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I. Wstęp 
 

Na podstawie  art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Korczyna przedstawia 

niniejszy raport o stanie Gminy Korczyna w roku 2020.  

 

II. Informacje ogólne 
 

Powierzchnia Gminy Korczyna, która jest gminą wiejską to obszar 92,44 km2 i powierzchnia ta 

w stosunku do roku 2019 nie uległa zmianie. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Korczyna, 

Kombornia, Iskrzynia, Węglówka, Krasna, Wola Komborska oraz Czarnorzeki.  

Przez gminę przepływają drobne cieki wodne (potoki, m.in. Śmierdziączka, Flusy, Olszyny, 

Morcinek, Kopytko, Krościenka). Są to prawobrzeżne dopływy rzeki Wisłok, która na krótkim odcinku, 

w miejscowości Iskrzynia, przepływa przez gminę.   

Przez gminę przebiega droga wojewódzka Krosno-Lutcza, która prowadzi przez Korczynę, 

Czarnorzeki, Węglówkę oraz Krasną. Fragmentarycznie przez obszar gminy przebiega również droga 

krajowa DK19 o znaczeniu ponadregionalnym (Iskrzynia, Kombornia, Wola Komborska). Obszar gminy 

jest pokryty dość gęstą siecią dróg powiatowych oraz gminnych. 

Gminę pokrywa duża powierzchnia lasów, skupionych głównie na obszarze objętym ochroną 

w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Na terenie gminy licznie występują chronione 

gatunki zwierząt oraz roślin. Gmina Korczyna jest gminą dobrze rozwiniętą turystycznie. Przebiegają 

przez nią liczne szlaki turystyczne PTTK. 

  



4 
 

 

 

 



5 
 

III. Demografia 
 

Mieszkańcy gminy: 

Nazwa miejscowości 
Liczba mieszkańców  

(stan na 31 grudnia 2020r.) 

Czarnorzeki 392 

Iskrzynia 1 282 

Kombornia 1 461 

Korczyna 6 310 

Krasna 744 

Węglówka  802 

Wola Komborska 422 

  

Liczba mieszkańców według płci: 

Płeć 
Liczba mieszkańców  

(stan na 31 grudnia 2020r.) 

Kobiety 5 794 

Mężczyźni 5 619 

Razem 11 413 

 

Migracja (stan na 31 grudnia 2020r.): 

 2017 2018 2019 2020 

Gmina Korczyna 11 336 11 367 11 357 11 413 

 

Przyrost naturalny (stan na 31 grudnia 2020r.): 

 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia  90 72 114 86 

Zgony 55 59 106 112 
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Seniorzy (stan na 31 grudnia 2020r.): 

 Kobiety Mężczyźni 

60+ 1 463 1 134 

 

IV. Jednostki organizacyjne Gminy Korczyna 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie, 

 Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Korczynie 

 Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, 

 Gminna Bibliotek Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie oraz filia  

w Komborni, 

 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Korczynie, 

 6 Szkół Podstawowych: w Korczynie, Iskrzyni, Komborni, Węglówce, Czarnorzekach (do 31 

sierpnia 2020 r.), Krasnej, 

 Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Korczynie. 

 

V. Informacje finansowe 
 

Dochody i wydatki w 2020 roku: 

Wykonanie - dochody ogółem 64 814 660,31 

Wykonanie - dochody bieżące 56 886 479,05 

Wykonanie - dochody majątkowe 7 928 181,26 

 

Wykonanie - wydatki ogółem 65 688 524,02 

Wykonanie - wydatki bieżące 53 066 970,88 

Wykonanie – wydatki majątkowe 12 621 553,14 

 

Wykonanie dochodów ( w tym PIT, CIT): 

Plan dochodów 64 073 116,73 

Wykonanie ogółem w tym: 64 814 660,31  

CIT 194 383,06 

PIT 7 342 603,00 
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Wykonanie wydatków: 

Plan wydatków 70 387 638,42 

Wykonanie ogółem 65 688 524,02 

 

Wynik budżetu roku 2020: 

Planowany wynik (nadwyżka +/deficyt - ) - 6 314 521,69 

Wykonanie (nadwyżka +/deficyt - ) -873 863,71 

 

Wysokość dochodów majątkowych w stosunku do planu – 110,28 %: 

Plan  7 188 875,30 

Wykonanie  7 928 181,26 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 88,04 %: 

Plan  14 335 831,43 

Wykonanie  12 621 553,14 

 

Przychody i rozchody: 

Przychody budżetu gminy Korczyna w roku 2020 wyniosły 9 620 747,83 zł a rozchody 2 554 557,31 zł. 

Na przychody złożyły się głównie: kredyt w banku BGK w wysokości 5 763 328,00 zł, oraz  wolne środki 

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych  w kwocie  3 857 419,83 zł. 

Rozchody wiązały się przede wszystkim  ze spłatą kredytów i pożyczek. 

 

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku: 

Sołectwo Iskrzynia 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan Wykonanie % wykonania 

1 
Wykonanie projektu oświetlenia 

ulicznego  
90015 39 864,00 39 864,00 100 

Sołectwo Węglówka 

Lp. Nazwa zadania     

1 
Wykonanie oświetlenia ulicznego 

przy dr. gminnej 
90015 39 864,00 39 477,81 99,03 

Sołectwo Kombornia 

Lp. Nazwa zadania     
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1 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 

przy drodze gminnej nr 114843 R 

Kombornia – cmentarz do dr. 

powiatowej  

90015 39 864,00 39 864,00 100 

Sołectwo Czarnorzeki 

Lp. Nazwa zadania     

1 

Montaż oświetlenia ulicznego 

przy drodze powiatowej od 

kościoła w stronę wyciągu 

narciarskiego  

90015 22 921,80 22 828,62 99,59 

Sołectwo Krasna 

Lp. Nazwa zadania     

1 

Modernizacja DL w Krasnej – 

zagospodarowanie terenu wokół 

obejścia  

92109 36 874,20 36 871,93  99,99 

Sołectwo Korczyna 

Lp. Nazwa zadania     

1 Modernizacja DL w Korczynie  92109 39 864,00 39 864,00 100 

Sołectwo Wola Komborska 

Lp.      

1 

Remont Domu Ludowego w Woli 

Komborskiej poprzez zakup 

wyposażenia 

92109 24 516,36 24 478,84 99,85 

ogółem wydatki  243 768,36 243 249,20 99,79 

Środki pozabudżetowe  w 2020 roku: 

Nazwa zadania Wartość 

dofinansowania  

Podmiot dotujący 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych  
142 000,00 zł 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Transport niskoemisyjny – zatoki przystankowe 

refundacje za 2018 rok 
280 750,71 zł 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Fundusz Dróg samorządowych - przebudowa 

dr. gm. Nr 114816 R Korczyna – Leszczyny (ul. 

Dubiela ul. Leszczyńska wraz z odcinkową 

budową chodnika w m. Korczyna 

1 110 123,00 zł Ministerstwo Infrastruktury 

Transgraniczny szlak turystyki wspinaczkowej 8 808,93 zł Euroregion Karpacki 
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Wieża Widokowa 689 436,98 zł 
Ministerstwo Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej 

Mieszkania socjalne w Komborni – II transza 188 630,44 zł Bank Gospodarstwa Krajowego 

Likwidacja barier architektonicznych – 

wykonanie posadzki w SP w Korczynie 
12 159,84 zł Powiat Krośnieński / PEFRON 

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej 540 169,65 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Samochód dla OSP Kombornia 249 955,99 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor  

w Korczynie 
100 235,00 zł Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 
2 846 160,00 zł Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

Utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w samorządowym przedszkolu 

im. Misia Uszatka w Korczynie 

300 000,00 zł Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Korczyna 195 518,40 zł 
Ministerstwo Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej 

Program Maluch +  653 169,30 zł Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

Wymiana źródeł ciepła na kotły biomasowe, 

gazowe i ekogroszek w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Korczyna 

278 679,17 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Otwarta strefa aktywności fizycznej  

w Węglówce 
25 000,00 zł Ministerstwo Sportu 

RAZEM 7 620 797,41 zł  
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VI. Sytuacja finansowa gminy. 
 

Dochody i wydatki w latach 2017-2020: 

Wykonanie dochodów i 

wydatków gminy 

Korczyna 

2017 2018 2019 2020 

Dochody wg. stanu na 

dzień 31 grudnia  

44 784 163,13 47 859 873,82 53 175 267,91 64 814 660,31 

Wydatki wg. stanu na 

dzień 31 grudnia 

45 970 713,26 47 607 036,74 52 468 104,13 65 688 524,02 

Nadwyżka +/ Deficyt - -1 186 550,13 252 837,08 707 163,78 - 873 863,71 

 

Racjonalna gospodarka środkami publicznymi pozwoliła Gminie na wypracowanie oszczędności z lat 

ubiegłych, wolne środki na koniec 2020 roku wynosiły 3 992 326,80 zł. 

 

Dochody w latach 2016 – 2020 (wykres): 
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Wydatki bieżące w latach 2016 – 2020 (wykres): 

 

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2020 (wykres): 
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Bilans dochodów i wydatków w latach 2016-2020 (wykres): 

 

 

Poziom zadłużenia Gminy Korczyna w latach 2016-2020: 

Poziom 

zadłużenia wg 

stanu na 31.XII 

2017 2018 2019 2020 

12 866 630,00 12 212 794,00 13 443 603,31 16 620 894,00 

 

VII. Podatki 
 

Podatki lokalne mają duże znaczenie dla gmin, stanowią zasadniczą część dochodów własnych, które 

wraz z dotacjami i subwencjami składają się na dochody ogólne gmin. 

Podatek rolny (wymiar, wpłaty, zaległości): 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 333 ) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających 

kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł (MP z 2019r. poz.1017) za 1 dt. (q)- zatem 

podatek rolny na rok podatkowy 2020 wynosił: 

 od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q 

żyta, czyli 58,46 zł x 2,5 q= 146,15 zł,  

 od 1 ha gruntów pozostałych, które nie stanowią gospodarstw rolnych – równowartość 

pieniężną 5 q żyta, czyli 58,46 zł x 5 q= 292,30 zł. 
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Wymiar Wpłaty 
Odsetki od wpłat 

zaległych 

Wpłaty z tytułu kosztów 

upomnień 

529 124,81 zł 527 658,84 zł 1 489,84 zł 6 156,17 zł 

 

Zaległości 

Zaległości objęte 

tytułami 

wykonawczymi 

Nadpłaty Umorzenia 

22 064,92 zł 11 159,66 zł 24 158,34 zł 466,50 zł 

 

Z ulg górskich w podatku rolnym od osób fizycznych korzystają wsie: Czarnorzeki i Wola Komborska. 

Łączna kwota udzielonych ulg w 2020 r. wynosiła 1 880,15 zł 

W 2020 r. nie złożono żadnego wniosku o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów na powiększenie 

gospodarstwa rolnego. 

Podatek od nieruchomości (wymiar, wpłaty, zaległości): 

Według obwieszczenia Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 6 sierpnia 

2019 r., poz. 738 (wydanego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)  

w roku 2020 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć ustalonych 

stawek maksymalnych. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Korczyna Nr XXVIII/294/13 z dnia  

9 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, obowiązującej 

na 2020 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 24 października 

2013 r. poz. 3454, Uchwały Nr IX/79/15 Rady Gminy Korczyna z dn. 20 października 2015 r. 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 12 listopada 2015 r. poz. 3158, 

Uchwały Nr XV/78/19 Rady Gminy Korczyna z dn. 22 października 2019 r. opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego 5 listopada 2019 r. poz. 5128 w gminie Korczyna w 2020 r. 

kształtowały się one następująco: 

  

Od gruntów:  

 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,77 zł od 1 m2 powierzchni, 

 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  

i zbiorników sztucznych – 4,20 zł od 1 ha powierzchni,     

 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,  

 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 

te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
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upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 2,00 zł  od 1 m2 powierzchni. 

Od budynków lub ich części:  

 mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 9,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 

 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Od budowli:  

 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych. 

Wymiar Wpłaty  
Odsetki od wpłat 

zaległych 

Wpłaty z tytułu 

kosztów upomnień  

1 451 406,55 zł 1 406 337,52 890,14 zł 1 011,39 zł 

 

Zaległości 

Zaległości objęte 

tytułami 

wykonawczymi 

Nadpłaty Umorzenia 

39 611,17 zł 15 957,07 zł 5 782,74 zł 15 051, 90 zł 

 

Podatek leśny (wymiar, wpłaty, zaległości): 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej 

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1 m3 ( MP z 2019r. 

poz.1018). 

Podatek leśny jest pobierany od 1 ha powierzchni lasu wynikającej z ewidencji gruntów  

i budynków. Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną 

według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze  

3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 194,24 x 0,220 m3 = 42,73 zł 

Wymiar Wpłaty 
Odsetki od wpłat 

zaległych 

Wpłaty z tytułu 

kosztów upomnień 
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17 363,50 zł 17 054,81 zł 9,00 zł 104,40 zł 

 

Zaległości  

Zaległości objęte 

tytułami 

wykonawczymi 

Nadpłaty Umorzenia 

1 589,72 zł 518,01 zł 1 115,52 zł 0,00 zł 

 

Podatek od środków transportu (wymiar, wpłaty, zaległości): 

Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. 

2019 poz.1170 z późniejszymi zmianami). 

Dla osób fizycznych: 

Lp. Kategoria podatkowa Ilość (w szt.) Stawka 

   [zł] 

1. 
AUTOBUS 22 MIEJSCA SIEDZĄCE LUB 

WIĘCEJ 
5 1.164,00 

2. AUTOBUS DO<22 MIEJSC SIEDZĄCYCH 2 580,00 

3. CIĄGN. S  > 36 T DWIE OSIE 21 2.344,00 

4. PRZYCZ. NACZ. 38 T- > 38 T TRZY OSIE 29 1.586,00 

5. SC. >3,5 T- 5.5 T 1 434,00 

6. SC. >5,5 T - 9 T 6 630,00 

7. SC. >9T -<12T 11 775,00 

8. SC 14T< 15T DWIE OSIE 1 1089,00 

9. SC 15 T - > 15 T  DWIE OSIE 9 1.518,00 

10. SC 25 T -  > 25 T TRZY OSIE 7 1.912,00 

11. SC 31 T - > 31 T CZTERY OSIE 1 2.970,00 

Razem: 93  

 

Na dzień 31.12.2020 r. w gminie Korczyna znajdowało się 93 szt. pojazdów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych dla osób fizycznych. 
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Wymiar Wpłaty 
Odsetki od wpłat 

zaległych 

Wpłaty z tytułu 

kosztów upomnień 

171 671,00 zł 141 169,44 zł 1779,96 zł 197,20 zł 

 

Zaległości Nadpłaty Umorzenia 

56 884,40 zł 1 017,10 zł 14 012,00 zł 

 

Dla osób prawnych: 

Lp. Kategoria podatkowa 

Ilość 

(w 

szt.) 

Stawka 

   [zł] 

1. CIĄGN. S  > 36 T DWIE OSIE 1 2.344,00 

2. PRZYCZ. NACZ. 38 T- > 38 T TRZY OSIE 2 1.586,00 

3. SC > 5,5 T- 9 T 2 630,0 

Razem: 5  

 

Na dzień 31.12.2020 r. znajdowało się 5 szt. pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od 

środków transportowych dla osób prawnych. 

Wymiar Wpłaty Odsetki od wpłat zaległych 

7 040,00 zł 7 048,60 zł 18,00 zł 

 

Na dzień 31.12.2020 r. brak jest zaległości z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych, 

natomiast nadpłaty z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych wynosiły 8,60 zł 

Łączny wymiar podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego (osoby fizyczne) oraz podatku od 

środków transportu (osoby fizyczne i osoby prawne)  na 2020 r wyniósł: 2 176 605,86 zł. (wykres): 
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Wpłaty z tytułu podatku na 31.12.2020 r. (wykres): 

 

Największe wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych w 2020 r. gmina uzyskała z tytułu 

podatku od nieruchomości i stanowiły średnio 67 % wpływów ogółem z tytułu podatków od osób 

fizycznych. Drugim co do wielkości wpływów był podatek rolny, który stanowił średnio około 25% 

wpływów ogółem podatków od osób fizycznych, wpływy z tytułu podatku od środków transportu -

osoby fizyczne stanowił 7 % , osoby prawne 0,2 % wpływów ogółem, wpływy z podatku leśnego 

stanowiły 0,8% wpływów ogółem. 
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Gospodarstwa rolne i działki w gminie Korczyna w 2020 r. 

W 2020 r. w gminie Korczyna znajdowało się 3351 działek do 1 ha o łącznej powierzchni 1.082,3570 

ha fizycznych oraz 1659 gospodarstw rolnych różnej wielkości o łącznej powierzchni 4.260,2584 ha 

fizycznych.  

Wielkość gospodarstwa rolnego Ilość gospodarstw 

rolnych (w szt.) 

Wielkość gospodarstw rolnych w ha 

fizycznych 

1-2 ha 972 1324,5204 

2-5 ha 563 1625,9495 

5-7 ha 75 443,2471 

7-10 ha 21 168,7249 

10-15 ha 15 190,5055 

Powyżej 15 ha 13 507,3110 

Razem: 1659  

 

Ilość i wielkość gospodarstw rolnych w gminie Korczyna na dzień 31.12.2020 r. (wykres) 

 

Podatek akcyzowy: 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) podatnicy mogli 

uzyskać zwrot na podstawie złożonych wniosków.  
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Ilość złożonych wniosków Łączna ilość oleju napędowego 
Zwrot podatku akcyzowego  

w kwocie 

304 szt 167 209,41 l 148 080,04 zł 

 

VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Wartość początkowa majątku Gminy Korczyna na dzień 1 stycznia 2020 r., wynosiła 91 076 362,96 zł, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r., stanowiła kwotę 102 214 058,10 zł, co oznacza wzrost o 12,23% 

w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup 

rodzajowych. 

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych 

L.p. Grupa Wartość brutto 

Nr Nazwa Stan na dzień 

01.01.2020 r. 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 

31.12.2020 r. 

1 0 GRUNTY   4 610 473,16 328 173,20  4 116,00 4 934 530,36 

2 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ 

SPÓŁDZIELCZE PRAWO 

DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I 

SPÓŁDZIELCZE 

WŁASNOŚCIOWE 

PRAWO DO LOKALU 

MIESZKALNEGO 

22 417 873,65 5 076 711,61  27 494 585,26 

3 2 OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 

59 368 667,62 4 587 410,97 2 669,30 63 953 409,29 

4 3 KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 

     522 776,23 36 900,00 49 199,50 510 476,73 

5 4 MASZYNY, URZADZENIA 

I APARATY OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 

  1 814 671,38 8 203,00 45 234,54 1 777 639,84 

6 5 MASZYNY, URZĄDZENIA 

I APARATY 

SPECJALISTYCZNE 

     146 803,68  21 400,00 125 403,68 

7 6 URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 

     883 543,40 479 700,00 33 033,85 1 330 209,55 

8 7 ŚRODKI TRANSPORTU   1 148 499,15 803 200,00 90 330,80   1 861 368,35 
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9 8 NARZĘDZIA, 

PRZYRZADY, 

RUCHOMOŚCI I 

WYPOSAŻENIE, GDZIE 

INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

     163 054,69       84 125,15 20 744,80      226 435,04 

 Razem 91 076 362,96 11 404 423,93 266 728,79 102 214 058,10 

 

 

 

IX. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2020 roku ogółem  2916 nieruchomości 

zamieszkałe i 9463 mieszkańców. Właściciele nieruchomości osobiście deklarowali liczbę 

zamieszkujących daną nieruchomość i sposób gromadzenia odpadów komunalnych. Wszystkie 

nieruchomości, które zadeklarowały segregację odpadów, zostały wyposażone przez gminę w pakiet 

worków przeznaczonych do segregacji odpadów w ilości zależnej od stanu osobowego wskazanego  

w  złożonej deklaracji. 
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Gmina prowadzi segregacje w systemie workowym na następujące frakcje odpadów: papier, szkło, 

metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, popiół. 

