatyce. 

W 2019 roku przeprowadzono remont oczyszczalni obejmujący wymianę systemu 

napowietrzania reaktora, wymianę skorodowanych części orurowana reaktora, montaż 

zasuw nożowych w komorze rozdzielczej szt. 12. 

2. Oczyszczalnię ścieków w Orzechowcach. 
W 2018 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków. 

Występuje okresowo przekraczanie dopuszczalnych ilości przepływu ścieków 

spowodowanych nieszczelnością sieci i przesiąkanie wód gruntowych i opadowych. 

3. Oczyszczalnię ścieków w Żurawicy typu SBR - główne problemy nękające 

oczyszczalnię dotyczą zużywającego się osprzętu oczyszczalni, co powoduje 

konieczności wykonania na bieżąco prac naprawczych urządzeń tj. dekanterów, 

urządzenia HUBER, agregatu, prasy do osadów. 

4. Sieć kanalizacyjną gminną (grawitacyjna + tłoczna) o długości 131,6 km. 

zapewniającą odbiór ścieków od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

oraz obiektów takich jak placówki opiekuńczo-oświatowe, punkty handlowo-usługowe, 

zakłady przemysłowe, budynki gminne. Ilość istniejących przyłączy kanalizacyjnych 

wynosi 2 786 z czego w poszczególnych miejscowościach: 

 

Zestawienie sieć kanalizacyjnej w Gminie Żurawica 

Lp. Miejscowość Ilość przyłączy Ilość przepompowni Długość sieci 

1. Żurawica 1 165 12  

2. Wyszatyce 309 3  

3. Orzechowce 244 4  

4. Bolestraszyce 439 10  

5. Buszkowice 229 4 Grawitacyjna 8326 m 

Tłoczna 2445 

6.  Buszkowiczki 199 3 Grawitacyjna 7123 

Tłoczna 1696 m 

7. Batycze 68   



8. Kosienice 102 2 Grawitacyjna 7613 m 

Tłoczna 2308 m 

9. Maćkowice 31 3 Grawitacyjna 5297 m 

Tłoczna 822 m  

10. Razem 2 786 41 131,6 km 

11. Razem w 2019 r. 2 758 41 131,4 km 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Charakterystyka oczyszczalni ścieków 

Lp. 
Oczyszczalnia-

lokalizacja 
Typ 

Przepływ Q 

[m3/dobę] 

wg. 
pozwolenia 

wodnoprawnego 

Ilość roczna 

ścieków 

dopływających do 
oczyszczalni 

[m3/rok] 

Ilość roczna 

ścieków bez wód 

opadowych i 
infiltracyjnych 

[m3/rok] 

% obciążenie 

oczyszczalni 

ściekami 
komunalnymi 

 

Ilość 

obsługiwanych 

przyłączy 
kanalizacyjnyc

h 

1 Żurawica SBR 981 201 503 154 277,78 77% 1219 

2 Wyszatyce 

Hydrovit 

SI 600 

800 194 099 113 706,84 59% 1143 ZBW-

BOS-ZZ-

200 

3 
Orzechowc

e 

COMA-
TEC CT 

17/225-2/p 
450 80 135 40 788,20 51% 424 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Charakterystyka sieci i problemy eksploatacyjne: 

 

A. Sieć Wyszatyce, Bolestraszyce: 

Wiek 25 lat, wykonana z rur PVC średnica ø od 160 do 400. Studzienki i przepompownie 

betonowe i stalowe, liczba przepompowni 16. Problemy eksploatacyjne: 

- nieszczelność sieci i studzienek co powoduje przedostawanie się wody gruntowej 

i opadowej do kanalizacji, 

- korozja osprzętu przepompowni wykonanego z rur stalowych i żeliwnych. 

- korozja zbiorników przepompowni - najpilniejsze prace do wykonania to modernizacja 

przepompowni  nr 6, 7, 8 w miejscowości Bolestraszyce. Prace powinny objąć wymianę 

zużytych elementów armatury, montaż zbiornika przepompowni z polimerobetonu 

(wkład do istniejącego zbiornika stalowego). Nie wykonanie tych prac może skutkować 

brakiem możliwości odbioru ścieków od mieszkańców. 

Szacowany koszt prac to od 100 do 120 tys. zł./na jedną przepompownię. 

 

B. Sieć Orzechowce: 

Wiek 25 lat studzienki kanalizacyjne betonowe, sieć wykonana z rur PVC ø od 160 do 300 

liczba przepompowni 3. Problemy eksploatacyjne to w okresach zmożonych opadów lub 

roztopów następują okresowe dobowe przekroczenia ilości ścieków przyjmowanych przez 

oczyszczalnię określone w pozwoleniu wodnoprawnym na 450m³/doba. Rozpoczęto prace 

uszczelniające siec oraz studzienki kanalizacyjne, uszczelniono odcinek długości 660 m. 

i 14 studzienek. W 2020 roku wykonano z środków finansowych Gminy Żurawica kolejne 

uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Orzechowce o średnicy ø 300 mm  

i długości 360 mb. 

 



C. Sieć Żurawica: 

Wiek 7- 25 lat. Budowana od roku 1992 ostatnie odcinki w 2009 rok. Średnice ø od 160 do 

400, liczba przepompowni 10, studzienki betonowe i PVC. 

Wykonano remont przepompowni nr 11 w zakresie obejmującym wymianę 

skorodowanych elementów. 
D. Sieć Buszkowiczki i Buszkowice: 

Wybudowana i oddana do użytku sieć w 2010 roku. Całość wykonana z PVC, PE. Ilość 

przepompowni 7. W Buszkowiczkach problemy eksploatacyjne na przepompowni nr 20 

z powodu płytkiego zbiornika co powoduje zalewanie ciągu. 

 

 

W roku 2020 roku odebrano od klientów następujące ilości ścieków: 

Miejscowość Ilość ścieków w m3 Koszt netto Koszt brutto 

Batycze 6450,00 29209,32 31518,79 

Bolestraszyce 41117,52 187264,40 202167,50 

Buszkowice 23644,39 107522,69 116038,27 

Buszkowiczki 23772,60 107670,80 116255,77 

Kosienice 8530,00 38713,01 41750,20 

Maćkowice 2373,00 10812,80 11667,05 

Orzechowce 25359,20 114862,25 123956,94 

Ujkowice 279,00 1262,50 1363,50 

Wyszatyce 28206,34 128051,21 138131,51 

Żurawica 145691,26 663005,53 715432,34 

Razem 305423,31 1 388 374,51 1 498 281,87 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

W roku 2019 roku odebrano od klientów następujące ilości ścieków: 

Miejscowość Ilość ścieków w m3 Wartość netto Wartość brutto 

Batycze 6 274,00 28 354,85 30 588,53 

Bolestraszyce 46 061,84 20 9834,64 226 401,05 

Buszkowice 22 863,00 103 784,20 112 001,28 

Buszkowiczki 21 996,25 99 383,56 107 299,37 

Kosienice 7 606,69 34 478,73 37 113,70 

Maćkowice 2 078,00 9 447,88 10 188,80 

Orzechowce 25 389,00 114 805,34 123 793,38 

Ujkowice 299,00 1 349,90 1 457,87 

Wyszatyce 28 907,96 131 146,41 141 303,16 

Żurawica 147 485,37 670 490,35 723 007,24 

Razem 308 961,11 1 403 075,86 1 513 154,38 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

W 2020 r. na stacji zlewczej ścieków dowożonych znajdującej się na Oczyszczalni ścieków 

w Żurawicy odebrano 3 349,507 m3 ścieków na łączną kwotę - 15 966,23 zł netto. 

W 2019 r. na stacji zlewczej ścieków dowożonych znajdującej się na Oczyszczalni ścieków 

w Żurawicy odebrano - 3 389,533 m3 ścieków na łączną kwotę - 15902,07 zł netto. 

 

 



Prace wykonane przez Zakład ze środków własnych i Gminy 

oraz usługi na rzecz Gminy w 2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

Awarie urządzeń i sieci 

W omawianym okresie działalności zakładu nie ominęły również awarie, które są 

bolączką mocno wyeksploatowanej infrastruktury. Awarie zostały usunięte siłami własnymi 

zakładu, a teren w przypadku prowadzenia prac ziemnych przywrócony został do stanu sprzed 

awarii.  

 

Tabela przedstawia zestawienie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych usuniętych 

przez zakład w ciągu 2020 roku. 
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Wymiana 

wodomierzy oraz 

montaż nowych 
126 46 26 58 9 90 19 26 12 412 

Wymiana nawiertek 

i awarie na 

przyłączach 
2 8 5 3 4 2 1 4 2 31 

Awarie na 

wodociągu ø80 do 

ø100 
3 3 5 2 2 1 1 3 2 22 

Lokalizacja Zakres Koszt netto Uwagi 
Uszczelnienie sieci 

kanalizacyjnej Ø300, 

360 mb. w m. 

Orzechowce 

Rękaw z włókna 

szklanego nasączony 

żywicą. 

Środki Gminy 

Żurawica 

292 248 brutto zł 

 

Wyłonienie 

wykonawcy w 

drodze przetargu 

Wykonane instalacji 

fotowoltaicznej  

 

Oczyszczalnia 

Orzechowce 

 

Koszt 129 000 zł 

netto 

Dotacja  Gminy 

Żurawica 100 000 zł 

netto 

Środki ZWK 

Żurawica 29 000 zł 

netto 

Zapytania 

ofertowe 

wyłonienie 

wykonawcy 

Santrans 

Przeworsk 

Usługa koparka 464 mth. 45 472 zł  

Usługa ciągnik 583,0 mth. 60 808,14 zł  



Awarie na 

wodociągu ø150 do 

ø250 
2 2 - 2 2 - - 2 - 10 

Awarie hydroforni i 

pomp wody 
4 1 6 - 10 - - - - 21 

Awarie na sieci 

kanalizacyjnej 

udrażnianie 
55 24 17 26 4 14 11 1 1 153 

Awarie 

przepompowni 

ścieków i 

oczyszczalni ścieków 

21 16 27 39 4 69 54 6 3 239 

Naprawa pomp 

ściekowych 
5 4 6 19 - 13 15 - 1 63 

Wymiana hydrantów - - 1 3 - 2 2 1 - 9 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 

Reklamacje i wnioski od klientów zakładu 

 

 W roku 2020 wpłynęło bezpośrednio do siedziby zakładu 7 reklamacji.  

 Pierwsza dotyczyła naliczenia ilości ścieków z budynku, który był podłączony do sieci 

kanalizacyjnej natomiast korzystanie z sieci po zamieszkaniu w nim nie zostało zgłoszone przez 

Odbiorcę. Reklamację rozpatrzono negatywnie. 

 Druga reklamacja dotyczyła wystawionych Faktur VAT przez ZWK w Żurawicy na 

podstawie spodziewanych wskazań wodomierzy w związku z zagrożeniem epidemią 

koronawirusa. Reklamację rozpatrzono pozytywnie, Odbiorcy wystawiono odpowiednią 

Fakturę VAT oraz korektę Faktury VAT rozliczającą zużycie ilości wody i odprowadzonych  

ścieków na podstawie rzeczywistych wskazań wodomierzy zainstalowanych w jego budynku. 

Kolejna reklamacja dotyczyła, braku wykonywania odczytów przez Inkasenta i powstałym  

w związku z tym dłuższym okresem rozliczeniowym. Odbiorca został poinformowany  

o możliwości podawania wskazań wodomierzy poprzez email oraz telefonicznie. Dodatkowo 

na jego prośbę przedstawiono odczyty wodomierzy oraz rozliczenia jego wpłat za okres, który 

wnioskował. Wniesiono także reklamację zawyżonego wskazania wodomierza powstałego na 

skutek uszkodzenia zaworu zwrotnego na instalacji Odbiorcy. Reklamację rozpatrzono 

pozytywnie i reklamowany okres rozliczeniowy rozliczono na podstawie średniego zużycia  

w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem awarii.    

 Ponadto wniesiono 3 reklamacje dotyczące naliczenia opłat za odprowadzane ścieki 

spowodowane awariami instalacji wewnętrznych położonych za wodomierzem głównym 

i wyciekami wody, które  nie trafiły bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej. Rozpatrzono 

pozytywnie 3 złożone wnioski Odbiorców i dokonano odpowiednich korekt faktur VAT 

 

 

 

 

 

 

 



ROZBICIE JEDNOSTKOWE KOSZTÓW ZWK w ŻURAWICY 

W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZA ROK OBRACHUNKOWY 

 od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 Woda Ścieki 
Usługi 

komunalne 

1. Wynagrodzenia z narzutami 755 287,97 755 286,06 45 200,58 

2. Świadczenia na rzecz pracowników 40 051,42 41 756,36 1 186,70 

A. ZFŚS 17 229,72 18 263,21 775,13 

B. Odzież BHP 6 753,73 6 684,48 44,95 

C. Środki czystości 1 447,96 2 490,74 366,62 

D. Inne 14 620,01 14 317,93 0,00 

3. Materiały i wyposażenie 131 812,75 142 368,29 21 794,82 
A. Materiały biurowe, znaczki, 

środki czystości, awarie, inne 
73 218,25 86 770,66 2 288,14 

B. Wodomierze, plomby 20 090,60 14 320,61 0,00 
C. Wyposażenie, drobny sprzęt 4 443,57 3 467,90 92,00 

D. Paliwo 23 210,90 27 916,11 19 392,68 

E. Pozostałe 10 849,43 9 893,01 22,00 

4. Energia 1 063 282,16 405 240,21 0,00 

A. Elektryczna 109 607,18 398 830,74 0,00 

B. Gaz 6 409,54 6 409,47 0,00 
C. Woda 947 265,44 0,00 0,00 

5. Usługi remontowe 16 941,27 98 686,06 0,00 

A. Remonty przepompowni 0,00 23 955,47  0,00 
B. Naprawy różne - pomp, 

dmuchaw, samochodów 
16 941,27 74 730,59 0,00 

6. Usługi pozostałe 91 893,02 178 840,68 3 296,44 

A. Nadzór nad programem „Etobres” 10 522,99 10 450,87 0,00 
B. Opłaty pocztowe, bankowe, 

kurierskie 
9 957,08 12 423,41 19,68 

C. Transportowe 1 175,75 1 032,68 770,00 

D. Opłaty telekomunikacyjne 11 029,85 5 536,69 723,25 

E. Ekspertyzy, opinie, analizy 9 107,85 17 858,47 0,00 

F. Pozostałe 50 099,50 131 538,56 1 783,51 

7. Podatki i opłaty 19 533,00 33 702,00 0,00 

A. Opłata za korzystanie ze środo. 19 533,00 33 702,00 0,00 

8. Pozostałe koszty 13 362,09 14 359,40 0,00 

A. Podróże służbowe 1 569,87 1 569,93 0,00 

B. Różne opłaty i składki 11 792,22 12 789,47 0,00 

9. Odpisy amortyzacyjne 49 000,31 100 415,15 47 498,49 

Razem 2 181 163,99 1 770 654,21 118 977,03 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 

 

 

 

 



Przychody Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 Woda Ścieki 
Usługi 

komunalne 

1. Sprzedaż netto zł 1 654 349,59 1 404 340,74 - 

2. Opłata abonamentowa netto 164 000,09 148 169,25 - 

3. Pozostałe wpływy 27 784,65 27 784,65 60 808,14- ciągnik 

4. Dopłata do taryf zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
362 949,30 0,00  

Suma 2 209 083,63 1 580 294,64 60 808,14 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Strata z podstawowej działalności zakładu na dzień 31.12.2020r. – 220 608,82 zł. 

 

Zatrudnienie 

Stan zatrudnienia w zakładzie – umowa o pracę na koniec 2020 roku wynosił 22 osoby  w tym, 

jedna osoba przebywała na urlopie bezpłatnym. 

Umowa zlecenie - 1 osoba  

 

Struktura zatrudnienia: 

Kierownik zakładu   - 1 etat 

Księgowość   - 2 etaty 

Dział technologiczny  - 6 etatów 

Dział obsługi i eksploatacji  - 9 etatów 

Dział komunalny   - 1 etat 

Inkasenci   - 2 etaty 

Pracownik gospodarczy -1 etat 

 

Informacje dotycząca odbiorców usług 

 

W roku 2020 podpisano umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 

z odbiorcami usług, którzy w sumie wykonali indywidualnie 36 nowych przyłączy 

wodociągowych i 28 nowe przyłącza kanalizacyjne, uzgodniono 43 dokumentacji projektów 

przyłączy, wydano 93 warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej, oraz 21 zapewnień świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

W roku 2019 podpisano umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 

z odbiorcami usług, którzy w sumie wykonali indywidualnie 29 nowych przyłączy 

wodociągowych i 36 nowych przyłączy kanalizacyjnych, uzgodniono 47 dokumentacji 

projektów przyłączy, wydano 85 warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo - 

kanalizacyjnej, oraz 18  zapewnień świadczenia usług wodociągowo - kanalizacyjnych. 

 

Struktura cen wody i ścieków oraz stawek opłat abonamentowych w 2020 roku.  

WODA 

Sprzedaż detaliczna 1m3: 

W okresie od 01.01.2020 r. do 11.05.2020 r. 

Grupa I - 4,24 zł netto - 4,58 zł brutto (z uwzględnieniem dopłaty z budżetu Gminy 

Żurawica wysokości 1,17 zł do 1m3, cena wg. taryfy 5,41 zł), 

Grupa II - 5,64 zł netto - 6,09 zł brutto. 

W okresie od 12.05.2020 r. do 31.12.2020 r. 



Grupa I - 4,27 zł netto - 4,61 zł brutto (z uwzględnieniem dopłaty z budżetu Gminy 

Żurawica wysokości 1,17 zł do 1m3, cena wg. taryfy 5,44 zł), 

Grupa II - 5,68 zł netto - 6,13 zł brutto. 

ŚCIEKI 

Cena 1m3 odprowadzanych ścieków: 

W okresie od 01.01.2020 r. do 11.05.2020 r. 

Grupa I - 4,52 zł netto - 4,88 zł brutto 

Grupa II - 4,76 zł netto - 5,14 zł brutto 

 

W okresie od 12.05.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Grupa I - 4,53 zł netto - 4,89 zł brutto 

Grupa II - 4,77 zł netto - 5,15 zł brutto 

 

 

Stawki opłat abonamentowych w okresie od 01.01.2020 r. do 11.05.2020 r dla 

dostarczania wody 

 

 

Taryfowa grupa 

Odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

opłat (zł/m-c) 

Grupa I 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

3,77 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,59 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazań 

wodomierza lokalowego 

2,43 

Grupa II 
Stawka opłaty 

abonamentowej 
7,07 

 

 

 

 

 

 



Stawki opłat abonamentowych w okresie od 12.05.2020 r. do 31.12.2020 r dla 

dostarczania wody 

 

Taryfowa grupa 

Odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

opłat (zł/m-c) 

Grupa I 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

3,84 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,62 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazań 

wodomierza lokalowego 

2,48 

Grupa II 
Stawka opłaty 

abonamentowej 
7,16 

 

Stawki opłat abonamentowych w okresie od 01.01.2020 r. do 11.05.2020 r dla 

odprowadzania ścieków 

 

Taryfowa  grupa 

Odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

opłat (zł/m-c) 

Grupa I 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

4,11 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,90 



Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazań 

wodomierza lokalowego 

2,49 

Grupa II 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

9,90 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

8,69 

 

Stawki opłat abonamentowych w okresie od 12.05.2020 r. do 31.12.2020 r dla 

odprowadzania ścieków 

 

Taryfowa grupa 

Odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

opłat (zł/m-c) 

Grupa I 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

4,17 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,91 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazań 

wodomierza lokalowego 

2,61 

Grupa II 
Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych na 

10,08 



podstawie wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

8,82 

 

Struktura cen wody i ścieków w 2019 roku.  

WODA 

Sprzedaż detaliczna 1m3: 

W okresie od 01.01.2019 r. do 11.05.2019 r. 

Grupa I - 4,20 zł netto - 4,54 zł brutto (z uwzględnieniem dopłaty z budżetu Gminy 

Żurawica wysokości 1,17 zł do 1m3, cena wg. taryfy 5,37 zł), 

Grupa II - 5,60 zł netto - 6,05 zł brutto. 

W okresie od 12.05.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Grupa I - 4,24 zł netto - 4,58 zł brutto (z uwzględnieniem dopłaty z budżetu Gminy 

Żurawica wysokości 1,17 zł do 1m3, cena wg. taryfy 5,41 zł), 

Grupa II - 5,64 zł netto - 6,09 zł brutto. 

ŚCIEKI 

Cena 1m3 odprowadzanych ścieków: 

W okresie od 01.01.2019 r. do 11.05.2019 r. 

Grupa I - 4,51zł netto - 4,87 zł brutto 

Grupa II - 4,75 zł netto - 5,13 zł brutto 

       W okresie od 12.05.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Grupa I - 4,52 zł netto - 4,88 zł brutto 

Grupa II - 4,76 zł netto - 5,14 zł brutto 

 

Stawki opłat abonamentowych w okresie od 01.01.2019 r. do 11.05.2019 r dla 

dostarczania wody 

 

Taryfowa grupa 

Odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

opłat (zł/m-c) 

Grupa I 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

3,74 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,57 



Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazań 

wodomierza lokalowego 

2,40 

Grupa II 
Stawka opłaty 

abonamentowej 
7,02 

 

Stawki opłat abonamentowych w okresie od 12.05.2019 r. do 31.12.2019 r dla 

dostarczania wody 

 

Taryfowa grupa 

Odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

opłat (zł/m-c) 

Grupa I 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

3,77 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,59 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazań 

wodomierza lokalowego 

2,43 

Grupa II 
Stawka opłaty 

abonamentowej 
7,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stawki opłat abonamentowych w okresie od 01.01.2019 r. do 11.05.2019 r dla 

odprowadzania ścieków 

 

Taryfowa  grupa 

Odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

opłat (zł/m-c) 

Grupa I 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

4,07 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,86 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazań 

wodomierza lokalowego 

2,46 

Grupa II 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

9,72 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

8,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stawki opłat abonamentowych w okresie od 12.05.2019 r. do 31.12.2019 r dla 

odprowadzania ścieków 

 

Taryfowa  grupa 

Odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 

opłat (zł/m-c) 

Grupa I 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

4,11 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,90 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

Odbiorców rozliczanych na 

podstawie wskazań 

wodomierza lokalowego 

2,49 

Grupa II 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych na 

podstawie wodomierza 

głównego 

9,90 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

odbiorców rozliczanych na 

podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody 

8,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. Oświetlenie na terenie Gminy Żurawica 
 

INWESTYCJE OŚWIETLENIE 2020 ROK  

Lp. Miejscowość Nazwa zadania Opis zadania 

Koszt całkowita 

brutto 

(zł.) 

