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1. WPROWADZENIE
Raport o stanie gminy to coroczne podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Przeworska, będący
przedmiotem debaty radnych, z możliwością uczestniczenia w niej także mieszkańców.
Raport o stanie Gminy Miejskiej Przeworsk przygotowano w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130).
Zgodnie z prawem raport obejmuje podsumowanie działalności jednostki w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.
Konsekwencją przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia wotum
zaufania dla Burmistrza Miasta Przeworska.
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1.

Położenie i powierzchnia gminy

Przeworsk - miasto powiatowe w województwie podkarpackim, położone w południowo-wschodniej
Polsce, 35 km na wschód od Rzeszowa. Miasto zajmuje powierzchnię 22,0 km². Położone jest w dorzeczu
rzeki Mleczki, prawobrzeżnego dopływu Wisłoka. Najstarsza jego część ulokowana jest na lessowym
wzgórzu wznoszącym się 206 m. n. p. m, opadającym stromo od południa w kierunku Mleczki.
Geograficznie Przeworsk leży w Kotlinie Sandomierskiej, w mezoregionach Podgórza Rzeszowskiego
i Pradoliny Podkarpackiej. Podgórze obejmuje południową część miasta, natomiast Pradolina - północną.
Występują tu typy rzeźb terenu wysoczyzny i równiny lessowe.
Współcześnie Przeworsk jest lokalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym, a także węzłem
komunikacyjnym, w którym krzyżują się ważne arterie komunikacyjne i trzy linie kolejowe. Przecinają je
drogi: krajowa 94 oraz wojewódzka 835. Autostrada A-4 przebiega północną stroną miasta. Znajduje się
tu także znaczący węzeł kolejowy (Szczecin-Wrocław-Kraków-Przemyśl-Kijów, Przeworsk-Lublin,
Przeworsk-Bełżec i Przeworsk-Dynów). Najbliższe lotnisko znajduje się w oddalonej o 47 km. Jasionce
koło Rzeszowa, a leżące najbliżej Przeworska (56 km) przejście graniczne to Korczowa (Polska-Ukraina).
Miasto stanowi centrum administracyjne powiatu – znajdują się tu m.in. starostwo, sąd rejonowy,
prokuratura rejonowa, komenda powiatowa Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Przeworsk posiada
dobrze rozwiniętą i nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną, w skład której wchodzą boiska ze sztuczną
nawierzchnią („Orlik”, „Blisko boisko”), stadion piłkarski, hala widowiskowo-sportowa, nowoczesne place
zabaw, basen otwarty, kryta pływalnia, Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowy. W mieście
funkcjonują 2 niepubliczne żłobki, 2 przedszkola miejskie, 3 przedszkola niepubliczne, 3 szkoły
podstawowe, 2 szkoły ponadpodstawowe oraz szkoła muzyczna. Przy ul. Gimnazjalnej w Przeworsku
mieści się również Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, oferująca studentom kształcenie na studiach
I stopnia, jak również studia podyplomowe.
Miasto Przeworsk stanowi ważny ośrodek życia kulturalnego w powiecie przeworskim. Za działalność
kulturalną w mieście odpowiada przede wszystkim Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga, przy
którym funkcjonuje nowoczesne, cyfrowe kino „Warszawa”, oferujące bogaty i aktualny repertuar filmów
w technologii 2D i 3D oraz jakości 4K w systemie Sony Digital Cinema. W Przeworsku działają ponadto
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna Filia Wojewódzka w Przeworsku.

2.2.

Demografia gminy

Miasto Przeworsk na podstawie danych Urzędu Miasta Przeworska w 2019 roku zamieszkiwało 15 209
osób. W strukturze dostrzec można niewielką przewagę kobiet 7 908 (52%), nad mężczyznami 7 301
(48%). Na podstawie danych z roku 2018, można zauważyć spadek liczby mieszkańców miasta
Przeworska. W przypadku kobiet i mężczyzn spadek wyniósł tak samo o 0,99%.
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Liczba ludności miasta Przeworska w latach 2018-2019.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Przeworska

Procentowa struktura ludności z podziałem na płeć w mieście Przeworsku (2019 r.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Przeworska
Udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej strukturze mieszkańców przedstawiono także
w podziale na płeć w kolejnej tabeli. Najliczniejszymi grupami wiekowymi wśród mężczyzn są grupy
wiekowe od 30 do 39 lat, a w przypadku kobiet od 60 do 69 roku. Również powyżej 70 roku życia
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w przypadku obu płci. Najmniejszą grupą wiekową w mieście Przeworsku jest grupa w przedziale
od 0 do 9 lat.
Struktura wiekowa ludności miasta Przeworska w 2019 r.
Wiek w latach
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7,79%
8,12%
13,64%
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1231
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964
1120
1110
1805
15209

%
4,50%
4,60%
5,31%
4,62%
5,08%
6,73%
8,09%
8,10%
7,84%
6,65%
5,61%
6,34%
7,36%
7,30%
11,87%
100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Przeworska

Struktura ludności miasta w ujęciu ekonomiczny, liczbowo i procentowo, została przedstawiona na
poniższych wykresach.
Ludność miasta Przeworska w ujęciu ekonomicznym w latach 2018-2019
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Przeworska
Na przestrzeni roku można dostrzec spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym. Zauważalny jest wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym. Przyrost populacji w wieku
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poprodukcyjnym kosztem zmniejszenia liczby ludności w wieku produkcyjnym jest stale utrzymującą się
w kraju tendencją.
Ludność miasta Przeworska w ujęciu ekonomicznym w latach 2018-2019 (%).

2019
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Przeworska

Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny w latach 2018-2019
2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Przeworska

W roku 2019 odnotowano spadek urodzeń w stosunku do roku 2018. W przypadku zgonów wśród
mieszkańców miasta Przeworska nastąpił wzrost, powodujący wysoki spadek przyrostu naturalnego
w stosunku do roku 2018.
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3. INFORMACJE FINANSOWE
3.1.

Wykonanie budżetu miasta

Plan budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za 2019 r. wyniósł po stronie dochodów 79.220.841,79 zł.
Łączne, zrealizowane dochody Gminy Miejskiej Przeworsk wyniosły 75.932.306,17 zł, stanowiąc 95,85 %
uchwalonego planu rocznego. w tym: dochody bieżące – 70.680.998,58 zł, dochody majątkowe –
5.251.307,59 zł.
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do dochodów ogółem
Wyszczególnienie

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Dochody bieżące

70 680 998,58

Dochody majątkowe
Dochody ogółem

5 251 307,59
75 932 306,17

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2019 r.

6,92
%

93,08
%

dochody bieżące

dochody majątkowe
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Wykonanie dochodów w podziale na źródła dochodów wg dział-rozdział oraz dochody wykonane
w stosunku do dochodów ogółem w ( % )

Dział

Rozdział

010

Nazwa działu, rozdziału

Dochody
wykonane

Dochody
wykonane
w stosunku
do dochodów
ogółem
%

Rolnictwo i łowiectwo

216 934,85

0,29

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

142 203,04

0,19

01095

Pozostała działalność

74 731,81

0,10

600

Transport i łączność

2 561 281,80

3,37

60016

Drogi publiczne gminne

1 237 108,80

1,63

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 324 173,00

1,74

155 603,27

0,20

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

155 603,27

0,20

Gospodarka mieszkaniowa

889 131,95

1,17

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

889 131,95

1,17

5 000,00

0,01

5 000,00

0,01

630

Turystyka
63003

700
70005
710

Działalność usługowa
71035

750

Cmentarze
Administracja publiczna

292 724,10

0,39

75011

Urzędy wojewódzkie

254 277,65

0,33

75023

Urzędy miast

38 446,45

0,05

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

141 256,68

0,19

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

2 412,68

0,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

69 823,00

0,09

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

69 021,00

0,09

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

5 400,00

0,01

Straż gminna ( miejska )

5 400,00

0,01

28 228 447,27

37,18

29 691,67

0,04

751

754
75416
756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

7 204 498,85

9,49

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

4 245 300,55

5,59
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75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