Ilość oraz rodzaj odpadów zebranych z terenu gminy Korczyna w 2020 r.: 

Kod odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Korczyna w 2020r. 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych Mg 

(Ton) 

Masa wykazana na 

podstawie Kart 

Przekazania 

Odpadów 

Komunalnych 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 929,837 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 52,700 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 292,060 

15 01 07 Opakowania ze szkła 202,780 

16 01 03 Zużyte opony 37,520 

20 02 01 Odpady ulegające  biodegradacji 132,600 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 74,780 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż w 17 01 06 

25,320 

20 01 10 Odzież 0,990 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 7,300 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,116 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

6,000 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21,  20 01 23 

10,200 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 154,880 

ex20 01 99 Popioły   45,600 

Ex20 01 99 Odpady kuchenne 48,080 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,660 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 26,080 
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20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

9,880 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  6,240 

16 82 02  Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 1,900 

 

Razem 

 

  

2 065,523 

 

Ilość oraz rodzaj odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów 

(PSZOK) w 2020 r.: 

Kod zebranych 

odpadów komunalnych 
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 

Masa zebranych 

odpadów komunalnych 

Mg    (Ton) 

Masa wykazana na 

podstawie Kart 

Przekazania Odpadów 

Komunalnych 

 

16 01 03 Zużyte opony 37,520 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 25,320 

 

20 01 10 

Odzież 0,990 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 7,300 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,116 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

6,000 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

10,200 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 154,880 

Ex20 01 99 Popioły paleniskowe 45,600 

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

9,880 
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17 02 03 Tworzywa sztuczne 6,240 

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 1,900 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,350 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,060 

 

Razem 

 

  

309,356 

 

Cennik opłat (od osoby za miesiąc) za odpady komunalne w Gminie Korczyna w 2020 r. 

Rodzaj odpadu od 01.01 do 29.02.2020 r. od 01.03 – 31.12.2020 r. 

Odpady segregowane (budynki 

jednorodzinne) 
16,00 zł 23,00 zł 

Odpady segregowane (budynki 

wielolokalowe) 
19,00 zł 26,00 zł 

Odpady niesegregowane 
(budynki jednorodzinne) 

48,00 zł 69,00 zł 

Odpady niesegregowane 
(budynki wielolokalowe) 

54,00 zł 78,00 zł 

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący 

bioodpady w kompostowniku przydomowym od 1 stycznia 2020 roku, mieli możliwość skorzystania ze 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł kwoty 

miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca nieruchomości zamieszkałej.  

Pobierana opłata przeznaczona była na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, utylizacja odpadów, utrzymanie 

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK), koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp. 

W kwocie opłaty przysługiwał mieszkańcom odbiór poszczególnych frakcji odpadów zgodnie  

z harmonogramem: 

1) w przypadku zabudowy budynkami jednorodzinnymi: 

- odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych)  co dwa tygodnie, 

- odbiór odpadów segregowanych co cztery tygodnie, 

- odbiór odpadów biodegradowalnych z wyłączeniem odpadów zielonych - od 1 listopada do 31 marca 

co cztery tygodnie, od 1 kwietnia do 31 października  co dwa tygodnie, 

- odbiór odpadów zielonych – od 1 kwietnia do 31 października co dwa tygodnie, 
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2) w przypadku zabudowy budynkami wielolokalowymi: 

- odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – od 1 kwietnia do 31 października co tydzień, od 

1 listopada do 31 marca co dwa tygodnie, 

- odbiór odpadów segregowanych co cztery tygodnie, 

- odbiór bioodpadów – od 1 kwietnia do 31 października co tydzień, od 1 listopada do 31 marca co dwa 

tygodnie. 

W ramach opłaty mieszkańcom przysługiwała możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do 

PSZOK-ów (Korczyna - piątki w godz. 11-19 oraz Węglówka – poniedziałki w godz. 11-19). W PSZOK-

ach przyjmowane były (nieodpłatnie) następujące odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, tekstylia, przeterminowane leki,  chemikalia, oleje  

i tłuszcze, zużyte opony o szerokości zewnętrznej do 400 mm, odpady budowlane i rozbiórkowe  

w  ilości do 600 litrów na rok od gospodarstwa domowego.  

Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  odpadami 

komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska. W 2020 r. osiągnięto poziomy w następującej wysokości: 

- recykling i przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych – 34,96%, 

- recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 34,54%, 

- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania – 1,30%. 

Wpływy Zaległości Nadpłaty 

2 286 148,82 zł 111 945,58 zł 44 699,40 zł 

 

Koszty obsługi systemu 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 1 755 805,32 zł 

Zakup dodatkowych worków, energia  

i dystrybucja energii – PSZOK, koszty komornicze, 

etykiety TERMO, druki, koszty pracownika 

90 748,52 zł 

Dotacja na utrzymanie czystości i porządku  

w gminie przekazana do Urzędu Miasta Krosna na 

podstawie porozumienia międzygminnego 

715 805,74 zł 

Projekt budowy PSZOK w Korczynie 20 000,00 zł 

Razem  2 582 359,58 zł 
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X. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korczyna i miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego 
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę planowania przestrzennego 

w miejscowości Korczyna. Gmina Korczyna zajmuje powierzchnię około 92 km2, z czego około 25 km2 

objętych jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (27% powierzchni). W 2020 r. 

została opublikowana III i IV zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Korczyna 

6 etap IIb dla miejscowości Korczyna (Uchwała Rady Gminy Korczyna nr XXIX/214/20 z dnia  

23 października 2020 roku.)   

Wójt Gminy Korczyna w 2020 r. wydał łącznie 65 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia zasad 

zagospodarowania i zabudowy w tym 47 decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową, gospodarczą, zagrodową oraz 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego.  

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 56 wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz 169 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

W 2020 roku Wójt Gminy Korczyna wydał 51 decyzje zatwierdzające projekty podziału działek 

usytuowanych na terenie gminy. 

Na terenie Gminy Korczyna w ubiegłym roku nadano 63 numery porządkowe dla nowo wybudowanych 

budynków.  

 

XI. Gospodarka nieruchomościami 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, 

poz. 1990 z późn.zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy, zasobem 

nieruchomości Gminy Korczyna gospodaruje Wójt Gminy Korczyna, zgodnie z zasadami prawidłowej 

gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Struktura zasobu nieruchomości Gminy Korczyna - tabelaryczne zestawienie danych na dzień 

31.12.2020r.: 

Miejscowość Wartość (w zł) Powierzchnia (w ha) 

Korczyna 2 328 928,66 85,3310 

Kombornia 172 965,58 26,7550 

Wola Komborska 214 621,52 11,8583 
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Czarnorzeki 137 946,02 15,8700 

Iskrzynia 328 138,89 9,3128 

Krasna 113 843,59 36,7235 

Węglówka 250 084,00 30,3125 

Na terenie pozostałych 

gmin 

13 949,10 0,2481 

RAZEM: 3 560 477,36 216,4112 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 

Miejscowość Wartość (w zł) Powierzchnia (w ha) 

Korczyna 1 054 894,00 8,7251 

Iskrzynia 4 512,00 0,5129 

Krasna 1 192,00 0,1600 

Wola Komborska 1 670,00 0,3200 

Węglówka 1 379,00 0,1700 

RAZEM: 1 063 647,00 9,8880 

 

Grunty gminne będące na majątku innych podmiotów 

Miejscowość Powierzchnia (w ha) 

Korczyna 

szkoła 

przedszkole 

4,4950 

Kombornia 

szkoła 

0,5500 

Iskrzynia 

szkoła 

0,8100 

Krasna 

szkoła 

2,0100 

Węglówka 

Szkoła 

0,5300 

RAZEM: 8,3950 ha 
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Wykaz nieruchomości gminnych oddanych w dzierżawę 

 

KORCZYNA 

Nr działki Powierzchnia 

(w ha) 

Data 

zakończenia 

dzierżawy 

1034/1 0,0074 21.08.2021 

543/26 1,6175 28.02 2023 

645/2 9,2300 28.02 2023 

 

KRASNA 

Nr działki Powierzchnia 

(w ha) 

Data 

zakończenia 

dzierżawy 

Część  dz.184/2 

 

0,8000 ha  

(z 1,7200 ha) 

31.10.2022 

259 0,5000 31.12.2023 

249/1 0,9700 31.12.2023 

Razem: 13,1249 ha 

 

Do gminnego zasobu nieruchomości przybyło: 

Kupno na rzecz Gminy: 

1. Dz. 357/2 Czarnorzeki o pow. 0,8004 ha 

2. Dz. 1037/3 Iskrzynia o pow. 0,1770 ha  

3. Dz. 981/8 Korczyna o pow. 0,1198 ha 

Łącznie: 1,0972 ha 

Darowizny na rzecz gminy: 

1.   Dz. 126/1 Iskrzynia o pow. 0,0055 ha  

2. Dz. 128/1 Iskrzynia o pow. 0,0080 ha  

3. Dz. 452/1 Iskrzynia o pow. 0,0027 ha  

4. Dz. 417/1 Iskrzynia o pow. 0,0030 ha  
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5. Dz. 435/4 Iskrzynia o pow. 0,0044 ha 

6. Dz. 790/9 Korczyna o pow. 0,0700 ha 

7. Dz. 790/10 Korczyna o pow. 0,0700 ha 

8. Dz. 790/19 Korczyna o pow. 0,0347 ha 

9.  Dz. 773/4 Węglówka o pow. 0,0196 ha 

10. Dz. 778/2 Węglówka o pow. 0,0135 ha 

11. Dz. 787/2 Węglówka o pow. 0,0095 ha 

12. Dz. 793/2 Węglówka o pow. 0,0584 ha 

13. Dz. 794/2 Węglówka o pow. 0,0267 ha 

14. Dz. 810/2 Węglówka o pow. 0,0174 ha 

15. Dz. 73/8 Krasna o pow. 0,0039 ha 

16. Dz. 79/3 Krasna o pow. 0,0017 ha 

17. Dz. 1603/1 Korczyna o pow. 0,0239 ha 

18. Dz. 1592/1 Korczyna o pow. 0,0137 ha 

19. Dz. 1602/1 Korczyna o pow. 0,0097 ha 

20. Dz. 1601/3 Korczyna o pow. 0,0089 ha 

21. Dz. 127/1 Iskrzynia o pow. 0,0066 ha  

22. Dz. 419/4 Iskrzynia o pow. 0,0016 ha  

23. Dz. 418/4 Iskrzynia o pow. 0,0023 ha  

24. Dz. 437/5 Iskrzynia o pow. 0,0024 ha  

25. Dz. 437/7 Iskrzynia o pow. 0,0006 ha  

26. Dz. 445/1 Iskrzynia o pow. 0,0037 ha  

27. Dz. 123/1 Iskrzynia o pow. 0,0086 ha  

28. Dz. 431/3 Iskrzynia o pow. 0,0037 ha  

29. Dz. 124/3 Iskrzynia o pow. 0,0071 ha  

30. Dz. 776/2 Węglówka o pow. 0,0201 ha 

31. Dz. 777/2 Węglówka o pow. 0,0165 ha 

32. Dz. 809/1 Węglówka o pow. 0,0128 ha 

33. Dz. 808/1 Węglówka o pow. 0,0137 ha 

34. Dz. 412/3 Iskrzynia o pow. 0,0019 ha  

35. Dz. 139/1 Iskrzynia o pow. 0,0045 ha  
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36. Dz. 464/3 Iskrzynia o pow. 0,0075 ha  

37. Dz. 785/2 Węglówka o pow. 0,0232 ha 

38. Dz. 772/2 Węglówka o pow. 0,0156 ha 

39. Dz. 411/3 Iskrzynia o pow. 0,0018 ha 

40. Dz. 416/1 Iskrzynia o pow. 0,0028 ha 

41. Dz. 783/2 Węglówka o pow. 0,0174 ha 

42. Dz. 304/2 Korczyna o pow. 0,0140 ha 

43. Dz. 786/2 Węglówka 0,0105 ha 

Łącznie: 0,6041 ha 

Zamiana na rzecz gminy: 

1. Dz. 1494/11 Korczyna – 0,0057 ha 

2. Dz. 738/2 Węglówka o pow. 0,0901 ha 

Łącznie: 0,0958 ha 

 

Z podziału działek przybyło: 

1. Dz. 168/1 Węglówka o pow. 0,0300 ha 

2. Dz. 168/2 Węglówka o pow. 0,1400 ha 

3. Dz. 730/2 Węglówka o pow. 0,4200 ha 

Łącznie: 0,5900 ha 

 

KOMUNALIZACJA: 

1. Dz. 25 Iskrzynia o pow. 0,1600 ha 

2. Dz. 31 Iskrzynia o pow. 0,1600 ha 

3. Dz. 200 Iskrzynia o pow. 0,2100 ha 

4. Dz. 333 Iskrzynia o pow. 0,0700 ha 

5. Dz. 337 Iskrzynia o pow. 0,1000 ha 

6. Dz. 464/1 Iskrzynia o pow. 0,0200 ha 

7. Dz. 605 Iskrzynia o pow. 0,0800 ha 

8. Dz. 862 Iskrzynia o pow. 0,1000 ha 

9. Udział 1/3 w działce nr 800 o pow. 0,0233 ha (0,0700 ha) 

Łącznie: 0,9233 ha 
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Przyjęcie na majątek gminy działek likwidowanej szkoły: 

1. Dz. 464 Czarnorzeki o pow. 0,2100 ha 

2. Dz. 485/1 Czarnorzeki o pow. 0,4200 ha 

Łącznie: 0,6300 ha 

Łącznie przybyło: 3,9404 ha 

Rozchody z gminnego zasobu nieruchomości: 

Sprzedaż gminnych działek: 

1. Dz. 543/16 Korczyna o pow. 0,1619 ha (tryb przetargowy) 

2. Dz. 543/23 Korczyna o pow. 0,1408 ha (tryb przetargowy) 

3. Dz. 543/14 Korczyna o pow. 0,1101 ha (tryb przetargowy) 

Łącznie: 0,4128 ha 

 

Zamiana z zasobu gminnego: 

1. Dz. 1494/13 Korczyna o pow. 0,0062 ha 

2. Dz. 730/1 Węglówka o pow. 0,1101 ha 

Łącznie: 0,1163 ha 

 

Rozchód z podziału działek: 

1. Dz. 168 Węglówka o pow. 0,1700 ha  

2. Dz. 730 Węglówka o pow. 0,5300 ha  

Łącznie: 0,7000 ha 

 

Rozchody łącznie: 1,2291 ha 

 

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uchwał 

budżetowych na poszczególne lata, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 2204 z późn.zm.), kodeksu cywilnego oraz obowiązującymi 

uchwałami Rady Gminy Korczyna i zarządzeniami Wójta Gminy Korczyna związanymi  

z gospodarowaniem nieruchomościami, zwłaszcza uchwałą nr XXXIII/349/14 Rady Gminy Korczyna  

z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony oraz 

zarządzeniem Wójta Gminy Korczyna Nr 438/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad 

wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczyna. 
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Wysokość stawek czynszu dzierżawnego określa zarządzenie Wójta Gminy Korczyna  Nr 169/2012  

z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty 

stanowiące własność Gminy Korczyna.  

Rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania poszczególnych nieruchomości podejmowane 

były indywidualnie w zależności od potrzeby przeznaczenia danej działki. Zgodnie z wymienionymi 

przepisami prawa, gmina udostępnia (w zakresie różnych form zbywania przewidzianych w ustawie  

o gospodarce nieruchomościami tj. zbycie w formie przetargowej, bezprzetargowej, wydzierżawienie, 

użyczenie, darowizna) nieruchomości wchodzące w skład zasobu w zależności od zainteresowania 

gruntami gminnymi, wnioskami składanymi w tej sprawie przez osoby fizyczne i podmioty publiczne. 

Przedmiotem udostępniania były nieruchomości, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań 

gminnych. Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest w pierwszej kolejności na cele 

rozwojowe gminy, potrzeby społeczności lokalnej i realizacje zadań publicznych. Ze sprzedaży czy 

dzierżawy wyłączone są nieruchomości niezbędne do realizacji zadań własnych gminy,  

w szczególności obiekty użyteczności publicznej i gminnej infrastruktury. 

Wnoszone do Urzędu Gminy Korczyna wnioski i podania wiążące się z rozporządzeniem 

nieruchomościami gminnymi rozpatrywane były indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Nabycia działek w wyniku darowizny czy kupna na rzecz Gminy Korczyna dokonano przede wszystkim 

w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, zwłaszcza budowy dróg gminnych. Nabycia były 

także wynikiem podjętych przez gminę działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnych. 

Pozostałe czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi podejmowane  

w 2020 r.  obejmowały również m.in.:  

- zmiany użytków gruntowych nieruchomości, 

- sporządzanie wykazów synchronizacyjnych nieruchomości, 

- rozgraniczenia, ustalania przebiegu granic nieruchomości, 

- wycenę nieruchomości, 

- regulację stanu prawnego nieruchomości, 

- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 

- uczestnictwo w czynnościach geodezyjnych, postępowaniach administracyjnych i sądowych  

w sprawach dotyczących praw rzeczowych i ograniczonych praw rzeczowych (służebności), 

rozgraniczeń sadowych, 

- składanie wniosków wieczystoksięgowych, uczestnictwo w postępowaniach wieczystoksięgowych, 

- gromadzenie dokumentacji niezbędnych do sporządzania aktów notarialnych, 

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających ostateczność aktów własności ziemi, 

- inwentaryzacja gminnych nieruchomości. 
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XII. Gospodarka wodno – ściekowa 
 

Sieć wodociągowa w Gminie Korczyna: 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Korczyna jest realizowane przez Gminny Zakład 

Komunalny w Korczynie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. 

Na terenie Gminy Korczyna eksploatowane jest jedno ujęcie wodne KORCZYNA II, które na podstawie 

zarządzenia Wójta Gminy nadzoruje Gminny Zakład Komunalny                                                        

w Korczynie. Ujęcie znajduje się w części miejscowości Korczyna – Podzamcze.  

Zaopatruje ono w wodę mieszkańców części miejscowości Korczyna, tj. ulic: Brzozowa, Jedności, Armii 

Krajowej, Dębowa, Ks. Dubiela, Leszczyńska, Ogrodowa, Spokojna, Akacjowa, Pigonia, Polna, Dworska, 

Spółdzielcza, Parkowa, Fredry, Biskupa Pelczara, Dolińska, Miodowa, Rynek, Szczepanika. 

Ujęcie zaopatrują w wodę:  

studnie wiercone S-I, S-III, S-IV,  

obszar źródliskowy Qźr I (rejon źródliskowy znajduje się ok. 3 km od centrum Korczyny pomiędzy 

rezerwatem „Prządki” a ruinami zamku Kamieniec). 

Informacje dotyczące wodociągu KORCZYNA II: 

Długość czynnej sieci magistralnej (przesyłowej)  – 2,9 km 

Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) – 12,1 km 

Ilość czynnych przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych  

i zbiorowego zamieszkania – 357 szt. 

Ilość dostarczonej wody: 36 368 m3/rok, 

Zużycie wody na 1 mieszkańca – średnio: 25 m3/rok. 

Pozostałą cześć Korczyny oraz miejscowości: Czarnorzeki, Kombornia, Iskrzynia  zaopatruje w wodę 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Korczyna:  

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korczyna działalność prowadzą 

Gminny Zakład Komunalny w Korczynie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno 

Sp. z o.o. 

Gminny Zakład Komunalny w Korczynie obsługuje w zakresie usług odprowadzania ścieków z terenu 

Gminy Korczyna miejscowość – Iskrzynia. System kanalizacji ciśnieniowej „PRESSKAN” odprowadza 

ścieki sanitarne z zabudowy mieszkaniowej wsi Iskrzynia do kanalizacji Haczowa i dalej do oczyszczalni 

ścieków w Haczowie.  

Informacje dotyczące kanalizacji sanitarnej - w miejscowości Iskrzynia: 

Ogółem długość eksploatowanej czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) wynosi: 16,8 km, 

Ilość czynnych przyłączy kanalizacyjnych do budynków i obiektów – 263 szt.,  

Ilość ścieków odprowadzonych: 17 146 m3/ rok, 
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Ilość studzienek pompowych – „mini-pompowni” ścieków na sieci: 91 szt..  

Gminny Zakład Komunalny w Korczynie odbiera i odprowadza ścieki na terenie miejscowości Iskrzynia, 

tj. ulice: Podkarpacka, Strażacka, Krótka, Szkolna, Cicha, Ogrodowa, Słoneczna, Morawska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII. Gminne Inwestycje realizowane w 2020 roku. 
 

Lp. Nazwa inwestycji Zakres zadania Wartość Uwagi 

1.  „Budowa sieci elektroenergetycznej 

nN do 1kV oświetlenia   

w miejscowości Kombornia- droga nr 

114843R cmentarz-dwór” 

- zabudowa fundamentu prefabrykowanego pod 

wolnostojącą szafę SO– 1 kpl. 

- montaż fundamentów prefabrykowanych B-71 – 19 

szt. 

- budowa dwóch torów linii kablowej – 985 mb. 

49 150,00 zł brutto 

 

2.  „Budowa sieci elektroenergetycznej 

nN stanowiącej oświetlenie drogi 

wojewódzkiej nr  W991  

w miejscowości Korczyna ul. Pelczara” 

- zabudowa wolnostojącej szafy sterowniczej SO  – 1 

kpl. 

- lampy oświetleniowe (oprawy CUDDLE LED 72 W, 

4000K) – 27 szt. 