1 Orzechowce 

Oświetlenie uliczne  

w miejscowości Orzechowce na 

terenie działek 5/8, 866 obręb 0007 

Orzechowce 

Oświetlenie kablowe; słupy  

z oprawami oświetlenia Led- 9 

szt. 

37 576,11 zł 

2 Kosienice 

Oświetlenie uliczne  

w miejscowości Kosienice na 

terenie działek 1172, 868/3, 1041, 

871, 1174, 886/4 obręb 0005 

Kosienice 

Oświetlenie drogowe 

napowietrzne; słupy z oprawami 

oświetlenia Led- 7 szt. 
17 237,09 zł 

3 Bolestraszyce 

Oświetlenie uliczne w 

miejscowości Bolestraszyce na 

terenie działek 761/45, 761/46, 

1400/5, 839/1 obręb 0002 

Bolestraszyce 

Oświetlenie uliczne 

napowietrzno-kablowe; słupy  

z oprawami oświetlenia Led- 4 

szt., oprawy oświetleniowe Led 

na istniejących słupach – 5 szt. 

30 756,40 zł 

4 Żurawica 

Budowa oświetlenia ulicznego 

napowietrznego w ciągu drogi 

publicznej ulicy Kolejowej  

w m. Żurawica na działkach nr 

ewid. 1316/478, 1316/463, 

1316/464, 1316/194 obręb 

Bolestraszyce 

Budowa na istniejącym słupie 

9/28/2 na dz. 1316/194 obr 

Bolestraszyce, instalacja 

napowietrzna- bud. 7 stanowisk 

słupowych + oprawa 

oświetleniowa na słupie 9/28/2, 

oprawy oświetleniowe LED 

50W, słupy betonowe 

31 732,88 zł 

5 Wyszatyce 

Budowa oświetlenia ulicznego  

w m. Wyszatyce na działkach nr 

ewid. 912, 983 i 909/1 obręb 0008 

Wyszatyce 

Włączenie na istniejącym słupie 

na dz. 909/1, przejście linią 

kablową pod drogą na dz. 912 – 

budowa 6 szt. stanowisk 

słupowych na dz. 912, 983, 

oprawy oświetleniowe LED 

50W, słupy betonowe 

19 792, 19 zł 

 

6 Żurawica 

Budowa oświetlenia ulicznego  

w m. Żurawica przy ul. Bażantowa 

– dz. nr 1932/1 i 1283/4 

Przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej przy ul. Bażantowa 

– dz. 1283/4 

Budowa napowietrznej linii 

oświetleniowej oświetlenia 

ulicznego wraz z żerdziem 

wirowanym oraz montażem 

oprawy oświetleniowej typu 

LED 

4 551, 38 zł 

7 Buszkowice 

Budowa  oświetlenia na terenie 

gminy Żurawica w miejscowości 

Buszkowice-Przerwa - Buszkowice 

Wykonanie oświetlenia 

ulicznego w m. Buszkowice-

Przerwa, budowa linii 

napowietrznej oraz kablowej, 

montaż słupów 8 sztuk z 

oprawami oświetleniowymi 

oraz wymiana opraw 8 sztuk  

na istniejących slupach 

35 804,61 zł 

8 
Gmina 

Żurawica 

Dostawa opraw oświetleniowych 

LED 

Dostawa wraz z montażem 

lamp oświetlenia ulicznego 
275 567,81 zł 



Wymiana oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Żurawica na 

technologie LED 

Dostawa wysięgników i uchwytów 

do wysięgników 

marki LEDOLUX PIKE J DOB 

typ 4-S (drogi gminne) o mocy 

35W, 50W oraz 70W. 

Dostawa wysięgników 

oświetlenia drogowego  

o dł. 2m, 2,5m, dostawa 

uchwytów do wysięgników na 

słup ŻN, dostawa uchwytów do 

wysięgników na słup typu E, 

Wymiana 113 sztuk opraw 

oświetleniowych na oprawy 

typu LED o mocy 50W 

 

9 Żurawica 

Budowa oświetlenia ulicznego  

w m. Żurawica przy  

ul. Wyszyńskiego i Kasztanowej –  

dz. nr 1184/2, 1189/3, 1191/5, 

1183, 251/5 i 258/11 

Budowa oświetlenia 

napowietrznego, tj. budowa linii 

elektroenergetycznej 0,4kV 
22 342,51 zł 

10 Wyszatyce 

Oświetlenie uliczne  

w miejscowości Wyszatyce na 

terenie działek 1207 obręb 0008 

Wyszatyce ( Osiedle Zacisze ) 

Oświetlenie kablowe ziemne; 

słupy z oprawami oświetlenia 

LED – 7 szt. 
33 965,07 zł 

11 Żurawica 
Wykonanie oświetlenie  

w m. Żurawica ul. Witosa/Rataja 

Budowa oświetlenia 

napowietrznego – 1 słup oraz 2 

oprawy Led 

3 951,42 zł 

 

RAZEM 
513 277,47 zł 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

I. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żurawica został pierwotnie przyjęty 

uchwałą Nr  XIV/83/15 Rady Gminy Żurawica z dnia 4 grudnia 2015 r. 
(http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_12/BIPF526EFBE485F6FZ/U_XIV_83_15.pdf) 

Obecnie obowiązującym aktem jest zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Żurawica, uchwałą Nr XXVI/167/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 22 września 

2016 r, (http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_10/BIPF53DEF87A80A4DZ/XXVI_167_16.pdf) oraz 

uchwałą Nr XXIX/217/17 Rady Gminy Żurawica z dnia 2 marca 2017 r. 

(http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_03/BIPF54AC0C3333A25Z/XXXIV_217_17.pdf) . 

 

Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych 

poprzez wyznaczone dla Gminy Żurawica cele. 

Celem strategicznym PGN jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 80% 

poziomu z roku bazowego. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia 

zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy zakłada: 

1. redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu 

z roku1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji – w przypadku Gminy 

Żurawica (2014 r.) zaplanowano spadek o ok. 29,20% (czyli 25 371,44 Mg CO2) – 

z poziomu 85 015,37MgCO2 w 2014 r. do 59 643,93 Mg CO2 w 2020 r. 

2. zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym 

zużyciu energii (w przypadku Polski 15%) – z uwagi na niski udział energii 

http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_12/BIPF526EFBE485F6FZ/U_XIV_83_15.pdf
http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_03/BIPF54AC0C3333A25Z/XXXIV_217_17.pdf


odnawialnej w strukturze użytkowanych paliw w Gminie Żurawica, przewiduje się 

w okresie 2015-2020 wzrost udziału alternatywnych źródeł energii w ogólnym 

bilansie nośników energii o 2-5% – w przypadku Gminy Żurawica zaplanowano 

wzrost o ok. 2,70% (czyli o 1 715MWh/rok) do roku 2020, (2014 r.) poziom ten jest 

63 499,15 MWh/rok, a w 2020 wyniesie 65 214,15 MWh/rok, 

3. redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok, 

czyli podniesienie efektywności energetycznej - w przypadku Gminy Żurawica 

(2014 r.) zaplanowano spadek o 111 033,89 MWh, czyli o około 29,84 %, z poziomu 

380 215,78MWh w 2014 r. do 269 181,89 MWh w 2020 r. 

Zatem główny cel strategiczny można określić jako: Poprawa jakości życia 

mieszkańców Gminy Żurawica poprzez trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 

następujący bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną. 

Dla skutecznej realizacji celów wybrano następujące priorytetowe obszary działań, 

które charakteryzują się największym potencjałem ograniczania emisji: 

 Gminne jednostki organizacyjne - jest to obszar istotny ze względu na łatwość 

implementacji działań oraz znaczenie w propagowaniu działań i postaw wśród mieszkańców 

Gminy (urząd i jednostki podległe powinny być przykładem i wzorem do 

naśladowania).Europejskie dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej podkreślają 

wzorcową rolę sektora publicznego w tym zakresie. 

 Mieszkalnictwo – jest to obszar, na który władze Gminy mają istotny wpływ 

(zwłaszcza zasób budynków komunalnych) - szczególnie poprzez prowadzenie działań 

podnoszących świadomość korzystania z energii, a także wprowadzanie systemów zachęt 

finansowych. Mieszkalnictwo cechuje się bardzo dużym potencjałem redukcji emisji. 

 Transport - jest kluczowym obszarem działalności ze względu na jeden 

z największych udziałów w emisji z obszaru gminy. Intensywny, dotychczasowy 

i prognozowany, wzrost liczby pojazdów i natężenia ruchu (szczególnie na drodze tranzytowej) 

wymaga od władz Gminy działań w celu minimalizacji jego wpływu na środowisko i klimat, 

np. poprzez poprawienie stanu technicznego dróg. 

Cele szczegółowe stanowią podstawę do definiowania poszczególnych obszarów 

interwencji, jednocześnie oddziałując na strukturę działań określonych w tych obszarach. 

Cele szczegółowe stanowią podstawę do definiowania poszczególnych obszarów 

interwencji, jednocześnie oddziałując na strukturę działań określonych w tych obszarach: 

1. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Żurawica. 

2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym 

Gminy Żurawica. 

3. Wysoka efektywność wytwarzania ,dystrybucji i wykorzystania energii. 

4. Wzorcowa rola Gminy Żurawica w wypełnianiu obowiązku redukcji zużycia energii 

finalnej w jednostkach sektora publicznego. 

5. Kształtowanie proekologicznych postaw społeczności lokalnej oraz promocja 

rozwiązań ekologicznych w energetyce prowadzących do redukcji zużycia energii finalnej. 

 

W 2019 roku opracowania programu dofinansowania wymiany pieców na paliwo stałe. 

W wyniku jego realizacji podpisano 32 umów na dofinansowanie wymiany pieców, a kwota 

wypłaconej dotacji wyniosła 151 553,42 zł. 

 

 

 

 



J. Program ochrony środowiska  

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żurawica na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024 r. 
(http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_04/BIPF54E378CC62702Z/XXXVI_239_17.

pdf) 

 

W roku 2020 największymi inwestycjami służącymi ochronie środowiska były 

kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dróg, budowa sieci wodociągowej  

w miejscowości Żurawica ul. Prusa, termomodernizacji budynku domu Szkoły Podstawowej  

w miejscowości Orzechowce, a także montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach 

użyteczności publicznej Gminy Żurawica tj. budynku Szkoły podstawowej w miejscowości 

Orzechowce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzechowce. 

 

ILOŚĆ ODPADÓW ODEBRANYCH Z TERENU GMINY ŻURAWICA 

W ROKU 2020 

 

Gmina Żurawica na bieżąco prowadzi kampanie informacyjną w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 ilość złożonych deklaracji (punktów 

adresowych) przez mieszkańców Gminy Żurawica na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 3287 sztuk. 

Deklaracji, w których mieszkańcy zgłosili selektywną zbiórkę odpadów było 3097. W 2020 

roku Wójt Gminy Żurawica wystosował 696 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Ponadto wystosowano 24 wezwania do złożenia deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Łącznie w 2020 roku z terenu Gminy Żurawica zostało odebranych  3487,39 Mg odpadów.  

W 2019 roku było to 3 170,44 Mg. 

 

Informacja o odebranych odpadach komunalnych 

Lp. Kod i rodzaj odpadu  
Masa odebranych odpadów 

komunalnych w tonach [Mg] 

1 15 01 07 Opakowania ze szkła 204,88 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 221,66 

3 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 173,38 

4 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 274,38 

5 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 76,00 

6 
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
2,20 

http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_04/BIPF54E378CC62702Z/XXXVI_239_17.pdf
http://zurawica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_04/BIPF54E378CC62702Z/XXXVI_239_17.pdf


7 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

17,20 

8 
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 
0,44 

9 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
2463,81 

10 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
4,36 

11 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 13,70 

12 16 01 03 Zuzyte opony 35,38 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w 

tonach [Mg] 
3487,39 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z 

wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych * 
3483,03 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych * 
4,36 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

Odpady odebrane w PSZOK 

Informacja o zebranych odpadach komunalnych 

Lp. Adres punktu Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych do 

zagospodarowania  

w tonach [Mg] 

1 

Województwo: 

PODKARPACKIE 

Powiat: 

przemyski 

Gmina: 

Żurawica 

Miejscowość: 

Wyszatyce 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 
2,9400 

2 20 01 10 Odzież 0,2800 

3 16 01 03 Zuzyte opony 3,4200 

4 
15 01 01 Opakowania z papieru  

i tektury 
0,3000 

5 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06 

6,7000 

6 
15 01 02 opakowania z tworzyw 

sztucznych 
0,3400 



7 

20 01 27* Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

0,1800 

8 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie 

z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

0,0077 

9 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 

2,1600 

10 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 21,1000 

11 15 01 07 Opakowania ze szkła 0,2800 

Łączna masa zebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg] 37,7077 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 koszt ogólny odbioru odpadów z terenu 

Gminy Żurawica w 2020 r. w zł. 

styczeń  251168,73 

luty 219101,44 

marzec 340812,15 

kwiecień 275990,6 

maj  272415,09 

czerwiec 265107,44 

lipiec 306314,5 

sierpień 297282,81 

wrzesień 439314,35 

październik 304724,25 

listopad 331358,25 

grudzień 253841,32 

  3557430,93 

 

 

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Żurawica w roku 2020 były:  

1. Bogusława  Dybek, Zakład Oczyszczania „BiM” Dybkowie, ul. W. Witosa 48,  

37-710 Żurawica. 

2. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 

Przemyśl. 

 

II.  Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żurawica w 2020 r. były:  

1. zmieszanych odpadów komunalnych: 

a) ZZO MŁYNY, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, Młyny 111a, 37-552 

Młyny 



b) Sortowania odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki - Zakłady Usługowe Południe 

Sp. z o.o., ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl  

2. bioodpadów: 

a. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych EMPOL 

3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  

a) ZZO Młyny, Przedsiębiorstwo usług Komunalnych EMPO, Młyny 111a, 37-552 Młyny  

b) Składowisko „Przemyśl”, Zakłady Usługowe Południe Sp. z o. o. ul. Piastowska 22,  

37-700 Przemyśl 

 

III.  Firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  

z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) jest firma: Bogusława 

Dybek, Zakład Oczyszczania „B i M Dybkowie”, ul. W. Witosa 48, 37-710 Żurawica z siedzibą 

przy ul. A. Mickiewicza 3, 37-710 Żurawica. 

W 2020 roku mieszkańcy Gminy Żurawica w ramach dotacji pn. „Zmiana istniejącego 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne” skorzystali z pomocy budżetu 

Gminy, która umożliwiła im wymianę pieca węglowego na piec gazowy bądź elektryczny. 

Podpisano z mieszkańcami Gminy Żurawica 10 umów na zmianę sposobu ogrzewania  

w budynkach  jednorodzinnych. Łączny koszt dofinansowania w 2020  roku wyniósł 

48 875,00 zł. 

 

W ramach gospodarki odpadami Gmina Żurawica w 2020 r. otrzymała dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest; zadania pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Żurawica”; w ramach programu: „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. 

W roku 2020 usunięto łącznie 65,25 Mg azbestu. 

 

W roku 2020 r. w Gminie Żurawica w ramach edukacji ekologicznej została rozpowszechniona 

broszura informująca jak prawidłowo segregować odpady, dodatkowo broszury zostały 

dostarczone do każdej nieruchomości na terenie Gminy Żurawica. 

W ramach gospodarowania odpadami zakupiono również kosze uliczne i kilka pojemników 

1100 l na potrzeby budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Żurawica o łącznej 

wartości 38 012,05 zł. 

K.  Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żurawica, przyjęta 

została uchwałą Rady Gminy Żurawica Nr IV/31/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. na lata 2019 

– 2028. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma w założeniach pełnić 

rolę schematu integrującego działania poszczególnych uczestników życia społecznego  



w gminie. Podstawową funkcją strategii jest - z jednej strony – dostarczanie podmiotom 

polityki społecznej oraz mieszkańcom informacji o długookresowych uwarunkowaniach 

rozwoju infrastruktury społecznej, natomiast z drugiej strony – deklaracja i zobowiązanie 

władz gminy do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań. 
W tym kontekście strategia wskazuje cele, ich hierarchię, możliwości realizacji tych 

celów, jak też narzędzia i instrumenty stosowania w procesie wdrażania kolejnych działań.  

Jest także programem rozwoju, który formułuje cele długofalowe i sposoby ich realizacji 

oraz podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym. Strategia ma charakter 

partnersko – społeczny. Określa kierunki i granice działań władz oraz udział innych 

partnerów. 

Opracowana strategia umożliwia wyłanianie głównych celów i kierunków polityki 

społecznej, podporządkowuje działania doraźne działaniom długofalowym 

z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, a kompensowanie słabych stron 

i zagrożeń. Pozwala ona na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętowych, 

obiektów, środków finansowych i wiedzy oraz zwiększy szanse na pozyskanie 

dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki 

społecznej. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawę do realizacji 

zadań z zakresu pomocy społecznej w celu poprawy funkcjonowania tej części społeczności 

lokalnej, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym.  

Podstawowymi zadaniami realizowanymi w Gminie Żurawica w ramach 

funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy było i jest wsparcie osób 

i rodzin finansowo, pracą socjalną, poradnictwem poprzez realizację ustaw i rządowych 

programów. 

Cele strategiczne: 

1. Systematyczna analiza istniejących problemów społecznych. 

Cele szczegółowe: 

1. Ocena stanu potrzeb socjalnych. 

2. Ocena możliwości skutecznego reagowania na pojawiające się kwestie społeczne. 

      Kierunki działania: 

1. Systematyczny monitoring problemów społecznych realizowany przez pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Analiza świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwość adresatów. 

3. Informowanie radnych i decydentów o istniejących potrzebach i kwestiach 

społecznych. 

4. Systematyczna analiza zasobów finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

własnych i zleconych. 

5. Systematyczny monitoring istniejących i rozpoczynających się programów celowych 

i funduszy służących ewentualnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 

rozwiązywanie lokalnych potrzeb społecznych. 

6. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy społecznej. 

2. Budowanie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem ich aktywności. 

Cele szczegółowe: 

1. Monitoring socjalny – wypracowanie form postępowania wobec osób w sytuacji 

bezrobocia. 

2. Rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych. 

3. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin 

bezrobotnych. 

Kierunki działania: 



1. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu w zakresie 

monitorowania i rozwiązywania problemów bezrobocia na terenie gminy: 

- organizowanie prac społeczno–użytecznych, prac interwencyjnych, robót 

publicznych, staży zawodowych, 

- promowanie i organizowanie klubów pracy i szkoleń, CIS, 

- propagowanie działań zmierzających do przekwalifikowania się osób długotrwale 

bezrobotnych. 

2. Objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych tak, by zachęcić je do 

systematycznego poszukiwania pracy. Dążenie do udzielania osobom bezrobotnym 

wszechstronnej pomocy w zakresie poradnictwa, zapoznania z aktywnymi 

technikami poszukiwania pracy. 

3. Objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezrobocia. 

4. Współudział w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Monitoring ofert programowych i ewentualne opracowanie projektów mających na 

celu rozwiązywanie problemów bezrobocia, szczególnie wśród trwale bezrobotnych. 

6. Promowanie podmiotów ekonomii społecznej. 

7. Negocjowanie kontraktów określających zasady współdziałania będących podstawą 

pracy z bezrobotnymi klientami GOPS. 

3. Rozwiązywanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych 

i starszych. 

Cele szczegółowe: 

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. 

2. Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagających pomocy. 

3. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom 

niepełnosprawnym i starszym. 

4. Tworzenie możliwości do pełnej rehabilitacji leczniczej, psychologicznej 

    i społecznej osób niepełnosprawnych i starszych. 

5. Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki najbliższym. 

6. Tworzenie dziennych klubów seniora. 

7. Organizowanie wigilii i innych spotkań dla osób starszych i samotnych. 

Kierunki działania: 

1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych oraz dążenie do ich 

zaspokojenia. 

2. Pomoc i utrzymanie osób niepełnosprawnych i starszych w miejscu ich zamieszkania, 

szczególnie poprzez: 

- ułatwianie kontaktu z placówkami leczniczymi i rehabilitacyjnymi, 

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, 

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych  

   i starszych, 

- rozwijanie usług opiekuńczych, w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji 

kadry, 

- udział w dziennych klubach seniora, 

- rozwój oferty kulturalnej dla osób starszych. 

3. Współdziałanie z PFRON, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

4. Zorganizowanie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

4. Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Cele szczegółowe: 

1. Aktywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie: 



- objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną rodziny, w której występuje kryzys, 

- wsparcie instytucjonalne. 

2. Wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

prowadzące do utrzymania dziecka w rodzinie: 

- pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężeniu problemów 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez odtworzenie lub wzmocnienie ich funkcji, 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich 

potrzebami i prawami. 

3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie 

opieki rodziców z zachowaniem priorytetu prorodzinnych form opieki zastępczej-

zagwarantowanie dzieciom i młodzieży właściwych warunków opiekuńczo–

wychowawczych poprzez umieszczenie w prorodzinnych formach opieki najbardziej 

zbliżonych do środowiska rodzinnego. 

Kierunki działania: 

1. Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo–

wychowawczymi polegająca m. in. na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich, wydolności opiekuńczo–wychowawczej, zaniedbań względem dzieci 

oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym. 

2. Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej 

realizowana przez OPS: 

- system pomocy społecznej, 

- system świadczeń rodzinnych, wychowawczych, 

- stypendia szkolne, program Dobry start. 

3. Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich. 

4. Tworzenie świetlic środowiskowych oferujących pomoc dzieciom z rodzin 

dysfunkcyjnych poprzez: dożywianie, właściwą opiekę pedagogiczną, pomoc 

w rozwiązywaniu trudności szkolnych, możliwość konstruktywnego spędzania 

czasu wolnego. 

5. Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach. 

6. Współpraca z jednostkami zapewniającymi opiekę dzieciom i młodzieży oraz sądem 

rodzinnym, kuratorami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Placówkami 

Oświaty, Komisariatem Policji. 