1 256 097,07

1,65

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

15 492 859,13

20,40

Różne rozliczenia

14 243 824,62

18,76

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

13 625 506,00

17,94

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

117 120,00

0,15

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

497 221,00

0,65

75814

Różne rozliczenia finansowe

3 977,62

0,01

3 178 165,91

4,19

139 275,43

0,18

33 977,53

0,04

758

801

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe

80103

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

80104

Przedszkola

1 969 951,32

2,59

80105

Przedszkola specjalne

9 353,16

0,01

80110

Gimnazja

2 352,22

0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

885 433,24

1,17

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego

2 806,00

0,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych

135 017,01

0,18

Ochrona zdrowia

2 959,40

0,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 209,40

0,00

85195

Pozostała działalność

851

750,00

0,00

Pomoc społeczna

2 067 088,00

2,72

85203

Ośrodki wsparcia

734 674,73

0,97

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

20 981,45

0,03

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

108 229,00

0,14

85215

Dodatki mieszkaniowe

5 448,16

0,01

85216

Zasiłki stałe

247 409,02

0,33

85219

Ośrodki pomocy społecznej

201 248,32

0,27

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

112 327,08

0,15

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

338 720,00

0,45

85295

Pozostała działalność

298 050,24

0,39

852
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854
85415
855

Edukacyjna opieka wychowawcza

91 096,99

0,12

Pomoc materialna dla uczniów

91 096,99

0,12

Rodzina

18 241 769,52

24,02

85501

Świadczenia wychowawcze

12 101 812,33

15,94

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 519 228,16

7,27

85503

Karta Dużej Rodziny

1 626,34

0,00

85504

Wspieranie rodziny

591 152,00

0,78

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

600,00

0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

27 350,69

0,04

Gospodarka komunalna ochrona środowiska

5 085 807,17

6,70

90002

Gospodarka odpadami

3 341 118,57

4,40

90005
90015

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 562 092,92
6 668,37

2,06
0,01

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

17 364,31

0,02

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych

1 327,12

0,00

90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

4 092,59

0,01

90095

Pozostała działalność

153 143,29

0,20

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

346 595,71

0,46

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

149 834,13

0,20

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

196 761,58

0,26

Kultura fizyczna i sport

179 218,93

0,24

-3,38

0,00

179 222,31

0,24

75 932 306,17

100,00

900

921

926
92601

Obiekty sportowe

92604

Instytucje kultury fizycznej
RAZEM DOCHODY BUDŻETU

Dochody wykonane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
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11000000,00
9000000,00
7000000,00
5000000,00
3000000,00
1000000,00
-1000000,00

Plan budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za 2019 r. wyniósł po stronie wydatków 79.195.020,79 zł.
Łączne, zrealizowane wydatki Gminy Miejskiej Przeworsk wyniosły 74.761.788,79 zł, stanowiąc 94,40 %
uchwalonego planu rocznego w tym: wydatki bieżące – 66.116.508,55 zł., wydatki majątkowe
w wysokości – 8.645.280,24 zł.
Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem
Wyszczególnienie

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wydatki ogółem

% wykonania

66 116 508,55

88,44

8 645 280,24

11,56

74 761 788,79

100,00

Wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w 2019 roku

% wykonania wydatków bieżących i wydatków majątkowych

11,56
88,44

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

13
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Wykonanie wydatków w podziale na dział-rozdział oraz wydatki wykonane w stosunku
do wydatków ogółem - %

Dział

Rozdział

010

Nazwa działu, rozdziału

Rolnictwo i łowiectwo
01030

Izby Rolnicze

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

01095

Pozostała działalność

600

Transport o łączność

Wydatki
wykonane

Wydatki
wykonane
w stosunku
do
wydatków
ogółem
%

243 609,68

0,33

6 674,83

0,01

162 203,04

0,22

74 731,81

0,10

4 874 887,30

6,52

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

11 331,00

0,02

60014

Drogi publiczne powiatowe

12 832,00

0,02

60016

Drogi publiczne gminne

1 860 825,73

2,49

60017

Drogi wewnętrzne

1 288 865,61

1,72

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 701 032,96

2,28

Turystyka

186 499,05

0,25

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

186 499,05

0,25

Gospodarka mieszkaniowa

325 805,78

0,44

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

290 564,18

0,39

70095

Pozostała działalność

35 241,60

0,05

Działalność usługowa

630
63003
700

710

219 630,40

0,29

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

76 642,36

0,10

71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

25 100,00

0,03

71035

Cmentarze

117 888,04

0,16

5 679 940,01

7,60

750

Administracja publiczna
75011

Urzędy wojewódzkie

620 025,92

0,83

75022

Rady gmin

172 015,08

0,23

75023

Urzędy gmin

4 598 214,17

6,15

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

219 377,08

0,29

75095

Pozostała działalność

70 307,76

0,09

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

141 256,68

0,19

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

2 412,68

0,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

69 823,00

0,09

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

69 021,00

0,09

534 368,40

0,71

751

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw
pożarowa
75404

Komendy wojewódzkie Policji

5 700,00

0,01

75405

Komendy powiatowe Policji

5 000,00

0,01

14
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75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 000,00

0,01

75416

Straż gminna ( miejska )

371 422,30

0,50

75421

Zarządzanie kryzysowe

148 246,10

0,20

Obsługa długu publicznego

591 244,44

0,79

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

591 244,44

0,79

Oświata i wychowanie

27 339 970,12

36,57

80101

Szkoły podstawowe

14 553 444,71

19,47

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 141 833,63

1,53

80104

Przedszkola

5 006 023,67

6,70

80105

Przedszkola specjalne

641 676,90

0,86

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

220,76

0,00

80110

Gimnazja

1 968 228,26

2,63

80113

Dowożenie uczniów do szkół

158 216,00

0,21

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

24 285,80

0,03

80148

Stołówki szkolne

2 256 491,04

3,02

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

243 348,67

0,33

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 042 578,30

1,39

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego,
gimnazjum prowadzonych
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,
technikach, szkołach policealnych, branżowych
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach
artystycznych

23 137,48

0,03

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych

136 726,74

0,18

80195

Pozostała działalność

143 758,16

0,19

Ochrona zdrowia

484 402,84

0,65

9 000,00

0,01

832,35

0,00

473 820,49

0,63

750,00

0,00

5 108 822,49

6,83

520 766,26

0,70

757
75702
801

851
85111

Szpitale ogólne

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85195

Pozostała działalność

852

Pomoc społeczna
85202

Domy pomocy społecznej
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85203

Ośrodki wsparcia

732 844,00

0,98

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

2 182,49

0,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

20 981,45

0,03

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

163 582,55

0,22

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 572,41

0,27

85216

Zasiłki stałe

247 409,02

0,33

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 454 964,49

1,95

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

372 125,32

0,50

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

423 400,00

0,57

85295

Pozostała działalność

965 994,50

1,29

Edukacyjna opieka wychowawcza

172 318,35

0,23

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym

113 098,35

0,15

85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym
Rodzina

59 220,00

0,08

18 513 379,17

24,76

85501

Świadczenia wychowawcze

12 101 812,33

16,19

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 546 985,42

7,42

85503

Karta Dużej Rodziny

1 621,13

0,00

85504

Wspieranie rodziny

655 778,44

0,88

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

47 000,00

0,06

85508

Rodziny zastępcze

24 908,09

0,03

85510

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

107 923,07

0,14

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

27 350,69

0,04

6 312 210,86

8,44

341 127,38

0,46

3 084 107,56

4,13

290 500,46

0,39

854

855

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90002

Gospodarka odpadami

90003

Oczyszczanie miast i wsi

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

16

81 553,21

0,11

1 610 323,86

2,15

572 560,41

0,77
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90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

12 197,69

0,02

90026

Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami
Pozostała działalność

26 046,00

0,03

293 794,29

0,39

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 196 721,26

2,94

90095
921
92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

965 400,00

1,29

92116

Biblioteki

780 505,00

1,04

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

437 016,26

0,58

92195

Pozostała działalność

13 800,00

0,02

926

Kultura fizyczna i sport

1 836 721,96

2,46

92604

Instytucje kultury fizycznej

1 611 751,82

2,16

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

224 970,14

0,30

74 761 788,79

100,00

OGÓŁEM WYDATKI

Wydatki wykonane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
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3.2.

Zestawienie zadań inwestycyjnych/majątkowych

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w Gminie Miejskiej Przeworsk w 2019 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego /zakupu inwestycyjnego
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:
- Przeworsk, dz. o nr ewid.2483/2,
- Przeworsk, dz. o nr ewid.4356.

Kwota
% wykonania
wydatków
w stosunku do
(w PLN)
planu
162 203,04
95,41

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Przeworsk

11 331,00

80,94

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych na zadanie : „Budowa chodnika przy ul. Pod Rozborzem"
Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego II boczna

12 832,00

100,00

174 876,98

100,00

Przebudowa drogi ul. Żurawia

136 506,81

100,00

Przebudowa drogi ul. Kazimierzowska

21 426,01

100,00

Przebudowa drogi ul. Klonowa

82 200,64

100,00

Przebudowa drogi ul. Sobieskiego

92 590,28

100,00

1 154 622,53

100,00

54 323,90

100,00

305 186,83

100,00

Przebudowa drogi ul. Sikorskiego boczna

53 481,96

100,00

Przebudowa chodnika - dojście do ulicy Kąty

28 654,51

100,00

Przebudowa drogi ul. Gorliczyńska boczna

44 294,98

100,00

„Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek ( Nr 110445R), ul. Plac Mickiewicza (
110433R ), ul. Krótka ( 110431R ) w Przeworsku Etap II-Przebudowa ul. Rynek
"Via Reginae - szlak kultury i turystyki kwalifikowanej "- przebudowa dróg
Przebudowa drogi ul. Urocza