159 100,00 zł brutto 

 

3.  „Rozbudowa, nadbudowa  

i przebudowa budynku Przedszkola 

Samorządowego w Korczynie na 

funkcję Przedszkola i Żłobka – Etap III” 

 roboty rozbiórkowe 

 wewnętrzne roboty wykończeniowe w tym 

przebudowa kuchni 

 instalacje elektryczne 

 instalacje sanitarne 

 przebudowa kotłowni 

 roboty zewnętrzne 

2 041 018,02 zł brutto 

 

 

Dotacja: 

1 369 157,69 zł 
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4.  „Utworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego  

w samorządowym przedszkolu im. 

Misia Uszatka w Korczynie-dostawa 

wyposażenia” 

dostawa wyposażenia (meble, zabawki, sprzęt 

multimedialny do dwóch sal przedszkolnych) 

50 990,00 zł. brutto 

 

5.  „Rozwój opieki żłobkowej w Gminie 

Korczyna - dostawa wyposażenia 

żłobka” 

Dostawa pierwszego wyposażenia żłobka (meble, 

zabawki, sprzęt multimedialny) 120 680,00 zł brutto 

 

6.  „Budowa wieży widokowej  

z infrastrukturą turystyczną na dz. nr 

322 w Czarnorzekach” 

Zadanie w ramach projektu: 

„Karpackie widoki na transgranicznym szlaku 

turystycznym Korczyna-Stropkov”  

Całość: 

796 308,25 zł brutto 

Rok 2019 115 000,00 zł 

Rok 2020: 681 308, 25 zł. 

Dotacja: 

138 575,89 EURO 

7.  Wzmocnienie potencjału OSP  

w Gminie Korczyna w zakresie 

zapobiegania i zwalczania zagrożeń 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP Kombornia 
799 500, 00 zł 

 

Dotacja: 

249 955,99 zł 

8.  Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Iskrzynia 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP Iskrzynia 

 

821 025,00 zł brutto 

 

  

Dotacje: 

460 000,00 zł 

9.  „Zakup i montaż wyposażenia Domu 

Kultury w Korczynie” 

Sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy i multimedialny 516 600,00 zł. brutto 

 

Dotacja:  

267 246 zł 
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10.  Dostawa i montaż okotarowania wraz 

z mechanizmem kurtynowym dla 

sceny w budynku Domu Kultury  

w Korczynie 

Montaż kompletnego systemu okotarowania wraz  

z mechanizmem kurtynowym 56 850,00 zł brutto 

 

11.  „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w 

Korczynie polegająca na wymianie 

wykładziny na korytarzu – piętro I” 

Dostawa i montaż wykładziny  o pow. 180 m2 zerwanie  

istniejącej wykładziny i listew przypodłogowych, 

przygotowanie podłoża, wylewka samopoziomująca , 

położenie nowej wykładziny wraz z listwami dylatacyjny 

22 831,88 zł brutto 

 

 

12.  „Zagospodarowanie terenu przy 

budynku Domu Senior Wigor w 

Korczynie – zadaszenie, wykonanie 

nawierzchni z kostki” 

Zadaszenie 

 wykonanie zadaszenia tarasu o wymiarach 5,40 m x 

6,40 m – powierzchnia 34,5 m2, 

 wykonanie dwóch stołów o wymiarach 80 x 250 cm 

16 500,00 zł brutto 

 

 

Nawierzchnia z kostki 

 
11 460,59  zł brutto 

13.  „Fundusz sołecki Czarnorzeki – 

montaż oświetlenia ulicznego przy 

drodze powiatowej od kościoła w 

stronę wyciągu narciarskiego” 

- modernizacja szafy oświetleniowej – 1 kpl. 

- przewiert sterowany 27 mb. 

- lampy oświetleniowe (oprawy CUDDLE LED 60W, 

5000K) – 2 szt. 

22 828,62 zł brutto 

 

 

14.  „Fundusz sołecki Węglówka – budowa 

sieci elektroenergetycznej nN 

oświetlenia w miejscowości 

Węglówka – etap I” 

- zabudowa wolnostojącej szafy sterowniczej SO  – 1 

kpl. 

- lampy oświetleniowe (oprawy CUDDLE LED 48 W, 

4000K) – 4 szt. 

31 977,81 zł brutto 
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15.  „Fundusz sołecki Krasna – 

Modernizacja Domu Ludowego w 

Krasnej – zagospodarowanie terenu 

wokół obejścia, montaż bram” 

 Roboty ziemne i rozbiórkowe, 

 Wykonanie podbudowy  

 Montaż obrzeży 63 m  

 Wykonanie podbudowy i położenie kostki 42 m2 

 Wykonanie drenażu 23 m 

24 761,86 zł brutto 

 

Wykonanie dwóch bram wraz z montażem o wys. ok. 

120 cm., 

bramy rozsuwane, wykonane z paneli o szer. 80 cm , 

drut ocynkowany gr. 1,2 mm, szer. bram: pierwsza -5 m, 

druga 4 m.   

5 129, 10 zł brutto 

 

16.  Wymiana źródeł ciepła na kotły 

biomasowe i gazowe w 

indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy 

Korczyna 

Zakres: 

16 zestawów kotłów gazowych o łącznej mocy 392 kW 

6 zestawów kotłów na biomasę o łącznej mocy 122 kW 

1 zestaw kotła na biomasę (zgazowującego) o mocy 

20kW 

 

 

403 920,00 zł brutto 

 

Dotacja:  

248 288,00 zł  

17.  Wymiana źródeł ciepła na kotły na 

ekogroszek w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na 

terenie Gminy Korczyna 

zakres: montaż 2 kotłów na ekogroszek 
38 000,00 zł brutto 

 

Dotacja:  

29 907,00 zł 

18.  „Koncepcji rozwiązania projektowego 

związanego z budową sieci 

Opracowano koncepcję: 36 900,00 zł brutto  
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wodociągowej w m. Wola Komborska 

Gmina Korczyna” 

19.  „Projekt budowlany budowy sieci 

wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej 

w miejscowości Korczyna” 

Zaprojektowano: 

Sieć wodociągową o długości 4 km 

Przyłącza wodociągowe ok. 70 szt. 

141 450,00 zł brutto 

 

20.  „Projekt - Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w Iskrzyni o wiatrołap 

Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę 
8 000,00 zł brutto 

 

21.  „Projekt - Budowa boiska sportowego 

o nawierzchni poliuretanowej przy 

Szkole Podstawowej im. S. Pigonia w 

Komborni” 

Opracowano projekt, dokonano zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót 
2 500,00 zł brutto 

 

 

 

 

 

 



Drogownictwo 

Szkielet układu komunikacyjnego na terenie gminy stanowią drogi; krajowe, wojewódzka, powiatowe 

i gminne, które łączą Gminę Korczyna z miastem Krosnem i powiatem krośnieńskim, z miastem 

Rzeszowem, a droga krajowa z przejściem granicznym ze Słowacją  w Barwinku. 

W układzie drogowym funkcjonuje 4 stopniowa hierarchia dróg. W granicach gminy Korczyna 

znajduje się 7,119 km odcinek drogi  krajowej nr 19, droga wojewódzka 991 Lutcza-Krosno o długości 

15,521 km, drogi powiatowe o łącznej długości 40,132 km, oraz drogi gminne publiczne o długości 

109,912 km oraz ok. 21 km dróg gminnych wewnętrznych. 

Spośród dróg gminnych część dróg, szczególnie dróg wewnętrznych, posiada nawierzchnię twardą 

ulepszoną. 

 

 



Wykaz inwestycji i najważniejszych prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

 

W roku 2020 Gmina Korczyna na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg oraz na bieżące ich 

utrzymanie  wydatkowała : 

1. Poszerzenie drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem części działki na której zlokalizowana jest 

przepompownia ścieków w Korczynie (Dębina)  84 375,50 zł. 

2. Zabezpieczenie przyczółku mostu przez potok Kopytko w Węglówce 14 744,02 zł, 

3. Wykonanie utwardzenia placu pod wiatę przystankową wraz z jej ponownym montażem  

w m. Iskrzynia 1737,78 zł, 

4. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr G114837R Korczyna - 

Olszyny – Burkot (ul. Poprzeczna) wraz z budową chodnika 19 000,00 zł, 

5. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr G114837R Korczyna -

Czarnorzeki – Dział wraz z budową mijanki 3500,00 zł, 

6. Awaryjny remont mostu przez potok Burkot w ciągu drogi Korczyna Dół – Zagórze (ul. 

Lipowa) 19 500,00 zł, 

7. Wykaszenie poboczy dróg gminnych etap I i II w m. Korczyna 50 090,40 zł 

8. Renowacja, wykonanie rowów odwadniających, wykonanie przepustów, udrażnianie 

przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych 60 818,33 zł, 

9. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 

114816R Korczyna – Leszczyny wraz z odcinkową budową chodnika 17851,55 zł, 

10. Odbudowa uszkodzonych odcinków dróg żwirowych 100 000,00 zł, 

11. Odbudowa uszkodzonych odcinków dróg żwirowych – przywrócenie komunikacji -Boczna od 

ul. Ogrodowej i Boczna od ul. Pigonia, 62 448,59 zł, 

12. Odbudowa uszkodzonych przepustów w celu przywrócenie ciągłości w komunikacji wraz  

z oczyszczeniem pasa drogowego w m. Węglówka i Korczyna 10 000,00 zł, 

13. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 

114823R w Korczynie, ul. Szczepanika 14 000,00 zł (środki niewygasające – termin realizacji 

30.06.2021) 

14. Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Korczyna              

20 189,79 zł 

15. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Korczynie na działce nr ew. 2541, 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Węglówce na działce nr ew. 168/1, 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krasnej na działce nr ewid. 716 – 

149 905,86 zł, 

16. Remont ulicy Parkowej w Korczynie 24 969,00 zł 

17. Remont drogi wewnętrznej na działce nr ew. 2480 w Korczynie 72763,11 zł, 
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18. Remont umocnień dopływów i odpływów z przepustów zlokalizowanych w ciągu drogi 

gminnej ul. Zawiśle w m. Korczyna 59 973,09 zł, 

19. Awaryjne umocnienie brzegu przy moście zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej w m. 

Węglówka 30 829,95 zł, 

20. Sporządzenie ekspertyzy i koncepcji przebudowy obiektu mostowego – kładki dla pieszych  

w ciągu drogi gminnej w m. Iskrzynia 18 000,00 zł (środki niewygasające – termin realizacji 

30.06.2021) 

21.   Awaryjne roboty zabezpieczające na przepustach i mostach w m-ci Korczyna i Węglówka 20 

988,99 zł, 

22. Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w m. Węglówka oraz remont 

przepustu w m. Krasna ul. Leśna 138 990,00 zł, 

23. Przebudowa drogi gminnej Nr 114816R Korczyna – Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska 

wraz odcinkową budową chodnika w km 0+980-1+880 1 8239 783,85 zł, 

24. Remont drogi Nr 114832 Korczyna – Zawiśle  - Górska Karczma w km 5+303 – 6+003 (700 mb) 

254 712,09 zł, 

25. Przebudowa drogi gminnej Nr 114829R Czarnorzeki – Działy działka nr 339 w km 0+000 – 

0+250 wraz z budową mijanki   311 314,89 zł. 

 

Ponadto w 2020 roku Gmina Korczyna zakończyła inwestycje drogowe realizowane w ramach 

programu - Fundusz Dróg Samorządowych - pn; „Przebudowa drogi gminnej Nr 114816R Korczyna – 

Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) wraz z odcinkową budową chodnika w m. Korczyna w km 0+000 

– 0+980”, kwota przedsięwzięcie, zgodnie z kosztorysem wykonawczym, wynosi 1 963 638,43 zł  i 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 114843R Kombornia – Cmentarz – Dwór w km 0+000 – 0+997  

w m. Kombornia”, którego wartość wynosi 1 737 564,83 zł. 

W 2020 roku Gmina Korczyna aplikowała o objęcie dopłatą w 2021r., w ramach Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, linii komunikacyjnej Korczyna – 

Kombornia – Wola Komborska – Burkot Korczyna. Wniosek Gminy został pozytywnie oceniony przez 

Wojewodą Podkarpackiego, który na mocy zawartej umowy dopłacał 1,99 zł do jednego 

wozokilometra dla przewoźnika świadczącego dla Gminy taką usługę.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rejestr Zamówień Publicznych 2020 r., których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

Lp. Nazwa zamówienia Data rozpoczęcia 

postępowania 

Data 

składania 

ofert 

Nazwa  Wykonawcy – cena / data zawarcia 

umowy 

 

1. 

 

 Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy  

w Korczynie w 2020 roku  

 

 

 

 

10.01.2020r. 

 

20.01.2020r. 

 

RESGRAPH Sp. z o.o. Rzeszów ul. Boya 

Żeleńskiego 19, Hurtownia Krosno 

cena brutto –  ok. 9 800,00zł. 

data zawarcia umowy – 24.01.2020r. 

 

2. 

 

 Obsługa bankowa budżetu Gminy Korczyna 

 

 

22.01.2020r. 

 

28.01.2020r. 

 

PKO Bank Polski Regionalne Centrum 

Korporacyjne w Rzeszowie ul. Rejtana 53B 

data zawarcia umowy – 01.02.2020r. 

 

 

3. 

 

 Zakup paliwa dla środków transportowych Urzędu Gminy  

 i jednostek organizacyjnych Gminy, w 2020r. 

 

 

05.02.2020r. 

 

12.02.2020r. 

 

SPEED-OIL Sp. jawna w Korczynie 

cena brutto – ok. 53 000zł.  

data zawarcia umowy – 14.02.2020r. 

 



 

 

4. 

 

 Zakup i dostawa 2 bramek aluminiowych o rozmiarach   

 5m x 2m przenośnych wraz z kompletem siatek 

  

 

   30.03.2020r. 

    rozeznanie tel. 

 

 

 

 Festa – Sport Andrzej Fedorczak Dzierżoniów   

 ul. Wrocławska 29 

 cena brutto – 4 359,00zł 

 data zawarcia umowy – 31.03.2020r. 

 

 

5. 

 

 Adaptacja pomieszczeń w Domu Wiejskim w Iskrzyni  

 

06.04.2020r. 

rozeznanie tel. 

  

 F.P.U.H „MIŚ” Grzegorz Miśkowiec  

 Krościenko Wyżne ul. Północna 97  

 cena brutto – 15 369,98zł 

 data zawarcia umowy – 06.04.2020r. 

 

 

6. 

 

 Adaptacja pomieszczeń w Domu Wiejskim w Iskrzyni –  

 dostawa stołów  

 

14.04.2020r. 

rozeznanie tel. 

  

 KOGAR Meble biurowe Arnold Kogut  

 Rzeszów ul. Franciszka Kotuli 92  

 Cena brutto – 3 710,91zł 

 data zawarcia umowy – 15.04.2020r. 

 

7. 

 

 Dostawa i montaż wyposażenia Klubu Seniora w Domu  

 Kultury w Komborni 

 

09.03.2020r. 

 

 

 

 

Firma FLOEN Adam Holender 

38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 14/A17 
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Cena brutto – 30 370,00zł 

data zawarcia umowy – 27 maja 2020r. 

 

8. 

 

 Obsługa prawna Gminy Korczyna 

 

24.09.2020r. 

 

30.09.2020r. 

 

 Kancelaria KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy  

 Adwokaci i Radcowie Prawni 

 Rzeszów ul. A. Krajowej 7 

 cena netto – 1 795,00zł 

 podatek VAT 23% - 412,85zł 

 cena brutto – 2 207,85zł 

 data zawarcia umowy – 01.10.2020r.  

 

9. 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego  

podczas realizacji projektu polegającego na dostawie  

i montażu instalacji kolektorów słonecznych płaskich, 

kolektorów słonecznych próżniowych, ogniw 

fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę  

w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna 

 

 

06.11.2020r. 

 

 

20.11.2020r. 

 Unieważnienie postępowania – nie złożono  

żadnej ważnej oferty 

 

 

10. 

 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego  

podczas realizacji projektu polegającego na dostawie  

i montażu instalacji kolektorów słonecznych płaskich, 

kolektorów słonecznych próżniowych, ogniw 

fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę  

w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna 

 

 

30.11.2020r. 

 

 

08.12.2020r. 

Ad Mat-Eko Martyna Piecuch Skrajnica  

 ul. Parkowa 4 

 cena netto – 30 449,00zł 

 podatek VAT 23% - 7 003,27zł 

 cena brutto – 37 452,27zł 

 data zawarcia umowy – 17.12.2020r. 
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11. Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz 

szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 

Beneficjentów projektu „eKorczyna – Gmina stawiająca na 

innowacje” 

 

11.12.2020r. 

 

16.12.2020r. 

STIMO Sp. z o.o. Krosno ul. Kaczorowskiego 6 

cena netto – 33 450,00zł 

podatek VAT 23% - 7 693,50zł 

cena brutto – 41 143,50zł 

data zawarcia umowy – 04.01.2021r. 

12. Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy  

w Korczynie  

28.12.2020r. 29.12.2020r. RESGRAPH Sp. z o.o. Rzeszów  

cena brutto – 9 307,18zł     (7 566,81zł netto) 

data zawarcia umowy – 04.01.2021r.  

13. Zakup paliwa dla środków transportowych Urzędu Gminy i 

jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 roku 

28.12.2020r. 31.12.2020r. „SPEED – OIL” Sp. Jawna w Korczynie  

 cena brutto –  

 

 

 

 



 

Rejestr Zamówień Publicznych w 2020 r.,  powyżej 30 000 euro  

Lp. Nazwa zamówienia Data rozpoczęcia 

postępowania 

Data 

składania 

ofert 

Nazwa  Wykonawcy – cena / data zawarcia 

umowy 

 

1. 

 

 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku   

 Przedszkola Samorządowego w Korczynie na  

 funkcję Przedszkola i Żłobka – Etap III 

 

14.02.2020r. 

 

02.03.2020r. 

 

 

NIGRA Sp. z o.o. – Warszawa – 

przedstawicielstwo Ustrobna 

cena netto – 1 659 364,24zł, 

podatek VAT 23% -  381 653,78zł,  

cena brutto – 2 041 018,02zł. 

data zawarcia umowy – 31.03.2020r. 

 

2. 

 

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 KV 

oświetlenia w miejscowości Kombornia - droga nr 

114843R - etap I - budowa dwóch torów linii kablowej  

i zabudowa 19 szt. fundamentów pod słupy 

oświetleniowe odcinek od SO  

do lampy L-10/1/WO oraz od SO do lampy L-9/2/WO ” 

 

 

28.02.2020r. 

 

16.03.2020r. 

 

F.H.U. „ALMAX” Aneta Liwosz – Świerzowa 

Polska 

cena netto – 39 959,35zł, 

podatek VAT 23% -  9 190,65zł,  

cena brutto – 49 150,00zł. 

data zawarcia umowy – 06.04.2020r. 

 

3. 

 

Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiącej 

oświetlenie drogi wojewódzkiej nr W991 w miejscowości 

 

 

 

06.04.2020r. 

 

F.H.U. „ALMAX” Aneta Liwosz – Świerzowa 

Polska 
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Korczyna w km od 13+044 do 13+308 strona prawa i w km 

13+348 do 14+238 strona lewa 

20.03.2020r. cena netto – 129 349,59zł, 

podatek VAT 23% -  29 750,41zł,  

cena brutto – 159 100,00zł. 

data zawarcia umowy – 29.04.2020r. 

 

4. 

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Komborni 

 

19.05.2020r. 

 

28.05.2020r. 

 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar”  

Sp. z o.o. - Korwinów ul. Okólna 15 

cena netto – 650 000,00zł, 

podatek VAT 23% -  149 500,00zł,  

cena brutto – 799 500,00zł. 

data zawarcia umowy – 15.06.2020r. 

 

5. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 114816R Korczyna – 

Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) wraz z odcinkową 

budową chodnika w m. Korczyna w km 0+980 – 1+880 

 

 

28.05.2020r. 

 

15.06.2020r. 

 

Firma Handlowo-Usługowa LIGĘZKA 

 Grzegorz Ligęzka -  Strzegocice 

cena netto – 1 487 629,15zł, 

podatek VAT 23% -  342 154,70zł,  

cena brutto – 1 829 783,85zł. 

data zawarcia umowy – 08.07.2020r. 

 

6. 

 

 Zakup i montaż wyposażenia Domu Kultury  

w Korczynie 

 

08.07.2020r. 

 

20.07.2020r. 

ECHO-FON-SYSTEM Mikołaj Machowski –   

                                               Rzeszów  

cena netto – 420 000,00zł, 
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podatek VAT 23% -  96 600,00zł,  

cena brutto – 516 600,00zł. 

data zawarcia umowy – 13.08.2020r. 

 

7. 

 

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych płaskich i 

próżniowych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na 

pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Korczyna 

 

 

14.07.2020r. 

 

20.08.2020r. 

DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski Kwidzyn ul. 

Polna 1e/6 

cena netto – 9 084 590,00zł, 

podatek VAT 8% -  726 767,20zł,  

cena brutto – 9 811 357,20zł. 

data zawarcia umowy – 29.10.2020r. 

 

8. 