7. Podjęcie działań w kierunku uruchomienia punktu konsultacyjnego, w którym 

pracownicy będą prowadzić terapie rodzinną, poradnictwo psychologiczne oraz 

prawne. 

8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych i asystenta rodziny. 

5. Budowanie systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

Cele szczegółowe: 

1. Wypracowanie modelu oddziaływania pracowników socjalnych, konsultantów na 

rodziny dotknięte problemem alkoholowym. 

2. Rozszerzenie działań profilaktycznych. 

3. Poszerzenie form pomocy służącej radzeniu sobie z problemami już istniejącymi. 

Kierunki działania: 

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom uzależnionym. 

2. Poszerzenie już istniejących form pomocy. 

3. Wdrożenie form profilaktyki alkoholowej skierowanej głównie dla dzieci 

i młodzieży. 

4. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej. 

5. Systematyczna współpraca z Komisariatem Policji, Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 



6. Przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez uwrażliwienie społeczności lokalnej 

na problem. 

7. Pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych oraz 

współuzależnionych małżonków. 

8. Szkolenie dla pracowników socjalnych w zakresie postępowania z rodziną  

z problemem alkoholowym. 

 

L. Gminny program wspierania rodziny  

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Żurawica Nr XLV/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  

Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia 

rodziny poprzez działania mające służyć: 

 wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej, na wczesnym etapie jej 

funkcjonowania, 

 wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochronę 

dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem, 

 poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty 

edukacyjnej oraz wspieraniu uczniów wymagających pomocy, 

 zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie 

stosownych działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych w środowisku, 

 zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych, wymagających interwencji oraz 

skuteczne reagowanie w sytuacjach już zaistniałych, poprzez udzielanie 

wielopłaszczyznowego wsparcia. 

Zadania: 

1. prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny. 

2. udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

3. doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz dzieci i rodziny. 

Realizując powyższe zadania rodzinom wymagającym wsparcia została udzielona pomoc 

finansowa i rzeczona ponadto został zatrudniony asystent rodziny, który pracował z rodzinami 

wymagających wsparcia. 

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości. 

W 2020 roku środki finansowe wydatkowane na powyższy zadanie to kwota 33 534,04 zł, 

i jest ona o 24% wyższa w stosunku do 2019 r. (26 936,53 zł). 

 

M. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie.  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, przyjęty uchwałą Rady Gminy Żurawica Nr XVIII/123/16 z dnia 

18 marca 2016 roku, planowany jest do realizacji w latach 2016-2020. 

 

Zespół Interdyscyplinarny w 2020 roku odbył 12 posiedzeń, na których powołał 14 grup 

roboczych, które prowadziły postępowania w indywidualnych przypadkach i dokumentowały 



podjęte działania, w ramach prowadzonych 28 procedur „Niebieskich Kart”.  

W 8 przypadkach dokonano zawiadomień do prokuratury.  

Członkowie grup roboczych na 79 posiedzeniach, objęli pomocą 45 osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie.  W trakcie rozmowy z ofiarą i sprawcą przemocy, informowali 

o miejscach, gdzie dostępna jest terapia oraz gdzie można uzyskać wsparcie w innym zakresie. 

W 2020 r. zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 19 przypadkach – 

w 12 przypadkach z powodu ustania przemocy w rodzinie, a w 7 przypadkach z powodu braku 

zasadności podejmowania działań.  

W dniu 26.10. 2020 r. odbyło się szkolenie nt. „Praktyczne elementy funkcjonowania 

Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne. Procedura „ Niebieskie Karty” po ostatnich 

zmianach. W szkoleniu wzięli udział pracownicy socjalni z zachowaniem wszystkich procedur 

w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. 

N. Gminne Programy Profilaktyczne na rok 2020 

 

 Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

narkomanii, były realizowane na terenie gminy Żurawica przez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych  

i narkomanii. Ustawa traktowana jest jako wykładnia mówiąca o sposobach rozwiązywania 

problemów uzależnień. 

Zadania wynikające z ustawy realizowane były w następujący sposób: 

Rozdział 85153 paragraf 4300-przeciwdziałanie narkomanii: 8.672,00  zł –programy 

profilaktyczne realizowane w szkołach. 

Rozdział 85154 –ochrona zdrowia-profilaktyka alkoholowa, w tym: 

1.§ 4110- ubezpieczenia społeczne: 410,40 zł.  

2.§ 4170- umowy zlecenia związane z realizacją programów alkoholowych –

wydatkowano-24.754,00 zł. 

-wynagrodzenie pełnomocnika -6.000,00 zł 

-wynagrodzenie terapeuty uzależnień- 5.000,00 zł  

-wynagrodzenie: psychiatra i psycholog ( biegli sądowi) – 2.800.00 zł. 

-wynagrodzenie psychologa : 2.400,00 zł.  

-wynagrodzenie Komisji- 8.554,00 zł. 

W 2020 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żurawicy 

wpłynęło 56 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. Komisja zebrała się 10 razy: 31 

zostało wezwanych na posiedzenie Komisji, 8 osób skierowano na badania do biegłych 

sadowych celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania placówki lecznictwa 

odwykowego, 3 sprawy skierowano do Sądu Rejonowego - Wydział III Rodzinny  Nieletnich 

z wnioskiem o nakaz leczenia sądowego.  



3. § 4210-Wydatki na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zakup 

materiałów i czasopism profilaktycznych -wydatkowano- 23.694,86 zł. 

Gazeta profilaktyczna „ Bez Toastu”-1.800,00 zł. 

Zakup materiałów biurowych oraz plastycznych- 1.204,63 zł. 

Filmy edukacyjno-profilaktyczne i materiały szkoleniowe, ulotki -12.109,22 zł. w tym: 

dotyczące problemu przemocy, depresji. alkoholizmu oraz  problemu narkomanii. Wszystkie 

materiały zostały przekazane do placówek edukacyjnych na terenie gminy.  

Zakup wyposażenia: 3.661,01zł.  

 Warsztaty i program realizowany przez Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości: 4.920,00 zł.  

4.§ 4260- Zakup energii dla punktu konsultacyjnego wydatkowano- 2.890,11 zł. 

Punkt konsultacyjny działa przy Domu Katolickim w Żurawicy-terapeuta przyjmował dwa razy 

w miesiącu ( pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz.15,00 do godz.18,00). 

 Grupa samopomocowa spotyka się w każdą niedzielę o godz. 18.30.  

5.§4300- usługi w zakresie organizowania terapii- –wydatkowano- 9.784,10 

-programy profilaktyczne realizowane w szkołach w formach seminaryjnych, teatralnych  - 

4.960,00 zł. 

      - biegli sądowi -1.150,98 zł.  

      - szkolenie sprzedawców – 2.100,00 zł.  

      - kampania profilaktyczna „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” 1.476,00 zł.  

6.§4410-zwrot kosztów przejazdu na terapię : 519,65 zł.  zł. 

7.§4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wydatkowano- 600 ,00 zł. 

Są to opłaty sądowe ponoszone za osoby kierowane na leczenie odwykowe sądownie. 

Na realizację zadań profilaktycznych wynikających z ustawy a zawartych w gminnym 

programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  wydatkowano 71.325,12 zł. 

O. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Od 2005 roku w Gminie Żurawica uchwalane były Programy współpracy Gminy Żurawica  

z organizacjami pozarządowymi i zrównanymi z nimi podmiotami. Obecnie obowiązujący 

program został przyjęty przez Rade Gminy Żurawica w dniu 21 lutego 2020 roku uchwałą nr 

XX/157/14 na lata 2020-2024. 

(http://www.biuletyn.net/zurawica/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59F51ECBE0C92Z/XX_157_20.pdf) 



Głównym celem współpracy jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną  

a organizacjami pozarządowymi. 

Program ma na uwadze w szczególności: 

1) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Żurawica w celu pełniejszego zaspokajania 

ich potrzeb, 

2) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz 

społeczności lokalnych lub ogółu mieszkańców, 

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu polityk publicznych, 

4) umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan tak lokalnej wspólnoty, jak i całej gminy, 

5) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, 

6) prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć, 

7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków na zadania publiczne, w tym ze źródeł 

zewnętrznych. 

Celami priorytetowymi współpracy są: 

1) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, 

2) zwiększenie ilości zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym, 

3) współpraca przy tworzeniu polityk publicznych na możliwie wczesnym etapie ich 

powstawania, 

4) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

5) tworzenie warunków do samoorganizacji społecznej, partycypacji obywatelskiej i wzrostu 

kapitału społecznego, 

6) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczności lokalnych, 

7) poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców 

gminy. 

 

Realizacja „Programu współpracy Gminy Żurawica z organizacjami pozarządowymi na 

lata 2020-2024” w 2020 roku 

 

W roku 2020 w ramach realizacji „Programu współpracy Gminy Żurawica z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2020-2024” przeprowadzono poniżej wymienione postepowania 

i udzielono następującym organizacjom następujące wsparcia: 

Lp. Nazwa organizacji Przekazana kwota Forma przekazania 

środków 

1. 
Klub Sportowy „Czarni 

Bolestraszyce” 37-722 Wyszatyce, 
18.000,00 zł. 

Otwarty 

 konkurs ofert 

2. 
Klub Sportowy „GROM”  

37-722 Wyszatyce 
25.000,00 zł. 

Otwarty  

konkurs ofert 

3. 
Ludowy Klub Sportowy Żurawianka 

Żurawica 37-710 Żurawica 
40.600,00 zł. 

Otwarty  

konkurs ofert 



4. 
Uczniowski Klub Sportowy „Pancerni” 

Żurawica 37-710 Żurawica 
9.650,00 zł. 

Otwarty  

konkurs ofert 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy 

 „Pancerni” Żurawica 37-710 Żurawica 

3.650,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

6. 
Przemyski Klub Karate Shötökan 

37-710 Żurawica 
4.500,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

7. 
Klub Sportowy RADA ORZECHOWCE  

37-712 Orzechowce 
18 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

8. 
Ludowy Klub Sportowy „LKS Batycze”  

37-713 Maćkowice 
21 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

9. 
Ludowy Klub Sportowy „Tęcza Kosienice” 

37-713 Maćkowice 
25 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

10. 
Ludowy Klub Sportowy „Gwiazda”  

w Maćkowicach 37-713 Maćkowice 
25 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

11. 
Klub Sportowy „Zryw” Buszkowiczki  

37-710 Żurawica 
5 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

12. 
Klub Sportowy „Zryw” Buszkowiczki  

37-710 Żurawica 
5 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

13. 
Ludowy Klub Sportowy „Kosienice”  

37-713 Maćkowice 
5 500,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

14. 
Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” 

w Maćkowicach 
5 600,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

15. 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

„SZANSA” Żurawica 
4 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

16. 

KARPACKA FUNDACJA ROZWOJU  

z siedzibą w ul. GENERAŁA JÓZEFA  

37-700 PRZEMYŚL ul. WYSOCKIEGO,  

nr 24 I   

4 500,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 



17. 
Stowarzyszenie Muzyczne „Viento”  

w Żurawicy 
15 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

18. 
Stowarzyszenie Inicjatyw oświatowych  

w Wyszatycach 
12 000,00 zł 

Otwarty  

konkurs ofert 

19. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 

Jarosław 

20 675,00 zł 
Otwarty  

konkurs ofert 

20. Łącznie: 267 675,00 zł  

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

W roku 2020 w ramach realizacji „Programu współpracy Gminy Żurawica z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2020-2024” łącznie udzielono wsparcia organizacjom na kwotę  

267 675,00 zł. 
 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ŻURAWICA 

 

Rada Gminy Żurawica w roku 2020 podjęła 119 uchwał i wszystkie zostały przekazane 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i Wojewodzie Podkarpackiemu w ramach 

pełnionego przez te instytucje nadzoru. 

Z pośród podjętych uchwał, 20 podlegało publikacji w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

Organy nadzoru lub sądy administracyjne nie stwierdzały nieważności podjętych uchwał. 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI  

WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA 

 

Gmina Żurawica należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

 Związek Gmin Fortecznych – Twierdzy Przemyśl, 

 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, 

 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. 

 Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki” – Polska 

 

Związek Gmin Fortecznych - Twierdzy Przemyśl  

W roku 2008 został utworzony Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, jako 

związek międzygminny, w którego skład wchodzi 9 gmin powiatu przemyskiego: Gminy 

Bircza, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica oraz Gmina Miejska 

Przemyśl. 

Gminy podjęły decyzję o współpracy i wspólnej realizacji zadań związanych z ochroną 

konserwatorską obiektów fortecznych dawnej monarchii austrowęgierskiej docelowo dążąc do 

utworzenie Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl, uznania Twierdzy Przemyśl za 



Pomnik Historii, a także wpisania jej na transgraniczną Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO. 

Środkiem do realizacji współpracy stał się udział gmin fortecznych w projekcie pn. 

„Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla 

turystyki kulturowej, etap I”, zrealizowany w latach 2012-2015, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu 

Państwa. Realizacja projektu w znaczny sposób podniosła standard turystyczny na terenie 

zespołu zabytkowego dawnej Twierdzy Przemyśl poprzez poprawę bezpieczeństwa 

zwiedzających, ułatwienie dostępności obiektów oraz podniesienie, jakości oferty 

informacyjnej i dydaktycznej w obszarze twierdzy. 

Związek ponadto aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami skupionymi wokół zabytków 

militarnych ziemi przemyskiej wspomagając i przyłączając się do wybranych przedsięwzięć. 

 

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” zawiązała się 27 grudnia 2007 r. podczas 

Walnego Zebrania Członków. Komitet założycielski, w skład którego wchodziło 5 osób, 

wystąpił z inicjatywą powołania LGD, która jednogłośnie została poparta przez wszystkich 

uczestników zebrania założycielskiego. LGD „Ziemia Przemyska” działa w oparciu o ustawę  

z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę z 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obszar działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” usytuowany jest we wschodniej części 

województwa podkarpackiego i obejmuje swoim zasięgiem osiem gmin powiatu 

przemyskiego: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Orły, Stubno, Żurawica. Jest 

obszarem spójnym przestrzennie w kontekście geograficznym (każda para gmin pozostaje 

w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym samym zwarty 

geograficznie obszar). Spójność terytorialna gmin wchodzących wkład LGD była głównym 

czynnikiem powstania stowarzyszenia, gdyż stworzyła możliwość kształtowania wspólnego 

i jednolitego obszaru. Jednym z ważnych czynników spójności terytorialnej obszaru jest 

przygraniczne położenie - cztery gminy (Fredropol, Medyka, Przemyśli Stubno) graniczą 

bezpośrednio z Ukrainą, co stwarza możliwości rozwoju i współpracy transgranicznej. 

Położenie gmin wchodzących w skład LGD w tym samym regionie fizyczno-geograficznym 

warunkuje też występowanie podobnych cech środowiska naturalnego, takich jak: 

ukształtowanie terenu, szata roślinna, świat zwierzęcy, warunki klimatyczne i glebowe. 

Społeczność lokalna ze wszystkich partnerskich gmin chętnie i licznie uczestniczy 

w organizowanych przedsięwzięciach i imprezach okolicznościowych. W przeciągu ostatnich 

kilku lat obserwuje się wzmożoną aktywność mieszkańców wpływającą na rozwój inicjatyw 

integrujących lokalne środowiska poprzez organizację wspólnych, dla całego obszaru LGD 

przedsięwzięć, szczególnie w zakresie kultury, edukacji i sportu. Duży wpływ na ten rozwój 

miały środki pozyskane przez te instytucje w ramach PROW 2007-2013, dzięki którym 

zrealizowano wiele przedsięwzięć związanych z krzewieniem lokalnej kultury i historii. 

 

CEL OGÓLNY I Poprawa estetyki wiejskiej, 

Cele szczegółowe: 

1.1 Wsparcie lokalnego zaplecza turystycznego i rekreacyjnego, 

1.2 Zachowania lokalnej infrastruktury historycznej i kulturalnej. 

CEL OGÓLNY II Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie 

lokalnego potencjału 

Cele szczegółowe: 



2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwiązań innowacyjnych, 

2.2 Podnoszenie kompetencji osób, które chcą podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą. 

 

CEL OGÓLNY III Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych 

obszar 

Cele szczegółowe: 

3.1 Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego, 

3.2 Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

CEL OGÓLNY IV Wzmocnienie kapitału ludzkiego 

4.1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących we wdrażaniu i realizacji LSR, 

4.2 Podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i aktywności mieszkańców obszaru objętego 

LSR. 

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

Deklaracja programowa Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych 

zakłada: 

 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych powstaje z woli 

przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego, którzy 

pragną dalszego rozwoju samorządności, wykorzystując 10-letnie doświadczenia 

reformy samorządowej. Stowarzyszenie będzie konsekwentnie realizować cele 

określone w statucie stowarzyszenia, w szczególności dążyć będzie do integracji 

oraz społecznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa 

podkarpackiego. 

 Fundamentem integracji będzie jedność w różnorodności poglądów. Właśnie ta 

różnorodność oraz tolerancja i gościnność charakterystyczne dla mieszkańców 

podkarpackiej ziemi, będą podstawą działań integrujących województwo. 

 Stowarzyszenie podejmie działania popularyzujące idee samorządności 

terytorialnej wśród mieszkańców naszego regionu. 

 Stowarzyszenie zajmować będzie stanowiska we wszystkich ważnych sprawach 

publicznych naszego województwa. 

 Stowarzyszenie będzie się angażować w publiczną debatę dotyczącą rozwoju 

regionalnego - w tym strategii, programów wojewódzkich oraz kontraktów dla 

województwa - w celu przełamania dotychczasowego modelu zabiegania przez 

samorządy o dotacje u zasobnych dysponentów centralnych. Działania te zmierzać 

będą do stworzenia społecznie akceptowalnej wizji regionu oraz mobilizowania 

środowisk opiniotwórczych do myślenia w kategoriach naszego województwa 

podkarpackiego. 

 Stowarzyszenie służyć będzie wszystkim działaniom mającym na celu poprawę 

stanu gospodarki województwa. 

 Stowarzyszenie upatruje szansę rozwoju województwa we wszelkich formach 

aktywizacji turystyki, dlatego zamierza współtworzyć i odgrywać znaczącą rolę 

w działalności Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

Stowarzyszenie wspierać będzie rozwój nauki i szkolnictwa - dostosowanych do 

realnych potrzeb województwa - jako istotnych elementów przeciwdziałania 

bezrobociu. 

 Samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu sprawować będą mecenat nad 

wychowaniem i kształceniem młodzieży, promować będą młodzież szczególnie 



uzdolnioną oraz wszystkie działania kształtujące społeczną aktywność dzieci  

i młodzieży w duchu poszanowania polskiej tradycji oraz ideałów demokracji. 

 Stowarzyszenie akcentować będzie problemy związane z bezpieczeństwem 

mieszkańców województwa, w tym kwestie związane z funkcjonowaniem służby 

zdrowia. Wspólny wysiłek samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu znajdzie 

wyraz w działalności informacyjnej oraz wydawniczej i promocyjnej, 

prowadzonej przez stowarzyszenie. 

 Stowarzyszenie będzie wspierać i koordynować wszelką aktywność swoich 

członków  

w zakresie współpracy z partnerami zagranicznymi. 

 Stowarzyszenie chce być platformą wymiany doświadczeń w działalności 

samorządowej swoich członków, organizatorem prezentacji dobrych doświadczeń 

partnerów zewnętrznych oraz koordynatorem samopomocy wewnętrznej  

w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych. 

 

Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki” – Polska 

 

W 2020 roku Gmina Żurawica przystąpiła w charakterze członka wspierającego do 

Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, reprezentującego stronę polską 

Euroregionu Karpackiego z siedzibą w Rzeszowie i przyjęła statut Stowarzyszenia na 

mocy uchwały Rady Gminy Żurawica nr XX/158/20 z dnia 21 lutego 2020 roku. 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

 Realizacja Misji, którą jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu 

Karpackiego poprzez wsparcie procesów rozwojowych w zakresie współpracy 

terytorialnej 

 Tworzenie struktur współpracy transgranicznej i międzyregionalnej na terytorium 

Związku Międzyregionalnego „Euroregion Karpacki” – regionach 

przygranicznych państw leżących na obszarze Karpat, w oparciu o prawo krajowe 

i europejskie, na zasadach partnerstwa poziomego i pionowego, subsydiarności  

i demokratycznej reprezentacji podmiotów sektora: publicznego, prywatnego  

i pozarządowego. 

 Realizacja Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” jako głównego 

mechanizmu realizacji Misji Stowarzyszenia, a także opracowywanie i wdrażanie 

innych strategicznych planów i programów działań o charakterze ogólnym  

i tematycznym. 

 Koordynacja wykorzystania pomocy Unii Europejskiej przeznaczonej na 

współpracę transgraniczną i międzyregionalną w zakresie planowania, 

programowania, zarządzania, wdrażania i monitorowania działań: projektów, 

programów, strategii transgranicznych i międzyregionalnych na terytorium 

Związku Międzyregionalnego „Euroregion Karpacki” – regionów 

przygranicznych państw leżących na obszarze Karpat. 

 Upowszechnianie wiedzy o historii, tradycjach i kulturze polskiej oraz kulturach 

krajów karpackich 

 Pogłębianie współpracy i rozwój dobrych stosunków pomiędzy państwami 

należącymi do Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki, 

 Wsparcie procesów gospodarczych oraz organizowanie współpracy instytucji 



 okołobiznesowych na obszarze Euroregionu Karpackiego. Koordynacja 

współpracy gospodarczej z podmiotami sektora prywatnego spoza obszaru 

Euroregionu Karpackiego 

 Rozwój regionalnej i transgranicznej turystyki i agroturystyki, 

 Promocja gmin i powiatów członkowskich SEKP, Województwa Podkarpackiego 

oraz Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki za granicą 

 Realizacja wizji tworzenia społeczeństwa informacyjnego na obszarze Związku 

Międzyregionalnego Euroregion Karpacki 

 Ochrona środowiska naturalnego na obszarze Związku Międzyregionalnego 

Euroregion Karpacki 

 Realizacja strategii tworzenia i wdrożenie systemu wdrażania Marki Karpackiej 

 Upowszechnianie wiedzy o gminach i powiatach, w tym szczególnie 

wchodzących w skład strony polskiej Euroregionu Karpackiego, 

 Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i podejmowanych przez nią 

działaniach, 

 Ochrona zdrowia i podejmowanie działań profilaktycznych w tym zakresie, 

 Wymiana kulturalna i naukowa, 

 Wymiana doświadczeń z zakresu opieki socjalnej, 

 Rozwiązywanie problemów rolnictwa i środowisk wiejskich, 

 Wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania administracją i podmiotami 

 gospodarczymi, 

 Wymiana doświadczeń związanych z działalnością samorządów lokalnych, 

 Wymiana doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów szkolnictwa. 

 Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania Marką Karpacką 

 Współpraca na rzecz popularyzacji i wdrażania Konwencji Karpackiej 

 Opracowanie i wdrożenie Makroregionalnej Strategii Karpackiej 

 Zarządzanie działalnością Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Sieci 

Miast Euroregionu Karpackiego oraz Karpackiego Forum Organizacji 

Pozarządowych 

 Tworzenie i zarządzanie tematycznymi klastrami. 

 

W związku z przynależnością do stowarzyszeń i związków Gmina Żurawica w 2020 roku 

poniosła wydatki w kwocie 57 100,42 zł. i były one wyższe od poniesionych w 2019 roku 

o 19 001,66 zł. (wydatki poniesione w 2019 roku 38 098,76 zł.). 

 

Poniesione wydatki w związku z członkostwem w stowarzyszeniach 

i związkach międzygminnych w 2018, 2019 i 2020 roku 

Lp. Nazwa organizacji 

Przekazana 

kwota 

w 2018 roku 

Przekazana 

kwota 

w 2019 roku 

Przekazana 

kwota 

w 2020 roku 

1. 
Związek Gmin Fortecznych – 

Twierdzy Przemyśl 
17 400,00 zł. 21 750,00 zł. 30 233,00 zł. 

2. 
Lokalna Grupa Działania 

„ZIEMIA PRZEMYSKA” 
12 933,00 zł. 14 661,88 zł. 19 498,50 zł. 

3. 
Podkarpackie Stowarzyszenie 

Samorządów Terytorialnych 
1 548,24 zł. 1 686,88 zł. 1 687,92 zł. 



4. 
Stowarzyszenie „Euroregion 

Karpacki” – Polska 
- - 5 681,00 zł. 

RAZEM 31 881,24 zł. 38 098,76 zł. 57 100,42 zł. 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

VIII. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 

 

W 2020 roku zrealizowane zostały następujące istotne działania nie wykazane w innych 

opisywanych działach niniejszego raportu. 

INNE INWESTYCJE 

Lp. Miejscowość Nazwa zadania 

Kwota 

całkowita 

(zł) 

1 Wyszatyce Budowa alejek na cmentarzu w m. Wyszatyce 37 384,00 

2 Maćkowice Budowa alejek na cmentarzu w m. Maćkowice 7 989,77 

3 Kosienice Budowa alejek na cmentarzu w m. Kosienice 1 854,18 

4 Orzechowce Budowa alejek na cmentarzu w m. Orzechowce 7 554,65 

5 Batycze Budowa alejek na cmentarzu w m. Batycze 9 653,40 

6 Żurawica Budowa alejek na cmentarzu w m. Żurawica Dolna 25 580,34 

7 
Gmina 

Żurawica 

Wymiana przystanków autobusowych na terenie Gminy 

Żurawica 
11 445,00 

8. Żurawica 

Zagospodarowanie terenu działki nr 1886/3 i 1886/4  

w Żurawicy przy ulicy Wyszyńskiego wraz  

z infrastrukturą 

111 895,74 

  Razem 213 357,08 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

IX. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (DZIAŁANIA PROWADZONE W 2020 ROKU) 

REALIZACJA INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAKUPÓW 

 

W 2020 roku zrealizowano inwestycje, remonty i zakupy na kwotę 7 977 809,52 zł przy 

planowanych wydatkach 16 076 471,92 zł.  

W 2019 roku zrealizowano inwestycje, remonty i zakupy na kwotę 5 117 893,65 zł przy 

planowanych wydatkach 6 390 346,90 zł – 80,09% realizacja planów. Szczegóły poniesionych 

wydatków znajdują się w poniższym zestawieniu. 

W 2018 roku zrealizowano inwestycje, remonty i zakupy na kwotę 11 225 496,29 zł 

przy planowanych wydatkach 12 141 080,35 zł – 95,46% realizacja planów. 

Szczegóły poniesionych wydatków za 2020nrok znajdują się w poniższym zestawieniu.  

 

 

 

 

 



REALIZACJA INWESTYCJI W 2020 ROKU 

KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA 
NAZWA PLAN REALIZACJA 

010-01010-6050-01 Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych 

zlokalizowanych na działce 1180 przy ul. Pogodnej 

w Żurawicy 

8 000,00 zł  7 965,53 zł  

010-01010-6050-02  Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Orzechowce 
296 284,02 zł  292 248,00 zł  

010-01010-6050-07 Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków 

w m. Wyszatyce 
150 000,00 zł  -   zł  

010-01010-6050-10 Budowa magistrali wodociągowej łączącą suw w 

m. Wyszatyce ze zbiornikami wyrównawczymi i 

pompownią w m. Żurawica 

153 381,00 zł  51 371,41 zł  

010-01010-6050-12 Budowa kanalizacji sanitarnej w m.  Maćkowice i 

Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi 

w Gminie Żurawica 

10 000,00 zł  8 843,00 zł  

010-01010-6050-14 Nadzór autorski nad budową wodociągu w 

Żurawicy 
10 000,00 zł  

                              

-   zł  

010-01010-6050-18 Wykonanie sieci wodociągowej w m. Żurawica - 

ul. B. Prusa 
100 000,00 zł  66 256,68 zł  

010-01010-6050-23 Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych zlokalizowanych na dz. nr 659, 

662, 865/3, 865/2, 723/36 w m. Buszkowice 

28 000,00 zł  27 900,00 zł  

010-01010-6057-1 Rozbudowa urządzeń wodociągowych na terenie 

gminy Żurawica 
1 270 948,75 zł  

                              

-   zł  

010-01010-6057-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowicach 

i Kosienicach etap III wraz z ciągami 

uzupełniającymi 

281 789,49 zł  135 755,15 zł  

010-01010-6059-1 Rozbudowa urządzeń wodociągowych na terenie 

gminy Żurawica 
1 796 061,00 zł  50 854,54 zł  

010-01010-6059-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowicach 

i Kosienicach etap III wraz z ciągami 

uzupełniającymi 

654 012,78 zł  49 626,85 zł  

400-40002-6210-1 dotacja celowa dla ZWK w Żurawicy  - dostawa i 

montaż instalacji fotowoltaicznych 100 000,00 zł  100 000,00 zł  

600-60013-6050-1 Wykonanie dokumentacji projektowej bud. zatoki 

autobusowej przy drodze woj. nr 881 20 000,00 zł  -   zł  

600-60013-6050-2 zmiana dokumentacji proj. na przebud, drogi woj. 

nr 881 ... Budowa chodnika w m. Żurawica 30 000,00 zł  23 730,00 zł  

600-60013-6300-02 budowa chodnika  przy drodze wojewódzkiej nr 

881 w m. Żurawica w km 74+417-75+232 100 000,00 zł  99 050,57 zł  

600-60014-6300-04 Kosienice (w kier. drogi wojewódzkiej 881) 10 000,00 zł  9 950,00 zł  

600-60014-6300-05 Maćkowice 15 000,00 zł  -   zł  

600-60014-6300-06 Maćkowice (opracowanie dokumentacji 

projektowej) 
10 000,00 zł  -   zł  

600-60014-6300-08 Wyszatyc (w kierunku Walawy) 50 000,00 zł  49 795,94 zł  

600-60014-6300-09 Orzechowce (w kierunku drogi wojewódzkiej 881) 80 000,00 zł  79 805,83 zł  

600-60014-6300-10 Wyszatyce - ( od sklepu GS w kierunku 

Bolestraszyce) 
10 000,00 zł  9 750,00 zł  

600-60014-6300-11 Buszkowiczki (opracowanie dokumentacji 

projektowej) 
10 000,00 zł  9 750,00 zł  

600-60014-6300-12 Buszkowice -przebudowa drogi pow. 1820R 

poprzez budowę chodnika 
15 000,00 zł  4 980,89 zł  



600-60014-6300-13 Bolestraszyce -przebudowa drogi pow. nr 1820R 

poprzez budowę chodnika 35 000,00 zł  33 786,71 zł  

600-60014-6300-14 Wyszatyce - Przebudowa drogi powiatowej nr 

1820R 
42 110,00 zł  42 108,93 zł  

600-60014-6300-16 Przebudowa drogi pow, nr 1820R poprzez bud. 

chodnika  w m. Buszkowiczki  RFIL 100 000,00 zł  91 102,40 zł  

600-60016-6050-01-01-01 Przebudowa drogi gminnej nr 116572R - 

Żurawica poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowej wraz z przebudową przepustu 

749 000,00 zł  592 131,25 zł  

600-60016-6050-01-01-03 Przebudowa drogi gminnej nr 116571R - 

Żurawica poprzez umocnienie rowu oraz budowę 

chodnika wraz kanalizacją deszczową 

60 000,00 zł  56 163,76 zł  

600-60016-6050-01-01-07 Przebudowa wraz z rozbudową mostu przy ul. 

Słonecznej 19 880,00 zł  19 188,00 zł  

600-60016-6050-01-01-08 Przebudowa drogi na dz. nr 1681/57 obr. 0009 

Żurawica poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

45 000,00 zł  36 462,27 zł  

600-60016-6050-01-02-03 Przebudowa drogi 116568R poprzez budowę 

chodnika od działki nr 739/6 obr. 007 25 000,00 zł  24 477,00 zł  

600-60016-6050-01-03-01 Przebudowa drogi nr 116557R- Maćkowice  

poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 485 632,30 zł  474 642,32 zł  

600-60016-6050-01-03-03 Przebudowa drogi na dz. nr 620 obr. 0006 

Maćkowice poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowe 

50 000,00 zł  40 624,70 zł  

600-60016-6050-01-04-01 Przebudowa drogi gminnej nr 116606R - 

Wyszatyce poprzez budowę chodnika wraz z 

kanalizacją deszczową 

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

600-60016-6050-01-06-02 RFIL przebudowa drogi na działce nr 546, 294/85 

oraz 399/1 obręb 0003 Buszkowice poprzez 

wykonanie nawierzchni asfaltowej 

109 823,59 zł  90 223,59 zł  

600-60016-6050-01-07-1 Przebudowa drogi gminnej nr 116558R - 

Kosienice 241 188,00 zł  214 734,26 zł  

600-60016-6050-01-08-1 Przebudowa drogi gminnej nr 116605R - Batycze 
40 000,00 zł  38 988,68 zł  

600-60016-6050-02-01-1 Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Batycze 

poprzez wykonanie nawierzchni betonowej na 

działce o numerze ewidencyjnym 435, od posesji 

nr 21 w kierunku posesji nr 20 

10 726,65 zł  10 726,65 zł  

600-60016-6050-02-02-01 Przebudowa drogi gminnej na dz. 1144  Kosienice 
5 000,00 zł  5 000,00 zł  

600-60016-6050-02-03-1 Kontynuacja budowy chodnika przy drodze 

gminnej działka nr 878/44 od posesji nr 59  

w kierunku Czajkowa 

38 000,00 zł  35 017,62 zł  

600-60016-6050-02-04-01 przebudowa drogi gminnej w m. Wyszatyce 

poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowo 

betonowej na dz. 1092, od ogrodzenia dl do posesji 

171 

27 568,38 zł  27 568,38 zł  

600-60016-6050-02-05-1 Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa, działka  

477/62 poprzez wykonanie chodnika wzdłuż 

stadionu 

23 000,00 zł  22 999,10 zł  

600-60017-6050-10-01-01 Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w m. 

Bolestraszyce poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowo-betonowej na dz. 761/45 "Huczek"  

w kierunku drogi powiatowej 

41 801,70 zł  41 801,70 zł  



600-60017-6050-10-02-01 Przebudowa drogi gminnej, na dz. 1337 poprzez 

wykonanie  nawierzchni  ulepszonej betonowej od 

posesji na dz. 1330 w kierunku posesji na dz. 1345 
10 401,70 zł  10 401,70 zł  

600-60017-6050-10-02-02 Przebudowa odcinka drogi gminnej, na dz. 1063, 

poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na dz. 1056 w kier. drogi 

gminnej na dz. 1144 

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

600-60017-6050-10-02-03 Przebudowa odcinka drogi gminnej, działka nr 

1042, poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na dz.1045 w kierunku 

posesji na dz. 1144 

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

600-60017-6050-10-02-04 Przebudowa drogi gminnej na dz. 1445 poprzez 

wykonanie nawierzchni ulepszonej betonowej od 

posesji na dz. 1446/7 w kier. dr. woj, 

5 000,00 zł  5 000,00 zł  

600-60017-6050-10-03-01 Utwardzenie części działek ewid. 253 i 254 
45 000,00 zł  44 976,12 zł  

600-60017-6050-10-04-1 Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Batycze 

poprzez wykonanie nawierzchni betonowej na dz. 

428, od drogi powiatowej w kier posesji 43 

10 726,65 zł  10 726,65 zł  

600-60017-6050-10-05-1 Przebudowa dróg gminnych w m. Buszkowice 

poprzez wykonanie nawierzchni betonowej  na dz. 

294/79, 294/81, 252/5, 247/3 oraz uzupełnienie 

ubytków w nawierzchni dróg gminnych w m. 

Buszkowice 

10 000,00 zł  9 960,54 zł  

600-60017-6050-10-06-1 Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowiczki 

poprzez wykonanie  asfaltowej na dz. 346/92, 

346/190, 346/106 obok posesji 176 

30 214,53 zł  30 214,53 zł  

600-60017-6050-10-07-1 Przebudowa drogi gminnej w m. Żurawica 

poprzez wyk. powierzchni betonowej na dz. 

496/14, 499/13, 508/6, 508/9, 509/6 

17 401,70 zł  17 326,70 zł  

600-60017-6050-11-01 Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie 

gminy Żurawica 227 000,00 zł  203 981,14 zł  

600-60017-6050-11-02 RFIL Przebudowa ul. Jastrzębiej w m. Żurawica 

poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 87 892,39 zł  62 192,39 zł  

600-60017-6050-11-04 Modernizacja zjazdu przy ul. Kościuszki  

w Żurawicy 22 500,00 zł  22 500,00 zł  

600-60017-6050-11-06 Przebudowa drogi przy ul. Leśnej poprzez 

umocnienie rowu 40 000,00 zł  32 981,35 zł  

600-60017-6050-11-07 Budowa drogi wewnętrznej - ul Geodetów 
20 000,00 zł  20 000,00 zł  

600-60017-6050-11-08 przebudowa ul. Dworskiej poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowej oraz umocnienie rowu 45 000,00 zł  26 696,81 zł  

600-60017-6050-11-09 Przebudowa wraz z rozbudową mostu przy 

stadionie sportowym w Żurawicy 21 525,00 zł  
                              

-   zł  

600-60017-6050-11-10 przebudowa drogi na dz. nr 28/19, 1693 obr 0009 

Żurawica poprzez wykonanie nawierzchni 

betonowej 

26 800,00 zł  26 800,00 zł  

600-60017-6050-11-11 przebudowa drogi na dz.  nr 28/84 obr 0009 

Żurawica  poprzez wykonanie nawierzchni 

betonowej 

3 200,00 zł  3 200,00 zł  

600-60017-6050-11-12 przebudowa drogi na działce nr 1562/11 obręb 

0009 Żurawica  poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

43 000,00 zł  42 675,13 zł  



600-60017-6050-11-13 przebudowa drogi na działce nr 1710 obręb 0009 

Żurawica  poprzez wykonanie nawierzchni 

betonowej 

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

600-60017-6050-12-01 Przebudowa drogi  na dz. 181,  163 , 229, 186 obr. 

0004 poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 72 500,00 zł  71 610,14 zł  

600-60017-6050-13-01 Przebudowa drogi na działce 1143 obr 0008  

poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 27 500,00 zł  27 158,05 zł  

600-60017-6050-13-03 Przebudowa drogi na dz. 606 obr 0008 Wyszatyce 

poprzez wykonanie nawierzchni betonowej 10 000,00 zł  10 000,00 zł  

600-60017-6050-15-1 Przebudowa drogi na dz.1412, 1369/2 obr 0002 

poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 10 000,00 zł  
                              

-   zł  

600-60017-6050-15-3 przebudowa drogi na dz.752/214, 748/22, 752/217, 

752/217 obr. 0002 poprzez wykonie nawierzchni 

asfaltowej wraz z odwodnieniem 

16 030,00 zł  15 990,00 zł  

600-60017-6050-15-4 przebudowa drogi na dz. 752/89, 752/146, 752/236, 

obr 0002 poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowej wraz z odwodnieniem 

47 000,00 zł  
                     

500,00 zł  

600-60017-6050-15-5 przebudowa drogi na dz. 761/45 obr 0002 poprzez 

wykonanie nawierzchni asfaltowej 10 000,00 zł  6 737,35 zł  

600-60017-6050-15-6 przebudowa drogi na dz. 761/45 obr 0002 poprzez 

wykonania nawierzchni betonowej 10 000,00 zł  10 000,00 zł  

600-60017-6050-15-7 przebudowa drogi na dz. nr 1383/2 obr 0002 

poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 30 000,00 zł  20 358,97 zł  

600-60017-6050-15-8 przebudowa drogi na działce nr 1400/9obręb 0002 

Bolestraszyce poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 

55 000,00 zł  53 149,11 zł  

600-60017-6050-15-9 przebudowa drogi gminnej na dz. nr 752/144, 

752/34 obr 0002 Bolestraszyce poprzez wyk. naw. 

asfaltowej 

160 000,00 zł  105 263,97 zł  

600-60017-6050-16-1 Przebudowa drogi na dz. 419 obr. 0001 poprzez 

wykonanie nawierzchni tłuczniowej 10 000,00 zł  9 962,59 zł  

600-60017-6050-17-1 przebudowa drogi na dz. 1168 obr 0006 poprzez 

wykonanie nawierzchni asfaltowej 57 400,00 zł  57 379,76 zł  

600-60017-6050-17-2 Budowa zjazdów drogowych na dz. nr 1196/1  

obr 0006 Maćkowice oraz dz. 752/255 obr. 002 

Bolestraszyce 

8 600,00 zł  7 995,00 zł  

600-60017-6050-17-4 Wykonanie dokumentacji projektowej  na budowę 

zjazdu z drogi wojew, 881 na dz. 392 ob. 0006 

Maćkowice 

8 500,00 zł  8 203,50 zł  

600-60095-6050-1 Wymiana przystanków autobusowych na terenie 

Gminy Żurawica 
20 000,00 zł  11 445,00 zł  

700-70005-6050-01 zagospodarowanie terenu działki nr 1562/3 

Leśna/Dworska/Rataja 
120 000,00 zł  104 878,39 zł  

700-70005-6050-03 Modernizacja budynku OSP Buszkowice poprzez 

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz 

c.o. 

67 500,00 zł  52 085,39 zł  

700-70005-6050-04 Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora  

w Żurawicy 
25 000,00 zł  24 404,63 zł  

700-70005-6050-05 Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Orzechowce 65 000,00 zł  58 381,05 zł  

700-70005-6050-07 Zagospodarowanie terenu działki nr 1886/3 i 

1886/4 w Żurawicy przy ul. Wyszyńskiego wraz  

z infrastrukturą 

120 000,00 zł  114 970,74 zł  



700-70005-6050-17 Przebudowa budynku OSP w Batyczach wraz  

z budową instalacji gazowej i centralnego 

ogrzewania 

160 000,00 zł  110 110,91 zł  

710-71035-6050-02 Budowa alejek na cmentarzu w m.  Buszkowice 7 000,00 zł  -   zł  

710-71035-6050-06 Budowa alejek na cmentarzu w m. Wysztyce 50 000,00 zł  37 384,00 zł  

710-71035-6050-07 Budowa alejek na cmentarzu w m. Maćkowice 10 000,00 zł  7 989,77 zł  

710-71035-6050-08 Budowa alejek na cmentarzu w m. Kosienice 10 000,00 zł  1 854,18 zł  

710-71035-6050-09 Budowa alejek na cmentarzu w m. Orzechowce 10 000,00 zł  7 554,65 zł  

710-71035-6050-10 Budowa alejek na cmentarzu w m. Batycze 11 600,00 zł  9 653,40 zł  

710-71035-6050-11 Budowa alejek na cmentarzu w m. Żurawica 

Dolna 
31 500,00 zł  25 580,34 zł  

750-75023-6050-1 Przebudowa klatki schodowej w bud. UG 30 000,00 zł  23 802,11 zł  

750-75023-6050-2 Budowa garażu przy budynku UG 30 000,00 zł  19 457,99 zł  

754-75412-6050-2 Przebudowa budynku OSP Bolestraszyce 30 000,00 zł  14 102,68 zł  

754-75412-6050-3 Przebudowa budynku OSP Maćkowice wraz  

z zagospodarowaniem terenu 30 000,00 zł  29 595,49 zł  

754-75412-6067-1 Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki 

OSP z erenu Gminy Żurawica 192 152,87 zł  186 627,87 zł  

754-75412-6069-1 Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki 

OSP z terenu gminy Żurawica 89 908,63 zł  88 732,63 zł  

754-75412-6230-1 zakup sprzętu dla osp Orzechowce 1 500,00 zł  1 497,86 zł  

754-75412-6230-3 zakup sprzętu dla osp w Buszkowicach 1 500,00 zł  1 500,00 zł  

754-75412-6230-4 zakup sprzętu dla osp  w Bolestraszycach 1 500,00 zł  1 500,00 zł  

754-75412-6230-5 zakup sprzętu dla osp   w Batyczach 1 500,00 zł  1 497,16 zł  

754-75412-6230-6 zakup sprzętu dla osp  w Żurawicy 1 500,00 zł  1 500,00 zł  

754-75412-6230-7 zakup sprzętu dla osp  w Maćkowicach 1 500,00 zł  1 175,00 zł  

754-75412-6230-8 zakup sprzętu dla osp  w Wyszatycach 1 500,00 zł  1 420,00 zł  

754-75412-6230-9 Maćkowice - zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 
270 000,00 zł  270 000,00 zł  

801-80101-6050 Wydatki jednostek budżetowych 424 110,00 zł  321 806,02 zł  

900-90005-6230-01 Dofinansowanie dla osób fizycznych z zakresu 

ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

50 000,00 zł  48 875,00 zł  

900-90015-6050-01-01 wykonanie oświetlenia w m. Bolestraszyce 
35 000,00 zł  30 756,40 zł  

900-90015-6050-02-01 wykonanie oświetlenia w m. Buszkowice 
39 000,00 zł  38 364,11 zł  

900-90015-6050-02-02 FS Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 

gminnej na działkach o nr  70, 704, 707, 845, 846, 

827/4 

13 000,00 zł  13 000,00 zł  

900-90015-6050-03-01-01 wykonanie oświetlenia w m. Orzechowce 
38 000,00 zł  37 576,11 zł  

900-90015-6050-06-01 wykonanie oświetlenia w m. Kosienice 
27 500,00 zł  22 772,09 zł  

900-90015-6050-07-01 wykonanie oświetlenia w m. Wyszatyce 
59 000,00 zł  57 391,91 zł  

900-90015-6050-08-01 wykonanie oświetlenia w m. Maćkowice 
10 000,00 zł  7 693,65 zł  



900-90015-6050-09-01 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

- ul. Pruchnicka/Bażantowa 20 000,00 zł  4 551,38 zł  

900-90015-6050-09-02 wykonanie oświetlenia w m Żurawica  

- ul. Witosa/Rataja/Dworska 26 000,00 zł  19 879,92 zł  

900-90015-6050-09-03 wykonanie oświetlenia w m Żurawica  

- ul. Wiosenna 10 000,00 zł  3 388,65 zł  

900-90015-6050-09-04 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica,  

ul. Gen. Grota Roweckiego 15 000,00 zł  101,47 zł  

900-90015-6050-09-05 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

- ul. Kolejowa 35 000,00 zł  31 732,88 zł  

900-90015-6050-09-06 wykonanie oświetlenia w m. 