Przebudowa drogi ul. Kwietna

54 368,40

100,00

Budowa drogi ul. Benbenka II etap

334 138,38

100,00

Przebudowa drogi ul. Dynowska II etap

169 783,27

100,00

Budowa parkingu przy ul. Słowackiego I etap

182 869,18

100,00

Stabilizacja Osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z
odbudową dróg i infrastruktury
Stabilizacja osuwiska rejon ulicy Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i
infrastruktury technicznej KRO 18-14-011-0001

789 125,41

99,75

911 907,55

99,73

Wykup gruntów

39 150,00

100,00

Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych na zadnie :
,, Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznego systemu monitoringu,
dozoru alarmowania budynku administracyjnego przy ulicy Jagiellońskiej 10 ”
Modernizacja kaplicy cmentarnej przy ul. Pod Rozborzem

16 703,09

85,58

31 642,44

96,89

Przebudowa muru cmentarnego

75 280,33

100,00

7 142,88

64,52

5 700,00

100,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programów
komputerowych
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu
transportowego tj. samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej
na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na zadanie pn:
,, Budowa budynku magazynowego Centrum Zarządzania Kryzysowego "
„ Radosne dzieci ” -modernizacja terenu zielonego przy Szkole Podstawowej
Nr.2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku z przeznaczeniem na plac zabaw i
siłownię zewnętrzną -zadanie w ramach budżetu obywatelskiego
,, Szkoła promująca zdrowy styl życia "- zadanie w ramach budżetu
obywatelskiego
,, Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 1 "

90 336,38

100,00

50 000,00

100,00

32 999,99

100,00

390 518,81

100,00

4 702,13

23,51

851 958,23

100,00

38 093,10

100,00

Monitoring miejsc zagrożonych i podwyższonego ryzyka
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadania:
,,Przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na
Dom Seniora w Przeworsku w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na
lata 2015-2020 ”
,, Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego"
Dobudowa lamp na terenie miasta

21 335,92

25,93

141 325,00

100,00

Zakup starodruku ,, Rękopiśmienny rejestr wyzwolonych uczniów cechu
szewskiego w Przeworsku "
,,Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Dobrej "-Etap II-zadanie w ramach
budżetu obywatelskiego
,, Opracowanie dokumentacji przebudowy Miejskiego Stadionu Sportowego ul.
Budowlanych "
„Urządzenia do Street Workout"- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego

13 800,00

100,00

50 000,00

100,00

15 000,00

17,65

24 440,10

99,96

,, Budowa boisk do koszykówki i siatkówki plażowej oraz skateparku na terenie
Ośrodka Rekreacyjno – Turystyczno – Sportowego w Przeworsku"

36 541,41

64,62

1.610.323,86

87,70

321.562,91

45,49

8.645.280,24

11,56 %

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa
-Przebudowa i renowacja oberży,
-Promocja projektu,
-Dostawa wyposażenia - świetlica integracyjna oberża,
-Roboty konserwatorskie i budowlane na Zajeździe Pastewnik-zadaszona
wiata w ramach projektu Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław Przeworsk
Razem

Projekty z udziałem środków unijnych realizowane w Gminie Miejskiej Przeworsk w 2019 r.
dział

rozdział

630
900

63003
90005

900

90095

921

92120

nazwa projektu
Zapomniane rękodzieło pogranicza
Odnawialne źródła energii w Mieście
Przeworsku i Gminie Błażowa
Ochrona i rozwój walorów przyrodniczokrajobrazowych pogranicza

-Przebudowa i renowacja oberży
-Promocja projektu

19

wydatki
poniesione
w 2018 r.
( w zł )
186.203,85
1.610.323,86

w tym
środki unijne
(w zł)
158.076,55
1.179.494,43

180.731,26

153.621,58

321.562,91

172.817,02
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-Dostawa wyposażenia - świetlica
integracyjna oberża
-Roboty konserwatorskie i budowlane na
Zajeździe Pastewnik-zadaszona wiata w
ramach projektu Holistyczna rewitalizacja
na terenie MOF Jarosław-Przeworsk

Przychody i rozchody w 2019 r.
przychody

plan

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
rozchody

0

0

474.179

474.179,34

plan

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3.3.

wykonanie

500.000

wykonanie
500.000

Wieloletnia prognoza finansowa

Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 6.291.161,99 zł, w tym wymagalne 4.836.247,99 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w podatkach w wysokości 11.957,37 zł,
szczególnie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku rolnym, podatku od
środków transportowych, podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów 367,52 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 964.792,74 zł w tym:
podatek od nieruchomości 784.604,90 zł, podatek od środków transportowych 180.187,84 zł.
Skutki udzielonych ulg wyniosły 83.596,49 zł -podatek od nieruchomości. Natomiast skutki umorzeń
zaległości podatkowych wyniosły 4.942 zł w tym: podatek od nieruchomości 3.075,60 zł, podatek od
środków transportowych 1.600 zł, podatek rolny 107,40 zł. odsetki 159 zł.
Rozłożenie na raty wynosiło 136.100 zł, w tym podatek od nieruchomości 104.181 zł, odsetki 31.919 zł.
Na dzień 31.12.2019 figuruje zadłużenie w budżecie miasta z tytułu pożyczek i kredytów ogółem na kwotę
21.972.626,94 zł w tym:
1) w wysokości 1.000.000 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ w Rzeszowie na pokrycie deficytu w roku
2014 - spłata 2023-2028,
2) w wysokości 20.859.000 zł kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym
w Przeworsku w roku 2015 – spłata 2016-2035,
3) w wysokości 113.626,94 zł, zadłużenie z tytułu rat leasingu na samochód osobowy KIA Sportage
– spłata 2019-2024.
Analiza płynności finansowej w Gminie Miejskiej Przeworsk (WPF)
Wskaźnik płynności finansowej pokazuje stopień pokrycia dochodami ogółem i przychodami sumy
wydatków ogółem, rozchodów i zobowiązań wymagalnych.
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WPF = ( 75.932.306,17 + 474.179 ) / (74.761.788,79 + 500.000 )
WPF=1.0152
Wskaźnik płynności finansowej jest większy od 1, gmina nie ma problemów z płynnością finansową.
Analiza zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia ogólnego (zadłużenie /dochody ogółem) wynosi 28,94 %. Wysokie poziomy
wskaźnika ( powyżej 50 % ) oznaczają duży udział długu w działalności. Im większa wartość wskaźnika tym
wyższe zadłużenie.
Wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego ( raty kredytu + odsetki / dochody ogółem ) wynosi
0,0134 – informuje o tym w jakim stopniu dochody ogółem obciążone są spłatą zadłużenia w ciągu roku.
Im większa jest wartość tej relacji, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki
samorządu terytorialnego.
Analiza samodzielności finansowej gminy (WSF) (Dochody własne – Udziały w PIT i CIT ) / Dochody
ogółem WSF dla Gminy Miejskiej Przeworsk wynosi 24,35 % - informuje o możliwościach generowania
dochodów własnych, na które gmina ma wpływ – im niższy wskaźnik tym większe uzależnienie od sytuacji
budżetu państwa, sytuacji na rynku. Im większy wskaźnik tym większy potencjał finansowy oraz
samodzielność finansowa gminy w kreowaniu oraz generowaniu dochodów własnych.
WSF1 wskaźnik samodzielności finansowej I stopnia informuje o dochodach możliwych do wydatkowania
wobec których nie obowiązują żadne algorytmy ( np. oświata). Wskaźnik powinien oscylować od 40-50%.
WSF 1 (dochody własne/dochody ogółem ), który dla Gminy Miejskiej Przeworsk wynosi 44,76 %.
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Wieloletnia prognoza finansowa w Gminie Miejskiej Przeworsk

l.p.

spłaty rat kapitałowych
kredytów i pożyczek w
poszczególnych latach

wyszczególnienie

kwota długu na koniec każdego roku

1

2019

500 000,00

21 972.626,94

2.

2020

921 468,96

21.051.157,98

3.

2021

1.022 377,05

20.028.780,93

4.

2022

1.223 323,58

18.805.457,35

5.

2023

1.324 310,11

17.481.147,24

6.

2024

1.322 147,24

16.159.000,00

7.

2025

1.400 000,00

14.759.000,00

8.

2026

1.400 000,00

13.359.000,00

9.

2027

1.400 000,00

11.959.000,00

10.

2028

1.400 000,00

10.559.000,00

11.

2029

1.500 000,00

9.059.000,00

12.

2030

1.500 000,00

7.559.000,00

13.

2031

1.500 000,00

6.059.000,00

14.

2032

1.500 000,00

4.559.000,00

15.

2033

1.500 000,00

3.059.000,00

16.

2034

1.550 000,00

1.509.000,00

17.

2035

1.509 000,00

0

Kształtowanie się spłat rat kredytów w Gminie Miejskiej Przeworsk

Kwota długu na koniec każdego roku
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3.4.