 

Dowóz uczniów do przedszkola i szkół w Korczynie  oraz 

Iskrzyni i Komborni, prowadzonych przez Gminę Korczyna 

w okresie od 01.09.2020r. 30.06.2021r. 

 

21.07.2020r. 

 

31.07.2020r. 

Zadanie I : Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły 

Podst. w Korczynie oraz Przedszk. Samorz. -  

Przewóz osób Krzysztof Such Krosno ul. 

Naftowa 30 

cena netto – 235 000,00zł, 

podatek VAT 8% -  18 800,00zł,  

cena brutto – 253 800,00zł. 

data zawarcia umowy – 24.08.2020r. 

Zadanie II: Dowóz uczniów do i ze szkoły podst. 

w Iskrzyni i Komborni – 

Firma Handlowo-Usługowa BUSIK Czesław 

Krupa Krosno ul. Bieszczada 38 
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cena netto – 83 555,56zł, 

podatek VAT 8% - 6 684,44zł,  

cena brutto – 90 240,00zł. 

data zawarcia umowy – 24.08.2020r. 

 

 

9. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 114829R Czarnorzeki-

Działy, działka nr 339 w km 0+000 – 0+250 wraz z budową 

mijanki 

 

 

24.07.2020r. 

 

 

10.08.2020r. 

Rejon Budowy Dróg i Mostów  

w Krośnie Sp. z o.o.  

cena netto – 253 101,54zł, 

podatek VAT 23% -  58 213,35zł,  

cena brutto – 311 314,89zł. 

data zawarcia umowy – 31.08.2020r. / Aneks do 

umowy 24.09.2020r. 

 

10. 

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

Ochotniczej straży Pożarnej  w Iskrzyni  

 

 

06.08.2020r. 

 

14.08.2020r. 

 

Postępowanie unieważniono – art. 93 ust.1 pkt 

1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty 

11.  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

Ochotniczej straży Pożarnej  w Iskrzyni 

 

20.08.2020r. 

 

31.08.2020r. 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. 

cena netto – 667 500,00zł 

podatek VAT 23% tj. 153 525,00zł, 

cena brutto – 821 025,00zł 
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data zawarcia umowy – 17.09.2020r. (umowa 

zawarta przez OSP Iskrzynia)  

 

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni 

oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Iskrzynia 

 

07.09.2020r. 

 

28.09.2020r. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i 

Drogowych w Krośnie S.A. 

cena netto – 2 223 577,24zł, 

podatek VAT 23% -  511 422,76zł,  

cena brutto – 2 735 000,00zł. 

data zawarcia umowy – 23.10.2020r. 

 

13.  

 

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego 

 

25.09.2020r. 

 

 

03.11.2020r. 

Bank Gospodarstwa Krajowego Region 

Podkarpacki w Rzeszowie 

data zawarcia umowy – 19.11.2020r. 

14.  Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna 

 

02.10.2020r. 

 

09.11.2020r. 

REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1 

cena netto za 1Mg odpadów – 10 006,00zł 

cena brutto za 1Mg odpadów – 10 806,48zł.  

data zawarcia umowy – 16.12.2020r. 

15.  Remont drogi Nr 114832R działka nr ewid. 294/1 

Korczyna- Zawiśle- Górska Karczma w km 5+303 – 6+003 

(700mb) 

 

15.10.2020r. 

 

30.10.2020r. 

STRABAG Sp. z o.o. Pruszków ul. Parzniewska 

10 

cena netto – 207 083,00zł 

podatek VAT 23% - 47 629,09zł 

cena brutto – 254 712,09zł 
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data zawarcia umowy – 18.11.2020r.  

16.  Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Korczyna – dostawa 

wyposażenia żłobka 

 

04.11.2020r. 

 

12.11.2020r. 

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. POW 25 w Łodzi 

cena netto – 98 362,02zł 

podatek VAT 8%,23% - 22 317,98zł 

cena brutto – 120 680,00zł 

data zawarcia umowy – 04.12.2020r. 

 

17. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

w Samorządowym Przedszkolu im. MISIA USZATKA w 

Korczynie 

 

10.11.20204r. 

 

18.11.2020r. 

Unieważniono art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

18.  Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

w Samorządowym Przedszkolu im. MISIA USZATKA w 

Korczynie 

 

18.11.2020r. 

 

26.11.2020r. 

Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul POW 25 w Łodzi 

cena netto – 41 622,53zł 

podatek VAT 8%, 23% - 9 367,47zł 

cena brutto – 50 990,00zł 

data zawarcia umowy – 15.12.2020r. 

19. Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie 

Gminy Korczyna w 2021 roku 

 

 

04.12.2020r. 

 

 

14.12.2020r. 

1/ Korczyna rejon I – Usługi Sprzętem Rolniczym    

    Tomasz Kowalczyk Odrzykoń, 

2/ Korczyna rejo II – Usługi Sprzętem Rolniczym   

    Tomasz Kowalczyk, 

3/ Czarnorzeki, Węglówka – Usługi Leśne Paweł   

    Paradysz Czarnorzeki 48, 
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4/ Kombornia –rejon I – Usługi Transportowo- 

    Rolnicze Wacław Jakubik Czarnorzeki 23, 

5/ Kombornia – rejon II i Wola Komborska –  

    Jerzy Liput Krościenko Wyżne ul. Północna  

    101. 

6/ Iskrzynia – Usługi Transportowe Jerzy Liput  

    Krościenko Wyżne ul. Północna 101, 

7/ Krasna – Sklep Spożywczo-Przemysłowy- 

    Usługi Bożena Hajnas Krasna ul. Krośnieńska  

    65. 

Cena – jak w złożonych ofertach. 

 

Data zawarcia umowy – 30.12.2020r. 
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Oświetlenie ulic i placów – utrzymanie. 

W 2020 r. z tytułu konserwacji, eksploatacji oraz dzierżawy urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg 

na terenie gminy Korczyna poniesiono koszty w wysokości 73 434,27 zł. 

W tym: 

 konserwacja oświetlenia ulicznego - 48 662,31 zł 

 dzierżawa słupów energetycznych od PGE Dystrybucja S.A. – 8 257,32 zł 

 dzierżawa opraw energetycznych od PGE Dystrybucja S.A. – 16 514,64 zł 

 

XIV. Ochrona środowiska 
 

Gmina Korczyna posiada Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2022, który jest podstawowym 

dokumentem planowania strategicznego w tym zakresie. Program analizuje istniejący stan 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego gminy oraz przedstawiającym cele i zadania 

konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach w celu zachowania dobrego stanu środowiska. 

Wspólnie z gminami sąsiednimi Gmina Korczyna opracowała również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

na lata 2014-2020, który określa cele strategiczne i szczegółowe założenia gospodarki niskoemisyjnej 

na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w tzw. 

pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi celami są: podniesienie 

efektywności energetycznej, podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie emisji 

gazów cieplarnianych. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o 

wsparcie ze środków UE. W 2020 r. przedmiotowy plan został aktualizowany, w związku z czym Rady 

Gminy Korczyna podjęła stosowną uchwałę. 

Zgodnie z kompetencją wskazaną w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2020, poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Korczyna prowadził postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W roku 2020 postępowania dotyczyły 

następujących inwestycji: „Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca 

budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych”, 

„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach”. 

Wójt prowadził również, na podstawie art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn.zm.), jako organ ochrony środowiska, postępowania w 

sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z późn.zm.), w sprawie składowania odpadów w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Ponadto, na podstawie zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli 

spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Korczyna i stosowania przepisów 

uchwały antysmogowej, Wójt Gminy Korczyna prowadził stosowne czynności administracyjne w tym 

zakresie. 
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XV. Pomoc społeczna 
 

 Pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie według danych za rok 2020 objętych było 419 

rodziny, w których żyje 869 osób co stanowi 7,75 % ogółu mieszkańców. Natomiast 1290 rodziny było 

świadczeniobiorcami świadczeń z programu 500 plus, w tym 2205 dzieci.  W Gminie Korczyna wg stanu 

na grudzień 2020 bezrobotnych zarejestrowanych osób było 207 z czego 113 stanowiły kobiety. 

Rok 2020 pod każdym względem przyniósł wiele zmian w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią. 

Pracownicy musieli dostosować się do nowych okoliczności i pracy z rodziną częściowo poprzez zdalne 

środki komunikacji. Nie zapominając jednak o tym, że praca w środowisku jest podstawowym 

narzędziem pracownika socjalnego czy asystenta rodziny - w porozumieniu z policją, służbą zdrowia 

czy oświatą i sądem rodzinnym monitorowali sytuację najbardziej zagrożonych rodzin. Udzielali 

wparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych. Okres pandemii postawił przed społecznością lokalną 

zupełnie nowe, nie znane dotąd wyzwania i problemy. Ograniczenia w przemieszczaniu, nauka zdalna, 

utrudniony dostęp do służby zdrowia. Wszystko to w rodzinach, które wcześniej miały trudności  

z normalnym funkcjonowaniem okazało się znacznym przeciążeniem.  

 Pracownicy Ośrodka zajmowali się  pracą socjalną, której forma i zakres dostosowane były 

indywidualnie dla każdej rodziny i wynikały z problemów w niej występujących. W roku ubiegłym 

polegała ona głównie na: pomocy w uzyskaniu świadczeń rentowych,  emerytalnych i alimentacyjnych  

(kompletowanie wniosków, udzielanie kompleksowej informacji), pomocy w ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności i uprawnień do zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń uzupełniających, 

podejmowaniu działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od 

alkoholu, udzielaniu porad w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania 

środkami finansowymi. W związku z nową sytuacją wywołaną pandemią pomoc polegała również na: 

 udzielaniu wsparcia informacyjnego dot. zmieniających się przepisów prawa, 

  udzielania informacji na temat możliwości odbycia kwarantanny  po powrocie  

z zagranicy,  (dla dwóch osób zorganizowano miejsce odbycia kwarantanny na terenie 

gminy) 

 objęciem wsparciem osób, które do tej pory nie pozostawały pod opieką ośrodka  

a w związku z panującą sytuacją zmuszone były zostać na izolacji domowej  

 udział w programie „Wspieraj Seniora”  
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PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 

Celem programu było  zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy  

w czasie epidemii zdecydują się pozostać w domach. W szczególnych przypadkach wsparciem mogą 

być objęte osoby poniżej 70 roku życia. Wsparcie oznacza - dowóz do osób starszych artykułów 

podstawowej potrzeby w tym spożywczych i środków higieny osobistej, leków. 

 ZGŁOSZENIE POMOCY POMOC ZREALIZOWANA 

OSOBY ZGŁOSZONE PRZEZ 

PROGRAM 

4 3 

OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ 

BEZPOŚREDNIO DO OŚRODKA 

8 8 

 

a. dostarczenie  ulotek promujących program, do seniorów z terenu gminy Korczyna oraz 

poinformowanie o warunkach uczestnictwa w programie,: 

b. telefoniczne informowanie seniorów o możliwości skorzystania z pomocy  

w ramach programu – 60 osób 

c. wykonywanie zakupów (żywności, leków, środków czystości) dla osób 

zakwalifikowanych do udzielenia pomocy, tj. 11 osób w czasie trwania programu, 

d. wsparcie psychologiczne i emocjonalne osób starszych, w trudnej dla nich sytuacji 

pandemii w trakcie wizyt w środowisku oraz rozmów telefonicznych – 40 osób, 

e. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (opłacanie rachunków, kontakt z bankiem, 

PFRON) – 6 osób, 

f. pomoc w dostarczaniu opału na zimę – 3 osoby 

g. udzielanie pomocy w kontakcie z lekarzem, umawianie wizyt – 10 osób 

 

W ramach swoich kompetencji pracownicy ośrodka kontaktowali się z kuratorami sądowymi, 

dzielnicowymi – w sprawach osób dotkniętych przemocą, nauczycielami i dyrektorami szkół, 

pedagogami, lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi. Współpracowali też z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korczynie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Korczynie. 

W porozumieniu z Kuratorium Oświaty wytypowano 8 dzieci na  bezpłatną kolonię do Leska. Natomiast 

20 dzieci zakwalifikowano do udziału w bezpłatnej kolonii do Władysławowa, organizowanej przez 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kros  w Lublinie. Były to 

dzieci pochodzące z rodzin rolniczych.  

Ośrodek współpracował także z organizacja pozarządową PCK, która była wykonawcą usług 

opiekuńczych. Pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania objęte były 

osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne wymagające opieki drugiej osoby. Usługi 

te obejmowały głównie pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W przypadku usług opiekuńczych 
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realizowanych w ramach zadań własnych na z takiej formy wsparcia skorzystało 23 osoby. Natomiast 

usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi  objętych było 38 osób. Dla osób wymagających 

całodobowej opieki – pracownicy poszukiwali miejsc w zakładach opiekuńczo leczniczych, natomiast 

dla jednej osoby skompletowano dokumentację i skierowano do Domu Pomocy Społecznej. 

W ramach współpracy pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady na prośbę innych ośrodków 

pomocy społecznej i instytucji. Realizując pracę socjalną organizowano zbiórki odzieży, obuwia, 

podręczników, mebli, sprzętów AGD, a następnie przekazywano podopiecznym.   W związku z panującą 

w kraju i na świecie pandemią, nie mogło odbyć się tradycyjne spotkanie opłatkowe, dlatego 

najbardziej potrzebujący mieszkańcy z terenu gminy Korczyna, zostali obdarowani paczkami  

z żywnością. Paczki rozwożone były przez sześć ekip, składających się z pracowników socjalnych GOPS 

Korczyna, pracowników GOK Korczyna oraz strażaków. Łącznie rozdano 110 paczek dla 223 osób. 

Środki finansowe na tę formę wsparcia  pozyskane zostały w całości od sponsorów. Były to darowizny 

w formie finansowej oraz w formie rzeczowej (produkty spożywcze).  

Pracownicy Ośrodka zorganizowali także akcję mikołajkową dla dzieci z terenu Gminy. Prezenty 

pozyskano od sponsorów, obdarowanych zostało 11 dzieci z rodzin dotkniętych choroba  

i niepełnosprawnością.  

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Kolejny rok realizowano  program „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego uczniowie 

otrzymywali gorący posiłek w szkole, natomiast pozostałe osoby zasiłek celowy na zakup artykułów 

żywnościowych. Z pomocy w formie dożywiania korzystały dzieci w szkołach i przedszkolach 

znajdujących się na terenie gminy oraz w placówkach  spoza gminy.  Całkowity koszt Programu „Posiłek 

w szkole i w domu” wyniósł  263 216,37 zł z czego kwota 55 216,37 zł to środki własne gminy, a kwotę  

208 000,00 zł otrzymano w wyniku  porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. 

Realizacja programu” Posiłek w szkole i w domu”: 

 Liczba osób 

objętych pomocą 

Poniesione koszty Uwagi 

Dożywianie dzieci 

z terenu Gminy 

Korczyna 

 

135 dzieci 

 

w tym: 94 osób 

którym dowieziono 

posiłek 

 

66 554,72 zł 

 

w tym:  

- koszt kierowcy  

- paliwo 

- naczynia  

Dzieci dożywiane w podziale  

na miejscowości: 

 

Korczyna – 37 dzieci 

Kombornia – 40 dzieci 

Wola Komborska – 4 dzieci 

Iskrzynia – 5 dzieci 

Węglówka – 21 dzieci 

Krasna – 28 dzieci 

Czarnorzeki – 0 dzieci 

Pomoc w formie 

wypłaty świadczenia 

 

 

 

 

 

Korczyna – 63 rodzin 
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pieniężnego na 

zakup posiłku 

155 rodzin 196 661,65 zł Kombornia – 33 rodzin 

Wola Komborska –  6 

rodziny 

Iskrzynia – 9 rodzin 

Węglówka – 23 rodzin 

Krasna – 16 rodzin 

Czarnorzeki – 3 rodziny 

Podzamcze – 2 rodzin 

 

Świadczenia rodzinne i wychowawcze. 

Świadczeniobiorcami tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej są rodziny pobierające zasiłek rodzinny, 

których kryterium dochodowe nie przekracza 674,00 zł., a przy niepełnosprawności dziecka 764,00 zł. 

Rodzinom udzielane jest także wsparcie z programu rządowego 500 plus, w roku 2020 liczba tych osób 

kształtowała się na zbliżonym poziomie jak w roku 2019. Obecnie 1290 rodzin skorzystało ze wsparcia 

w ramach programu 500 plus, a 775 rodzin pobiera świadczenia rodzinne.  

Rodzaje pomocy udzielanej rodzinom w ramach świadczeń rodzinnych w latach 2019-2020: 

 Rodzaje świadczeń 2019 rok 2020 rok 

1. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych: 

 

    

Świadczenia rodzinne  

 

 

861 

 

 

3 784 109,92 zł 

 

775  

 

3 711 031,68 zł 

Świadczenia rodzicielskie  

56 

 

289 649,91 zł 

 

 

54 378 103,80 zł 

Składki na ubezpieczenie społeczne dla os. 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 
zasiłek dla opiekuna  lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

 

 

53 

 

216 995,84 zł 

 

54 

 

264 245,87 zł 

Świadczenie „Za życiem”  

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

4 000,00 zł 
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Świadczenia wychowawcze  500+ wypłacone w okresie od 01.01.2020 do  

31.12.2020 r.: 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

 

 

Liczba 

świadczeń 

 

 

Kwota świadczeń 

 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba osób w rodzinie 

 

ogółem 

 

w  tym 

dzieci 

1. 

 

Świadczenia 

wychowawcze 

500+ 

 

2 205 

 

24 873 

 

12 360 087,48 zł 

 

1290 

 

3 517 

 

2 205 

 

Zadania zrealizowane  w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych  w 2020 r.: 

 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba świadczeń 

 

 

Kwota  

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 8 131 

 

913 489,79 zł 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 

- Urodzenia dziecka 

 

28 27 209,57 zł 

- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

 

228 

 

87 537,62 zł 

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych, 
alimentacyjnych i „Za życiem” 

  

119 335,68 zł 

  

130 113,49 zł 

2. Liczba wnioskodawców otrzymujących 
świadczenie  
z funduszu alimentacyjnego 

 

26 

 

113 535,00 zł 

 

22 

 

103 370,00 zł 

3. Liczba rodzin korzystających  
z dodatku mieszkaniowego 

1 249,64 zł 0 0 

 

4. 

 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia 
500+ 

 

1324 

 

10 053 687,80 zł 

 

1290 

 

12 360 087,48 zł 
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- Samotnego wychowywania dziecka  

30 

 

 

24 212,00 zł 

- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

498 

 

 

52 877,88 zł 

- Rozpoczęcia roku szkolnego 450 

 
42 726,83 zł 

- Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

 

1294 

 

83 817,60 zł 

- Wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 

 

1 465 

 

133 113,66 zł 

 

3. 

 

Zasiłki pielęgnacyjne 

 

 

3 637 

 

780 819,88 zł 

 

4 

 

 

Świadczenia pielęgnacyjne 

 

 

811 

 

1 464 933,30 zł 

5 Specjalny zas. Opiekuńczy 29 

 
17 980,00 zł 

6 Zasiłek dla opiekuna 20 

 
11 860,00 zł 

7 Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia  

75 

 

 

75 000,00 zł 

8 Świadczenia rodzicielskie 408 

 

378 103,80 zł 

 

 

 

 

Razem świadczenia  

 

 

17 204 

 

4 098 078,9 zł 

 

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, skierowany do rodzin, 

których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione  

z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca 

osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej 
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jednak niż 500 zł na dziecko. Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

świadczenia wynosi 900 zł na osobę w rodzinie.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie, stosownie do art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81, 

poz. 530), wpisał dane 47 dłużników alimentacyjnych do rejestru biura informacji gospodarczej BIG 

Info Monitor, Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników ERIF, Krajowego Biura Informacji 

Gospodarczej oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. 

Działania te pozwoliły odzyskać z funduszu alimentacyjnego kwotę 69 594,35 zł oraz z zaliczki 

alimentacyjnej 2 041,52 zł. 

Realizacja rządowego programu ”Dobry Start”. 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na 

dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące 

się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Pierwszym rokiem realizacji 

programu był rok 2018 i obejmował uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia z tego programu w 2020 roku w formie 

elektronicznej wyniosła 499. Liczba przyznanych świadczeń wyniosła 1431, a kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 429 150,00 zł 

Rządowy program Karty Dużej Rodziny. 

Rządowy program Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca  2014 r. Karta Dużej Rodziny to 

system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych oraz firmach 

prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety 

rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.                    

Z dniem 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego 

W 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły  wnioski zarówno w formie 

tradycyjnej jak i za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej - Emp@tia. Liczba wydanych  

Kart Dużej Rodziny to: 170 karty tradycyjne i 74 kart elektroniczne. Koszt programu to 500,93 zł  ( zakup 

materiałów biurowych. 