Żurawica/Orzechowce -Droga Forteczna 10 000,00 zł  3 696,15 zł  

900-90015-6050-09-07 wykonanie oświetlenia  w m. Żurawica  

- ul. Szańcowa  oraz w m. Orzechowce  w kier. 

Duńkowiczki 

15 000,00 zł  10 268,58 zł  

900-90015-6050-09-08 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

- ul. Kasztanowa 40 000,00 zł  22 342,51 zł  

900-90015-6050-09-09 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

ul. Jagiellonów/Mikołaja Kopernika 4 500,00 zł  4 059,00 zł  

900-90015-6050-09-10 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

ul. Jagiellonów 3 500,00 zł  3 136,50 zł  

900-90015-6050-09-11 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

ul. Słoneczna 3 500,00 zł  3 136,50 zł  

900-90015-6050-09-12 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

ul. Jana Pawła Ii/Marcina Króla 3 500,00 zł  3 136,50 zł  

900-90015-6050-09-13 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

ul. Odrowążów /Marcina Króla 5 000,00 zł  4 926,15 zł  

900-90015-6050-09-14 wykonanie oświetlenia w m. Żurawica  

ul. Owocowa/Ogrodowa 13 000,00 zł  12 244,65 zł  

900-90015-6050-10 Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Żurawica w technologii LED 300 500,00 zł  275 567,81 zł  

900-90015-6050-11-1 wykonanie oświetlenia w m. Batycze 
10 000,00 zł  3 942,15 zł  

900-90015-6050-12-1 wykonanie oświetlenia w m. Buszkowiczki 
136 237,92 zł  9 975,30 zł  

921-92120-6050-1 Zagospodarowanie terenu parku przy zespole 

Dworskim i Folwarcznym w Żurawicy 10 000,00 zł  -   zł  

921-92120-6050-4 RFIL Odbudowa wraz z przebudową Dworku 

"Rzadcówka" zlokalizowanego przy  

ul. Wyszyńskiego w Żurawicy wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

2 640 000,00 zł  -   zł  

921-92195-6050-01 Remont cmentarza wojennego w miejscowości 

Żurawica 
35 870,00 zł  34 606,07 zł  

926-92601-6050-01 Modernizacja budynku socjalno-sanitarnego  

w Wyszatycach 
211 600,00 zł  146 012,41 zł  

926-92601-6050-02 Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego  

w Kosienicach 
226 628,00 zł  214 737,65 zł  



926-92601-6050-03 Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej 

4 torowej o długości 400m w miejscowości 

Żurawica 

1 540 464,87 zł  1 331 067,55 zł  

926-92601-6050-06 Zagospodarowanie terenu boiska sportowego 

wraz z budową trybun i zaplecza sportowo-

sanitarnego w Żurawicy 

80 000,00 zł  59 040,00 zł  

  RAZEM 16 076 471,92 zł  7 977 809,52 zł  

 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

OŚWIATA I EDUKACJA  

 

W wyniku ostatniej reformy oświaty miejsce 6-letnich szkół podstawowych zajęły  

8-letnie szkoły podstawowe, których w naszej gminie jest 8. Miniony rok szkolny 2019/2020 

był pierwszym rokiem, w którym w szkołach podstawowych nie funkcjonowały już klasy 

gimnazjalne.  

Na terenie Gminy Żurawica istnieją następujące placówki oświatowe: 

Wykaz placówek oświatowych z terenu Gminy Żurawica w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Nazwa placówki 

1. Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Bolestraszycach 

2. Szkoła Podstawowa w Buszkowicach 

3. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Kosienicach 

4. Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach  

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowcach (w tym: Szkolny Punkt 

Filialny w Batyczach – klasy 0-III.) 

6. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Wyszatycach  

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Żurawicy (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy i Samorządowe Przedszkole Nr 2  

w Żurawicy) 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Żurawicy (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Żurawicy i Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurawicy) 

9. Prywatne Przedszkole Kraina Marzeń w Buszkowicach 

10. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP  

pw. Św. Józefa w Bolestraszycach 

11. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Kosienicach 

12. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP  

pw. Św. Józefa w Wyszatycach 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 Ponadto od 2017 roku w Buszkowicach istnieje Prywatny Żłobek „Kraina Marzeń”. 

 

W naszych szkołach w roku szkolnym 2020/2021 uczy się 869 uczniów, co w rozbiciu 

na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco: 

 

Wykaz uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych według SIO z 30.09.2020 r. 

Szkoły Podstawowe (klasy I-VIII) Uczniowie Oddziały 

Bolestraszyce 87 8 

Buszkowice 126 8 



Kosienice 68 7 

Maćkowice 55 7 

Orzechowce 

Batycze 

61 

9 

7 

2 

Wyszatyce 93 7 

Żurawica Nr 1 292 17 

Żurawica Nr 2 78 8 

Razem: 869 71 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

Wykaz uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych według SIO z 30.09.2019 r. 

Szkoły Podstawowe (klasy I-VIII) Uczniowie Oddziały 

Bolestraszyce 89 8 

Buszkowice 113 8 

Kosienice 71 7 

Maćkowice 65 7 

Orzechowce 

Batycze 

66 

10 

7 

3 

Wyszatyce 103 8 

Żurawica Nr 1 273 16 

Żurawica Nr 2 73 8 

Razem: 866 72 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 
Liczbę uczniów w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2019/2020 przedstawia tabela 

poniżej. 

Wykaz uczniów w klasach w roku szkolnym 2020/2021 

  

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 
 

Wykaz uczniów w klasach w roku szkolnym 2019/2020 

 
Lp. SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

KL. 

I 

KL. 

II 

KL. 

III 

KL. 

IV 

KL. 

V 

KL. 

VI 

Kl. 

VII 

Kl. 

VIII 

RAZEM Liczba 

oddziałów 

1. Bolestraszyce 13 16 11 6 11 8 11 13 89 8 

2. Buszkowice 24 9 12 11 14 20 14 9 113 8 

Lp. SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

Kl. 

I 

Kl. 

II 

Kl. 

III 

Kl. 

IV 

Kl. 

V 

Kl. 

VI 

Kl. 

VII 

Kl. 

VIII 

RAZEM Liczba 

oddziałów 

1. Bolestraszyce 13 13 13 11 6 11 9 11 87 8 

2. Buszkowice 24 24 8 12 10 14 20 14 126 8 

3. Kosienice 7 7 10 0 9 12 14 9 68 7 

4. Maćkowice 9 6 7 9 0 6 12 6 55 7 

5. Orzechowce  

(+ Batycze) 

6 

0 

0 

5 

6 

4 

3 

0 

8 

0 

14 

0 

10 

0 

14 

0 

61 

9 

7 

2 

6. Wyszatyce 13 9 13 10 9 13 13 13 93 7 

7. Żurawica 1 34 47 41 29 21 42 48 29 291 + 1 17 

8. Żurawica  2  13 5 4 12 7 13 15 9 78 8 

RAZEM 119 116 106 86 70 125 141 105 868 + 1 71 



3. Kosienice 7 10 0 9 12 14 10 9 71 7 

4. Maćkowice 6 7 11 0 6 12 6 17 65 7 

5. Orzechowce  

(+ Batycze) 

0 

5 

6 

4 

3 

1 

9 14 10 14 10 66 

10 

7 

3 

6. Wyszatyce 9 14 11 9 14 13 12 21 103 8 

7. Żurawica 1 47 41 29 22 38 47 28 21 273 16 

8. Żurawica  2 5 5 13 8 13 15 8 9 76 8 

RAZEM 116 112 91 74 122 139 103 109 866 72 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

Demografię urodzonych na terenie Gminy Żurawica w ostatnich latach przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Wykaz dzieci urodzonych na terenie Gminy Żurawica w latach 2012-2020 

Miejscowość Lata Razem 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Batycze 7 4 2 3 2 4 5 4 5 36 

Bolestraszyce 16 17 13 21 19 25 13 19 25 168 

Buszkowice 11 9 10 9 6 11 4 7 4 71 

Buszkowiczki 10 14 7 14 8 8 2 10 6 79 

Kosienice 11 6 6 13 6 11 13 9 15 90 

Maćkowice 7 10 10 9 12 9 13 11 10 91 

Orzechowce 6 12 4 10 13 10 11 12 9 87 

Wyszatyce 10 11 18 14 11 17 8 18 10 117 

Żurawica 1 38 35 30 35 23 41 34 34 16 286 

Żurawica 2 21 13 14 12 23 10 15 17 19 144 

Razem 137 131 114 140 123 146 118 141 119 1169 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 Na terenie naszej gminy wychowanie przedszkolne, które obejmuje dzieci od 3 lat 

(w uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku) do 6 lat, prowadzone jest w dwóch przedszkolach 

samorządowych oraz w czterech przedszkolach niepublicznych. 

Z budżetu gminy dotujemy przedszkola niepubliczne w wysokości 75 % wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na jedno dziecko. Podstawowa kwota 

dotacji ustalona na rok 2019 w przedszkolach – 790,23 zł, a w oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych – 608,95 zł na 1 m-c. 

Natomiast w roku 2020 w przedszkolach – 970,86 zł, a w oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych – 670,93 zł na 1 m-c. 

Począwszy od 2017 roku sześciolatki zostały objęte subwencją oświatową.  

W roku 2019 dotacja na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła - 1 403,00 zł, 

subwencja dla dzieci sześcioletnich w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

– 5.119,81 zł, a w przedszkolach - 5 688,68 zł na jedno dziecko. 

W roku 2020 dotacja na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła - 1 434,58 zł, 

subwencja dla dzieci sześcioletnich w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

– 5.437,80 zł, a w przedszkolach - 6.042,00 zł na jedno dziecko. 

Sieć przedszkolną uzupełniają oddziały przedszkolne znajdujące się we wszystkich 

szkołach podstawowych. 

 

 



Wykaz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg SIO z 30.09.2020 r. 

 

Lp. Nazwa przedszkola Dzieci razem Dzieci  

w wieku 

2,5-5 lat 

Dzieci  

6-letnie 

i starsze 

1. Samorządowe Przedszkole Nr 2  

w Żurawicy 

92 71 21 

2. Samorządowe Przedszkole Nr 1  

w Żurawicy 

39 39 0 

Razem Przedszkola Publiczne 131 110 21 

3. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP  

w Bolestraszycach 

27 23 4 

4. Prywatne Przedszkole „Kraina 

Marzeń”  

w Buszkowicach  

119 97 22 

5. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP w Kosienicach  

20 20 0 

6. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP w Wyszatycach 

78 54 24 

Razem Przedszkola Niepubliczne 244 194 50 

RAZEM PRZEDSZKOLA 375 304 71 

 

Lp. Nazwa szkoły (oddz. przedszk.) Dzieci 

razem 

Dzieci  

w wieku 

2,5-5 lat 

Dzieci  

6-letnie 

i starsze 

1. Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach 12 10 2 

2. Sz. P. w Buszkowicach 17 7 10 

3. Sz. P. w Kosienicach 8 2 6 

4. Sz. P. w Maćkowicach 13 5 8 

5. Sz. P. w Orzechowcach 17 12 5 

6. Sz. P. w Orzech. – Sz. P. F. w 

Batyczach 

0 0 0 

7. Sz. P. w Wyszatycach 0 0 0 

8. Sz. P. Nr 1 w Żurawicy 14 2 12 

9. Sz. P. Nr 2 w Żurawicy 18 7 11 

RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 99 45 54 

 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Wykaz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg SIO z 30.09.2019 r. 

 

Lp. Nazwa przedszkola Dzieci razem Dzieci  

w wieku 

2,5-5 lat 

Dzieci  

6-letnie 

i starsze 

1. Samorządowe Przedszkole Nr 1  

w Żurawicy 

43 43 0 

2. Samorządowe Przedszkole Nr 2  

w Żurawicy 

82 64 18 



Razem Przedszkola Publiczne 125 107 18 

3. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP  

w Bolestraszycach 

25 23 2 

4. Prywatne Przedszkole „Kraina 

Marzeń”  

w Buszkowicach  

120 99 21 

5. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP w Kosienicach  

27 27 0 

6. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP w Wyszatycach 

73 59 14 

Razem Przedszkola Niepubliczne 245 208 37 

RAZEM PRZEDSZKOLA 380 315 55 

 

Lp. Nazwa szkoły (oddz. przedszk.) Dzieci 

razem 

Dzieci  

w wieku 

2,5-5 lat 

Dzieci  

6-letnie 

i starsze 

1. Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach 9 4 5 

2. Sz. P. w Buszkowicach 12 3 9 

3. Sz. P. w Kosienicach 7 0 7 

4. Sz. P. w Maćkowicach 14 5 9 

5. Sz. P. w Orzechowcach 16 10 6 

6. Sz. P. w Orzech. – Sz. P. F. w 

Batyczach 

0 0 0 

7. Sz. P. w Wyszatycach 7 2 5 

8. Sz. P. Nr 1 w Żurawicy 20 3 17 

9. Sz. P. Nr 2 w Żurawicy 20 8 12 

RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 105 35 70 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Kadra nauczycielska 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w publicznych placówkach oświatowych Gminy Żurawica 

nauczyciele znajdują zatrudnienie na 151 etatach, co przedstawia poniższa tabela. 

 

Wykaz kadry nauczycielskiej w Gminie Żurawica w etatach 

Lp. Placówka 
Ogółem 

30.09.2020 r. 

Ogółem 

30.09.2019 r. 

1. Sz. P. w Bolestraszycach 13,51 14,23 

2. Sz. P. w Buszkowicach 16,25 17,87 

3. Sz. P. w Kosienicach 13,10 12,15 

4. Sz. P. w Maćkowicach 16,27 17,11 

5. Sz. P. w Orzechowcach 16,92 17,92 

6. Sz. P. w Wyszatycach 16,29 18,27 

7. Z. Sz. Prz. Nr 1 w Żurawicy 41,05 40,30 

8. Z. Sz. Prz. Nr 2 w Żurawicy 18,05 20,19 

Samorządowe Przedszkola 

i Szkoły Podstawowe RAZEM 151,44 158,04 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 



 

Nauczyciele w naszej gminie są wykwalifikowani i na bieżąco doskonalą się oraz 

podnoszą swoje kwalifikacje, w tym zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego. Wielu 

nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Dzięki ich 

zaangażowaniu uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, zawodach, programach 

edukacyjnych, akcjach charytatywnych. 

 

Egzaminy zewnętrzne 

Na zakończenie nauki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach naszej gminy odbył się 

egzamin ósmoklasisty. Jego wyniki w roku 2020 przedstawia poniższa tabela. 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 – GMINA ŻURAWICA 
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO  

W BOLESTRASZYCACH 

12 65 7 46 5 0 - - 12 47 6 0 - 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM.MACIEJA RATAJA  

W WYSZATYCACH 

19 75 9 51 6 2 60 - 17 41 5 0 - 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

W BUSZKOWICACH 
8 77 9 45 5 8 56 6 0 - - 0 - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 

1 IM. ŚW. JADWIGI 

KRÓLOWEJ POLSKI  

W ŻURAWICY 

21 59 5 51 6 20 61 7 1 
10

0 
- 0 - 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

BŁ. KS. BRONISŁAWA 

MARKIEWICZA  

W KOSIENICACH 

9 61 6 47 6 9 39 3 0 - - 0 - 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM.ŚW.STANISŁAWA 

15 72 8 34 3 15 35 3 0 - - 0 - 



KOSTKI  

W MAĆKOWICACH 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

JANA PAWŁA II  

W ORZECHOWCACH 

10 73 8 43 5 10 45 4 0 - - 0 - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 

2 W ŻURAWICY 
9 61 6 53 7 9 54 6 0 - - 0 - 

 

Uczeń oceniany jest w 9 poziomach – staninach oznaczających następujące wyniki: 

wynik niski – uczniowie ze staninów 1-3, 

wynik średni – uczniowie ze staninów 4-6, 

wynik wysoki – uczniowie ze staninów 7-9. 

Natomiast obszary oceniania ucznia na egzaminie ósmoklasisty obejmują następujące 

przedmioty: język polski, matematyka, język obcy. 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 – GMINA ŻURAWICA 
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Szkoła Podstawowa im. 

Piotra Michałowskiego  
w Bolestraszycach 

10 60 4 33 3       10 37 5 . . 

Szkoła Podstawowa im. 

Macieja Rataja  
w Wyszatycach 

12 56 4 36 4       12 38 5 . . 

Szkoła Podstawowa  

w Buszkowicach 
19 74 8 52 7 20 54 5 . . . . . 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Św. Jadwigi Królowej Polski 

w Żurawicy 
33 67 6 48 6 33 56 5 . . . . . 

Szkoła Podstawowa im. Bł. 

Ks. Bronisława Markiewicza 
w Kosienicach 

4 70 7 60 8 4 74 8 . . . . . 

Szkoła Podstawowa im. Św. 

Stanisława Kostki  
w Maćkowicach 

3 87 9 47 6 3 66 7 . . . . . 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Orzechowcach 
12 74 8 41 5 12 47 4 . . . . . 

Szkoła Podstawowa Nr 2  

w Żurawicy 
14 58 4 42 5 14 51 5 . . . . . 

 

 



Inwestycje i remonty  

W ramach inwestycji w roku 2020 wykonano: 

- Ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Bolestraszycach na kwotę 12.109,35 zł 

- Przebudowa pomieszczeń szkolnych SP Maćkowice na kwotę 56.791,25 zł 

- Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SP Maćkowice – ciąg dalszy na kwotę 34.956,86 zł, 

- Termomodernizacja SP Orzechowce wraz z fotowoltaiką SP Orzechowce na kwotę 

217.948,56 zł 

Łączne wydatki inwestycyjne w 2020 roku wyniosły 321.806,02 zł,  

 

 Nasza gmina na bieżąco przeprowadza w szkołach i przedszkolach remonty oraz 

przeglądy techniczne instalacji i urządzeń. W 2020 roku w ramach posiadanych środków 

wykonano następujące niezbędne remonty: 

 
Poniesione wydatki na remonty jednostek oświatowych za okres styczeń - grudzień 2020 r. 

 

Jednostka 
Rodzaj wydatku 

kwota w zł - 

remonty 

 SP Bolestraszyce 

Wykonanie prac elektroinstalacyjnych 2 000,00 

bieżące naprawy i remonty 300,00 

Razem SP Bolestraszyce 2 300,00 

SP Buszkowice 

bieżące naprawy i remonty 2 831,00 

Przebudowa pomieszczeń szkolnych 10 700,00 

materiały do remontu 6 793,53 

Razem SP Buszkowice 20 324,53 

SP Kosienice 

bieżące naprawy i remonty 749,63 

wymiana okien 14 639,49 

materiały do remontu łazienki 14 995,03 

materiały do remontu pomieszczeń szkolnych 2 118,01 

Razem SP Kosienice 32 502,16 

SP Maćkowice 

bieżące naprawy i remonty 1 294,00 

materiały do remontu pomieszczeń szkolnych 2 359,23 

materiały do remontu podłogi na korytarzu 8 736,40 

Razem SP Maćkowice 12 389,63 

SP Orzechowce 

bieżące naprawy i remonty 1 008,60 

materiały do bieżących napraw i remontów 4 474,66 

Razem SP Orzechowce 5 483,26 

SP Wyszatyce 

bieżące naprawy i remonty   

Remont łazienki 24 200,00 

odkopanie ściany fundamentów przed 

wykonaniem izolacji 996,30 

materiały do bieżących napraw i remontów 10 249,04 

Razem SP Wyszatyce 35 445,34 

ZSP nr 1 w Żurawicy 

bieżące naprawy i remonty 2 354,92 

remonty parkietów w szkole 5 440,00 

remonty parkietów w przedszkolu 3 536,00 

Wykonanie prac elektroinstalacyjnych 1 000,00 

Remont dachu na budynku SP 74 531,85 

Remont dachu na budynku hali sportowej 12 361,60 

Wymiana okien w SP bud. Główny 18 432,73 



Wymiana okien w przedszkolu na Wiarusie 10 203,48 

materiały do bieżących remontów pomieszczeń 

przedszkolnych 9 376,37 

materiały do bieżących remontów pomieszczeń 

szkolnych 7 477,22 

materiały do remontu   

Razem ZSP nr 1 w Żurawicy 144 714,17 

ZSP nr 2 w Żurawicy 

bieżące naprawy i remonty 205,00 

remont podłogi w przedszkolu 1 200,00 

remont podłogi w SP 2 952,00 

remont kominów w przedszkolu 2 450,00 

przebudowa instalacji rozprowadzającego wodę  i 

wymiana podgrzewacza w przedszkolu 4 500,00 

materiały do bieżących remontów pomieszczeń 

przedszkolnych 2 112,09 

materiały do bieżących remontów pomieszczeń 

szkolnych 4 833,66 

Razem ZSP nr 2 w Żurawicy 18 252,75 

Ogółem styczeń - grudzień 2020 r 271 411,84 

 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 Finansowanie zadań oświatowych w Gminie Żurawica przedstawia załączona analiza 

za 2020 i 2019 rok. 