Informacja o wynikach instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku osiągnęła następujące przychody:
1) dotacje - 645 111,82 zł:
a) z Urzędu Miasta Przeworska podmiotowa na działalność bieżącą 639 180,00 zł,
b) z Biblioteki Narodowej na zakup książek 5 931,82 zł.
2) przychody własne (z wynajmu i inne) 41 326,75 zł.
3) pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odsetki) 7 078,57 zł.
PRZYCHODY OGÓŁEM: 693 517,14 zł
Biblioteka wszystkie przychody przeznacza na cele statutowe, czyli działalność kulturalną korzystając ze
zwolnienia z podatku dochodowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Struktura kosztów za 2019 rok przedstawia się następująco:
1) amortyzacja: 31 232,23 zł
2) zużycie materiałów i energii: 51 767,45 zł
3) usługi obce: 20 341,00 zł
4) podatki i opłaty: 11 932,56 zł
5) wynagrodzenia: 478 418,05 zł
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 86 358,33 zł
7) pozostałe koszty: 4 179,52 zł
KOSZTY OGÓŁEM: 684 229,14 zł
Biblioteka w 2019 r. poniosła następujące nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
20 105,56 zł – zakup zbiorów bibliotecznych
3 179,01 zł – zakup pozostałych środków trwałych (wyposażenie )
Pozostałe zwiększenia wartości zbiorów bibliotecznych są efektem otrzymanych darów, natomiast
zmniejszenia dotyczą z ubytkowania zbiorów bibliotecznych.
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku za rok 2019 zamknęła się wynikiem finansowym
dodatnim, stanowiącym różnicę pomiędzy przychodami, a poniesionymi kosztami w wysokości 9.288 zł.
Zysk zwiększy fundusz instytucji.
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
W 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku osiągnął następujące przychody:
1) Dotacja 965 400,00 zł
a) z Urzędu Miasta Przeworska podmiotowa na działalność bieżącą 965 400,00 zł.
- Przychody własne 569 148,02 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odsetki) 222 758,15 zł.
PRZYCHODY OGÓŁEM: 1 757 306,17 zł.
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku wszystkie przychody przeznaczył na cele
statutowe, czyli działalność kulturalną korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego, zgodnie z art.
17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Struktura kosztów za 2019 rok przedstawia się następująco:
1) amortyzacja: 259 447,17 zł,
2) zużycie materiałów i energii: 113 094,12 zł,
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3) usługi obce: 382 788,11 zł,
4) podatki i opłaty: 81 513,73 zł,
5) wynagrodzenia: 780 477,21 zł,
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 156 817,23 zł,
7) pozostałe koszty: 11 718,03 zł,
8) pozostałe koszty operacyjne: 936,03 zł,
9) koszty finansowe: 1 445,92 zł,
10) spłata kredytu: 40 056 zł,
11) odsetki od kredytu: 16 640,45 zł.
KOSZTY OGÓŁEM: 1 844 934, zł
Działalność za rok Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 2019 zamknęła się
wynikiem finansowym ujemnym, stanowiącym różnicę pomiędzy przychodami, a poniesionymi kosztami.
Strata w wysokości 30.931,38 zł pokryta zostanie z funduszu instytucji.

3.5.

Realizacja budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu
miasta, ale także dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto
priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje
potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera
budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.
Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych,
remontowych bądź innych zadań należących do kompetencji Miasta, z takich dziedzin jak:
1) budowa, modernizacja lub remont ulic, chodników, parkingów, oświetlenia,
2) budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk,
placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,
3) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy
zabawy.
W roku 2019 zrealizowane zostały projekty obywatelskie z pierwszej edycji budżetu. W Szkole
Podstawowej nr 2 w Przeworsku zmodernizowany został teren zielony, na którym powstał plac zabaw
i siłownia zewnętrzna. Kolejnym otwartym obiektem z inicjatywy mieszkańców jest cieszący się sporym
zainteresowaniem Street Workout Park na ul. Budowlanych. Otwarcie obiektu odbyło się w ramach Dni
Przeworska 2019. Niedługo później na urządzeniach rywalizowali sportowcy w I Mistrzostwach
Przeworska w Street Workout. Trzecim projektem, który cieszy już mieszkańców jest rozbudowany teren
rekreacyjny przy ul. Dobrej. II etap inwestycji placu zabaw ucieszył szczególnie najmłodszych
przeworszczan oraz ich rodziców. Na terenie, wnioskodawcy w sierpniu zorganizowali piknik rodzinny.
Efektem ostatniego projektu BO jest siłownia zewnętrzna i stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej
nr 1, zamontowane na utwardzanej powierzchni.
Zgodnie z ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Przeworska terminem naboru wniosków do „Budżetu
obywatelskiego na rok 2020”, do 30 sierpnia 2019 r. mieszkańcy naszego miasta mogli zgłaszać swoje
propozycje zadań w dwóch kategoriach tj. projekt ogólnomiejski, którego realizacja nie przekroczy kwoty
100 tys zł. oraz projekt lokalny (osiedlowy), którego realizacja nie przekroczy kwoty 50 tys. zł. W kategorii
projekty ogólnomiejskie zgłoszono 4 projekty, w kategorii projekty lokalne 5 projektów. Powołana przez
burmistrza komisja zweryfikowała zgłoszone projekty.
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Do głosowania zakwalifikowano: 4 projekty w kategorii PROJEKTY LOKALNE, oraz 2 projekty w kategorii
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE. W dniu 11 października 2019 r. komisja dokonała otwarcia urny,
przeliczenia kart i głosów.
Po podliczeniu głosów przez komisję do realizacji przyjęte zostały projekty:
1. „Zdrowy Przeworsk” – osiedlowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna - 2 809 głosów;
2. Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Dobrej - 1 147 głosów.
3. Przebudowa parkingu i placu wejściowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku - 2 839
głosów.

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Na mienie komunalne składają się grunty i obiekty budowlane. Gmina Miejska Przeworsk jest
właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 211,2137 ha, których wartość księgowa wynosi 43 699
043,34 zł. W tym w użytkowaniu wieczystym znajduje się 36,5726 ha.
Gmina Miejska Przeworsk z tytułu wykonywania własności uzyskała w roku 2019 następujące dochody:

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj dochodu
użytkowanie wieczyste osób fizycznych
użytkowanie wieczyste osób prawnych
dzierżawa nieruchomości należących do miasta Przeworska
sprzedaż mieszkań komunalnych (własność Gminy Miejskiej Przeworsk)
sprzedaż nieruchomości (własność Gminy Miejskiej Przeworsk)
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zakup terenu na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk
papiery wartościowe (akcje) w ilości szt 10

Osiągnięte
wartości
w zł
36 802,62
85 948,43
309 808,16
48 335,35
321 168,65
4 880,01
87 315,00
1 000,00

Obiekty budowlane (budynki i budowle) stanowiące zasoby Gminy Miejskiej Przeworsk:

l.p.

Wykaz obiektów / budowli

Wartość księgowa w zł

1.

PTBS

3 644 913,12

2.

Przedszkola

3.

MOK

4 356 988,81

4.

Budynek (ul. Misiągiewicza, dawne Gimnazjum)

4 792 532,79

5.

Szkoła Nr 1

5 277 003.74

6.

Szkoła Nr 2

2 167 176,33

7.

Szkoła Nr 3

1 302 071,61

8.

Budynek /ul. Gimnazjalna/

9.

Ratusz

3 194 112,88

10.

MOSiR

15 448 366,90

11.

Biblioteka

12.

PGK budynki

5 622 877,93

13.

PGK budowle

26 701 793,47

838 017,70

508 157,09

205 064,02
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14.

Dom Seniora

1 420 209,71

15.

Budynki mieszkalne i usługowe

3 231 966,93

16.

Pozostałe budynki i budowle

2 107 039,78

5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
5.1. Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022
Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 – 2022 została przyjęta w dniu 29 września 2016 r.
uchwałą Rady Miasta Przeworska Nr XXIX/224/16.
W Strategii zdefiniowane zostały 4 główne obszary strategiczne miasta Przeworska:
I.
Zrównoważona gospodarka i polityka inwestycyjna (kreująca miejsca pracy).
II.
Infrastruktura techniczna i transportowa.
III.
Polityka socjalno-bytowa, edukacja i kultura.
IV.
Współpraca międzynarodowa, promocja Miasta i turystyka.
W ramach I obszaru zrealizowano:
Ulgi podatkowe
Realizowana jest uchwała NR LIII/461/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Przeworska
w ramach pomocy de minimis. Uchwała podjęta została w celu umożliwienia stosowania zwolnień
w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków i budowli, rozbudowanych budynków
lub budowli i nowo nabytych gruntów, budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia działalności
gospodarczej. W roku 2019 z wnioskiem o zwolnienie z podatku zwrócił się jeden uprawniony podmiot.
Na mocy ww. uchwały została mu udzielona pomoc w wysokości 29 444,00 zł.
Promocja oferty inwestycyjnej miasta
Oferta inwestycyjna miasta obejmuje obecnie sześć podobszarów o łącznej powierzchni ok. 29 ha.
Oferta inwestycyjna miasta została zamieszczona na stronie internetowej miasta w formie graficznej
i opisowej.
Złożone oferty inwestycyjne, sprzedaż terenów dla inwestorów
W roku 2019 sprzedano działkę 46/9 obr. 2 o pow. 0,5631 ha objętą miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Gorliczyńska II” w Przeworsku, położoną w kompleksie „UH-UR-PS”
o pow. 2,30 ha, który dopuszcza usługi z zakresu handlu, drobnej wytwórczości oraz funkcję magazynowo
składową.
Uaktualnienie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Kontynuacja prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Przeworska na podstawie Uchwały nr LIII/456/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca
2018. Zmiana Studium obejmuje 2 obszary przy ul. Gorliczyńskiej o łącznej powierzchni ok. 19 ha.
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Opracowanie i wdrożenie planów zagospodarowania przestrzennego
1.