 

XVI. Oświata i edukacja 
 

Gmina Korczyna prowadziła w 2020 r., jako organ prowadzący, szkoły podstawowe i przedszkole: 

1. Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Korczynie . 

2. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Iskrzyni.  

(z oddziałami przedszkolnymi). 

3. Szkoła Podstawowa im. S. Pigonia w Komborni  (z oddziałem przedszkolnym). 

4. Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce (z oddziałami przedszkolnymi). 

5. Szkoła Podstawowa w Krasnej (z oddziałami przedszkolnymi). 

6. Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach  (klasy I-III wraz z oddziałem przedszkolnym) do dnia 31 

sierpnia 2020 r. 
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7. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Korczynie 

 

Liczba uczniów i wychowanków według stanu na dzień 30 września 2020 r. (raport Systemu Informacji 

Oświatowej), przedstawiała się następująco: 

 

Jednostka oświatowa 

Liczba uczniów 

na dzień 30 

września 2020 

r. 

W tym  

w przedszkolach  

i oddziałach 

przedszkolnych 

Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Korczynie 546  

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Iskrzyni.  

(z oddziałami przedszkolnymi). 

 

154 29 

Szkoła Podstawowa im. S. Pigonia w Komborni  (z oddziałem 

przedszkolnym). 

 

153 21 

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce  

(z oddziałami przedszkolnymi). 

81 25 

Szkoła Podstawowa w Krasnej (z oddziałami przedszkolnymi 75 30 

Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach  (klasy I-III wraz  

z oddziałem przedszkolnym) do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Szkoła zlikwidowana  z dniem 31 sierpnia 

2020 r.  W roku szkolnym 2019/2020 

liczba uczniów wynosiła 9, w tym w 

oddziale przedszkolnym - 5 

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Korczynie 181 181 

Razem prowadzone przez Gminę Korczyna 1190 286 

 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych wzrosła o 10 w porównaniu z analogicznym okresem roku 

2019. 

Finansowanie zadań oświatowych w jednostkach systemu oświaty gminy Korczyna 

Podobnie jak w poprzednich latach dochody związane z realizacją zadań oświatowych były znacząco 

niewystarczające na pokrycie wydatków bieżących jednostek oświatowych. Część oświatowa 

subwencji ogólnej pokryła w 82,6% podstawowe i konieczne wydatki bieżące szkół podstawowych. Rok 

2020 był szczególny również dla systemu oświaty, jednak nie spowodowało to znaczącego obniżenia 

wydatków. Jedynie w zakresie kosztów dowożenia uczniów czy też kosztów niektórych dodatkowych 

zajęć, pod warunkiem, że nie były one w podstawowym wymiarze zatrudnienia nauczyciela. 
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Poniżej zestawienie wydatków w odniesieniu do przyznanej gminie części oświatowej subwencji 

ogólnej: 

Zestawienie dla szkół podstawowych 

Jednostka oświatowa 

Wydatki na zadania 

bieżące  

w 2020 r. w szkole 

podstawowej 

Część oświatowa 

subwencji ogólnej 

na 2020 r. dla szkół 

podstawowych 

Różnica pomiędzy 

otrzymaną 

subwencją  

a wydatkami 

bieżącymi 

Szkoła Podstawowa im. A. Fredry  

w Korczynie 6 706 822,87 zł  5 990 956,74 zł  -         715 866,13 zł  

Szkoła Podstawowa im. M. 

Konopnickiej w Iskrzyni.  

(z oddziałami przedszkolnymi). 1 785 744,82 zł  1 620 621,64 zł  -         165 123,18 zł  

Szkoła Podstawowa im. S. Pigonia  

w Komborni  (z oddziałem 

przedszkolnym). 1 643 617,73 zł  1 414 459,54 zł  -         229 158,19 zł  

Szkoła Podstawowa im. I. 

Łukasiewicza w Węglówce  

(z oddziałami przedszkolnymi). 1 486 060,32 zł  806 372,84 zł  -         679 687,48 zł  

Szkoła Podstawowa w Krasnej  

(z oddziałami przedszkolnymi 991 948,04 zł  721 137,43 zł  -         270 810,61 zł  

Szkoła Podstawowa  

w Czarnorzekach  (klasy I-III wraz 

z oddziałem przedszkolnym) do dnia 

31 sierpnia 2020 r. 228 167,35 zł  60 627,95 zł  -         167 539,40 zł  

Razem prowadzone przez Gminę 

Korczyna 12 842 361,13 zł  10 614 176,14 zł  -      2 228 184,99 zł  

 

Zestawienie dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

Jednostka 

oświatowa 

Wydatki na zadania 

bieżące w 2020 r. 

w oddziałach 

przedszkolnych 

Subwencja na 

zadania 

przedszkolne 

Dotacja na 

zadania 

przedszkolne 

Różnica pomiędzy 

otrzymanymi  

subwencją i dotacją  

a wydatkami 

bieżącymi 

Szkoła Podstawowa 

im. M. Konopnickiej  

w Iskrzyni.  

240 537,09 zł   82 259,02 zł  18 649,54 zł  -            139 628,53 zł  
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Na terenie gminy Korczyna funkcjonowały dwa przedszkola niepubliczne, które otrzymały  dotację na 

realizację zadań statutowych w wysokości 75% kosztów wydatków bieżących ponoszonych na 

wychowanka przedszkola publicznego t.j. w 2020 r. kwotę 10.363,34 zł na każde dziecko (kwota 

roczna).  

 

Przedszkole 

niepubliczne 

Liczba dzieci na 

dzień 30 września 

2020 r. 

Przekazana kwota 

dotacji w 2020 

roku [zł] 

Uwagi 

(z oddziałami 

przedszkolnymi). 

Szkoła Podstawowa 

im. S. Pigonia  

w Komborni   

(z oddziałem 

przedszkolnym). 

106 207,45 zł  65 807,22 zł  7 172,90 zł  -               33 227,33 zł  

Szkoła Podstawowa 

im. I. Łukasiewicza w 

Węglówce  

(z oddziałami 

przedszkolnymi). 

207 157,48 zł  21 935,74 zł  22 953,28 zł  -            162 268,46 zł  

Szkoła Podstawowa 

w Krasnej  

(z oddziałami 

przedszkolnymi 

188 642,48 zł  32 903,61 zł  35 864,50 zł  -            119 874,37 zł  

Szkoła Podstawowa 

w Czarnorzekach  

(klasy I-III wraz  

z oddziałem 

przedszkolnym) do 

dnia 31 sierpnia 2020 

r. 

92 939,32 zł  10 967,87 zł  4 303,74 zł  -               77 667,71 zł  

Przedszkole 

Samorządowe im. 

Misia Uszatka  

w Korczynie 

1 859 961,96 zł  392 947,62 zł  166 411,28 zł  -         1 300 603,06 zł  

Razem prowadzone 

przez Gminę 

Korczyna 

2 695 445,78 zł  606 821,08 zł  255 355,24 zł  -         1 833 269,46 zł  
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PRZEDSZKOLE SIÓSTR 

SŁUŻEBNICZEK  

w Korczynie 
51 414 156,08 zł 

Gmina Korczyna otrzymała   

subwencję na dzieci w tym 

przedszkolu w wysokości 79 212,39 zł 

oraz dotację 53079,46 zł 

NIEPUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE 

ZGROMADZENIA SIÓSTR 

SŁUŻEBNICZEK NMP w 

Komborni 

57 431 788,52 zł 

Gmina Korczyna otrzymała   dotację 

na dzieci w tym przedszkolu w 

wysokości 74 598,16 zł  

 

 

Oprócz prowadzenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, gmina przekazywała dotacje innym j.s.t.  

na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Korczyna  

a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin a także otrzymywała dotacje za realizacje 

wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin a uczęszczających do naszych 

przedszkoli. Liczba dzieci na które w 2020 roku przekazywano lub otrzymywano dotacje przedstawiała 

się następująco: 

 

Gmina Średnia liczba dzieci 

uczęszczających do przedszkoli 

niepublicznych na terenie 

innych gmin w 2020 roku 

Średnia liczba dzieci 

uczęszczających do przedszkoli 

publicznych na terenie innych 

gmin w 2020 roku 

Krościenko Wyżne 12,67 3,33 

Haczów 6 2,33 

Niebylec  3 

Jasienica Rosielna  4,33 

Krosno 22,67 1,5 

Domaradz 1,25  

Wojaszówka  1 

Miejsce Piastowe  1,67 

RAZEM 42,58 17,17 

 

 

Gmina Średnia liczba dzieci z innych 

gmin, uczęszczających do 

przedszkoli niepublicznych na 

terenie gminy Korczyna w 2020 

roku 

Średnia liczba dzieci z innych 

gmin, uczęszczających do 

przedszkoli publicznych na 

terenie gminy Korczyna w 2020 

roku 
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Krościenko Wyżne  0,33 

Haczów 5,67 0,67 

Niebylec  1,5 

Jasienica Rosielna 0,33 1,33 

Krosno 1,67 0,67 

Wojaszówka 0,67 1 

Brzozów  0,67 

Strzyżów  1 

RAZEM 8,34 7,17 

 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez gminę Korczyna 

Jednostka oświatowa 

Zatrudnienie pracowników 

pedagogicznych [w etatach] na 

dzień 30 września 2020 r. 

Zatrudnienie 

pracowników 

niepedagogicznych  

[w etatach] na dzień 30 

września 2020 r. 

Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w 

Korczynie 
56,7 

21,15 [w tym 1,15 etatu 

pomocy nauczyciela] 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 

w Iskrzyni. (z oddziałami 

przedszkolnymi). 

18,15 
4,5  [w tym 0,75 etatu 

pomocy nauczyciela] 

Szkoła Podstawowa im. S. Pigonia w 

Komborni  (z oddziałem przedszkolnym). 
15,62 3,5 

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza 

w Węglówce (z oddziałami 

przedszkolnymi). 

16,3 
4,25 [w tym 0,75 etatu 

pomocy nauczyciela] 

Szkoła Podstawowa w Krasnej (z 

oddziałami przedszkolnymi 
10,43 

1,75 [w tym 0,5 etatu 

pomocy nauczyciela] 

Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach  

(klasy I-III wraz z oddziałem 

przedszkolnym) do dnia 31 sierpnia 2020 

r. 

3,32 1 

Przedszkole Samorządowe im. Misia 

Uszatka w Korczynie 
14,13 11,25 
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Razem prowadzone przez Gminę 

Korczyna 
134,65 

45,65 [w tym 3,65 etatu 

pomocy nauczyciela] 

 

Wyniki egzaminów na zakończenie gimnazjum (rok szkolny 2019/2020) 

Ogólny obraz tego jak szkoła wypadła na egzaminie buduje się na podstawie dwóch liczb: średniego 

wyniku szkoły z egzaminu i pozycji, jaką ten wynik zajmuje na skali staninowej. 

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję 

zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną 

populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. 

 

SKALA STANINOWA 

Stopień  najniższy  
bardzo 

niski  
niski  

niżej 

średni  
średni  

wyżej 

średni  
wysoki  

bardzo 

wysoki  
najwyższy  

Skala  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku 

 

Nazwa szkoły 
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Szkoła Podstawowa im. 

Aleksandra Fredry  

w Korczynie 

49 63 6 50 6 52 5 

Szkoła Podstawowa  

w Krasnej 
6 68 7 51 6 50 5 

Szkoła Podstawowa im. I. 

Łukasiewicza w Węglówce 8 67 7 51 6 42 4 

Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej  

w Iskrzyni 
22 68 7 54 7 59 6 
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Szkoła Podstawowa im. S. 

Pigonia w Komborni 13 72 8 63 8 54 6 

 

wynik niski szkoły to 1,2,3 stanin, wynik średni szkoły to 4,5,6 stanin, wynik wysoki szkoły to 7,8,9 stanin 

Wyniki uczniów szkół z gminy Korczyna na tle średniego wyniku w powiecie krośnieńskim oraz  

w woj. podkarpackim 

 

 Wynik średni % 

 język polski 

gmina Korczyna 66,2 

powiat krośnieński 61,35 

woj.podkarpackie 60,77 

 matematyka 

gmina Korczyna 52,93 

powiat krośnieński 46,54 

woj.podkarpackie 47,77 

 język angielski 

gmina Korczyna 53,08 

powiat krośnieński 49,83 

woj.podkarpackie 52,84 

 

W 2020 roku nasi ósmoklasiści osiągnęli najwyższe średnie wyniki z wszystkich gmin powiatu 

krośnieńskiego co niewątpliwie zasługuje na szczególną uwagę.   

Oceniając wyniki pracy uczniów w roku szkolnym 2019/2020 nie można pominąć faktu, że od 13 marca 

2020 r. szkoły przechodziły i pracowały w systemie „zdalnym”. Był to nowy, nie przewidziany i nie 

przygotowywany system pracy czy nauki. Niewątpliwie miał wpływ na efekt końcowy.  

Awans zawodowy nauczycieli: 

W 2020 roku 8 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego:, na stopień nauczyciela 

kontraktowego – 4 nauczycieli,  mianowanego – 1 nauczyciel, na stopień nauczyciela dyplomowanego 

– 3 nauczycieli. 

Pomoc materialna oraz wspieranie dzieci uzdolnionych: 
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Zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, gmina Korczyna udzieliła w 2020 roku edukacyjnej 

pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  Tą formą pomocy objęto  71 uczniów  

a łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 95 442,37 zł. 

Od wielu lat gmina Korczyna realizuje program wspierania dzieci uzdolnionych (uchwalony na 

podstawie art. 90t ustawy o systemie oświaty). Wójt Gminy Korczyna po każdym zakończonym 

semestrze nauki przyznawał stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz 

szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych a także zawodach sportowych.  

W 2020 roku nagrodzonych tą formą zostało 20 uczniów a łączna kwota nagród wyniosła 11 500,00 zł.  

Realizacja programów wspierających zadania oświatowe: 

W 2020 roku gmina Korczyna korzystała z wielu programów wpierających wykonywanie zadań 

oświatowych, w tym m.in.: 

1. Gmina Korczyna korzystając z programów  w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”,  zakupiła 58 laptopów 

przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli na prowadzenie zdalnego nauczania. Wydano na ten 

cel 153 912,80 zł, całość środków pochodzi z w/w projektów. 

 

Zakup 28 laptopów do zdalnego nauczania „Zdalna szkoła”  – kwota 68 600,00 zł, dla: 

Szkoła Podstawowa w Komborni 7 szt. 

Szkoła Podstawowa w Korczynie 10 szt. 

Szkoła Podstawowa w Iskrzyni 5 szt. 

Szkoła Podstawowa w Krasnej 3 szt. 

Szkoła Podstawowa w Węglówce 3 szt. 

  

 

Zakup 30 laptopów do zdalnego nauczania  „Zdalna szkoła +” – kwota  85 312,80 zł  dla: 

Szkoła Podstawowa w Komborni 5 

Szkoła Podstawowa w Korczynie 13 

Szkoła Podstawowa w Iskrzyni 5 

Szkoła Podstawowa w Krasnej 3 

Szkoła Podstawowa w Węglówce 4 

 

2. Wymiana posadzki na antypoślizgową w pomieszczeniu stołówki szkolnej w Szkole 

Podstawowej w Korczynie – kwota 34 742,41 zł, pozyskane środki z PFRON 12 159,84 zł 

3. Rozbudowa przedszkola z funkcją żłobka 

a) Gmina Korczyna realizowała i nadal realizuje Projekt „Rozwój opieki żłobkowej w gminie 

Korczyna” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO 
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Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowany jest do końca 2022 roku na kwotę 

całkowitą 1 762 161,60 zł z dofinansowaniem w wysokości 1 495 761,60 zł. W 2020 roku 

zakupiono pełne wyposażenie żłobka; 

b) Program „Maluch+”   - przyznane na 2020 r. dofinansowanie budowy żłobka w kwocie 

657 000,00 zł; 

c) W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 

469 500,00 zł, całkowita wartość projektu wyniesie 524 100,00 zł a realizacja potrwa do końca 

2021 roku. W ramach zadania sfinansowano lub są finansowane koszty zatrudnienia 

nauczycieli, pomocy nauczycieli, adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz organizacja 

wyżywienia. Część wydatków, t.j. adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia została 

zrealizowana w 2020 r.  

 

 

 

4. Inne prace remontowe i zakupy w placówkach oświatowych: 

 

Korczyna:    
Budowa chodnika przy szkole 5 035,05 zł  

Remont instalacji elektrycznej w kuchni  3 665,40 zł  

Monitor interaktywny - zakup  
7 500,00 zł  

Projektor Multimedialny - zakup 2 599,00 zł  

Stoły uczniowskie 72 szt - - zakup 11 089,48 zł  

Krzesła uczniowskie 144 szt.  
10 088,76 zł  

 

Iskrzynia: 

    
Podłoga interaktywna Magiczny dywan - zakup          15 600,00 zł  

Wymiana oświetlenia -  zakup lamp           4 182,44 zł  

Naprawa komina i zadaszenia przy bocznym wejściu            3 161,10 zł  

Pomoce dla dziecka z potrzebą kształcenia specjalnego            2 681,60 zł  

Wymiana 

drzwi   
           2 000,00 zł  

Monitoring - instalacja monitoringu wizyjnego i instalacji przyzywowej          22 085,00 zł  

 

 

 

Węglówka    

   
 

              Kserokopiarka - zakup               4 650,00 zł  
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Wymiana oświetlenia - zakup 18 lamp do sali gimnastycznej          13 064,81 zł  

Przegląd oraz remont oczyszczalni ścieków, czyszczenie oraz wymiana 

podzespołów          23 977,67 zł  

 

 

 

Kombornia 

    
Prace remontowe oraz wykonanie podłogi po zalaniu          20 910,00 zł 

Wykonanie instalacji sieci i zasilania do przeniesienia pracowni           10 500,00 zł 

 

Przedszkole Samorządowe w Korczynie  

Montaż rolet w zabudowie  
      2 960,16 zł  

Modernizacja zasilania budynku  
      3 150,00 zł  

 

Krasna 

    
Wykonanie wylewki pod 

garaż  
      2 214,00 zł  

Garaż stalowy - zakup  
     2 410,00 zł  

Zestaw mebli do gabinetu - zakup      3 900,00 zł  

Wymiana paneli podłogowych w klasie i bibliotece      1 632,15 zł  

 

 

XVII. Ochotnicze Straże Pożarne 
 

Na terenie gminy Korczyna działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:  

Lp. Nazwa jednostki OSP Rok założenia 

1 OSP Korczyna (KSRG) 1883 

2 OSP Kombornia (KSRG) 1888 

3 OSP Krasna 1951 

4 OSP Iskrzynia (KSRG) 1912 

5 OSP Węglówka 1948 

6 OSP Wola Komborska 1948 

7 OSP Sporne 1922 
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Co roku, w terminie do końca marca, odbywały się w jednostkach OSP zebrania sprawozdawcze za rok 

miniony. Zarządy przygotowywały dokumentację, w której wykazywane były informacje związane  

z działalnością jednostki OSP za określony rok sprawozdawczy. Wśród dokumentów do zebrań 

przygotowywane są m.in. protokół z walnego zebrania, raport jednostki OSP, sprawozdanie                 

z działalności, sprawozdanie finansowe i plan finansowy na rok kolejny, sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej itd. To  po analizie tych dokumentów wynika jaki jest stan osobowy jednostki, ilu 

strażaków ubyło i ile członków przybyło, ile funkcjonuje w OSP młodzieżowych drużyn pożarniczych 

(MDP) i jaki jest ich stan osobowy, ile osób skupiają JOT-y. Jednostki w raporcie pokazują stopień 

wyszkolenia, ilość wyjazdów do pożarów, miejscowych zagrożeń oraz alarmów fałszywych, jaki sprzęt 

pożarniczy został zakupiony w roku sprawozdawczym, jakie dotacje zewnętrzne jednostka pozyskała 

na jego zakup i co jednostka planuje nabyć w roku kolejnym. Rok 2020 był innym rokiem niż  lata 

poprzednie, ze względu na wybuch pandemii COVID 19. Koronawirus zmienił życie nam wszystkim, 

wprowadzono szereg ograniczeń, strażacy musieli zmierzyć się z nowymi, postawionymi przed nimi 

zadaniami. Oprócz wielu prowadzonych akcji ratowniczych, w pełnym reżimie sanitarnym dostarczali 

osobom potrzebującym żywność do mieszkań, ulotki informacyjne, uczestniczyli w szyciu maseczek  

i ich dystrybucji mieszkańcom gminy oraz w akcji świąteczna paczka. Obecnie strażacy dowożą 

uprawnione osoby do Punktów Szczepień itd. 

Podczas powodzi po ekstremalnych  ulewach połączonych z gradobiciem, które przeszły nad gminą 

Korczyna w dniach 28/29 czerwca 2020 r., strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  zarówno 

z terenu gminy jak i innych jednostek z terenu powiatu krośnieńskiego - zadysponowanych do pomocy 

przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, zabezpieczali  zagrożone 

zalaniem budynki workami z piaskiem, pompowali wodę z wielu zalanych gospodarstw. Kilka jednostek 

OSP pracowało przy  usuwaniu skutków zalania obiektów posadowionych w obrębie korczyńskiego 

rynku.  