 

 
Analiza wykonania dochodów i wydatków oświaty za 2020 r. 

 

Szkoła 

Kwota 

wydatków na 

31.12.2020 r 

w tym 
 wydatki na 

wynagrodzenia 

i pochodne 

Subwencja 

MEN na 2020 r. 

+ rezerwa 

subwencji 

w tym 
kwota dla 

uczniów 

z orzeczeniami 

Kwota 

pozostałych 

przychodów 

w tym dotacji 

na 31.12.2020 r 

Dopłata 

z budżetu 

gminy 

w 2020 r. 

% 

dopłaty 

z budżetu 

gminy 

SP Bolestraszyce 1 591 028,39 1 382 484,98 1 215 806,00 97 343,25 15 016,76 360 205,63 23% 

SP Buszkowice 1 584 246,74 1 411 654,69 1 376 828,00 136 951,87 19 770,04 187 648,70 12% 

SP Kosienice 1 421 202,74 1 263 073,86 948 659,00 63 776,61  7 654,30 464 889,44 33% 

SP Maćkowice 1 756 584,71 1 474 081,80 1 063 929,00 230 267,12 14 687,70 677 968,01 39% 

SP Orzechowce, 

Batycze  

2 205 753,09 1 769 218,62 1.033 515,00 91 972,58 23 406,45 1 148 831,64 52% 

SP Wyszatyce 1 937 453,91 1 654 795,73 1 208 575,00 91 972,58 55 018,99 673 859,92 35% 

ZSP Żurawica nr 1 

(SP nr 1 +gimnazjum 

+przedszkole nr 2) 

5 342 428,84 4 453 173,85 3 143 347,00 192 001,17 389 703,95 1 809 377,89 34% 

ZSP Żurawica nr 2 
(SP nr 2+przedszkole 

nr 1) 

2 109 690,33 1 826 350,74 1 232 341,00 255 106,43 133 060,03 744 289,30 35% 

przedszkola 

niepubliczne 

+publiczne z innej 

gminy 

2 791 874,67   437 440,00 191 329,82 764 602,29 1 589 832,38 57% 



Dowożenie 

uczniów do szkół 

193 422,59         193 422,59 100% 

RAZEM 
20 933 686,01 

15 234 834,27 11 660 440,00 1 350 721,43 1 422 920,51 7 850 325,50 38% 

 

 

 

 

 

 

 
Analiza wykonania dochodów i wydatków oświaty za 2019 r. 

Szkoła 

Kwota 

wydatków na 

31.12.2019 r 

w tym 
 wydatki na 

wynagrodzenia 

i pochodne 

Subwencja 

MEN na 2019 r. 

+ rezerwa 

subwencji 

w tym 
kwota dla 

uczniów 

z orzeczeniami 

Kwota 

pozostałych 

przychodów 

w tym dotacji 

na 31.12.2019 r 

Dopłata 

z budżetu 

gminy 

w 2019 r. 

% 

dopłaty 

z budżetu 

gminy 

SP Bolestraszyce 1 504 884,05 1 335 749,24 1 064 111,23 17 698,14 11 234,48 429 538,34 29% 

SP Buszkowice 1 646 988,87 1 399 994,59 1 300 250,28 68 896,33 48 845,15 297 893,44 18% 

SP Kosienice 1 257 118,64 1 132 782,34 778 631,77   7 190,76 471 296,11 37% 

SP Maćkowice 1 775 930,74 1 495 699,19 992 172,71 138 424,74 15 758,09 767 999,94 43% 

SP Orzechowce, 

Batycze  

2 105 263,59 1 858 555,20 1 077 190,59 86 594,47 21 231,22 1 006 841,78 48% 

SP Wyszatyce 1 989 016,03 1 755 555,38 1 207 210,97 58 151,03 44 726,79 737 078,27 37% 

ZSP Żurawica nr 1 

(SP nr 1 +gimnazjum 

+przedszkole nr 2) 

5 170 007,11 4 322 252,49 3 272 878,00 261 679,63 482 882,97 1 414 246,14 27% 

ZSP Żurawica nr 2 
(SP nr 2+przedszkole 

nr 1) 

2 101 377,98 1 807 929,20 1 234 555,44 240 189,07 166 617,50 700 205,04 33% 

przedszkola 

niepubliczne 

+publiczne z innej 

gminy 

2 150 119,54   339 931,00 231 845,64 586 975,30 1 223 213,24 57% 

Dowożenie 

uczniów do szkół 

242 297,36         242 297,36 100% 

RAZEM 
19.943.003,91 

15 108 517,63 11 266 931,99 1 103 479,05 1 385 462,26 7 290 609,66 37% 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

Analiza wykonania dochodów i wydatków - oddziały przedszkolne 2020 r. 

Oddziały przedszkolne 

Wydatki na 

oddziały 

przedszkolne 

Dotacja 

z budżetu 

państwa na 

wychowanie 

przedszkolne 

2,5-5 lat 

Subwencja 

dla 6 latków 

Refundacja  

z tytułu 

kosztów 

utrzymania 

uczniów 

z innych 

gmin 

Razem 

przychody 

Dopłata 

z gminy 

% dopłaty 

z budżetu 

gminy 

Wysokość dotacji / subwencji 

na jednego ucznia 
  1 434,58 5 437,80         

Bolestraszyce 97 996,94 5 738,32 27 188,98   32 927,30 65 069,64 66,40% 

Buszkowice 112 758,56 4 303,74 48 940,15   53 243,89 59 514,67 52,78% 

Kosienice 99 491,53   38 064,56   38 064,56 61 426,97 61,74% 



Maćkowice 73 745,49 7 172,90 48 940,15   56 113,05 17 632,44 23,91% 

Orzechowce + Batycze 119 538,55 14 345,80 32 626,77   46 972,57 72 565,98 60,71% 

Wyszatyce 62 418,87 2 869,16 27 188,98  30 058,14 32 360,73 51,84% 

ZSP nr 1 Żurawica  86 718,41 4 303,74 92 442,51   96 746,25 +10 027,84 -11,56% 

ZSP nr 2 Żurawica  98 937,02 11 476,64 65 253,54   76 730,18 22 206,84 22,45% 

RAZEM 751 605,37 50 210,30 380 645,64  430 855,94 320 749,43 42,68% 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

Analiza wykonania dochodów i wydatków - oddziały przedszkolne 2019 r. 

Oddziały przedszkolne 

Wydatki na 

oddziały 

przedszkolne 

Dotacja 

z budżetu 

państwa na 

wychowanie 

przedszkolne 

2,5-5 lat 

Subwencja 

dla 6 latków 

Refundacja  

z tytułu 

kosztów 

utrzymania 

uczniów 

z innych 

gmin 

Razem 

przychody 

Dopłata 

z gminy 

% dopłaty 

z budżetu 

gminy 

Wysokość dotacji / subwencji 

na jednego ucznia 
  1 403,00 5.119,81         

Bolestraszyce 100 205,86 4 209,00 49 056,16   53 265,16 46 940,70 46,84% 

Buszkowice 132 080,69 4 209,00 9 811,23   14 020,23 118 060,46 89,38% 

Kosienice 85 653,87   49 056,16   49 056,16 36 597,71 42,73% 

Maćkowice 79 675,60 7 015,00 39 244,93   46 259,93 33 415,67 41,94% 

Orzechowce + Batycze 97 666,00 14 030,00 44 150,55   58 180,55 39 485,45 40,43% 

Wyszatyce 134 065,83 7 015,00 49 056,16  56 071,16 77 994,67 58,18% 

ZSP nr 1 Żurawica  88 477,00 4 209,00 98 112,33   102 321,33 +13 844,33 -15,65% 

ZSP nr 2 Żurawica  98 242,54 9 821,00 9 811,23   19 632,23 78 610,31 80,02% 

RAZEM 816 067,39 50 508,00 348 298,75 3 704,96 398 806,75 417 260,64 51,13% 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Analiza wykonania dochodów i wydatków - przedszkola 2020 r. 

Przedszkola 
Wydatki na 

przedszkole 

Dotacja z 

budżetu 

państwa na 

wychowanie 

przedszkolne 

2,5-5 lat 

Subwencja 

dla 6 latków 

Opłata 

rodziców za 

korzystanie 

z wychowania 

przedszkolnego 

Refundacja 

z tytułu 

kosztów 

utrzymania  

uczniów 

z innych gmin 

Razem 

przychody 

Dopłata z 

gminy 

% 

dopłaty 

z budżetu 

gminy 

Wysokość dotacji / 
subwencji na jednego 

ucznia 
  1 434,58 6 042,00          

ZSP nr 1 Żurawica 

(przedszkole nr 2) 
781 121,51 91 813,12 

108 755,90 
12 265,08 48 525,24 261 359,34 519 762,17 60,54% 

ZSP nr 2 Żurawica 

(przedszkole nr 1)  
440 786,35 61 686,94 

  
10 913,63   72 600,57 368 185,78 83,52% 

przedszkola 

niepubliczne 
2 791 874,67 298 392,64 

223 553,79 
  466 209,65 988 156,08 1 803 718,59 64,60% 

Razem 4 013 782,53 451 892,70 
332 309,69 

23 178,71 514 734,89 1 322 115,99 2 691 666,54 67,06% 

 

 

 

 



Analiza wykonania dochodów i wydatków - przedszkola 2019 r. 

Przedszkola 
Wydatki na 

przedszkole 

Dotacja z 

budżetu 

państwa na 

wychowanie 

przedszkolne 

2,5-5 lat 

Subwencja 

dla 6 latków 

Opłata 

rodziców za 

korzystanie 

z wychowania 

przedszkolnego 

Refundacja 

z tytułu 

kosztów 

utrzymania  

uczniów 

z innych gmin 

Razem 

przychody 

Dopłata z 

gminy 

% 

dopłaty 

z budżetu 

gminy 

Wysokość dotacji / 

subwencji na jednego 
ucznia 

  1 403,00 5 688,68          

ZSP nr 1 Żurawica 

(przedszkole nr 2) 
695 658,66 96 807,00 125 151,13 17 251,79 33 665,50 272 875,42 422 783,24 60,77% 

ZSP nr 2 Żurawica 

(przedszkole nr 1)  
379 541,95 64 538,00   17 049,98   81 587,98 297 953,97 78,50% 

przedszkola 

niepubliczne 
2 150 119,54 253 943,00 108 085,05   333 032,30 695 060,35 1 455 059,19 67,67% 

Razem 3 225 320,15 415 288,00 233 236,18 34 301,77 366 697,80 1 049 523,75 2 175 796,40 67,46% 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Otrzymane przychody w 2020 r. 

Placówka 

oświatowa 

Dotacja na 

wyposażenie szkół 

podstawowych, 

gimnazjów 

w podręczniki, 

materiały 

edukacyjne lub 

materiały 

ćwiczeniowe. 

Darowizna 

z PGNiG 

dotacja z 

budżetu 

państwa na 

wychowanie 

przedszkolne  

kwota na 1 

ucznia 

1.403,00 

Pozostałe dochody 

w tym wpłaty 

rodziców za 

korzystanie z wych. 

przedszkolnego oraz 

za wyżywienie 

 w przedszkolach 

i szkołach 

Zwroty z 

tytułu kosztów 

utrzymania 

uczniów 

z innych gmin 

(przedszkola, 

oddziały 

przedszkolne) 

ERASMUS 

Plus 

Razem 

przychody 

 SP Bolestraszyce 
8 979,30   5 738,32 299,14     15 016,76 

 SP Buszkowice 
14 251,05   4 303,74 375,75   839,50 19 770,04 

 SP Kosienice 
7 400,25     254,05     7 654,30 

 SP Maćkowice 
7 251,75   7 172,90 263,05     14 687,70 

 SP Orzechowce 
8 712,00   14 345,80 348,65     23 406,45 

 SP Wyszatyce 
9 221,85 6 800,00 2 869,16 618,33   35 509,65 55 018,99 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 1 

32 476,95   96 116,86 212 584,90 48 525,24   389 703,95 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 2 

9 276,30   73 163,58 50 620,15     133 060,03 

Przedszkola 

niepubliczne 

0,00   298 392,64   466 209,65   764 602,29 

Razem 
97 569,45 6 800,00 502 103,00 265 364,02 514 734,89 36 349,15 1 422 920,51 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otrzymane przychody w 2019 r. 

Placówka 

oświatowa 

Dotacja na 

wyposażenie szkół 

podstawowych, 

gimnazjów 

w podręczniki, 

materiały 

edukacyjne lub 

materiały 

ćwiczeniowe. 

Darowizna 

z PGNiG 

dotacja z 

budżetu 

państwa na 

wychowanie 

przedszkolne  

kwota na 1 

ucznia 

1.403,00 

Pozostałe dochody 

w tym wpłaty 

rodziców za 

korzystanie z wych. 

przedszkolnego oraz 

za wyżywienie 

 w przedszkolach 

i szkołach 

Zwroty z 

tytułu kosztów 

utrzymania 

uczniów 

z innych gmin 

(przedszkola, 

oddziały 

przedszkolne) 

ERASMUS 

Plus 

Razem 

przychody 

 SP Bolestraszyce 
6 712,20 

  
4 209,00 313,28    11 234,48 

 SP Buszkowice 
9 709,83 

5 000,00 
4 209,00 359,95   29.566,37 48 845,15 

 SP Kosienice 
6 956,13 

  
  234,63    7 190,76 

 SP Maćkowice 
8 373,24 

  
7 015,00 369,85    15 758,09 

 SP Orzechowce 
6 824,43 

  
14 030,00 376,79    21 231,22 

 SP Wyszatyce 
9 687,51 

  
7 015,00 421,59   27.602,69 44 726,79 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 

22 129,50 
  

101 016,00 326 071,97 33 665,50  482 882,97 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2 

6 339,36 
  

74 359,00 85 919,14    166 617,50 

Przedszkola 

niepubliczne 

0,00 
  

253 943,00   333 032,30  586 975,30 

Razem 76 732,20 5 000,00 465 796,00 414 067,20 366 697,80 57 169,06 1 385 462,26 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

Poza subwencją dla szkół i przedszkoli oraz dotacją na wychowanie przedszkolne 

w roku 2020 otrzymaliśmy także następujące dotacje: 

Nazwa szkoły Wyposażenie w podręczniki i materiały 

edukacyjne 
Sz. P. w Bolestraszycach 8 979,30 zł 

Sz. P. w Buszkowicach 14 251,05 zł 

Sz. P. w Kosienicach 7 400,25 zł 

Sz. P. w Maćkowicach 7 251,75 zł 

Sz. P. w Orzechowcach 8 712,00 zł 

Sz. P. w Wyszatycach 9 221,85 zł 

Z. Sz. P. Nr 1 w Żurawicy 32 476,95 zł 

Z. Sz. P. Nr 2 w Żurawicy 9 276,30 zł 

RAZEM 97 569,45 zł 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

W roku 2019 dotacje te wynosiły: 

Nazwa szkoły Wyposażenie w podręczniki i materiały 

edukacyjne 
Sz. P. w Bolestraszycach 6.712,20 zł 

Sz. P. w Buszkowicach 9.709,83 zł 

Sz. P. w Kosienicach 6 956,13 zł 

Sz. P. w Maćkowicach 8.373,24 zł 

Sz. P. w Orzechowcach 6.824,43 zł 

Sz. P. w Wyszatycach 9.687,51 zł 

Z. Sz. P. Nr 1 w Żurawicy 22.129,50 zł 

Z. Sz. P. Nr 2 w Żurawicy 6.339,36 zł 

RAZEM 76.732,20 zł 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 



 

 W roku szkolnym 2019/2020 – Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach, otrzymała 

dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych na 

kwotę 34.690,00 PLN. 

Natomiast na ten cel w latach szkolnych 2018/2019 – Szkoła Podstawowa w Buszkowicach, 

otrzymała kwotę 46.955,00 PLN, a w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa  

w Kosienicach kwotę 49.052,00 PLN.  

 Dzięki staraniom Pani Dyrektor oraz pracowników Szkoły Podstawowej 

w Wyszatycach szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe w kwocie 32 350,00 EUR – po 

rozliczeniu projektu, tj.138 067,80 PLN) na realizację programu „Erasmus+” w latach 2017-

2019. 

 Natomiast Szkoła Podstawowa w Buszkowicach dzięki staraniom Pani Dyrektor 

otrzymała na realizację programu „Erasmus+” w latach 2019-2022. Kwotę 29.799,00 EUR 

(w przybliżeniu 127.892,54 PLN)  

 

 We wszystkich szkołach podstawowych Gminy Żurawica realizowany był począwszy 

od minionego roku szkolnego 2018/2019 projekt pn. „Klucz do kompetencji – wsparcie 

kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica”. 

Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania 

kompetencji kluczowych w Gminie Żurawica poprzez działania zmierzające do wykształcenia 

u min. 90 % uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli oraz doposażenie 8 szkół podstawowych w okresie od 01.07.2018 r. 

do 29.02.2020 r. 

W ramach projektu realizowano następujące zadania: 

1. wyposażenie i pomoce dydaktyczne, 

2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkoły podstawowej, 

3. indywidualizacja pracy z uczniem, 

4. zajęcia dodatkowe dla szkoły podstawowej, 

5. doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

6. wsparcie dla nauczycieli. 

Główne problemy, na które odpowiada projekt to: 

• baza szkół niedostosowana do potrzeb nowoczesnego procesu dydaktycznego (brak 

odpowiednio wyposażonych pracowni i pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia), 

• niewystarczające kompetencje zawodowe nauczycieli (potrzeby szkoleniowe umożliwiające 

dostosowanie metod i form pracy do potrzeb rozwojowych uczniów i uwarunkowań 

pedagogiczno-psychologicznych), 

• niewystarczające wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

• trudności w organizacji zajęć pozalekcyjnych (brak możliwości zapewnienia atrakcyjności 

zajęć, brak środków na zajęcia), 

• coraz większa dysfunkcyjność i destabilizacja rodzin powodująca nasilanie się problemów 

dydaktycznych i wychowawczych u uczniów. 

W ramach projektu wydatkowano 1 541 755,53 zł. w tym na: 

- wynagrodzenia nauczycieli – 416 977,43 zł, 

- pomoce dydaktyczne – 665 253,60 zł, 

- szkolenia  - 33 440,00 zł, 



- studia – 48 740,00 zł, 

- delegacje – 3 753,79 zł, 

- doradztwo zawodowe – 43 607,70 zł, 

- wynajem sal (wkład własny) – 73220,00 zł, 

- koszty pośrednie – 256 959,19 zł. 

 

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatkowano: 

Placówka oświatowa Dofinansowanie Wkład własny 
Ogółem 

% 

dofinansowania 

SP w Bolestraszycach 153 841,66 6 920,00 160 761,66 95,70% 

SP w Buszkowicach 186 190,45 8 580,00 194 770,45 95,59% 

SP w Kosienicach 117 841,21 4 940,00 122 781,21 95,98% 

SP w Maćkowicach 147 403,33 7 710,00 155 113,33 95,03% 

SP w Orzechowcach 185 385,72 6 950,00 192 335,72 96,39% 

SP w Wyszatycach 171 376,14 9 670,00 181 046,14 94,66% 

ZSP 1 w Żurawicy 365 679,61 20 750,00 386 429,61 94,63% 

ZSP 2 w Żurawicy 140 817,41 7 700,00 148 517,41 94,82% 

Razem 1 468 535,53 73 220,00 1 541 755,53 95,25% 

 

Wydatki wykonane w latach 2010-2020 w publicznych jednostkach oświatowych 

Gminy Żurawica 

Rok / 

Placówka 

SP 

Bolestraszyce 

SP 

Buszkowice 
SP Kosienice 

SP 

Maćkowice 

SP 

Orzechowce 

SP 

Wyszatyce 

ZSP nr 1 

w Żurawicy 

ZSP nr 2 

w Żurawicy 

Ogółem 

wydatki 

2010 784 868,22 845 379,31 782 377,06 1 165 968,58 2 516 453,98 1 779 476,46 3 853 801,52 1 102 055,74 12 830 380,87 

2011 850 855,15 831 643,64 799 681,40 1 241 818,95 2 049 498,00 1 886 651,21 4 326 824,02 1 166 589,51 13 153 561,88 

2012 875 829,13 830 400,58 827 784,62 1 261 877,15 1 615 880,36 1 892 558,15 4 509 776,76 1 250 682,20 13 064 788,95 

2013 899 599,24 848 895,73 832 082,72 1 300 222,51 1 650 229,53 1 787 019,93 4 521 021,96 1 227 315,99 13 066 387,61 

2014 919 054,02 916 761,24 853 635,56 1 667 949,29 1 665 966,18 1 735 464,75 4 323 942,69 1 256 321,56 13 339 095,29 

2015 966 021,91 994 862,36 842 624,20 1 270 526,56 1 698 770,56 1 666 116,77 4 443 172,81 1 286 002,85 13 168 098,02 

2016 927 145,97 1 003 479,01 861 087,02 1 414 237,34 1 751 566,28 1 672 737,31 4 473 561,01 1 510 906,91 13 614 720,85 

2017 1 029 123,04 1 115 693,83 925 659,40 1 517 867,58 1 850 819,68 1 733 874,37 4 586 487,78 1 619 521,73 14 379 047,41 

2018 1 221 454,73 1 346 830,74 1 156 091,63 1 551 539,79 1 921 907,07 1 839 439,26 4 729 513,26 1 827 543,57 15 594 320,05 

2019 1 504.884,05 1 646.988,87 1 257.118,64 1 775.930,74 2.105.263,59 1 989.016,03 5.170.007,11 2.101.377,98 17.550.587,01 

2020 1 591 028,39 1 584 246,74 1 421 202,74 1 756 584,71 2 205 753,09 1 937 453,91 5 342 428,84 2 109 690,33 17 948 388,75 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 

 



 Pomoc materialna dla uczniów 

 

Co roku młodzież ucząca się, a znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, korzysta  

z pomocy materialnej w formie stypendium. W roku szkolnym 2019/2020 z tej formy pomocy 

skorzystało 161  uczniów, w tym uczących się w: 

- szkołach podstawowych – 108 uczniów, 

- szkołach średnich – 52  uczniów, 

na łączną kwotę 235.942,20 zł.  

Inne: zasiłek szkolny – 1 uczeń – szkoła podstawowa  – 620,00 zł. 