2.

Kontynuacja prac nad Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
o łącznej powierzchni ok. 116 ha, w tym: przy ul. Gorliczyńskiej, przy ul. Kopernika, przy ul.
Studziańskiej, przy ul. Misiągiewicza, przy ul. Mostowej oraz przy 11 Listopada.
Zakończenie opracowywanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
o pow. ok. 14 ha położonego przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku. Plan ten został uchwalony
Uchwałą nr X/102/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 czerwca 2019r. (opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 06.08.2019r. poz. 3966).

Działania wspierające przedsiębiorców, informowanie o możliwości udziału w szkoleniach,
podnoszeniu kwalifikacji, pozyskaniu dotacji.
Urząd Miasta prowadzi działania informacyjne skierowane do przedsiębiorców prowadzone
za pośrednictwem tablic ogłoszeń, strony internetowej i mediów społecznościowych.
Rozbudowa sieci teleinformatycznej na terenie miasta
Gmina Miejska Przeworsk przystąpiła do programu WiFi4EU, dzięki któremu na terenie miasta powstało
11 hotspotów (9 zewnętrznych i 2 wewnętrznych). Hotspoty powstały w miejscach publicznych, dzięki
czemu na terenie miasta jest możliwość bezpłatnego korzystania z sieci Wi-Fi.
Montaż OZE w budynkach prywatnych
W ramach zadania „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 na terenie miasta Przeworska wykonano łącznie 358 mikroinstalacji,
w tym: 133 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 534,875 kW, 208 instalacji solarnych o łącznej mocy
784,80 kW oraz 17 z 32 kotłów na pellet. Montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych rozpoczął się w
roku 2018 r., zakończenie nastąpiło w I połowie roku 2019 r.. Projekt został zakończony oraz rozliczony.
W IV kwartale 2019 r. wpłynęła ostatnia transza dotacji.
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032
stanowi załącznik do Uchwały Nr XLIII/373/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 roku.
Podstawowym celem niniejszego Programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Przeworska, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i nie-bezpiecznych dla
zdrowia skutków działania azbestu. Program zakłada realizację następujących zadań:
1) oczyszczenie terenu miasta Przeworska z wyrobów zawierających azbest,
2) wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców spowodowanych
kontaktem z włóknami azbestu,
3) sukcesywna likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
4) stworzenie optymalnych warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
5) finansowa pomoc mieszkańcom w realizacji usuwania wyrobów zawierające azbest w sposób
zgodny z przepisami prawa.
Z każdym właścicielem nieruchomości, któremu finansowano unieszkodliwienie wyrobów azbestowych
zawierana była umowa (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przeworska Nr 74/2018 z dnia
23.08.2018 r. w sprawie realizacji regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z Gminy Miejskiej Przeworsk). W roku 2019 odebrano oraz przekazano do
unieszkodliwienia 54,98 Mg odpadów azbestowych z 30 nieruchomości na terenie miasta Przeworska.
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Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Przeworska na lata 2016-2022 został przyjęty Uchwałą
Nr XXXIII/280/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. PGN zgodny jest
z Narodowym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej.
W 2019 roku podjęte zostały następujące działania:
1) monitoring wymiany pieców węglowych i przejście na inne źródła spalania,
2) kontrole spalania odpadów w budynkach mieszkalnych na terenie miasta,
3) modernizacja dróg na terenie miasta: łączna długość zmodernizowanych dróg wyniosła 2360 mb.
4) czyszczenie na mokro ulic na terenie miasta Przeworska w okresie wiosna-jesień,
5) prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian, wymiana okien drzwi) w budynkach
mieszkalnych z środków własnych mieszkańców,
6) montaż nowych źródeł oświetlenia LED na ulicach miasta.
Działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
Systemem gospodarki odpadami komunalnymi niezmiennie od 2013 roku objęte są wszystkie
nieruchomości tj. zamieszkałe oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne. Nieruchomości zamieszkałe wyposażane są w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych. Wszystkie nieruchomości wyposażane są w worki na odpady komunalne segregowane
(system „worek za worek”).
W ramach działań ekologicznych prowadzone są lekcje o tematyce dotyczącej ochrony środowiska
i gospodarki odpadami. Pomocne przy tym są przygotowane ulotki edukacyjne z segregacji odpadów.
Na mocy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska właściciele
nieruchomości zobowiązani są do zbierania m. in.: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych, szkła bezbarwnego i kolorowego, przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów,
odpadów zielonych i biodegradowalnych, zużytych opon, odpadów budowlanych z remontów, innych
niż niebezpieczne, popiołu, pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.
Na terenie miasta Przeworska dostępny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), do którego mieszkańcy mają możliwość przekazania odpadów segregowanych.
Działania w zakresie cmentarza pod Rozborzem.
Zakupiono działkę 1579 obr. 1 o pow. 0,2905 ha – z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza.
Zakupiono działkę 1605 obr. 1 o pow. 0,4482 ha – z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza.
W ramach II obszaru zrealizowano:
Poprawa przejezdności z Przeworsku, poprawa infrastruktury transportowej.
W zakresie realizacji celów związanych z poprawą infrastruktury transportowej na terenie miasta
zrealizowano następujące działania:
1) podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie realizacji
parkingu przy dworcu PKP w Przeworsku w ramach zadania Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury
przystankowej,
2) pozyskanie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych: na przebudowę dróg gminnych ul. Rynek
(Nr 110445 R), ul. Plac Mickiewicza (110433 R) i ul. Krótka (Nr 110431 R) w Przeworsku – Etap
2 - Przebudowa ul. Rynek, oraz przebudowę dróg publicznych gminnych Nr 110416 R – ul.
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3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)

Sobieskiego, Nr 110417 R – ul. Poniatowskiego wraz ze skrzyżowaniami drogowymi i zjazdami
indywidualnymi,
pozyskanie dotacji ze środków Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu drogi dojazdowe do pól,
pozyskanie dotacji z budżetu państwa na: stabilizację osuwiska w rejonie ul. Wałowej,
Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową drogi i infrastruktury technicznej – Etap I oraz
stabilizację osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury
technicznej” – Etap II,
udzielenie dotacji dla Powiatu Przeworskiego na zadania Budowa chodnika przy ul. Pod
Rozborzem,
remonty dróg i chodników: chodnik do ul. Kąty, droga ul. Poniatowskiego boczna, droga ul.
Kwietna, droga ul. Sikorskiego boczna, droga ul. Gorliczyńska boczna, droga ul. Szkolna, droga ul.
Urocza, droga ul. Kręta, droga + chodnika ul. Żurawia – 1 etap, droga ul. Benbenka, droga ul.
Dynowska, droga ul. Klonowa – 1 etap, ul. Słowackiego – budowa parkingu 2 etap, chodniki i drogi
ul. Rynek, droga ul. Aleksandrów – 1 etap, ul. Wiejska boczna,
wykonanie właściwych prac – stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej
wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I,
wykonanie właściwych prac – stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową
dróg i infrastruktury technicznej – etap II,
oświetlenie uliczne – dobudowa lamp na ul. Wojaka Polskiego oraz na ul. Kasprowicza,
wykonane i zlecone dokumentacje techniczne na infrastrukturę drogową oraz towarzyszącą:
budowa oświetlenia przy ul. Żytniej, przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w
Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami – planowana przebudowa dróg w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowa dróg publicznych gminnych Nr 110416 R – ul.
Sobieskiego, Nr 110417 R – ul. Poniatowskiego wraz ze skrzyżowaniami drogowymi i zjazdami
indywidualnymi.