W roku 2021 do końca marca powinny były odbyć się w jednostkach OSP zebrania sprawozdawczo-

wyborcze. Wybrane byłyby nowe zarządy. Ze względu na wprowadzone ograniczenia związane  

z pandemią, termin przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP został 

wydłużony do końca września 2021 roku, zaś odbycie Zjazdów Gminnych, na których zostały by 

wybrane nowe zarządy gminne do końca listopada 2021 r. Czy sytuacja pandemiczna pozwoli na 

przeprowadzenie tych zebrań, czas pokaże. 

W wyniku ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID 19 nie organizowano 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży, konkursu plastycznego, halowego 

turnieju piłki nożnej drużyn pożarniczych, konkursu strzeleckiego drużyn pożarniczych oraz zawodów 

sportowo-pożarniczych.  

 

Ratownicy, którzy biorą czynny udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych,  

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, po złożeniu wniosku otrzymują ekwiwalent 

pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Ekwiwalent za udział  w akcji  

wynosi 12 zł/godz., zaś za udział w szkoleniu 4 zł/ godz.  

 

Remonty w strażnicach OSP 
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W roku 2020 został przeprowadzony remont garażu w remizie w Korczynie Spornem. Zakres robót  

objął skucie nierównej i popękanej posadzki i nadproża garażu, wymianę nieszczelnej, ciężko 

domykającej się bramy garażowej, wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej, przeciekającej 

instalacji wodnej , wykonanie odpowiednich izolacji, likwidacja wilgoci.  Zgodnie z kosztorysem 

inwestorskim koszt remontu wyniósł 43 895,74 zł. W ramach przedsięwzięć remontowych strażnic, 

jednostka OSP Sporne otrzymała dotację w wysokości 28 000,00 zł. Pozostałe środki na 

przeprowadzenie remontu, tj. 15 895,74 zł to środki gminy Korczyna. Wykonany remont poprawił 

estetykę garażu, ułatwi bieżące prace porządkowe w remizie, a  nowe szczelne bramy zminimalizują 

straty ciepła i wpłyną na bezpieczeństwo użytkowania.  

 

Ilość wyjazdów do akcji w 2020 roku 

Lp. Nazwa OSP  Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Razem 

1. OSP Korczyna 14 92 4 110 

2. OSP Kombornia 9 60 1 70 

3. OSP Iskrzynia 21 36 0 57 

4. OSP Węglówka 3 23 0 26 

5. OSP Krasna 2 10 0 12 

6. OSP Sporne 3 6 0 9 

7. OSP Wola Komborska 0 3 0 3 

 

Samochody pożarnicze w jednostkach OSP  

Lp. Nazwa jednostki 

OSP 

Rodzaj Marka i model 

pojazdu 

Rok 

produkcji 

Karosaż 

 

1. OSP Węglówka Średni samochód 

pożarniczy 

Star 200, GMB-2,5/8 1989  

Lekki samochód 

pożarniczy 

Żuk A15 1988  

2. OSP Sporne Średni samochód 

pożarniczy 

Star 244 L, GBA 

2,5/16 

1980 2005 

3. OSP Iskrzynia Średni samochód 

pożarniczy 

Renault D 16 2020  

Lekki samochód 

pożarniczy  

Ford Transit, Furgon 

350M 

2007  

4. OSP Kombornia Średni samochód 

pożarniczy 

Volvo 2020  
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Lekki samochód 

pożarniczy 

Opel Movano PN-

EN1846-1 

2015  

5. OSP Korczyna Średni samochód 

pożarniczy 

Star 244, GBA 2,5/16 1978 2003 

Lekki samochód 

pożarniczy 

GAZ GRKN330296-

1046 

2009  

Średni samochód 

pożarniczy 

Renault MDB3 D 2019  

6. OSP Krasna Ciężki samochód 

pożarniczy 

Man 18.232FA 1993 2014 

7. OSP Wola 

Komborska 

Średni samochód 

pożarniczy 

Star 244 1984  

 

W 2020 roku gmina Korczyna dokonała zakupu dwóch nowych, średnich samochodów pożarniczych 

dla jednostki OSP Kombornia i OSP Iskrzynia. ( w roku 2019 – zakup nowego Renault dla OSP Korczyna). 

- Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kombornia marki Volvo, w cenie: 799 500,00 

złotych, w tym dotacja RPO wyniosła 249 955,99 zł, oraz środki Gminy Korczyna – 549 544,01 zł. 

Samochód został wykonany przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” z Korwinowa. Uroczyste 

przywitanie nowego pojazdu pożarniczego w Komborni odbyło się w dniu 24 lipca 2020 roku.  

Samochód Volvo zastąpił pojazd Star 244 L, wyprodukowany w 1980 roku, który z dniem 14 sierpnia 

2020 roku został przesunięty do jednostki OSP Sporne, w miejsce sprzedanego Jelcza 005 z roku 1975. 

Ciekawostką jest, iż samochód został zakupiony przez kolekcjonera starych pojazdów z Przemyśla,                            

z przeznaczeniem okresowego wstawienia go do muzeum samochodów pożarniczych.  

- Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Iskrzynia marki Renault D 16 w cenie: 821 025,00 

złotych. Zakup został zrealizowany z udziałem dotacji zewnętrznych: NFOŚiGW –  250 000,00 zł,   

WFOŚiGW – 10 000,00 zł  MSWiA – 200 000,00 zł (w tym: 114 000,00 zł środki KSRG, 86 000,00 Zakłady 

Ubezpieczeniowe) oraz Gmina Korczyna – 361 025,00 zł. Samochód został dostarczony przez firmę 

Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Użytkowany przez iskrzyńską jednostkę 

dotychczasowy samochód pożarniczy Star 266 został wyceniony przez rzeczoznawcę samochodowego 

i sprzedany oferentowi z Jasła.  

Zakupy sprzętu pożarniczego – wnioski składane przez OSP do WFOŚiGW w Rzeszowie, z dopłatą 

gminy Korczyna 

Nazwa OSP Wartość zakupionego 

sprzętu ogółem 

W tym dotacja 

WFOŚiGW 

Dotacja gm. 

Korczyna 

Środki własne 

OSP 

Korczyna 10 600,00 9 540,00 1 060,00 - 

Wola 

Komborska 

15 213,97 13 692,00 - 1 521,97 

Węglówka 16 719,90 14 880,00 1 839,90 - 
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Sporne 16 272,90 14 645,61 1 627,29 - 

Razem: 4 527,19 1 521,97 

 

 

Jednostki zakupiły sprzęt pożarniczy: 

OSP Korczyna: 2 kpl ubrań specjalnych, 2 hełmy strażackie, pilarka ratownicza Stihl. 

 

OSP Wola Komborska: 6 kpl rękawic specjalnych, maszt oświetleniowy, 2 szt prądownic Turbomatic, 

kombinezon na owady, rozdzielacz kulowy, 5 odcinków węży tłocznych W-52, 5 odcinków węży W-75, 

agregat prądotwórczy, 2 pary butów Strażak gumowych, 2 kpl ubrań specjalnych Max gold, megafon 

ręczny. 

 

OSP Węglówka: 4 kpl ubrań specjalnych gold, 4 pary butów strażackich gumowych, sygnalizator 

bezruchu – 2 szt, szelki bezpieczeństwa, megafon ręczny, motopompa pływająca „Niagara 2” i 2 odcinki 

węży tłocznychW-52. 

 

OSP Sporne: 4 kpl ubrań specjalnych, 4 pary butów specjalnych, kombinezon ochronny na owady, 

prądownica SPS-2 – 2 szt, pilarka Stihl, przecinarka do betonu i stali Stihl TS. 

 

Zakup sprzętu ppoż. z dotacją w „ramach przygotowania jednostek OSP z poza KSRG do działań 

ratowniczo-gaśniczych” został w całości w 2020 roku przeznaczony dla OSP Węglówki, która zakupiła 

sprzęt: 

- w zakresie wyposażenia osobistego zakupiono 2 kombinezony ochronne na owady, pas bojowy  

z zatrzaśnikiem, 2 hełmy strażackie Calisia.  

Wartość ogółem: 2 863,44 zł 

W tym dotacja Komendanta PSP – 2 680,00 zł 

Dotacja Gminy Korczyna – 183,44 zł 

 

- w zakresie sprzętu uzbrojenia zakupiono pilarkę Stihl, wybijak do szyb. 

 

Wartość ogółem: 2 716,65 zł 

W tym dotacja Komendanta PSP – 2 695,00 zł 

Dotacja Gminy Korczyna – 21,65 zł 
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- w zakresie sprzętu informatyki i łączności: zakupiony został radiotelefon nasobny Hytera 

 

Wartość ogółem: 1 599,00 zł 

W tym dotacja Komendanta PSP – 1 237,00 zł 

Dotacja Gminy Korczyna – 362,00 zł 

 

W 2020 roku gmina Korczyna wydała na utrzymanie bieżące, wyposażenie wszystkich jednostek OSP 

ogółem kwotę: 192 934,00 zł, na którą składają się wydatki ujęte w raporcie a także niewymienione 

wyżej, takie jak: przeglądy okresowe agregatów, gaśnic, sprzętu hydraulicznego, badania dielektryczne 

butów pożarniczych, badania techniczne pojazdów, okresowe remonty generalne oraz części do 

aparatów ochrony dróg oddechowych, badania lekarskie, zezwolenia do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych, ekwiwalenty, naprawy sprzętu  i samochodów, zakup części, utrzymanie remiz, 

ubezpieczenia strażaków i pojazdów, paliwa, alarmowanie.pl oraz e-remiza, wynagrodzenia 

konserwatorów sprzętu pożarniczego itp. 

Wydatki inwestycyjne ogółem w zakresie jednostek OSP w 2020 roku wyniosły rekordową kwotę: 

183 964,30 zł. 

 

 

XVIII. Gminna Biblioteka Publiczna 
 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie jest samorządową instytucją kultury, której 

organizatorem jest Gmina Korczyna. Siedzibą biblioteki jest budynek przy    ul. Rynek 14 w Korczynie.  

Struktura jednostki: 

- Biblioteka gminna w Korczynie, w skład której wchodzi Oddział dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci,  

Czytelnia, połączona z Czytelnią Internetową,  Kącik dla Dzieci oraz Sala Wystaw,  

- Filia biblioteczna w  Komborni, z wyodrębnioną Wypożyczalnią dla dorosłych i dzieci, Czytelnia 

z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz Kącikiem Malucha  

W bibliotece zatrudnione są 3 osoby, 2 na pełny etat i 1 na pól etatu. 

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie należy: 

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie 

zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjnej oraz 

kulturalnej i oświatowej mającej na celu promocję książki i czytelnictwa. 

 

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU BIBLIOTEKI SPOWODOWANE PANDEMIĄ COVID 19 

W okresie pandemii biblioteka funkcjonowała zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Biblioteki Narodowej. Od 12 marca do 30 kwietnia nasza placówka, podobnie jak 

wszystkie biblioteki w Polsce, została zamknięta dla czytelników, w tym okresie prowadzona była tylko 
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praca wewnętrzna. Od 4 maja, kiedy zaistniała możliwość ponownego otwarcia placówek, praca 

biblioteki została tak zorganizowana, aby umożliwić czytelnikom korzystanie ze zbiorów biblioteki przy 

równoczesnym zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Od tej pory biblioteka była cały czas do 

dyspozycji czytelników. W holu biblioteki zostało zorganizowane nowe stanowisko zwrotu  

i wypożyczeń książek, oddzielone pleksi od pozostałej części biblioteki. Zwracane książki i czasopisma 

poddawane były wymaganej kwarantannie a czytelnicy obsługiwani z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Największym utrudnieniem dla naszych czytelników był brak możliwości samodzielnego 

wyboru książek do wypożyczenia. Staraliśmy się minimalizować te niedogodności, dostosowując 

sposób obsługi do zaistniałych warunków. Zachęcaliśmy czytelników do korzystania z elektronicznego 

katalogu książek pod adresem: szukamksiążki.pl, zawierającym ponad 34 tys. książek zgromadzonych 

w GBP w Korczynie oraz w Filii w Komborni. Osobom wolącym tradycyjne wypożyczanie książek, 

pomagaliśmy w wyborze odpowiednich pozycji zgodnie z ich preferencjami. Aby usprawnić pracę 

biblioteki, skrócić czas obsługi i zapobiec tworzeniu się kolejek, umożliwialiśmy czytelnikom 

wcześniejszą rezerwację książek poprzez stronę szukamksiazki.pl, e-mailowo lub telefonicznie. Od 7 do 

29 listopada instytucje kultury zostały ponownie zamknięte. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki 

Narodowej istniała możliwość wypożyczania książek na zewnątrz biblioteki, przy zamkniętych dla 

czytelnika drzwiach. Nasza biblioteka skorzystała z tej możliwości i oferowała czytelnikom 

wypożyczanie książek bez wchodzenia do biblioteki dzięki temu czytelnicy nie stracili dostępu do 

książek, każdy miał możliwość odbioru wcześniej zamówionych  pozycji przy wejściu do placówki, tam 

też pozostawiane były zwroty. 

Od 12 marca do końca roku pozostała zamknięta czytelnia, znacznie została ograniczona działalność 

kulturalno-edukacyjna, po raz pierwszy nie odbyły się cykliczne konkursy i spotkania, które miały już 

kilkunastoletnią tradycję. W okresie kiedy było to możliwe funkcjonowała Sala Wystaw, ponadto 

wszystkie ekspozycje można było obejrzeć na stronie internetowej  biblioteki. Przez cały rok staraliśmy 

się tak organizować pracę placówki, aby jeżeli tylko pozwalały na to uregulowania prawne, każdy 

czytelnik miał dostęp do książek przy zapewnieniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
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I. ZBIORY  

Stan księgozbioru na koniec 2020 r. 

Wpływy książek w 2020 r. 

 

STAN KSIĘGOZBIORU NA KONIEC ROKU 

 Książki Audiobooki 

Ogółem 34 808 168 

GBP w Korczynie 22 812 168 

 Oddział dla Dorosłych 14 095 123 

 Oddział dla Dzieci 8 717 45 

Filia w Komborni 11 996 0 
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Książki zakupiono z własnych środków budżetowych – 11 681 zł  oraz ze środków Ministra Kultury                     

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 7 000 zł. 

Biblioteka otrzymała także 17 książek w formie daru. 

Prenumerata prasy w 2020 r. 

- Ogółem – 24 tytuły 

 GBP w Korczynie – 16 tytułów (w tym 3 czasopisma dla dzieci i młodzieży) 

 Filia w Komborni – 8 tytułów ( w tym 2 czasopisma dla dzieci i  młodzieży) 

II. CZYTELNICY   

Z bibliotek korzystają czytelnicy z terenu Gminy Korczyna oraz okolicznych miejscowości. 

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2020 r.  

- Ogółem – 1385 w tym: 

- GBP w Korczynie - 1160 

 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Ogółem 880 

 

 

ze środków budżetowych 

 

 

507 

 

 

 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

 

356 

 dary 17 

 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA DZIAŁY 

 

GBP w Korczynie 

658 

 Oddział dla Dorosłych 369 

 Oddział dla Dzieci 289 

Filia w Komborni 222 
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 Oddział dla Dorosłych – 618 

  Oddział dla Dzieci - 542 

- Filia w Komborni   - 225 

 

 

PODZIAŁ CZYTELNIKÓW ZE WZGLĘDU NA WIEK 

 

Wiek Liczba czytelników 

do 5 lat 96 

6-12 lat 376 

13-15 lat 157 

16-19 lat 137 

20-24 lata 52 

25-44 lata 237 

45-60 lat 182 

pow. 60 lat 148 

 

 

PODZIAŁ CZYTELNIKÓW WEDŁUG ZAJECIA 

 

Zajęcie Liczba czytelników 

Osoby uczące się 658 

Osoby pracujące 342 

Pozostałe 385 

 

III.CZYTELNICTWO 

 

 WYPOŻYCZALNIA 

Liczba odwiedzin w wypożyczalni  

- Ogółem – 9 623 

 Oddział dla Dorosłych – 4 822 
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 Oddział dla Dzieci – 3 135 

 Filia w Komborni – 1 666 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz 

 

 

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ 

 Książki Audiobooki Czasopisma 

Ogółem 19 018 61 658 

GBP w Korczynie 15 992 61 445 

 Oddział dla 

Dorosłych 

10569 27 414 

 Oddział dla Dzieci 5 423 34 31 

Filia w Komborni 3 026 0 213 

 

 

 

 

IV.CZYTELNIA 

Udostępnianie prezencyjne 

W czytelni w bibliotece głównej oraz w Filii w Komborni czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru 

podręcznego, bieżących czasopism, stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, jest także 

możliwość bezpłatnego drukowania. Zorganizowany jest także kącik telewizyjny. 

 

PODZIAŁ WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻEK ZE WZGLĘDU NA RODZAJ LITERATURY 

 

Literatura piękna dla dorosłych 

 

11 154 

Literatura piękna dla dzieci 

 

6 794 

Literatura niebeletrystyczna 

 

1 070 
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W 2020 roku czytelnia w GBP w Korczynie oraz w Filii w Komborni a także Kącik Malucha czynne była 

dla czytelników do 12 marca.  

 

Dane dotyczą okresu 01.01.2020 - 12.03.2020 

Liczba odwiedzin   

-    Ogółem – 6 341 

  GBP w Korczynie – 5 615 

  Filia w Komborni – 726 

 

 

Kącik Malucha 

W holu biblioteki obok Oddziału dla Dzieci funkcjonuje także Kącik Malucha, gdzie najmłodsze dzieci 

mogą się bawić, układać puzzle, klocki, malować, poznawać literki, rozwiązywać rebusy itp.  

 

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA 

Z powodu pandemii, wszystkie zaplanowane na okres po 12 marca działania kulturalno- oświatowe 

wymagające fizycznej obecności uczestników, zostały odwołane, natomiast cały czas, z wyjątkiem 

całkowitego zamknięcia placówki, organizowane były  ekspozycje w  Sali Wystaw, prowadzone były 

także relacje z wystaw, promocja czytelnictwa oraz podawane były bieżące informacje dotyczące 

działalności placówki poprzez stronę biblioteki. 

 

Najważniejsze działania o charakterze kulturalno – oświatowym przeprowadzone w 2020 roku : 

GBP w Korczynie  

Wystawy 

 

DZIAŁALNOŚC CZYTELNI 

 Udostępnienia 

książek 

Udostępnienia 

czasopism 

Udzielone 

informacje 

Korzystający z 

Internetu 

Ogółem 42 85 3838 241 

GBP w 

Korczynie 

32 42 3528 128 

Filia w 

Komborni 

10 43 310 113 
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Sala Wystaw – wystawy mające na celu promocję lokalnych twórców i kolekcjonerów, a także wystawy 

okolicznościowe oraz pokonkursowe dzieci z naszej gminy. 

 „Świąteczna ozdoba na choinkę” - wystawa pokonkursowa prac przedszkolaków i uczniów kl. 

0 z terenu gminy 

 „Obrazy igłą tkane” – Małgorzata Jabłońska - wystawa obrazów haftowanych 

 „Podkarpacie z Polska w tle” – Artur Michelis, Martyna Wacławik – podwójna wystawa 

fotografii 

 „1920 – Cud nad Wisłą” – wystawa związana z obchodami Bitwy Warszawskiej 

 „Jan Zych – wspomnienie” – wystawa z okazji rocznicy śmierci 

  „Do dzieła” – 10 lat plastycznych zmagań 

 „Czar świątecznych wspomnień” – wystawa wspomnieniowa prac pokonkursowych 
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Filia w Komborni 

 „Anioły, aniołki…”  - Urszula Wojtoń – wystawa kolekcjonerska 

  „Motyle, kwiaty” - prace pokonkursowe z lat ubiegłych  

 „Wspominamy Stanisława Pigonia” – wystawa okolicznościowa 

 „Jeże”- prace wykonane przez przedszkolaków w roku 2019  

 „Choinki”- prace pokonkursowe z lat ubiegłych 

 

Ferie w bibliotece 

GBP w Korczynie 

 „Pani zima mrozem trzyma – gry planszowe, pchełki, kości, bierki, piłkarzyki, puzzle, domino, 

memo dla dzieci i młodzieży                

Filia w Komborni 

 Ferie w bibliotece: 

- w klimacie Świąt Bożego Narodzenia – oglądanie bajek o tematyce świątecznej 

      - zajęcia plastyczne – malowanki, kolorowanki o tematyce zimowej 
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      - kufereczek pełen ciekawych bajeczek – chętne dzieci zamykają oczy i losują z kuferka bajkę, którą 

potem wypożyczą. 