 

 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez pracowników Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie ma na celu bieżącą ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i przedszkoli, a także stanu przestrzegania 

przepisów prawa. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono w naszych placówkach 

następujące kontrole: 

1. Szkoła Podstawowa w Kosienicach  

Temat kontroli: Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu osób 

lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

Wydane zalecenia: brak. 

Sposób wykonania zaleceń: brak. 

 

2. Szkoła Podstawowa w Maćkowicach  

Temat kontroli: Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu 

uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

Wydane zalecenia: brak. 

Sposób wykonania zaleceń: brak. 

 

POMOC SPOŁECZNA  

 

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku  finansowany był: 

- z budżetu państwa ( dotacja wojewody) – w kwocie – 21 694 023,72  zł 

- z budżetu gminy (środki własne)            – w kwocie – 675 864,48 zł.    

Łączna kwota wydatków na realizacje zadań wyniosła 22 369 888,20 zł. 

 



 Szczegółowa struktura wydatków, uwzględniającą  rodzaje realizowanych zadań: 

Rozdział zgodnie z klasyfikacją 

budżetową 

Środki gminy Dotacja 

85202 

Odpłatność za pobyt w DPS – 8 osób 

223 524,44  

85508 

Rodziny zastępcze 

33 534,04  

85205 

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

1 000,00  

85504 

Wspieranie rodziny – asystent rodziny 

61 062,80 1 700,00 

85501 

Świadczenie wychowawcze  

31 003,98 13 490 000,00 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 

 

 

 

6 173 387,00 

85504 

Program Dobry Start 

 494 450,00 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 408,70 

38 623,62 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

Zasiłki okresowe, 

Zasiłki celowe 

W tym pogrzeb 

 

 

 

 

33 919,41 

3 750,00 

 

 

 

603 996,17 

85215 

Dodatki mieszkaniowe 

Dodatek energetyczny 

 

13 272,96 

 

 

 

85216 

Zasiłki stałe 

  

348 839,42 

85228 

Usługi opiekuńcze                                                    

i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

123 647,46 

 

9 607,68 

21 755,47 

 

85230 

Posiłek w szkole i w domu-dożywianie 

dzieci, 

Zasiłki celowe na zakup żywności 

Dowóz posiłków do szkół 

Karta dużej rodziny 

 

15 304,41 

37 260,00 

10 278,00 

 

 

 

 

67 600,00 

182 000,00 

 

     416,56 

85415 45 136,15 180 544,62 



Pomoc materialna dla uczniów 

85295 

Klub Senior + 

Prace społecznie użyteczne 

 

34 573,59 

12 347,24 

 21 694,48 

ogółem 675 864,48 21 694 023,72 

 

Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku w formie decyzji 

administracyjnej. W sprawach świadczeń pomocy społecznej w 2020 r. przyjęto 1 559 wnioski 

i wydano 1 706 decyzji administracyjnych. Każda wydana decyzja poprzedzona jest wywiadem 

środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 

/pobytu klienta/rodziny. Od miesiąca marca zgodnie z wytycznymi związanymi ze stanem 

epidemiologicznym SARSCoVI-2 wywiady sporządzone są telefonicznie. Jedynie udzielenie 

świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania decyzji. W sytuacjach 

w których stwierdzono marnotrawienie środków finansowych lub bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, świadczenia pomocowe są realizowane w formie niepieniężnej. 

 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych objęto 579 osób o liczbie rodzin - 343 ( liczba osób w rodzinach 915). Rodziny 

te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej tj. m.in. z wypłacanych świadczeń,  

z pracy socjalnej, dożywiania w szkole,  załatwiania spraw w urzędach, orzecznictwie do spraw 

niepełnosprawności. Ponadto pracownicy Ośrodka przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla 

innych ośrodków, wydawali opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, 

Policji, sądów i innych uprawnionych instytucji. Wśród klientów Ośrodka dominują osoby 

mające trudności z funkcjonowaniem społecznym, u których występują problemy rodzinne, 

zdrowotne i prawne. Wiele rodzin  szuka w Ośrodku informacji na temat możliwości 

skorzystania ze swoich uprawnień, możliwości formalnych rozwiązań swoich problemów, 

oczekują wsparcia i zrozumienia. Każda osoba zgłaszająca się jest kierowana do pracownika 

socjalnego, który w sposób profesjonalny i zgodnie z etyką zawodową stara się pomóc  

w rozwiązaniu zgłaszanych problemów. Praca socjalna jest działalnością zawodową opartą na 

relacji pracownika socjalnego z klientem. To klient i jego problem warunkują powstanie relacji 

pomocy oraz podjęcie działań naprawczych. Klienci trafiają do pracownika socjalnego  

w bardzo różny sposób i kierują nimi różne motywacje. Osoby, które same odczuwają swoją 

sytuację jako trudną, taką z którą sobie nie mogą poradzić, poszukują pomocy  

w wyspecjalizowanych placówkach, zwykle sami dowiadują się o możliwościach instytucji lub 

uzyskują informacje od innych osób takich jak np. lekarze, nauczyciele, sąsiedzi, radni media 

itp. Poszukując możliwości wyjścia z trudnej sytuacji są oni otwarci na współpracę  

z pracownikiem socjalnym. Mają duże oczekiwania wobec niego i instytucji pomocy, 

równocześnie jednak mają świadomość konieczności własnego udziału  w procesie zmiany 

swojej sytuacji. Inną grupę stanowią klienci, którzy od instytucji pomocy społecznej oczekują 

naprawienia ich sytuacji życiowej, traktując oferowane świadczenia, jako im należne  

i reprezentują postawę roszczeniową wobec pracownika socjalnego. Nie chcą współpracować 

z pracownikiem socjalnym, oczekują pomocy i rozwiązywania ich problemów bez ich udziału. 

Wielu klientów pomocy społecznej nie wykazuje zainteresowania i motywacji do zmiany 



swojej sytuacji. Część z nich nie ma odpowiednich umiejętności do zajęcia się swoimi 

sprawami. Rodziny nie radzą sobie finansowo i są bezradne w sprawach gospodarstwa 

domowego oraz  organizacji dnia codziennego. Dziedziczona staje się bieda i bierna postawa 

wobec pracy i nauki. Sposobem na życie jest umiejętne pozyskiwanie różnorodnych świadczeń. 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej starają się zmieniać te postawy i wskazywać 

klientom konieczność przejęcia przez nich odpowiedzialności za siebie i swoją rodzinę.  

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował formy aktywizacji osób 

bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej poprzez organizację prac społecznie 

użytecznych oraz w ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej kierując 

mieszkańców Gminy do Centrum Integracji Społecznej. Osoby te wykonywały prace 

porządkowe na terenie gminy.  

Realizując program „Posiłek w szkole i w domu”– objęto pomocą  228 uczniów  

i przedszkolaków. W związku z zamknięciem szkół spowodowanym stanem 

epidemiologicznym formy pomocy - obiad, gorący posiłek zostały zmienione na pomoc 

finansową. Udzielono pomocy finansowej na zakup posiłku lub żywności 328 osobom. 

Ogółem na realizację Programu przeznaczyliśmy 312 442,41 zł, (dotacja Wojewody 

80% wkład własny 20%). 

Pomoc materialna dla uczniów 

 Co roku młodzież ucząca się, a znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej korzysta  

z pomocy materialnej w formie stypendium i zasiłków szkolnych. W roku kalendarzowym 

2020 z tej formy pomocy skorzystało 154 uczniów. 

Łączna kwota pomocy wyniosła 225 680,77 zł. 

Realizując zadania ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych objęto 

pomocą 809 rodzin. 
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których dochód  w przeliczeniu na osobę albo dochód 

osoby uczącej się nie przekracza kwoty – 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 

lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  

– 764,00 zł. 

 

Wydatki na świadczenia rodzinne. 

Świadczenia Liczba świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń w zł 

Zasiłki rodzinne - 95 zł na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko 

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku 

życia, 135 zł na dziecko powyżej 18 r. życia do 

ukończenia 24 roku życia. 

8 380 950 543,24 

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu 

urodzenia dziecka – 1 000 zł. 
33 33 000,00 

Opieka nad dzieckiem z tytułu urlopu 

wychowawczego – 400 zł. 
91 33 636,19 

Samotne wychowanie dziecka – 193 zł. 341 60 030,60 

Kształcenie i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego – 90 zł na dziecko do 
554 57 308,38 



5 roku życia, 110 zł na dziecko powyżej 5 roku 

życia. 

Rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł. 482 45 857,19 

Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania  – 69 zł na dojazd, 113 zł na 

internat. 

1 392 93 848,35 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 

- 95 zł na trzecie i kolejne dziecko. 
1 469 135 470,48 

Zasiłki pielęgnacyjne – 215,84 zł. 5 739 1 237 857,00 

Świadczenia pielęgnacyjne – 1 830 zł. 955 1 733 195,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy- 620 zł. 653 402 357,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka – 1 000 zł. 
95  95 000,00 

Świadczenie rodzicielskie – do 1 000 zł. 343 296 563,00 

 Zasiłek dla opiekuna - 620 zł. 239 148 180,00 

 

 

W ramach funduszu alimentacyjnego  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych  

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. 

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty 900 zł. 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna.W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów  wypłacono  312 410,01 zł. 

W 2020 z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych przekazano na dochody 

budżetu państwa kwotę 129 240,48 zł, z tego 34 411,67 zł na odsetki ustawowe oraz 

38 770,12 zł na dochody własne gminy Żurawica oraz do budżetu państwa 56 058,69 zł. 

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy 

wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą  

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów,  

o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy 

niż 6 miesięcy. GOPS w Żurawicy przekazuje informacje dotyczące zadłużenie do wszystkich 

pięciu biur informacji gospodarczej: Krajowego Rejestru Długów, BIG Infomonitor S.A, 

KBIG, ERIF i KIDT. 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 

świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje od 1 lipca 2019 r.  na każde dziecko do 18 roku 

życia niezależnie od dochodu rodziny. Pomocą objęto 1401 rodzin z 2 226 dziećmi. 

Wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę 13 521 003,98 zł.  

W ramach programu DOBRY START pomoc udzielono 1595 uczniom jednorazowo po 

300,00 zł.  na łączna kwotę 478 500,00 zł.  

 

 



Karta Dużej Rodziny 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny przysługuje ona 

rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana 

bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – 

do 18 roku życia lub do 25 roku życia jeżeli kontynuuje naukę. Osoby niepełnosprawne 

otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek 

oraz dodatkowych uprawnień.  Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu 

oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.  

Z pomocy ogólnopolskie KDR korzysta 560 rodzin – 1 043 rodziców i 879 dzieci. 

W związku z podpisanym porozumieniem z Prezydentem Miasta Przemyśla w 2017 roku 

mieszkańcy gminy posiadający Ogólnopolska KDR korzystają z ulg na :   

a) Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

b) Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, 

c) Centrum Kulturalne w Przemyślu, 

d) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 

e) Przemyskie Podziemia. 

Klub Senior+ 

Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Żurawica w wieku 60 i więcej lat, 

nieaktywnych zawodowo. Siedziba klubu jest budynek w miejscowości Żurawica ul. Armii 

Krajowej 95 i dysponuje 20 miejscami. 

 

CELE KLUBU SENIOR+  w ŻURAWICY 

1. Klub Senior+ w Żurawicy jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu 

art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

2. Celem głównym Klubu Senior+ w Żurawicy jest aktywizacja społeczna, integracja, 

włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja 

wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.  

3. Cele szczegółowe Klubu to:  

a. Poprawa stanu psychofizycznego uczestników; 

b. Zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form 

aktywności i integracji seniorów; 

c. Zapewnienie wsparcia i stworzenie warunków do samopomocy i aktywności 

seniorów, jako liderów społeczności lokalnej. 

4. Rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów. 

Klub działa zgodnie  z zachowaniem wszystkich procedur w związku z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa , wywołującego chorobę CODIV-19.  

W ramach działalności klubu były prowadzone zajęcia; 

1. Kurs E- senior. 

2. Członkowie klubu uczestniczyli w jasełkach oraz przedstawieniu z okazji Dnia Babci  

i Dziadka przygotowanym przez przedszkolaków. 

3. Warsztaty z pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia, pogadanki na temat COVID-19. 

4. Warsztaty twórcze dot. Świat Wielkanocnych i Świat Bożego Narodzenia. 

5. Warsztaty kulinarne. 

6. Zorganizowano  trzy dniowa wycieczkę do Zakopanego. 

7. Zajęcia z nordic walking. 



8. Seniorzy aktywnie uczestniczą w działalności klubu, korzystają z sali ćwiczeń. 

Osoby starsze, samotne otrzymały paczki świąteczne.  

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz  punkt pomocy psychologicznej czynny raz 

w tygodniu w każdy wtorek w godz. 11,00 do 13,00. 

WNIOSKI 

W 2021 roku Ośrodek będzie kontynuował realizację zadań i prowadzonych działań 

wynikających z ustaw oraz podejmował nowe inicjatywy w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy społecznej była skuteczna 

i efektywna poprzez: 

1. Wprowadzanie form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – prace 

społecznie użyteczne, udział w CIS, staże. 

2. Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej 

poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej. 

3. Opieka nad osobami starszymi- organizacja usług opiekuńczych, kierowanie osób 

starszych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Pomocy, organizacja wigilii dla 

osób starszych, samotnych, przygotowanie paczek świątecznych. 

4.  Wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki  

i wychowywania dzieci na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej zapewnienie środków w budżecie gminy  na zatrudnienie 

asystenta rodziny. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny za rok 2020 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 został przyjęty Uchwałą  

Nr XLV/313/17 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 grudnia 2017 r.  

Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia 

rodziny poprzez działania mające służyć: 

 wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej, na wczesnym etapie jej 

funkcjonowania, 

 wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochronę 

dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem, 

 poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty 

edukacyjnej oraz wspieraniu uczniów wymagających pomocy, 

 zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodzin poprzez prowadzenie 

stosownych działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych w środowisku, 

 zapobieganiu powstawaniu sytuacji kryzysowych, wymagających interwencji oraz 

skuteczne reagowanie w sytuacjach już zaistniałych, poprzez udzielanie 

wielopłaszczyznowego wsparcia. 

Zadania: 

1. prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny, 

2.udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

3.doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

dzieci i rodziny. 



W 2020 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 343 rodzin, o liczbie osób  

w rodzinie  915. Z powodu  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęto 

pomocą 38 rodziny (w tym 33 rodziny niepełne i 5 rodzin wielodzietnych). 

W 2020 roku rodzinom z dziećmi udzielono pomocy w postaci: 

1. dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach  w ramach programu „Posiłek w szkole  

i w domu”– z tej formy pomocy skorzystało 228 dzieci, w tym 79 dzieci  

w przedszkolach. Dożywianie było zapewnione w formie  pełnego obiadu dla 125 

dzieci, dla pozostałych jedno danie gorące - naprzemiennie zupa/drugie danie; 

2. pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych  i  celowych z przeznaczeniem na 

zakup żywności oraz z  pakietów żywnościowych; 

3. w ramach letniego wypoczynku dzieci – 9 dzieci przebywała na kolonii w ośrodku 

„Na Kopcu” ZHP w Zaklikowie od 30 lipca do 12 sierpnia 2020 r. organizator 

Kuratorium Oświaty Rzeszów; 

4. realizując zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500 + „ –  objęto pomocą 1 401 rodzin, w tym  

2 226 dzieci; 

5. w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych objęto pomocą 

809 rodzin, a liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu  alimentacyjnego 

wyniosła 44 o liczbie dzieci 71; 

6. w ramach jednorazowego wsparcia dla wszystkich  uczniów rozpoczynających rok 

szkolny - program Dobry Start ( 300 plus) - przyznano pomoc dla  1 595 uczniów; 

7. przyznano pomoc dla  154 uczniów  na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy 

stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz  zasiłków szkolnych; 

8. z pomocy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny korzysta 560 rodzin -  1 043 rodziców  

i 879 dzieci. 

 

Asystent rodziny pełni bardzo ważną rolę w systemie wsparcia rodziny. Zajmuje się 

pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodziny 

podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwia jej wychowanie dzieci. Jego 

głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań 

zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent rodziny kierowany jest do pracy  

z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. 

Potrzeba podejmowania przez niego działań pomocowych ustaje wraz z osiągnięciem przez 

rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie, jego zadaniem jest całościowe wspieranie 

rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta 

rodziny polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do 

samodzielnego pokonania przez tę rodzinę. Praca asystenta ma charakter kompleksowy.  

W pierwszej kolejności osoba pełniąca tę funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów 

socjalnych rodziny – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych. Następnie 

asystent rodziny wspiera swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do 

jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy. Intensywna praca asystenta  

z rodziną jest realizowana również  w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka 

poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami 

dziecka w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub 



koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone  

w instytucji sprawującej  pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu oraz  sądu.  Powinien on 

aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do 

rodziny.  

W 2020 roku w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy zatrudniony był jeden 

asystent rodziny.  Liczba rodzin, które korzystały z pomocy asystenta wynosiła 11, o liczbie 

dzieci – 39.  

Praca asystenta polegała na: 

1. opracowaniu ze wszystkimi rodzinami planu pracy; 

2. udzielaniu pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz 

wychowawczych z dziećmi; 

3. prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

4. współpracy z kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, pracownikiem socjalnym, 

pielęgniarką środowiskową. 

W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystent pomagał  

i towarzyszył między innymi w: 

1. przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych; 

2. nawiązaniu kontaktów z pracownikami oświaty i poradni specjalistycznych; 

3. organizowaniu wsparcia materialnego; 

4. rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania czasem wolnym; 

5. poprawianiu relacji wewnątrzrodzinnych; 

6. podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz budowaniu autorytetu 

rodziców; 

7. podniesieniu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania; 

8. wyrobieniu umiejętności gospodarowania budżetem domowym; 

9. odbudowie zdrowych postaw psychospołecznych. 

Praca z rodziną, zagrożoną kryzysem, jest jednym z priorytetowych zadań Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy. W sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro dziecka, 

pracownicy podejmują natychmiastową interwencję w środowisku zamieszkania rodziny. 

Ogromnie istotną rolę odgrywa tu współpraca wszystkich służb, działających na rzecz rodziny. 

Ośrodek współdziała z Policją, pracownikami służby zdrowia, pracownikami oświaty oraz 

kuratorami rodzinnymi. Ponadto pracownicy socjalni i asystent posiłkują się różnymi 

placówkami i organizacjami pozarządowymi, świadczącymi niezbędne porady i terapię. 

Najczęściej kierują takie osoby do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W rodzinach, które 

pracowały z asystentem, wspólnie  przygotowywany był plan pracy, a także nie rzadziej niż raz 

na pół roku, sporządzana była ocena sytuacji rodziny. Monitoring sytuacji poszczególnych 

środowisk i zachodzących w nich zmian prowadzono poprzez bezpośredni kontakt z rodziną.  

W rodzinach, które nie zostały objęte wsparciem asystenta, praca na rzecz dzieci prowadzona 

była przez pracowników socjalnych, w ramach pracy socjalnej. W 2020 roku pracownicy 

socjalni prowadzili pracę socjalną w 73 środowiskach, gdzie najczęściej występowały 

problemy: bezrobocie, uzależnienia i konflikty rodzinne. W przypadku 7 rodzin praca 

prowadzona była w oparciu o kontrakt socjalny.  

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej , w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki  w wysokości: 



a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka, 

c) 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach. 

W 2020 roku środki finansowe wydatkowane na powyższy zadanie to kwota 33 534,04 zł,  

na 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Ośrodek sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe  z zakresu wspierania rodziny 

oraz przekazuje je  wojewodzie podkarpackiemu , w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 (systemy te stanowią integralną 

część systemów stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych ). 

Na bieżąco prowadzony jest monitoring sytuacji dzieci w rodzinach objętych pomocą 

GOPS. Zadanie to jest realizowane zarówno przez asystenta rodziny, jak i wszystkich 

pracowników socjalnych Ośrodka. W związku z tym prowadzona jest  bardzo szeroka 

współpraca ze szkołami, przedszkolami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi 

instytucjami zajmującymi się sprawami rodziny. W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub 

niepokojącej sytuacji w rodzinie – natychmiast o takiej okoliczności zostaje powiadomiony Sąd 

Rodzinny w Przemyślu.  

Potrzeby związane z realizacją zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W zakresie realizacji ustawy w 2021 roku w budżecie zostały zabezpieczone środki 

finansowe na zatrudnienie asystenta rodziny, jego szkolenie oraz zapłatę za  pobyt dzieci  

w pieczy zastępczej. Praca asystenta od marca 2020 roku odbywała się z zachowaniem 

wszystkich procedur w związku  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego 

chorobę COVID-19. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Żurawica za rok 2020 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, przyjęty Uchwałą Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 18 

marca 2016 roku, planowany był do realizacji na  lata 2016-2020. Opracowanie i realizacja 

Gminnego Programu ma na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie 

Żurawica, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców.  

Realizatorami Gminnego Programu są: Podmioty działające w zakresie 

przeciwdziałania przemocy: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Placówki oświatowe szczebla podstawowego; 

 Komisariat  Policji; 

 Służba zdrowia; 

 Organizacje pozarządowe, 

 Parafie. 

 

Realizowane cele programu.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu głównego: przeciwdziałanie zjawisku 



przemocy w rodzinie w Gminie Żurawica, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne 

oddziaływanie na sprawców.   

Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe: 

 Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych 

zjawiskiem przemocy w rodzinie 

 Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 

 Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

 Umożliwienie podnoszenia kompetencji osób pracujących z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 

 

 

Realizowane cele. 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzą rozeznanie 

w rodzinach znajdujących się pod ich opieką.  Działania podejmowane wobec osób 

doświadczających przemocy w rodzinie odbywały się w formie  pomocy finansowej, rzeczowej 

i poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. W celu 

wsparcia prawnego i psychologicznego realizowane były następujące działania: 

- wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- współpraca z instytucjami pomocowymi, działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy 

osobom doznającym przemocy, 

- systematyczne monitorowanie rodzin, 

- wsparcie emocjonalne, edukacyjne rodzin, 

- w miarę potrzeb skierowanie do innych specjalistów (prawnik, psycholog, konsultant ds. 

uzależnień), 

- pomoc w sporządzaniu pism procesowych, 

-zapewnienie osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy w postaci pracy 

socjalnej, 

-udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach, udzielających pomocy osobom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy. 

Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym –  

w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy 

oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej 

prowadzone było poprzez: 

1. dystrybucję materiałów w placówkach oświatowych, służby zdrowia w postaci 

plakatów, ulotek i broszur edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie;  

2. informacja  o ofercie Stowarzyszenia Nowy Horyzont – bezpłatna pomoc prawna, 

psychologiczna, mediacje, pomoc rzeczowa i finansowa; 



3. informacja  o programach  korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 

organizowanych przez Specjalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Korytnikach; 

4. przeprowadzenie rozmów i pogadanek na zajęciach szkolnych, prowadzonych przez 

pedagogów czy nauczycieli; 

5. kierowanie i motywowanie osób stosujących przemoc do uczestnictwa w programie 

edukacyjno-korekcyjnym. 

Realizacja programu została ograniczona od marca 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem 

zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

Zespół Interdyscyplinarny w 2020  roku odbył 12 posiedzeń, na których powołał 14 grup 

roboczych, które prowadziły postepowania w indywidualnych przypadkach i dokumentowały 

podjęte działania, w wyniku prowadzonych 28  procedur  „Niebieskich Kart A” . 

W 8 przypadkach dokonano zawiadomień do prokuratury. 

Członkowie grup roboczych na 79 posiedzeniach, objęli pomocą 45 osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie. W trakcie rozmowy z ofiarą i sprawcą przemocy, informowali o miejscach, gdzie 

dostępna jest terapia oraz gdzie można uzyskać wsparcie w innym zakresie. 

W 2020 r. zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 19 przypadkach – w 12 przypadkach  

z powodu ustania przemocy w rodzinie a w 7 przypadkach z powodu braku zasadności 

podejmowania działań. 

W dniu 26.10. 2020 r. odbyło się szkolenie nt. „Praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów 

Interdyscyplinarnych i grup roboczych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce  

w oparciu o najnowsze akty prawne. Procedura „ Niebieskie Karty” po ostatnich zmianach.  

W szkoleniu wzięli udział pracownicy socjalni z zachowaniem  wszystkich procedur w związku  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa , wywołującego chorobę CODIV-19. 

Finansowanie 

W roku 2020 na realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowane były środki własne  

w wysokości  1 000,00 zł. – szkolenie.  

Przy Ośrodku działa punkt pomocy psychologicznej czynny w każdy wtorek w godz. 11,00 do 

13,00. 

Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu:  

1. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami 

– głównie Policją, GOPS, służbą zdrowia, oświatą, sądem oraz GKRPA. 

2. Szerzenie świadomości społecznej, a głównie psychoedukacja rodziców/opiekunów  

w zakresie budowania relacji bez przemocy. 

3. Rozwój współpracy o charakterze ponadgminnym. 

4. Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. poprzez 

wykorzystanie pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

 



KULTURA  

 

Na terenie Gminy Żurawica działają dwie instytucje kultury: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Żurawicy, 

- Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żurawicy działa od 5 lutego 1986 roku, jako samorządowa 

instytucja kultury. Główne cele działalności biblioteki to: 

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom 

niepełnosprawnym. 

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. 

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa. 

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych 

i kulturalnych społeczeństwa. 

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żurawicy posiada 5 filii bibliotecznych 

w miejscowościach: Bolestraszyce, Kosienice, Maćkowice, Orzechowce i Wyszatyce. 

Biblioteka zatrudnia 7 pracowników w tym 6 na stanowiskach bibliotekarskich. W przeliczeniu 

na etaty 4,75 na stanowiskach bibliotekarskich.  

Od września 2018r. nieczynna pozostaje filia w Kosienicach. Długoletni pracownik 

przeszedł na emeryturę, a warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie działalności  

w obecnym miejscu. Oczekujemy na nowe pomieszczenie dla biblioteki w tej miejscowości. 

W 2020 roku zakupiono rekordową ilość 1 936 woluminów na kwotę 42 328,72 zł, w tym 281 

na kwotę 6 100,00 zł z dofinansowania Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa”. Oprócz tradycyjnych książek biblioteka gromadzi również 

audiobooki przede wszystkim z myślą o osobach starszych, które mają problemy ze wzrokiem. 

W 2020r. zakupiono 99 audiobooków. 



 

W 2020 roku zakupiono 149,5 nowych książek na 1000 mieszkańców. 

Średnia cena 1 książki wyniosła 21,86. Na 1 mieszkańca na zakup książek wydano 3,26zł. 

 

Zakup nowości wydawniczych i lektur w 2020 roku przedstawia się następująco: 

 

Biblioteka Ilość woluminów Wartość 

Bolestraszyce 286 6 153,63 

Kosienice - - 

Maćkowice 295 6 172,52 

Orzechowce 300 6 447,91 

Wyszatyce 296 6 322,84 

Żurawica 759 17 231,82 

 

 

                                Czytelnicy GBP i Filii w 2020 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z usług biblioteki korzysta 738 aktywnych czytelników. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci 

i młodzież szkolna (315 osób). Wśród czytelników  przybywa osób w wieku 60+ (91 osób). 

 

Księgozbiór GBP i Filii liczy 46 580 woluminów. 

W 2020 roku w trakcie pandemii została przeprowadzona inwentaryzacja księgozbioru w 

bibliotece w Bolestraszycach. Książki zniszczone i niekompletne zostały usunięte z ksiąg 

inwentarzowych. W trakcie roku przeprowadzono selekcję księgozbioru we wszystkich 

bibliotekach na terenie Gminy. Łącznie zubytkowano 4 544 woluminy. 

Informacja o zbiorach (stan na 31.12.2020 r.): 

 Bolestraszyce   4 379 wol. 

 Kosienice         5 145 wol. 

 Maćkowice      6 627 wol. 
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 Orzechowce      5 934 wol. 

 Wyszatyce        7 550 wol. 

 Żurawica         16 945 wol. 

Wypożyczenia księgozbioru. 

 

Biblioteka Ogółem Literatua 

piękna 

Literatua 

dla dzieci 

Literatura 

niebeletrysty- 

czna 

Ilość 

wypożyczeń 

na 1  

czytelnika 

Liczba 

odwie-

dzin 

Bolesta- 

szyce 

2 046 1 233 692 121 32,0 475 

Kosienice - - - - - - 

Maćkowice 1 010 623 357 30 12,5 400 

Orzechowe 2 224 1 419 578 227 16,8 868 

Wyszatyce 922 698 220 4 11,4 611 

Żurawica 7 703 5 455 1 419 829 20,3 2 450 

  

 

1. Z powodu pandemii Covid-19 wszystkie biblioteki na terenie Gminy były nieczynne 

dla czytelników w miesiącach od 12 marca do 12 maja. W tym czasie bibliotekarze brali 

udział w szkoleniach online i podnosili swoje kwalifikacje. Ponadto  przeprowadzili 

selekcję zbiorów we wszystkich bibliotekach oraz inwentaryzację księgozbioru w filii 

w Bolestraszycach. Kolejne zamknięcie nastąpiło w sezonie jesiennym, ale tylko na  

2 tygodnie sytuacja ta spowodowała znaczny spadek liczby zarejestrowanych 

czytelników i zmniejszyła się również liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz  

i na miejscu z racji obsługi czytelników przy drzwiach do biblioteki, a zaplanowane 

imprezy w siedzibie biblioteki nie odbyły się. Z obawy przed zakażeniem oraz zgodnie 

z zaleceniami wprowadzono nowy regulamin korzystania z biblioteki w czasie 

pandemii, w którym zalecono czytelnikom rzadsze odwiedziny i zwiększono ilość 

pożyczonych książek i audiobooków na dłuższy czas. Zwracany księgozbiór podlegał 

kwarantannie. Osobom starszym w miarę możliwości książki były dostarczane do 

domów. 

2. W 2020 roku udało się przeprowadzić remont filii w Maćkowicach. Odnowiono 

pomieszczenie biblioteki oraz wymieniono wszystkie meble i oświetlenie. Koszt 

remontu oszacowano na 12 000,00 zł pieniądze pochodziły z budżetu biblioteki. 

3. Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej skierowanej do dzieci  

w wieku 3-6 lat „Mała Książka-Wielki Człowiek”. Do biblioteki zapisało się 70 nowych 

małych czytelników, każde dziecko otrzymało książkę, kartę czytelnika oraz broszurę 

dla rodzica. Za systematyczne odwiedzanie biblioteki dziecko zostało uhonorowane 

dyplomem i nagrodą. 

4. W listopadzie biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji Czytaj PL 2020. 

5. Kontynuowane jest katalogowanie księgozbioru w systemie bibliotecznym MAK+ . 

      Dzięki temu zbiory naszej biblioteki można przeglądać w Internecie w katalogu   

      Biblioteki i na stronie szukamksiążki.pl 

 



Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy z siedzibą w Wyszatycach został utworzony uchwałą 

Rady Gminy Żurawica nr XLVIII/327/18 z dnia 16 marca 2018 roku, jako samorządowa 

instytucja kultury. Początkowy okres działania to głównie organizacja placówki w zakresie 

kadrowym jak i rzeczowo-majątkowym.  

 

Celem działania Ośrodka Kultury jest: 

1) prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i sportowe 

mieszkańców Gminy, 

2) uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu  

i rekreacji, 

3) promowanie Gminy Żurawica. 

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy realizowanie podstawowych treści 

polityki kulturalnej w szczególności poprzez: 

a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów 

zainteresowań, sekcji, zespołów, 

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego 

i artystycznego, 

d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

e) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez 

artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, wernisaży oraz obozów 

artystycznych dla dzieci i młodzieży, 

f) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, 

g) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, 

h) koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez 

kulturalnych, 

i) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, 

j) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo - rekreacyjnej, 

k) organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych przy współudziale bibliotek, szkół 

gminnych, świetlic wiejskich oraz imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy, 

l) promowanie kultury i sportu, 

m) prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne, 

n) opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju kultury i sportu 

promujących Gminę, 

o) opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy, 

p) współpraca trans-graniczna w zakresie kultury, turystyki, sztuki i sportu, 

q) prowadzenie działalności kulturalnej w Domach Ludowych na ternie gminy, 

r) popularyzacja i promocja regionalnych grup twórczych, artystów i zespołów 

artystycznych, 



s) współpraca z ośrodkami kultury w kraju i za granicą, 

t) nadzór i koordynacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Żurawica. 

Ponadto Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i rekreacji, w szczególności poprzez organizowanie i wspieranie różnych form 

aktywności rekreacyjnej i sportowej wśród mieszkańców Gminy. Ośrodek Kultury 

współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną 

i sportową z bibliotekami, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami 

władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową. 

 Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy w 2020 roku zrealizował przychody w formie 

otrzymał dotacje z budżetu gminy w kwocie 200.000 zł, i zamknął rok nadwyżką 0 zł. 

Na koszty operacyjne funkcjonowania GOK w Żurawica złożyły się: 

 - Wynagrodzenie bezosobowe 12.243,08 zł. 

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 141.682,20 zł. 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników – 32.950,19 zł. 

 

Swoją statutową działalność Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy z siedzibą 

w Wyszatycach, prowadził w 2020 roku organizując między innymi; 

 

1. Organizacja czasu wolnego; 

 W Domu Ludowym w Wyszatycach oraz w Świetlicy w Bolestraszycach prowadzone 

są raz w tygodniu zajęcia muzyczne dla dzieci z nauki gry na pianinie oraz nauki śpiewu. 

 Zajęcia plastyczne dla dzieci raz w tygodniu to doskonały pomysł na twórczą zabawę. 

 W Domu Ludowym w Orzechowcach prowadzone jest kółko szachowe dla 

początkujących, oraz zajęcia sportowe –  „pilates”. 

 Szycie maseczek w czasie pandemii Covid-19 , przez pracowników GOK dla 

mieszkańców Gminy Żurawica 

 Zimowe zajęcia świetlicowe dla dzieci, w tym półkolonia (13-26.01.2020r.) 

Każdego dnia dzieci brały udział w różnych zajęciach muzycznych, plastycznych, 

tanecznych oraz teatralnych. Były również organizowane gry i zabawy ruchowe, 

karaoke, gry planszowe, szachy, warcaby, ping-pong. Półkolonia zakończona balem 

karnawałowym. 

2. Działalność rozwijająca i zaspokajająca potrzeby kulturalne: 

Organizowanie przedstawień w Domu Ludowym w Wyszatycach: 

 Występ na Dzień Babci i Dziadka - Spektakl teatralny dla Babć i Dziadków 

 z drobnym poczęstunkiem przygotowanym przez KGW w Wyszatycach (21.01.2020r.) 

 Akademia z okazji Święta Niepodległości-  Przedstawienie z okazji Święta 

Niepodległości, recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek patriotycznych, nagranie  

w formie audiowizualnej udostępnione na stronie internetowej (10.11.2020r.) 

 Występ z Okazji Świąt Bożego Narodzenia - Przedstawienie z okazji Święta Bożego 

Narodzenia, życzenia świąteczne, śpiewanie kolęd i pastorałek, gra na instrumentach 

wokalnych, nagranie w formie audiowizualnej udostępnione na stronie internetowej 

(18.12.2020r.) 



3. Organizacja warsztatów i szkoleń : 

 Szkolenie z produktów regionalnych  w Domu Strażaka  w Bolestraszycach  

pt. ”Gospodarstwa rolne i hodowlane a produkty regionalne” Podczas szkolenia były 

krótkie prelekcje w tematyce ziół i zielarstwa, miodu, mleka  

i zdrowia . Konsultacje w zakresie dofinansowania dla rolników. Szkolenie prowadzone 

przez PODR w Boguchwale. (23.10.2020 r.) 

 Warsztaty plastyczne; laurki, kartki wykonywane haftem matematycznym, choinki  

z recyklingu, stroiki ekologiczne, jesienne kule, warsztaty z rękodzieła,  

 Szkolenie dla mieszkańców Gminy Żurawica , głównie rolników pt.  „Zasady wejścia  

i realizacji działania środowiska klimatycznego”  Szkolenie prowadzone przez PODR 

w Boguchwale (04.03.2020r.) 

4. Uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej: 

 Prowadzenie strony internetowej  

 Zdobycie grantu w programie Literatura ze środków Ministra i Dziedzictwa 

Narodowego Druk wspomnień Władysława Stefanika ,więźnia łagrów sowieckich, 

żołnierza II Korpusu Polskiego, zdobywca Monte Cassino. Publikacja książki pt. „Białe 

noce i czarne dnie” Władysław Stefanik autor książki Macieja Duda. 

 Udział w Projekcie Unijnym - cyfryzacji placówek kultury „Cyfrowe Goki  

w podregionie przemyskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 

3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego 

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W ramach projektu otrzymaliśmy pięć komputerów oraz możliwość uczestnictwa  

w szkoleniach w następujących obszarach tematycznych : 

- dziennikarstwo online – mające na celu przygotowanie uczestników do zajęć do 

profesjonalnych realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych  

w Internecie 

- bezpieczne zachowania w sieci – tak jak w życiu prywatnym jak i społecznym oraz 

edukacji. 

Szkolenia dla młodzieży odbędą się przez profesjonalnego trenera zewnętrznego oraz 

przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika GOK-u 

 Udział w Programie „Równać Szanse” Realizacja zadań z młodzieżą w ramach projektu 

„Równać Szanse” W Domu Ludowym w Orzechowcach 

5. Organizacja konferencji naukowych, wystaw artystycznych i historycznych ; 

 Wystawa „Historia wsi Wyszatyce”  

 Wystawa zdjęć o postaci Władysława Stefanika , połączona z podsumowaniem projektu 

oraz promocją książki „Białe Noce i Czarne Dnie” 

 Wystawa prac plastycznych powstałych na zajęciach w świetlicach GOK.  

6. GOK włącza się w imprezy organizowane przez stowarzyszenia i inne 

organizacje gminy Żurawica, poprzez projekt i wydruk plakatów, dyplomów,  

a także np. na festynach malowanie twarzy dzieci. Udział w spotkaniach, audycjach 



radiowych w których promowana jest działalność kulturalna 

w gminie Żurawica. Zgłasza młodzież do konkursów zewnętrznych wysyłając zrobione 

prace. Konkurs plastyczny „Namaluj wymarzoną rybkę „Udział  

w konkursie organizowanym przez Firmę „U Schabińskiej” 

7. Organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej:  

 Zabawa taneczna zorganizowana wraz z KGW w Wyszatycach przy zespole „VENEA” 

(22.02.2020r.) 

 Organizacja wieczoru dla Pań z prelekcjami i pokazami kosmetycznymi z okazji Dnia 

Kobiet wraz z KGW w Wyszatycach. (8.03.2020 r.) 

 Bal karnawałowy dla dzieci 

8. Nadzór i koordynacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Żurawica: 

GOK stwarza warunki do organizowania regularnych prób muzycznych, w tym dla 

Grupy Śpiewaczej „Wyszatyczanie”, przygotowującej się do występów na festiwalach 

i przeglądach ludowej pieśni, organizowanych w województwie podkarpackim. 

9. W Gminnym Ośrodku Kultury w Żurawicy, wprowadzone zostały stałe zajęcia 

w świetlicach w: Wyszatycach, Bolestraszycach i Orzechowcach, w których spotyka się 

młodzież, dzieci i dorośli. W godzinach otwarcia można zagrać w bilard, tenisa stołowego, 

szachy lub inne gry planszowe. 

FUNDUSZ SOŁECKI  

 

Mieszkańcy sołectw mają do swojej dyspozycji fundusze sołeckie.  

 

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2020 rok 
Lp. Miejscowości Nazwa zadania Kwota 

zadania 

Kwota 

razem  

Kwota 

wykonania 

1 BATYCZE 1. Przebudowa odcinka drogi 

gminnej w miejscowości Batycze 

poprzez wykonanie nawierzchni 

betonowej na działce o numerze 

ewidencyjnym 428, od drogi 

powiatowej w kierunku posesji 

nr 43. 

10 726,65 21 453,30 21 453,30 

2. Przebudowa odcinka drogi 

gminnej w miejscowości Batycze 

poprzez wykonanie nawierzchni 

betonowej na działce o numerze 

ewidencyjnym 435, od posesji 

nr 21 w kierunku posesji nr 20. 

10 726,65 

2 BOLESTRASZYCE 1. Kontynuacja przebudowy drogi 

gminnej w miejscowości 

Bolestraszyce poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowo-betonowej 

na działce o numerze 

ewidencyjnym 761/45, „Huczek” 

w kierunku drogi powiatowej. 

40 401,70 40 401,70 40 401,70 



3 BUSZKOWICE 1. Przebudowa i remont dróg 

gminnych w miejscowości 

Buszkowice poprzez wykonanie 

nawierzchni betonowej na 

działkach o numerach 

ewidencyjnych: 294/79 i 294/81, 

252/5, 247/3 oraz uzupełnienie 

ubytków w nawierzchni dróg 

gminnych w miejscowości 

Buszkowice. 

10 000,00 40 401,70 40 362,24 

2. Budowa oświetlenia ulicznego 

w ciągu drogi gminnej na działkach 

o numerach ewidencyjnych: 704, 

707, 827/3, 827/4, 845, 846. 

13 000,00 

3. Remont budynku OSP 

Buszkowice. 

9 000,00 

4. Zagospodarowanie placu zabaw 

oraz stadionu w Buszkowicach 

poprzez zadrzewienie, budowę 

obiektów małej architektury oraz 

zakup paliwa do urządzeń 

pielęgnujących zieleń na obiekcie. 

8 401,70 

4 BUSZKOWICZKI 1. Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Buszkowiczki 

poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na działkach o numerach 

ewidencyjnych 346/92, 346/190, 

346/106, obok posesji nr 176. 

39 149,25 39 149,25 39 149,25 

5 KOSIENICE 1. Przebudowa drogi gminnej na 

działce ewidencyjnej 1337 poprzez 

wykonanie nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na działce 

ewidencyjnej 1330 w kierunku 

posesji na działce ewidencyjnej 

1345. 

10 401,70 40 401,70 40 401,70 

2. Przebudowa drogi gminnej na 

działce ewidencyjnej 1144 poprzez 

wykonanie nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na działce 

ewidencyjnej 1127 w kierunku 

posesji na działce ewidencyjnej 

1135. 

5 000,00 

3. Przebudowa drogi gminnej na 

działkach ewidencyjnych 1063, 

1042,  poprzez wykonanie 

nawierzchni ulepszonej betonowej 

od posesji na działce ewidencyjnej 

1056 w kierunku drogi gminnej na 

działce ewidencyjnej 1144. 

10 000,00  



4. Przebudowa drogi gminnej na 

działce ewidencyjnej 1445 poprzez 

wykonanie nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na działce 

ewidencyjnej 1446/7 w kierunku 

drogi wojewódzkiej. 

5 000,00 

5. Przebudowa drogi gminnej na 

działce ewidencyjnej 1042 poprzez 

wykonanie nawierzchni ulepszonej 

betonowej od posesji na działce 

ewidencyjnej 1045 w kierunku 

posesji na działce ewidencyjnej 

1144. 

10 000,00 

6 MAĆKOWICE 1. Utwardzenie części działek 

ewidencyjnych 253 i 254. 

35 000,00 40 401,70 40 398,41 

2. Remont łazienki w budynku 

gminnym „Agronomówka”, 

37-713 Maćkowice 7, na działce 

ewidencyjnej 1194. 

5 401,70 

7 ORZECHOWCE 1. Kontynuacja budowy chodnika 

przy drodze gminnej działka 

ewidencyjna 878/44 w kierunku 

„Czajkowa”. 

30 000,00 40 401,70 38 599,63 

2. Naprawa ubytków 

w nawierzchni dróg gminnych na 

terenie sołectwa Orzechowce. 

10 401,70 

8 WYSZATYCE 1. Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Wyszatyce 

poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowo betonowej na działce 

o numerze ewidencyjnym 1092, 

od ogrodzenia Domu Ludowego 

w Wyszatycach do posesji nr 171. 

40 401,70 40 401,70 40 401,70 

9 ŻURAWICA 1. Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Żurawica poprzez 

wykonanie powierzchni betonowej 

na działkach ewidencyjnych: 

496/14, 499/13, 508/6, 508/9, 

509/6. 

17 401,70 40 401,70 40 325,80 

2. Przebudowa drogi gminnej, 

ul. Sportowa, działka ewidencyjna 

477/62, poprzez wykonanie 

chodnika wzdłuż stadionu. 

23 000,00 

RAZEM 343 414,45 343 414,45 341 493,73 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Żurawica na podstawie posiadanych materiałów 

 