Modernizacja infrastruktury technicznej:
1) Obiekty rekreacyjne i sportowe - działania związane z poprawą jakości infrastruktury sportowej :
a) Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 1,
b) „Radosne dzieci ”– modernizacja terenu zielonego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hugona
Kołłątaja w Przeworsku z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną – zadanie w
ramach budżetu obywatelskiego,
c) „Szkoła promująca zdrowy styl życia” – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego,
d) Dostawa i montaż urządzeń Street Workout w ramach budżetu obywatelskiego (2018 r.) na
terenie Ośrodka Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego w Przeworsku ul. Budowlanych,
e) Budowa boisk do koszykówki i siatkówki plażowej oraz Skateparku na terenie Ośrodka
Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego w Przeworsku ul. Budowlanych,
f) Opracowanie dokumentacji przebudowy Miejskiego Stadionu Sportowego ul. Budowlanych,
g) Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Dobrej – Etap II – zadanie w ramach budżetu
obywatelskiego,
2) Pozostałe obiekty:
a) Budowa budynku magazynowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – etap I,
b) Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego,
c) Przebudowa domu przedpogrzebowego.
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W ramach III obszaru zrealizowano:
Dom Seniora
Z dniem 1 grudnia 2019 r. rozpoczął działalność Dzienny Dom Senior+ (jako kolejna jednostka
organizacyjna miasta Przeworska).
Potężna inwestycja przebudowy i dostosowania Domu Kultury przy ul. Wiejskiej na potrzeby seniorów
poprzedzona została pracami projektowymi, opracowaniami dokumentacyjnymi i licznymi pozwoleniami,
obwarowanymi wieloma obostrzeniami budowlanymi, sanitarnymi i socjalnymi.
Dwukondygnacyjny obiekt przystosowany jest do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa
budynku objęła wykonanie od strony południowej zadaszonego tarasu. Na parterze zlokalizowano salę
ogólnodostępną oraz pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia. Ponadto wykonano
sanitariaty dla pensjonariuszy, zaplecze socjalne dla pracowników oraz kuchnie do podgrzewania
posiłków przywożonych z zewnątrz. Na piętrze budynku mieści się pomieszczenie klubowe,
pomieszczenie do aktywności ruchowej, gabinet terapii indywidualnej, pokój pielęgniarski oraz łazienka.
Komunikacja między kondygnacjami odbywa się istniejącą klatką schodową oraz windą osobową.
Seniorzy przez 8 godzin kreatywnie spędzają czas poprzez realizację swoich pasji i zainteresowań podczas
zajęć manualnych, artystycznych, rekreacyjnych, czy ruchowych. Nad bezpieczeństwem i komfortem
pensjonariuszy czuwa wykwalifikowana kadra, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant.
Na przebudowę budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Seniora
w Przeworsku w roku 2019 pozyskana została dotacja w ramach programu Senior + na lata 2015 – 2020.
Kultura
W pierwszej połowie 2019 roku przeprowadzono remont pracowni w południowej części budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury. Wykonano wentylację mechaniczną i oświetlenie oraz wyremontowane
zostało pomieszczenie z przeznaczeniem na modelarnię lotniczą. Pracownia ceramiki i batiku oraz
modelarnia okrętowa zostały odmalowane.
Zakupiono nowe meble, wymieniono drzwi do wszystkich pomieszczeń. Klatkę schodową oraz korytarz
wyłożono nową wykładziną. Zakończono remont toalet w części administracyjnej budynku.
W Miejskim Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia w kołach: wokalnym, tanecznym, modelarskim
(lotniczym i okrętowym), ceramicznym i batiku, grupie tańca z ogniem oraz plastycznym. Prowadzona jest
nauka gry na gitarze klasycznej oraz fortepianie. W ośrodku działa orkiestra dęta.
Od 25 już lat działa Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”, która we wrześniu 2019 r. obchodziła
jubileusz.
W sali widowiskowej odbywały się spotkania, imprezy, przedstawienia z okazji różnych świąt, spektakle
teatralne dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu przeworskiego, konkursy i przeglądy twórczości
organizowane przez ośrodek. W galerii Miejskiego Ośrodka Kultury odbywały się wystawy lokalnych
twórców, wystawy poplenerowe i pokonkursowe.
Dla upamiętnienia roku Moniuszkowskiego w Miejskim Ośrodku Kultury przedstawiono dwie opery
kompozytora: Straszny dwór oraz Halkę.
Pozyskanie dofinansowania na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
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Zakres remontu obejmuje: modernizację całego budynku biblioteki, przebudowę pomieszczeń na
parterze, nowych sal i magazynów. Budynek uzyska windę, nową elewację, okna, izolację pionową, podjazd
dla niepełnosprawnych i nowoczesne wyposażenie.
Zabytki, cmentarze
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Prace konserwatorskie na budynku Gruba (Zajazd Pastewnik),
Prace konserwatorskie przy nagrobkach na Cmentarzu Komunalnym (nagrobka Marii Jarmulskiej),
Modernizacja kaplicy cmentarnej przy ul. Pod Rozborzem,
Przebudowa muru cmentarnego przy Cmentarzu Komunalnym – etap III,
Przebudowa i renowacja budynku Oberży wraz z dostawą wyposażenia – w ramach projektu
„Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” (szczegóły w raporcie z realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022),
Roboty konserwatorskie i budowlane na Zajeździe Pastewnik-zadaszona wiata – w ramach projektu
„Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk” (szczegóły w raporcie z realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022),
Pozyskanie dotacji konserwatorskiej w ramach programu ochrony zabytków - Remont gontów na
Grubej – Pastewnik,
Udzielenie dotacji celowych na remont obiektów zabytkowych: na prace konserwatorskie
w Klasztorze O.O. Bernardynów oraz na prace konserwatorskie Bazyliki pw. Ducha Świętego.

Jakość wody
Działania w zakresie poprawy jakości wody pitnej:
1) dozowanie do wody preparatu Sea Quest,
2) sukcesywna wymiana najstarszych odcinków sieci wodociągowej,
3) standardowe działania w zakresie uzdatniania wody na SUW, poprzez wprowadzenie dwustopniowej
filtracji, celem dostarczania wody o jakości odpowiadającej wymaganiom Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
4) zastosowanie lamp UV do dodatkowej dezynfekcji wody wodociągowej,
5) zwiększona częstotliwość płukania sieci wodociągowej.
Ład przestrzenny
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizacja projektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza”,
realizowanego w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku (Słowacja). W ramach
projektu zrealizowano w 2019 r. m.in. konferencję przyrodniczą, konkurs, warsztaty przyrodnicze
w Izbie Przyrodniczej i terenowe na terenach zieleni w mieście Przeworsku,
Realizacja nasadzeń na terenie miasta Przeworska 50 lip drobnolistnych w ramach zadania „Sadzenie
drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”
organizowanym przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
Przegląd stanu fitosanitarnego drzew na działkach gminnych,
Poprawa estetyki miasta poprzez założenie nowej rabaty przy DK 94 (w sąsiedztwie Pastewnika
o pow. ok. 3 arów) z róż, bylin, krzewów i traw ozdobnych,
Realizacja nasadzeń na nowej konstrukcji kwietnikowej przeworskich słoni,
Realizacja nasadzeń na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką oraz nasadzeń roślin
sezonowych,
Wyfrezowanie nieestetycznych pni po wycince drzew na terenach zieleni miejskiej (m. in. Pl.
Mickiewicza, Rynek, ul. Krakowska, ul. Kazimierzowska, ul. Kołłątaja),
Nowe nasadzenia roślin ozdobnych po remoncie Rynku: w chodniku i na rabacie,
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9. Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w zamian za usunięte z terenu miasta drzewa,
10. Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (koszenie trawników, utrzymanie rabat, żywopłotów
oraz drzew), a także dbanie o czystość i porządek na terenie miasta Przeworska.
Wspieranie osób zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym
1.
2.
3.

4.

5.

Działalność statutowa Środowiskowego Domu Samopomocy,
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie,
oferującego bezpłatną pomoc osobom będącym w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i narkotyków,
ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej a także nastolatkom w rozwiązywaniu ich problemów
domowych i rówieśniczych.
Realizacja programu psychoedukacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie ”WSPARCIE”.
Program ten skierowany był do osób dorosłych i realizowany w formie sesji indywidualnych oraz
grupowych. Spotkania odbywały się przez cały rok w dni wyznaczone harmonogramem. Łącznie
przeprowadzono 179 godzin zajęć w których uczestniczyło 30 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
CARITAS w Wysokiej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu, Fundacja Pomocy Młodzieży WZRASTANIE w Lipniku, Uczniowski Klub Sportowy
„JEDYNKA”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, Stowarzyszenie
FUTSAL TEAM w Przeworsku, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „BRATEK”, Centrum Szkolenia
Sportowego Dzieci i Młodzieży „ORZEŁEK”, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2
w Przeworsku, Klub Szachowy GAMBIT Przeworsk, Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA, Uczniowski
Klub Sportowy „ORLIK”, Piłkarska Akademia Umiejętności PERFECT PRZEWORSK, Okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego w Przemyślu Miejskie Koło „JAZ” w Przeworsku, Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej „ORZEŁ” Przeworsk, Klub Pływacki ORLIK Przeworsk, Miejski Klub Sportowy „ORZEŁ”
Przeworsk, Uczniowski Klub Sportowy „Lider” SP 3 Przeworsk, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej Nr 1 „JEDYNKA”, Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „LELIWA”, Przeworski Kluk
Karate Kyokushinkai.