Edukacja czytelnicza 

Wystawki oraz artykuły w gazecie oraz na stronie internetowej dotyczące czytelnictwa w okresie 

pandemii, mające na celu promocję książek, naukę zdalnego korzystania ze zbiorów, czy też korzystania 

z bezpłatnych książek elektronicznych. 

 „Czy tanie w czasie koronawirusa” – informacja o darmowych książkach elektronicznych 

dostępnych poprzez serwisy lub cyfrowe biblioteki typu Wolne Lektury, Epodreczniki,  

Lektury.gov, Polona, Pamięć.pl,  FantastykaPolska.pl, Chmura Czytania, Bookini, Wikiźródła.  

 „Jak korzystać z katalogu online” – instruktarz dotyczący korzystania z portalu 

szukamksiazki.pl 

 „Wypożycz książkę” - wystawa, która poprzez plakaty, ulotki oraz ekspozycje książek 

przybliżała czytelnikom księgozbiór w sytuacji braku wolnego dostępu          do półek 

 

 

VI. PROJEKTY I SZKOLNIA 

 Mak +   

W 2020 roku prowadzone było stałe uzupełnianie bazy książek, audiobooków i czasopism w systemie 

Mak+ . Wśród czytelników nadal prowadzona była akcja edukacyjna dotycząca korzyści płynących  

z aktywnego korzystania z systemu  MAK+, w tym korzystania z elektronicznego katalogu na stronie 

http://szukamksiążki.pl, zdalnej rezerwacji książek, sprawdzania stanu konta, korzystania z funkcji 

przypomnień o terminie zwrotu, śledzenia statusu zamówień. Możliwość zdalnego zarzadzania 

własnym kontem czytelnika, a szczególnie dostęp do całego katalogu książek GBP w Korczynie oraz Filii 

w Komborni zawierającego ponad 34 tys.pozycji nabrało w  okresie pandemii szczególnego znaczenia. 

Z każdym miesiącem, coraz więcej czytelników korzystało ze zdalnej rezerwacji książek. Czytelnik 

poprzez stronę szukam książki.pl, zamawiał wybrane przez siebie książki, po otrzymaniu informacji 

zwrotnej od bibliotekarza o akceptacji zamówienia, odbierał bez zbędnego oczekiwania przygotowane  

książki. 

 Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - "Zakup   nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych"   

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha  w Korczynie w 2020 r. już kolejny raz złożyła wniosek  

i uzyskała wsparcie finansowe na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury   i Dziedzictwa 

Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 

Priorytet 1- "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Celem Priorytetu, realizowanego 

w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest 

http://szukamksiążki.pl/


85 
 

zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości 

wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, publikacji 

nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. W ramach dotacji celowej nasza 

biblioteka otrzymała środki w wysokości  7000,00  złotych, za które zakupiono 356 książek dla dzieci i 

młodzieży. 

 Mała Książka – Wielki Człowiek 

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – III odsłona kampanii Mała Książka - Wielki Człowiek, 

organizowanej przez Instytut Książki. Nasza biblioteka w 2020 roku po raz trzeci złożyła wniosek  

i została zakwalifikowana  do udziału  w kolejnej odsłonie  projektu Instytutu Książki, pt.:„Mała Książka 

– Wielki Człowiek” w bibliotece. Projekt skierowany jest do dzieci w  wieku 3-6 lat (dzieci urodzonych 

w latach 2014- 2017) oraz ich rodziców. Każdy przedszkolak, który jest już czytelnikiem biblioteki albo 

jej filii lub został do niej zapisany otrzymał w prezencie książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną 

specjalnie przez Instytut Książki oraz broszurkę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli 

przedszkolak idzie do biblioteki” a także Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Każda wizyta 

zakończona wypożyczeniem książki, to jedna naklejka. Po zebraniu dziesięciu naklejek mały czytelnik 

otrzymywał dodatkowo od biblioteki imienny dyplom oraz nagrodę. Program jest finansowany ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 Szkolenia 

W 2020 r. pracownicy biblioteki gminnej i filii brali udział w cyklu bezpłatnych szkoleń „W sieci 

BIBLIOTEKI!”  z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”, 

realizowanych przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną  a także w szkoleniach udostępnianych za 

pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, oraz z zakresu MAK+.  

Z powodu pandemii większość szkoleń była realizowana zdalnie. 

VII. PROMOCJA BIBLIOTEKI 

1. Prowadzenie strony internetowej biblioteki. 

2. Bieżące informacje dotyczące działalności biblioteki w okresie pandemii. 

3. Plakaty dotyczące działalności biblioteki, ulotki i zakładki informacyjne. 

4. Artykuły informacyjne w gminnej gazecie „Prządki” 

5. Promocja wystaw z cyklu „Nasze pasje”, prezentacja twórców, plakaty. 

XIX. Gminny Ośrodek Kultury 
 

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania: 

1. Stałe formy działalności GOK. 

Forma działalności Miejscowość Okres 

Zajęcia muzyczne i taneczne w zakresie 

kultywowania tradycji i folkloru lokalnego, 

zespół ludowy w Korczynie 

Korczyna 

Cały rok 

Przerwy spowodowane 

sytuacją epidemiologiczną 
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Zajęcia muzyczne z nauką gry na 

instrumentach dętych - orkiestra przy OSP w 

Iskrzyni 

Iskrzynia 

Cały rok 

Przerwy spowodowane 

sytuacją epidemiologiczną 

Zajęcia muzyczne z nauką śpiewu, chór 

„Chorus” 
Korczyna 

Cały rok 

Przerwy spowodowane 

sytuacją epidemiologiczną 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne na kompleksie 

boisk sportowych ORLIK w Korczynie – stałe 

dyżury instruktorów oraz administracja 

obiektem (w tym koszty związane z 

utrzymaniem trybuny sportowej i kortu 

tenisowego) 

Korczyna Cały rok 

Dyżur instruktora, administrowania siłownią 

sportową w Korczynie 
Korczyna 

Cały rok 

Przerwy spowodowane 

sytuacją epidemiologiczną 

Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, 

perkusji, instrumentach klawiszowych, 

akordeonie oraz zajęcia wokalne 

Korczyna 

Cały rok 

Przerwy spowodowane 

sytuacją epidemiologiczną 

Zajęcia taneczne dla dzieci w Komborni Kombornia 

Cały rok 

Przerwy spowodowane 

sytuacją epidemiologiczną 

 

2. Zrealizowane zadania w roku 2020. 

 

STYCZEŃ 

Gminny przegląd kolęd i obrzędów Bożonarodzeniowych 

Iskrzyńskie Spotkania z Kolędą (współorganizacja imprezy) 
Iskrzynia 

Organizacja II Orszaku Trzech Króli Korczyna 

Podsumowanie konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Kombornia 

Organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży – 

organizacja wernisażu prac powarsztatowych 
Korczyna 

 

LUTY 
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Organizacja wystawy fotograficznej Martyny Wacławik i Artura 

Michelisa 
Korczyna 

 

MARZEC 

Organizacja wystawy malarstwa Joanny Dyląg Faliszek, produkcja 

filmu z wystawy 
Korczyna 

Organizacja Gminnego Konkursu Wielkanocnego (palm i pisanek) Gmina Korczyna 

Organizacja akcji szycia i kolportowania wśród mieszkańców 

maseczek ochronnych 
Gmina Korczyna 

 

KWIECIEŃ 

2. Podsumowanie konkursów wielkanocnych Korczyna 

 

 

 

CZERWIEC 

Organizacja uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie 
Korczyna 

 

LIPIEC / SIERPIEŃ 

3. Współorganizacja zawodów w Dogtrekkingu Czarnorzeki 

Organizacja przedstawienia teatralnego dla dzieci Korczyna  

Organizacja Przeglądu Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA w 

Korczynie 
Korczyna 

Organizacja spotkania autorskiego z ks. Andrzejem Sowowskim Korczyna 

Współorganizacja uroczystości otwarcia wieży widokowej Czarnorzeki 

Organizacja Dożynek Gminnych  Czarnorzeki 

Współorganizacja uroczystości otwarcia nowych tras 

wspinaczkowych 
Czarnorzeki 

 

WRZESIEŃ 
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Współorganizacja Wyścigu Górskiego PRZĄDKI ‘2020 Korczyna, Czarnorzeki 

Organizacja V Biegu i Nordic Walking POD PRZĄDKI – ścieżką Prof.  Czarnorzeki 

Współorganizacja konkursu plastycznego „Nietoperz da się lubić” Korczyna. Czarnorzeki 

 

 

PAŹDZIERNIK 

Współorganizacja Nocy Nietoperzy  Korczyna / Czarnorzeki 

 

LISTOPAD  

Realizacja filmu okolicznościowego z okazji Święta Niepodległości Gmina Korczyna 

Organizacja konkursu na najpiękniejszą gwiazdę betlejemską Gmina Korczyna 

 

GRUDZIEŃ 

Organizacja gminnego konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Kombornia 

Realizacja filmu „Boże Narodzenie 2020” Gmina Korczyna 

Współorganizacja akcji świątecznej na rzecz osób potrzebujących  Gmina Korczyna 

 

3. Pozostałe formy działalności: 

1) Do połowy marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie prowadził lekcje muzealne, które 

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne do końca roku musiały zostać zawieszone. 

2) Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie w roku 2020 zaangażowani byli  

w przygotowanie koncepcji oraz gromadzenia materiałów do powstających izb historycznych  

w Komborni i Czarnorzekach. 

3) GOK w Korczynie prowadził obsługę strony internetowej: gok.korczyna.pl 

4) Na bieżąco prowadzona była współpraca z wieloma instytucjami (Automobilklub Małopolski  

w Krośnie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, służby medyczne, służby ochrony, Nadleśnictwo 

Kołaczyce, stowarzyszenia, KGW, parafie i urzędy), niezbędna przy organizacji imprez oraz innych 

przedsięwzięć na terenie gminy Korczyna. 
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5) GOK w Korczynie prowadzi odpłatne zajęcia muzyczne na instrumentach: gitara, keyboard, 

akordeon i perkusja a także zajęcia wokalne. Zajęcia odbywają się w budynku Dworu Szeptyckich 

w Korczynie zgodnie z obowiązującymi na dany czas ograniczeniami związanymi z sytuacją 

epidemiologiczną, 

6) W roku 2020 prowadzona była stała współpraca w zakresie redakcji Miesięcznika PRZĄDKI, 

7) GOK w Korczynie jest administratorem Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Korczynie, kortu 

tenisowego przy Zespole Szkół w Korczynie,  trybuny sportowej w Korczynie oraz budynku Dworu 

Szeptyckich w Korczynie. Obiekty udostępniane były dla mieszkańców gminy zgodnie  

z obowiązującymi na daną chwilę rozporządzeniami w zakresie ochrony zdrowia. 

8) GOK w Korczynie zajmuje się obsługą techniczną nowych urządzeń w zakresie nagłośnienia  

i oświetlenia scenicznego w budynku Domu Strażaka w Korczynie. 

 

Wykorzystanie pomieszczeń Dworu Szeptyckich w Korczynie  

Pomieszczenia Dworu Szeptyckich w Korczynie przeznaczone są na działalność kulturalną prowadzoną 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. W roku 2020 w pięciu pomieszczeniach budynku 

zainstalowane zostały rolety przeciwsłoneczne. 

Przeprowadzono także modernizację sal artystycznych poprzez zainstalowanie paneli wygłuszających 

pomieszczenia. 

XX. Dzienny Dom Senior – WIGOR 
 

W 2020 roku koszty utrzymania i prowadzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Korczynie 

wyniosły: 207 729,69 zł, z czego 72 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. Edycja 2020,  pozostała kwota tj. 135 729,69 zł pochodziła 

z budżetu gminy. 

W 2020 roku Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Korczynie oferował uczestnikom następujące usługi: 

socjalne, edukacyjne, kulturalno- oświatowe, sportowo – rekreacyjne, aktywności ruchowej, 

kinezyterapii, aktywizujące społecznie, terapię zajęciową. Wykonane w 2020 roku działania na rzecz 

osób starszych przyczyniły  się do zwiększenia aktywności społecznej seniorów, zaspokojenia ich 

potrzeb towarzyskich i kulturalnych,  wpłynęły  na poprawę kondycji psychofizycznej. Działania te  

z kolei skutkowały  zwiększeniu  aktywności i zaangażowaniu seniorów w działania samopomocowe  

i na rzecz środowiska lokalnego. Powyższe działania pozwoliły stworzyć przestrzeń w której osoby 

starsze  czuły się akceptowane, gdzie  rozwijały swoje pasje i zainteresowania. Główne rezultaty działań 

na rzecz seniorów to: 

 przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji seniorów w gminie Korczyna, 

  utrzymywanie w   dobrej kondycji psychofizycznej uczestników zajęć, 

 aktywizacja osób starszych  zmierzająca do poprawy jakości ich życia, 

  nabycie przez uczestników umiejętności organizacji czasu wolnego, 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie 

potrzeb kulturalnych, towarzyskich, 
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 wsparcie rodzin uczestników w opiece nad nimi, 

 poprawa sytuacji ekonomicznej seniorów. 

W 2020 roku zorganizowanych zostało: 

 8 wycieczek krajoznawczo – turystycznych, 

  3 wystawy prac seniorów, w tym 2 wirtualne, 

  8 konkursów,  

 7 spotkań międzypokoleniowych, 

  4 wyjścia do kina, 10 na wystawy oraz 6 na koncerty. 

  przeprowadzono 49 zajęć edukacyjnych, 

  wykonano 14 gazetek ściennych,  

 zorganizowano 10 warsztatów tematycznych.  

 seniorzy brali udział w 11 akcjach społecznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.  

 zrealizowano 9 filmików 

 przeprowadzono 7 edukacyjnych zajęć zdalnych 

Seniorzy  włączali się w różne akcje społeczne stając się aktywnymi członkami społeczności. Były to: 

„Żonkilowe pola nadziei” – wykonano ponad 300 żonkili na rzecz  hospicjum w Krośnie,. Włączyli się  

w akcję „Kartka do Bohatera” – przygotowali ponad 100 kartek dla powstańców. Włączyli się w akcję 

”Misie Ratownisie” polegającą na zbiórce misiów dla dzieci ofiar wypadków drogowych łącznie  

z Fundacją Wsparcie112. Ponadto włączyli się w ogólnopolski projekt „Dar na 100” – w rocznicę urodzin 

Jana Pawła II.  Dzięki tym akcjom mogli czuć się wartościowymi członkami społeczności, wykonywali 

prace społecznie akceptowane – co dawało poczucie sensu i celu życia. Ponadto seniorzy uczestniczyli 

aktywnie w życiu kulturalnym gminy – wystawiali swoje prace artystyczne na stronach internetowych 

w związku z panującą pandemią. Uczestniczyli  w Narodowym Czytaniu „Balladyny”. Seniorzy do marca 

2020 roku regularnie odwiedzali osoby niepełnosprawne tworząc grupę samopomocy. Seniorzy 

kultywowali tradycje i obrzędy związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocną – przygotowano wigilię. 

W związku ze stanem epidemii w 2020 roku podejmowane były następujące działania alternatywne:  

 „Telefon do seniora” – udzielano  wsparcia psychicznego – pracownicy systematycznie 

utrzymywali kontakt telefoniczny z seniorami udzielając porad, wsparcia, itp 

 „Seniorzy czytają” – pracownicy dostarczali  seniorom książki, czasopisma w oparciu o 

zasady bezpieczeństwa. Rozmowy o przeczytanych książkach, dzielenie się 

spostrzeżeniami i refleksjami. Seniorzy przygotowali krótkie recenzje przeczytanych 

książek 

 Trening umysłu – w czasie pandemii  dostarczano seniorom do domu zestawy ćwiczeń 

do samodzielnej pracy: zadania, ćwiczenia, rebusy i inne zagadki umysłowe 

opracowane przez pracowników w oparciu o stosowną literaturę 

 Zajęcia edukacyjne – przygotowywanie notatek na zadany temat, materiałów do 

przygotowania gazetek okolicznościowych 
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 Zajęcia o charakterze wspomnieniowym – elementy terapii reminiscencyjnej – 

seniorzy piszą wspomnienia i pamiętniki 

 „Wiec chodź pomaluj mój świat..”- relaksacyjne, odstresowujące kolorowanki dla 

dorosłych – zestawy  ćwiczeń dla seniorów do pracy w domu 

 Terapia zajęciowa w domu – dostarczanie seniorom materiałów do zajęć plastycznych 

i rękodzielniczych do wykonania zadanych prac w domu 

 Włączanie seniorów w zajęcia woluntarystyczne – szycie maseczek ochronnych, 

zabawek i innych  

 Gimnastyka w domu –zestawy i  opis prostych ćwiczeń ruchowych, rozciągających  

 Udzielanie pomocy w codziennym życiu – zakup leków, żywności i innych artykułów 

 Przygotowywanie prezentacji multimedialnych i filmików tematycznych i 

prezentowanie ich on-line 

 Udział w dostępnych programach i projektach on-line, np.” .#moja flaga” „Dar na 100” 

i innych 

Zajęcia alternatywne miały na celu aktywizację seniorów, dostarczenie pozytywnej energii, zachowanie 

sprawności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej, pokonywanie poczucia osamotnienia, wzmocnienie 

wiary we własne siły, redukcje stresu. Były to zadania bezpieczne w czasie pandemii, możliwe do 

wykonania i pozwoliły na utrzymanie ciągłości procesu aktywizacji społecznej seniorów. 

 

XXI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
 

W ramach realizacji  programu działa Punkt informacyjno-edukacyjny dla osób   

z problemem alkoholowym, ofiar przemocy i ich rodzin zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, 

psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Korczyna na rok 2020, określa 

strategię Gminy Korczyna w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych  

i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Sposoby realizacji zadań zawartych  

w Programie były dostosowane do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań  

w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne oraz osobowe. Program był realizowany w oparciu  

o 5 głównych zadań: 

 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków, 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie, 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 
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także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczych, wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej i rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, 

 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

 w art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

Punkt informacyjno-edukacyjny dla osób z problemem alkoholowym, ofiar przemocy i ich rodzin w 

2020 roku pełnił 32 dyżury oraz udzielił 50 porad w zakresie: wsparcia, motywacji do leczenia, 

informacji na temat przebiegu leczenia, edukacji na temat pomocy w utrzymaniu abstynencji, edukacji 

jak rozmawiać z dzieckiem na temat uzależnienia bliskiej osoby, jak podtrzymać bliskie więzi z dziećmi. 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczno-Edukacyjny dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych w 2020 roku pełnił 30 dyżurów oraz udzielił 49 porad. 

W ramach programu zrealizowano szereg działań edukacyjnych: 

 Warsztaty dla uczniów SP w Komborni: Debata (opóźnienie inicjacji alkoholowej) oraz Trening 

zachowań asertywnych, 

 Dzień profilaktyki w szkołach podstawowych, w ramach którego przeprowadzono konkurs 

„Wolni od przemocy i uzależnień” oraz konkurs prozy „Najpiękniejsze moje Boże Narodzenie” 

(jako alternatywa na zagospodarowanie wolnego czasu, 

 W ramach zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci zorganizowano ferie zimowe w SP w 

Korczynie dla 44 uczniów SP w Korczynie oraz półkolonię, w której uczestniczył 43 dzieci, 

 Prowadzono zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (w Czarnorzekach, 

Komborni i Korczynie). 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korczynie odbyła 5 posiedzeń, podczas 

których 9 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu, 17 wniosków skierowano do biegłego sądowego w celu wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wydała 21 postanowień w sprawie wydania pozytywnej opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych z Uchwałą Nr XXXVIII/378/18 z dnia 5 września 2018 r. Rady Gminy Korczyna. 

Przeprowadziła działania edukacyjno – prewencyjne w 16 punktach sprzedaży alkoholu oraz brała 

udział w 2 akcjach kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Na terenie gminy Korczyna są zlokalizowane 24 punkty sprzedaży alkoholu. 

Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Korczyna wydatkowano 178 761,51 zł. 

XXII. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Program współpracy Gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi jest nieodzownym elementem 

polityki społecznej i finansowej. Celem głównym programu jest rozwój społeczno-gospodarczy Gminy 

Korczyna gwarantujący poprawę warunków i jakości życia jej mieszkańców oraz włączenie organizacji 

pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.  