W ramach IV obszaru zrealizowano:
Oferta turystyczna, atrakcje turystyczne, przewodniki
Audycja radiowa „JEDYNE TAKIE MIEJSCE” realizowana w Przeworsku i o Przeworsku przez
dziennikarzy radiowej „Jedynki”,
Rewitalizacja
Działania związane z rewitalizacją opisane zostały w raporcie z realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Generowanie nowych produktów turystycznych identyfikujących miasto.
Projekt „Zapomniane rękodzieło pogranicza” realizowany w partnerstwie z Agencją Rozwoju
Regionalnego w Svidniku (Słowacja). W ramach projektu opracowana została Koncepcja funkcjonowania
Centrum Tkackiego w Przeworsku. W koncepcji zaprezentowano propozycję rozwoju produktu
turystycznego, jakim ma być Centrum Tkackie w Przeworsku. Pomysł opiera się na bogatej historii oraz
zapleczu kulturowym pogranicza polsko – słowackiego i samego miasta Przeworska. Przedstawiona
poniżej koncepcja jest modelem programowym. Oznacza to, że miasto może dostosować go zarówno do
swoich możliwości, jak i potrzeb.
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W czerwcu 2019 r. odbyła się impreza plenerowa pn. „Jarmark rzemiosła”. Podczas wydarzenia grupy
rekonstrukcyjne przedstawiały pokazy dawnego rzemiosła. Na scenie wystąpiły kapele i zespoły folkowe
zaś rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby na stoiskach wystawienniczych.
Organizacja Jarmarku jest jednym z elementów realizacji koncepcji i jest zaczątkiem tworzenia produktu
turystycznego w oparciu o bogatą historię i lokalne zasoby.
Projekt „Zapomniane rękodzieło pogranicza” otrzymał nominację w konkursie na Polsko-Słowackie
wydarzenie roku. Na kilkadziesiąt projektów realizowanych na terenie pogranicza polsko-słowackiego,
podobną nominację otrzymały jeszcze 4 projekty.
Współpraca, partnerstwo, członkostwo
1.

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi oraz członkostwo w organizacjach jest
narzędziem promocji miasta oraz pozwala na pozyskiwanie środków zewnętrznych dedykowanych
wyłącznie dla projektów partnerskich. Współpraca z partnerami zagranicznymi:
1) nawiązanie współpracy z partnerem słowackim – Miastem Dunajska Streda zainicjowanej przez
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Pana Krzysztofa Strzałkę,
2) kontynuacja współpracy z partnerem słowackim – Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku
(Słowacja),
3) kontynuacja współpracy z organizacją pozarządową Svet Mladych n.o. z miasta Giraltovce
(Słowacja).
Współpraca została nawiązana w związku z realizacją projektów transgranicznych w zakresie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz edukacji.

2.

Współpraca z partnerami krajowymi:
1) zawarcie umowy partnerstwa z Powiatem Przeworskiem dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia o
nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”,
2) kontynuacja współpracy w ramach Stowarzyszenia MOF Jarosław-Przeworsk,
3) kontynuacja współpracy w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”,
4) kontynuacja współpracy w ramach Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
5) kontynuacja współpracy partnerskiej z Gminą Błażowa,
6) kontynuacja współpracy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dzięki współpracy pozyskiwane są środki zewnętrzne i realizowane projekty: „Holistyczna rewitalizacja
na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie
Błażowa”, „Zapomniane rękodzieło pogranicza”, „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczokrajobrazowych pogranicza”.

5.2.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej
Przeworsk na lata 2016-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2020 przyjęty
został uchwałą Nr XXVI/194/16 Rady Miasta Przeworska w dniu 23 czerwca 2016 r. W Programie
zdefiniowane zostały 3 cele kierunkowe:
C1 – wzrost liczby miejsc pracy
C2 – poprawa jakości usług dla przedsiębiorców
C3 – rozwój turystyki jako obszaru szczególnego zainteresowania polityki wsparcia przedsiębiorczości.
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W celu realizacji celu kierunkowego nr 1 i 2 podjęte zostały działania zmierzające do zwiększenia liczby
miejsc pracy na terenie miasta Przeworska oraz zmierzające do podniesienia jakości usług dla
przedsiębiorców:
1. Realizacja uchwały NR LIII/461/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Przeworska w ramach
pomocy de minimis mającej na celu umożliwienie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
od nowo wybudowanych budynków i budowli, rozbudowanych budynków lub budowli i nowo
nabytych gruntów, budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Realizacja uchwały jest działaniem zmierzającym do wspomagania przedsiębiorczości, ofertą dla
przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w naszym mieście, tworzyć nowe miejsca pracy i prowadzić
działalność gospodarczą.
W roku 2019 z wnioskiem o zwolnienie z podatku zwrócił się jeden uprawniony podmiot. Na mocy
ww. uchwały została mu udzielona pomoc w wysokości 29 444,00 zł.
2. Promocja oferty inwestycyjnej miasta – oferta inwestycyjna miasta została zamieszczona na stronie
internetowej miasta. Obejmuje obecnie 6 podobszarów o łącznej powierzchni ok. 29 ha. Oferta
zawiera mapy oraz szczegółowe opisy poszczególnych obszarów.
3. Kontynuacja prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Przeworska na podstawie Uchwały nr LIII/456/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca
2018.
4. Kontynuacja prac nad Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
o łącznej powierzchni ok. 116 ha.
5. Zakończenie opracowywanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
o pow. ok. 14 ha położonego przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku.
W celu realizacji celu kierunkowego nr 3 podjęte zostały działania zmierzające do rozwoju turystyki
stanowiącej obszar zainteresowania polityki wsparcia przedsiębiorczości:
1.

Realizacja projektów promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze miasta oraz mających na
celu utworzenie koncepcji wykorzystania potencjału miasta i zwiększenia jego atrakcyjności dla
turystów i inwestorów
1) Projekt „Zapomniane rękodzieło pogranicza” realizowany w partnerstwie z Agencją Rozwoju
Regionalnego w Svidniku na Słowacji.
Projekt jest kolejnym z cyklu projektów mających za zadanie wypracowanie marki miasta
Przeworska oraz umiejscowienia miasta na nowo tworzonym szlaku turystycznym. W ramach
projektu realizowano warsztaty tkackie, filcowania, wyjazdy studyjne w celu pozyskania nowych
doświadczeń i dobrych praktyk oraz zorganizowano Jarmark rzemiosła. Opracowany został
dokument „Koncepcja funkcjonowania Centrum Tkackiego w Przeworsku”, który posłuży do
wykreowania wizerunku marki miasta.
Projekt „Zapomniane rękodzieło pogranicza” otrzymał nominację w konkursie na PolskoSłowackie wydarzenie roku. Na kilkadziesiąt projektów realizowanych na terenie pogranicza
polsko-słowackiego, podobną nominację otrzymały jeszcze 4 projekty.
2) Projekt „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza” realizowany
w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku na Słowacji.
W ramach projektu opracowany został dokument „Analizy potencjału przyrodniczo –
krajobrazowych pogranicza, przygotowano i uruchomiono stronę internetową, opracowano
i wydrukowano folder wizerunkowy, utworzono i wyposażono Izbę przyrodniczą, zorganizowane
zostały zajęcia przyrodnicze dla dzieci i warsztaty stacjonarne dla liderów w izbie przyrodniczej,
zorganizowano warsztaty wyjazdowe, oraz zorganizowano konkurs i konferencję przyrodniczą.
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2.

Podjęcie działań związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych na terenie miasta oraz murów
obronnych. Pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację działań
rewitalizacyjnych w ramach projektu „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław –
Przeworsk” z terminem realizacji do 31.12.2021 r. W 2019 roku wykonano następujące zadania:
a) Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik – zadaszona wiata,
b) Przebudowa i renowacja Oberży: wykonano nawierzchnię tarasu, schody stalowe zewnętrzne
wraz z balustradą, roboty remontowe w świetlicy integracyjnej, wymianę stolarki drzwiowej
zewnętrznej, remont sanitariatów, remont klatki schodowej i korytarzy, elewację – uzupełnienie
tynków.
c) Dostawa wyposażenia do świetlicy integracyjnej w budynku Oberży (szafy, regały, stoły i krzesła,
telewizor, biurko itp.). Sprzęt umożliwi przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 20 osób.

5.3.

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania
miasta Przeworska

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska zostało
uchwalone uchwałą Rady Miasta Przeworska nr LV/354/2002 z dnia 7 października 2002 r. Jest
dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy dla jej
całego obszaru. Studium jest podstawą przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Przeworska (wykonywana ustawowo min. 1 raz w okresie kadencji) dokonana została przez Burmistrza
Miasta Przeworska we wrześniu 2018 r. Na podstawie dokonanej oceny Rada Miasta Przeworska podjęła
w dniu 27 września 2018 r. uchwałę nr LVI/487/18 w sprawie aktualności Studium i planów miejscowych.
W 2019 r. Burmistrz Miasta Przeworska prowadził prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska na podstawie uchwały nr LIII/456/18 Rady Miasta
Przeworska z dnia 28 czerwca 2018. Zmiana Studium obejmuje 2 obszary: Obszar I o pow. ok. 16 ha przy
ul. Gorliczyńskiej oraz Obszar II o pow. ok. 3 ha przy ul. Gorliczyńskiej i Mostowej. Opracowanie zmiany
studium ma na celu umożliwienie przeznaczenia terenu głównie pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, wielorodzinną, usługową i produkcyjną a także określenie zasad jego obsługi w zakresie
komunikacji i infrastruktury technicznej.