W zakresie  kultury fizycznej i sportu: 

Klubom Sportowym działającym na terenie naszej gminy przyznano dotację w wysokości: 
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L.p. Organizacja Kwota dotacji 

w zł 

1. Ludowy Zespół Sportowy „ROTAR” w Węglówce 20 000,00 zł 

2. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Iskrzyni 14 000,00 zł 

3. Klub Tenisa Stołowego „WOLA” w Woli Komborskiej 7 000,00 zł 

4. Klub Sportowy „KOTWICA” Korczyna 61 000,00 zł 

5. Komborski Klub Sportowy DWÓR Kombornia „KKS Dwór Kombornia” 32 000,00 zł 

6. Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” w Iskrzyni 36 000,00 zł 

 Razem: 170 000,00 zł 

 

 8 sierpnia - Dogtrekking w Czarnorzekach - miłośnicy psów zrzeszeni w Fundacji Razem z Psem 

organizują biegi w każdej porze roku, aktywnie włączając się w promocję regionu, oglądanego 

z innej niż zazwyczaj perspektywy. Gmina Korczyna i Gminny Ośrodek Kultury od początku 

czynnie uczestniczą w przygotowaniu imprezy, 

  5 września - Korczyński Bieg i Nordic Walking Do Prządek. Organizatorami byli: Wójt Gminy 

Korczyna, GOK w Korczynie, Stowarzyszenie Prządki-Ski we współpracy ze słowackim 

partnerem – miastem Stropkov, 

  18 – 20 września - zorganizowany został  przez Automobilklub Małopolski XVII Wyścig Górski 

Prządki 2020 przy  współpracy Gminy Korczyna i GOK w Korczynie. 

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

 18-19 stycznia w Iskrzyni w ramach Iskrzyńskich Spotkań z Kolędą odbył się przegląd pieśni  

i obrzędów bożonarodzeniowych, których organizatorem i inicjatorem jest Szkoła Podstawowa 

w Iskrzyni oraz Akcja Katolicka w Iskrzyni sprzyjają podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji 

narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej, 

 26 lipca - Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA - XXXVI edycja zorganizowana przez 

Stowarzyszenie REGIONALIZM, Wójta Gminy Korczyna, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 

i Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, 

 23 sierpnia w Czarnorzekach odbyły się dożynki gminne,  

 Gmina Korczyna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury podjęły 

decyzję o przeprowadzeniu świątecznej akcji pomocowej na terenie wszystkich miejscowości 

gminy Korczyna, 110 paczek świątecznych przygotowanych przez Gminę Korczyna trafiło do 

potrzebujących, z pomocą pośpieszyli jak zawsze strażacy, którzy pomagali w rozwożeniu 

paczek: OSP Korczyna, OSP Kombornia oraz OSP Iskrzynia. 

W zakresie nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami: 

 17 lipca - uroczyste otwarcie wieży widokowej w Korczynie – Czarnorzekach. Wieża powstała 

dzięki programowi "Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Polska - 

Słowacja". Gmina Korczyna przy jego realizacji współpracowała ze Stropkovem na Słowacji, 

gdzie również powstaje wieża widokowa, 
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 18 sierpnia w Czarnorzekach otwarto nowe drogi wspinaczkowe. Gmina Korczyna oraz 

Fundacja Skalna Hrana w Presovie realizują wspólny projekt pt. „Transgraniczny szlak turystyki 

wspinaczkowej”. 

W zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

 Gmina Korczyna wzięła udział w akcji sadzenia drzew pożytecznych dla pszczół. 30 sadzonek – 

klonu jawora, lipy oraz klonu zwyczajnego zostało zasadzonych przy terenach rekreacyjnych  

w Korczynie-Spornem, akcja sadzenia drzew miododajnych zainicjowana została przez 

Samorząd Województwa Podkarpackiego pod nazwą: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu 

bioróżnorodności w rolnictwie”, 

  Na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im 

niezbędnych warunków bytowych, zwalczania przejawów znęcania się nad nimi, działania  

w ich obronie i niesienia im pomocy Gmina Korczyna współdziała z Krośnieńskim 

Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt „Animals”, 

 W ramach XXIII Międzynarodowej Nocy Nietoperzy - 25 września w Czarnorzekach  odbyła się 

XVII Noc Nietoperzy „Nietoperz Przyjaciel Człowieka” oraz został rozstrzygnięty konkurs 

plastyczny „Nietoperz da się lubić”. Organizacja ta rozwija wśród dzieci i młodzieży 

umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także 

kształtowanie świadomości. 

 Innym działaniem na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  były prace porządkowe  

i remontowe wykonywane przy źródełku „Mieczysław”, prace mogły odbyć się dzięki 

porozumieniu między Wójtem Gminy Korczyna, jako sprawującym nadzór, Zespołem 

Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwem Kołaczyce. 

Na realizację zadań publicznych objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi 

wydatkowano 1 658 063,80 zł. 

XXIII. Organizacje pozarządowe działające w zakresie pomocy 

społecznej 
Zarząd PCK w Krośnie z którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje od wielu lat otrzymał 

dotacje na realizację zadań: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski”.  

Na realizację powyższych zadań w 2020 roku przyznano dotację:  

-  190 000,00 zł - na usługi opiekuńcze,  

- 367 000,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

na rzecz dzieci specjalnej troski. 

Wydatki na realizacje usług zmieniły się w ciągu roku: 

- 147 840,00 zł -  na usługi opiekuńcze,  

- 374 107,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

na rzecz dzieci specjalnej troski, ze względu na zwiększenie usług opiekuńczych i specjalistycznych.  
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Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w ramach zadań zleconych gminie objęto 38 osoby. 

Natomiast z usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy, skorzystało 23 osób.  

W ramach otwartego konkursu ofert na  „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu 

gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie” - wybrano do realizacji 

powyższego zadania ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Krośnie i przyznano stowarzyszeniu dotację na ten cel w kwocie - 33 000,00 zł.  

XXIV. Informacja i promocja Gminy Korczyna 
 

Liczba polubień fanpage Gmina Korczyna na portalu Facebook 

1 stycznia 2020 r. 30 grudnia 2020 r. 

725 1420 

 

Średnie zasięgi postów danych typów (stan na dzień 17 maja 2021) 

Film 5011 

Zdjęcie 1493 

Status (aktualność tekstowa) 1267 

Link 951 

 

Średnia ilość reakcji (polubienia itd.) postów 

w okresie 1 stycznia 2020 r. – 30 grudnia 2020 r. 52 

 

Na fanpage Gmina Korczyna umieszczono w roku 2020 414 postów. M.in.: 

9 transmisji na żywo: 

Podjazdy w Rajdzie Górskim (2) 

Festiwal Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA 

Powitanie samochodu strażackiego i jego obsługa (2) 

Spotkanie w GOK z ks. Andrzejem Sowowskim 

Otwarcia ofert przetargowych (3) 

 

24 filmy ogółem: 

9 transmisji na żywo (tab. pow.) 
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Wernisaż Joanny Faliszek-Dyląg 

Życzenia wielkanocne 

Informacja o odzyskaniu funduszy 

Zachęta do udziału w programie wsparcia bezrobotnych 

Akcja ratunkowa w czasie ulewnych opadów deszczu 

Gaszyn Challenge Gminnego Ośrodka Kultury 

Informacja o przebudowie drogi powiatowej 

Czarnorzeckie skały – film promujący trasy wspinaczkowe 

Święto Niepodległości (2) 

Informacje bieżące Wójta Gminy 

Akcja jednostek gminnych „Świąteczna paczka” 

Film Boże Narodzenie 

 

Filmy tworzone były we własnym zakresie, przez Gminny Ośrodek Kultury oraz podmioty zewnętrzne, 

nie związane bezpośrednio z Gminą („Czarnorzeckie Skały”). 

Prócz filmów publikowane były zdjęcia, aktualności tekstowe oraz linki. 

Tematyka publikacji 

Informacje bieżące – m.in. dystrybucja maseczek dla mieszkańców, zebrania, informacje  

o funkcjonowaniu Urzędu Gminy, organizowanych przedsięwzięciach kulturalno-rozrywkowych itp. 

Informacje dot. inwestycji prowadzonych na terenie Gminy, w tym pozyskanych dotacjach oraz 

możliwości dofinansowania działań mieszkańców (np. wymiana źródeł ciepła) itp. 

Informacje promocyjne – np. przyrodnicze, historyczne, sportowe – promujące lokalną tradycję, 

interesujące dla turysty miejsca, działania podejmowane w celu ukierunkowania ruchu 

turystycznego, opisujące sukcesy mieszkańców Gminy w sporcie, kulturze, rolnictwie. 

Informacje zewnętrzne – pochodzące od podmiotów zewnętrznych (administracja publiczna, KRUS 

itp.) 

 

Istotne informacje z szerszym komentarzem były publikowane na stronie internetowej Gminy Korczyna 

www.korczyna.pl. 

Informacje publikowane na stronie internetowej Gminy Korczyna 

Strona przed aktualizacją (1.01-30.06.2020) 141 informacji 

Strona po aktualizacji (1.07-31.12.2020) 154 informacje 

Łącznie 295 informacji 

 

http://www.korczyna.pl/
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Informacje pochodzące zarówno z fanpage’a Gminy Korczyna i strony internetowej były również 

drukowane w miesięczniku „Prządki” (o ile były aktualne). Ponadto miesięcznik publikował również 

premierowe artykuły historyczne i turystyczne, informacje Gminnej Biblioteki Publicznej, lokalne 

przepisy itp. nie umieszczone uprzednio w mediach społecznościowych. 

Miesięcznik „Prządki” od 1 stycznia 2020 r. jest rozprowadzany w nowej formie. W latach ubiegłych 

było to czasopismo płatne, wydawane na papierze kredowym. W celu zwiększenia zainteresowania 

czytelników oraz ograniczenia kosztów wydania zmieniono format czasopisma na bezpłatny i gazetowy 

o nakładzie 2000 egzemplarzy. Od pierwszego numeru w nowym formacie, czasopismo rozchodzi się 

bez zwrotów. Zwiększeniu uległa liczba punktów kolportażu. W 2020 roku wydane zostało 12 numerów 

pisma. Do numeru grudniowego dołączony został bezpłatny kalendarz ścienny, promujący krajobraz 

gminy. Miesięcznik „Prządki” jest po wydaniu papierowym i rozkolportowaniu publikowany również  

w Internecie (http://korczyna.ibiuletyn.pl/). 

 

 

 

XXV. Uchwały Rady Gminy Korczyna podjęte w roku 2020 
 

W 2020 roku Rada Gminy Korczyna obradowała na 12 sesjach, w tym 5 sesjach nadzwyczajnych  

i podjęła 115 uchwał. 

Podjęte przez Radę Gminy Korczyna uchwały, wójt gminy przekazał, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, tj. do Wojewody 

Podkarpackiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. W stosunku do 15 uchwał zostało wszczęte 

postępowanie nadzorcze. 

Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.    

 

Wykaz uchwał podjętych w 2020 roku 

 

XXI nadzwyczajna sesja w dniu 22 stycznia 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXI/147/20 z w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

2. Uchwała Nr XXI/148/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

3. Uchwała Nr XXI/149/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna. 

XXII zwyczajna sesja w dniu 20 lutego 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXII/150/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

2. Uchwała Nr XXII/151/20 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Korczynie 

i nadania statutu. 

http://korczyna.ibiuletyn.pl/


98 
 

3. Uchwała Nr XXII/152/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Korczyna 

darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 1765/1, położonej w Korczynie. 

4. Uchwała Nr XXII/153/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonych 

jako działki o nr ewid. 645/2 i 543/26 położone w miejscowości Korczyna. 

5. Uchwała Nr XXII/154/20 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – 

Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki. 

6. Uchwała Nr XXII/155/20 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach. 

7. Uchwała Nr XXII/156/20 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników. 

8. Uchwała Nr XXII/157/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadań 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

9. Uchwała Nr XXII/158/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korczyna na rok 2020. 

10. Uchwała Nr XXII/159/20 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Korczyna, zagospodarowania tych 

odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

11. Uchwała Nr XXII/160/20 w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa 

miejscowego poprzez utworzenie w gminie miejsca do bezpłatnego parkowania oraz poparcie 

w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski. 

12. Uchwała Nr XXII/161/20 w sprawie stwierdzenia rezygnacji radnego z funkcji 

Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej. 

13. Uchwała Nr XXII/162/20 w sprawie stwierdzenia rezygnacji radnego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. 

14. Uchwała Nr XXII/163/20 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Korczyna. 

XXIII nadzwyczajna sesja w dniu 29 kwietnia 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXIII/164/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

2. Uchwała Nr XXIII/165/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna. 

3. Uchwała Nr XXIII/166/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 114816 R Korczyna - Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) 

wraz z odcinkową budową chodnika w m. Korczyna w km 0+980 - 1+880”. 

4. Uchwała Nr XXIII/167/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach. 

XXIV zwyczajna sesja w dniu 23 czerwca 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXIV/168/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
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2. Uchwała Nr XXIV/169/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni oraz przebudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Iskrzynia”. 

3. Uchwała Nr XXIV/170/20 w sprawie dopłaty do 1 m3 dostarczonej wody. 

4. Uchwała Nr XXIV/171/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie. 

5. Uchwała Nr XXIV/172/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie. 

6. Uchwała Nr XXIV/173/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w 

drodze kupna nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 1037/3 położona w 

miejscowości Iskrzynia. 

7. Uchwała Nr XXIV/174/20 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo 

- księgowej i organizacyjnej dla jednostki budżetowej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w 

Korczynie. 

8. Uchwała Nr XXIV/175/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Korczyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku. 

9. Uchwała Nr XXIV/176/20 w sprawie ustalenia sieci, prowadzonych przez Gminę Korczyna, 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

10. Uchwała Nr XXIV/177/20 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korczyna. 

11. Uchwała Nr XXIV/178/20 w sprawie w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej 

przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 

12. Uchwała Nr XXIV/179/20 o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych 

komisji Rady Gminy Korczyna. 

13. Uchwała Nr XXIV/180/20 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Korczyna. 

14. Uchwała Nr XXIV/181/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

15. Uchwała Nr XXIV/182/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczyna absolutorium za 2019 

rok. 

XXV nadzwyczajna sesja w dniu 24 lipca 2020 r.  

1. Uchwała Nr XXV/183/20 w sprawie zatwierdzenia i zabezpieczenia środków na realizację 

projektu pod tytułem „Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Korczyna”, złożonego w ramach 

RPPK.07.04.00-18-0007/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 7.4. 

2. Uchwała Nr XXV/184/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji projektu 

pod tytułem „Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Korczyna”, złożonego w ramach 

RPPK.07.04.00-18-0007/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 7.4. 
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3. Uchwała Nr XXV/185/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna. 

4. Uchwała Nr XXV/186/20 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody. 

XXVI zwyczajna sesja w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXVI/187/20 w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap III. 

2. Uchwała Nr XXVI/188/20 w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb. 

3. Uchwała Nr XXVI/189/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2020 rok. 

4. Uchwała Nr XXVI/190/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna. 

5. Uchwała Nr XXVI/191/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania pn. 

„Dowóz uczniów do przedszkola i szkół w Korczynie oraz Iskrzyni i Komborni prowadzonych 

przez Gminę Korczyna w okresie od 01 września 2020 do 30 czerwca 2021” na okres od stycznia 

do czerwca 2021 roku. 

6. Uchwała Nr XXVI/192/20 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

7. Uchwała Nr XXVI/193/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w okresie  

2021 r., 2022 r. i 2023 r. dotyczących przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu 

właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i chodników na 

terenie gminy Korczyna. 

8. Uchwała Nr XXVI/194/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w 

drodze zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 738/2 poł. w m. Węglówka 

oraz na zbycie w drodze zamiany działki o nr ewid. 730/1 poł. w m. Węglówka. 

9. Uchwała Nr XXVI/195/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

10. Uchwała Nr XXVI/196/20 o zmianie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna. 

11. Uchwała Nr XXVI/197/20 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży w Gminie Korczyna. 

12. Uchwała Nr XXVI/198/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Korczyna w roku szkolnym 2020/2021. 

13. Uchwała Nr XXVI/199/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korczynie. 

14. Uchwała Nr XXVI/200/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

15. Uchwała Nr XXVI/201/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w 

drodze kupna nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 981/8 położona w 

miejscowości Korczyna. 

XXVII zwyczajna sesja w dniu 11 września 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXVII/202/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
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2. Uchwała Nr XXVII/203/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna. 

3. Uchwała Nr XXVII/204/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

4. Uchwała Nr XXVII/205/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni oraz przebudowa sieci 

wodociągowej”. 

5. Uchwała Nr XXVII/206/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb. 

6. Uchwała Nr XXVII/207/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w 

drodze kupna nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 518 położona w miejscowości 

Czarnorzeki. 

7. Uchwała Nr XXVII/208/20 o zmianie Uchwał Nr XXIII/231/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 

marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

8. Uchwała Nr XXVII/209/20 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki - 

Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki. 

XXVIII nadzwyczajna sesja w dniu 15 października 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXVIII/210/20 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie skargi Jana Zycha Wójta Gminy Korczyna. 

XXIX zwyczajna sesja w dniu 23 października 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXIX/211/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

2. Uchwała Nr XXIX/212/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”. 

3. Uchwała Nr XXIX/213/20 w sprawie przejęcia do prowadzenia zadania publicznego z zakresu 

właściwości Powiatu polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie 

gminy Korczyna. 

4. Uchwała Nr XXIX/214/20 w sprawie uchwalenia III i IV zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” - Etap IIb. 

5. Uchwała Nr XXIX/215/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Krosno. 

6. Uchwała Nr XXIX/216/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania 

stypendiów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży w Gminie Korczyna”. 

7. Uchwała Nr XXIX/217/20 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Korczynie. 

8. Uchwała Nr XXIX/218/20 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Korczyna. 

9. Uchwała Nr XXIX/219/20 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Czarnorzeki. 
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10. Uchwała Nr XXIX/220/20 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Iskrzynia. 

11. Uchwała Nr XXIX/221/20 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kombornia. 

12. Uchwała Nr XXIX/222/20 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Krasna. 

13. Uchwała Nr XXIX/223/20 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Węglówka. 

14. Uchwała Nr XXIX/224/20 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wola Komborska. 

XXX nadzwyczajna sesja w dniu 27 listopada 2020 r.  

1. Uchwała Nr XXX/225/20 w sprawie przejęcia zadania z zakresu zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych, w granicach administracyjnych 

Gminy Korczyna. 

XXXI zwyczajna sesja w dniu 3 grudnia 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXXI/226/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady 

Gminy Korczyna. 

2. Uchwała Nr XXXI/227/20 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego Nr 

PN-II.-4131.2.294.2020 z dnia 10.11.2020 r. 

3. Uchwała Nr XXXI/228/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

4. Uchwała Nr XXXI/229/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna. 

5. Uchwała Nr XXXI/230/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie 

weksla niezupełnego (in blanco). 

6. Uchwała Nr XXXI/231/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”. 

7. Uchwała Nr XXXI/232/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni oraz przebudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Iskrzynia”. 

8. Uchwała Nr XXXI/233/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania „Odbiór i 

transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”. 

9. Uchwała Nr XXXI/234/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania w zakresie 

zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Korczyna. 

10. Uchwała Nr XXXI/235/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”. 

11. Uchwała Nr XXXI/236/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku”. 

12. Uchwała Nr XXXI/237/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania 

„Realizacja  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, 

które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej 
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pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz na rzecz dzieci specjalnej troski- świadczone osobom zamieszkałym na 

terenie Gminy Korczyna”. 

13. Uchwała Nr XXXI/238/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z 

upływem roku 2020. 

14. Uchwała Nr XXXI/239/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego – „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno polegająca na budowie chodnika w miejscowości 

Czarnorzeki”. 

15. Uchwała Nr XXXI/240/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso. 

16. Uchwała Nr XXXI/241/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki o nr ewid. 249/1 

położonej w miejscowości Krasna. 

17. Uchwała Nr XXXI/242/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki o nr ewid. 259 

położonej w miejscowości Krasna. 

18. Uchwała Nr XXXI/243/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym 

Żłobku w Korczynie, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku oraz warunków zwolnienia od 

ponoszenia tych opłat. 

19. Uchwała Nr XXXI/244/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023. 

20. Uchwała Nr XXXI/245/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok. 

XXXII zwyczajna sesja w dniu 29 grudnia 2020 r. 

1. Uchwała Nr XXXII/246/20 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2021 rok. 

2. Uchwała Nr XXXII/247/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Korczyna. 

3. Uchwała Nr XXXII/248/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego. 

4. Uchwała Nr XXXII/249/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

5. Uchwała Nr XXXII/250/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z 

upływem roku 2020. 

6. Uchwała Nr XXXII/251/20 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, 

Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne. 

7. Uchwała Nr XXXII/252/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Korczyna na rok 2021. 

8. Uchwała Nr XXXII/253/20 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Korczyna. 
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9. Uchwała Nr XXXII/254/20 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Czarnorzeki. 

10. Uchwała Nr XXXII/255/20 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Iskrzynia. 

11. Uchwała Nr XXXII/256/20 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Kombornia. 

12. Uchwała Nr XXXII/257/20 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Krasna. 

13. Uchwała Nr XXXII/258/20 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Węglówka. 

14. Uchwała Nr XXXII/259/20 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Wola Komborska. 

15. Uchwała Nr XXXII/260/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” - etap III. 

16. Uchwała Nr XXXII/261/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” - etap IIb. 

 

 