5.4.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na terenie Miasta Przeworska aktualnie obowiązuje 43 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego obejmujące ok. 6% powierzchni gminy.
Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie
miasta Przeworska (wykonywana ustawowo min. 1 raz w okresie kadencji) dokonana została przez
Burmistrza Miasta Przeworska we wrześniu 2018r. Na podstawie dokonanej oceny stwierdza się
aktualność 42 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych dla miasta
Przeworska, uchwalonych po dniu 1 stycznia 1995r. Po zapoznaniu się z wynikami tej oceny Rada Miasta
Przeworska podjęła w dniu 27 września 2018r. uchwałę nr LVI/487/18 w sprawie aktualności Studium
i planów miejscowych.
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W 2019 r. Burmistrz Miasta Przeworska zakończył opracowywanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. ok. 14 ha położonego przy ul. Pod Rozborzem
w Przeworsku. Plan ten został uchwalony Uchwałą nr X/102/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia
19 czerwca 2019 r. i obejmuje m. innymi tereny przeznaczone na powiększenie cmentarza komunalnego
przy ul. Pod Rozborzem.
W 2019 r. Burmistrz Miasta Przeworska prowadził prace nad 8 Miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów o łącznej powierzchni ok. 116 ha, w tym: przy ul. Gorliczyńskiej o pow. ok.
12 ha, przy ul. Kopernika o pow. ok. 65 ha, przy ul. Studziańskiej o pow. ok. 0,7 ha, przy ul. Misiągiewicza
o pow. ok. 6 ha, przy ul. Gorliczyńskiej i Mostowej o pow. ok. 3 ha, przy ul. Misiągiewicza i 11 Listopada
o pow. ok. 7,5 ha, dla terenów inwestycyjnych przy ul. Gorliczyńskiej o pow. ok. 16 ha, przy ul. 11 Listopada
(Zmiana MPZP Os. 11 Listopada) o pow. ok. 6 ha.
W 2019 r. Burmistrz Miasta Przeworska wydał:
1) 70 decyzji o warunkach zabudowy, w tym miedzy innymi: 20 decyzji dla zabudowy usługowej,
produkcyjnej, magazynowej i mieszkalno-usługowej, 1 decyzję dla zabudowy wielorodzinnej oraz
44 decyzje dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym dla 81 nowych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych,
2) 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczyły one: sieci energetycznej
(ul. Szkolna, ul. Ogrodowa, ul. Łańcucka, ul. Szpitalna, ul. Gorliczyńska, ul. Mostowa i ul. Łąkowa),
sieci wodociągowej (ul. Wiejska), sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Wiejska i ul. Za Parowozownią),
sieci gazowej (ul. Kąty, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Wiejska), linii kablowej oświetlenia ulicznego
(ul. Ignacego Solarza, ul. Żytnia), budowy dróg: Osiedle Za Szpitalem w m. Przeworsk – rozbudowa
ul. Szpitalnej, przebudowy i rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków, przebudowy stadionu
miejskiego.

5.5.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2016 -2022

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 został przyjęty w roku
2017. Ostatnia zmiana programu nastąpiła w dniu 3 sierpnia 2018 r. – uchwałą nr LIV/467/18. Celem
głównym programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji
poprzez minimalizowanie przyczyn sytuacji kryzysowej.
Cele GPR realizowane są w czterech sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej
i środowiskowej, przy czym trzon programu (zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji oraz wytycznymi)
stanowią działania społeczne (tzw. miękkie), zaś działania inwestycyjne są działaniami „pomocniczymi”
i mogą być realizowane wyłącznie w połączeniu i na potrzeby realizacji działań „miękkich”. Działania
„miękkie” docelowo winny być realizowane w obiektach wybudowanych/zmodernizowanych w wyniku
realizacji działań inwestycyjnych. W programie zaplanowano 5 działań głównych, w tym 1 projekt
inwestycyjny i 4 „miękkie”.
W ramach zaplanowanego w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata
2016-2022 projektu inwestycyjnego „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk”
w 2019 r. podpisana została umowa na dofinansowanie Projektu, z terminem realizacji do 31.12.2021.
W ramach niniejszego projektu Gmina Miejska Przeworsk realizuje 8 zadań, w tym:
Zadanie 1. Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik - zadaszona wiata,
Zadanie 2. Przebudowa i renowacja Oberży,
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Zadanie 3. Dostawa wyposażenia - Świetlica integracyjna – Oberża,
Zadanie 4. Przystosowanie budynku Kilińskiego 25,
Zadanie 5. Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25,
Zadanie 6. Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik: relokacja, kotłownia,
Zadanie 7. Dostawa wyposażenia - Pastewnik warsztaty i integracja,
Zadanie 8. Renowacja elewacji na budynku Oberży.
W 2019 roku wykonano następujące zadania:
1. Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik - zadaszona wiata. Wartość robót
budowlanych - 232 418,00 zł, w tym dofinansowanie 141 718,29 zł.
2. Przebudowa i renowacja Oberży. Wartość robót budowlanych - 338 472,28 zł, w tym dotacja
182 933,32 zł.
3. Dostawa wyposażenia - Świetlica integracyjna – Oberża. Wartość zakupionego wyposażenia to
8 217,00 zł, w tym dofinansowanie 5 010,37 zł.
W ramach realizacji projektu miękkiego „PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób na
obszarze rewitalizacji” w 2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt przeszedł
pozytywnie wszystkie etapy oceny, uplasował się na 3 pozycji spośród wszystkich złożonych wniosków
z wynikiem 31,5 pkt. oraz otrzymał dofinansowanie. Wartość projektu wynosi 454 850,00 zł, w tym
dofinansowanie 432 107,50 zł.
Celem projektu jest poprawa potencjału społecznego i zawodowego, wzrost szans na zatrudnienie oraz
poprawa jakości życia 20 osób z terenu miasta Przeworska, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
rewitalizacji. Przewidziano treningi kompetencji życiowych i społecznych, indywidualne poradnictwo
specjalistyczne – spotkania z psychologiem, coachem i prawnikiem, warsztaty poszukiwania pracy,
pośrednictwo pracy oraz indywidualne szkolenia specjalistyczne i staże zawodowe.
Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku od 01.07.2021 do:
31.12.2022. Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W ramach realizacji projektów miękkich w 2019 r. zostały złożone dwa projekty, które obejmą wsparciem
osoby bezrobotne poszukujące pracy i chcące rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Wartość obu projektów wynosi prawie 4 mln zł, zaś dotacja ponad 3,7 mln zł.
W projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” zaplanowano staże, szkolenia i doradztwo zawodowe, zaś
w projekcie „Rozwiń skrzydła - załóż firmę” przewidziane są szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców
oraz dotacje na założenie działalności gospodarczej.
Projekty zostały złożone w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk, którego
miasto Przeworsk jest członkiem. Projekty przeszły pierwszy etap oceny i czekają na ocenę merytoryczną,
która zakończy się I kwartale 2020 roku.

5.6.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy.
Realizacją części zadań samorządu w zakresie mieszkalnictwa zajmuje się na podstawie umowy
o zarządzanie Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., która administruje
zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Przeworsk, wspólnotami mieszkaniowymi i zasobem
społecznym (własność spółki). Główne kierunki zarządzania określa Wieloletni Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2023.
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Mieszkańcy miasta Przeworska użytkują na podstawie umów najmu 146 lokali komunalnych. Struktura
zasobów według form własności zmienia się każdego roku na rzecz własności osób fizycznych. W roku
2019 Gmina Miejska Przeworsk sprzedała 2 lokale mieszkalne.
W roku 2019 zarządca nieruchomości PTBS Sp. z o.o. wykonał na gminnym zasobie mieszkaniowym prace
remontowe na kwotę 89 858,07 zł.
Stawki bazowe czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w zależności od jego położenia (2 strefy na
terenie miasta) ustala Burmistrz Miasta Przeworska w oparciu o zasady polityki czynszowej określone
w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk. W roku
2019 średni czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wyniósł 3,44 zł.

5.7.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Gmina Miejska Przeworsk posiada 31 lokali użytkowych w tym 5 garaży. Administracje lokalami zlecono
Przeworskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Przeworsku. Czynsz za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu, podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, ustalany jest przez
Burmistrza Miasta Przeworska.

5.8.

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Przeworska
na lata 2016-2018

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018 został przyjęty przez Radę
Miasta Przeworska uchwałą nr XLIX/374/14 z dnia 27 marca 2014 r. Program przestał obowiązywać
z uwagi na upływ okresu czasu na jaki został opracowany. Aktualnie podejmowane są działania mające na
celu opracowanie nowego programu opieki nad zabytkami miasta Przeworska.
Określony w Gminnym programie opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018 cel
strategiczny jakim jest zachowanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika sprzyjającego rozwojowi
gospodarczemu i turystycznemu miasta realizowany jest nadal poprzez następujące działania:
1. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania
– zadania inwestycyjne: w 2019r. wykonany został remont pokrycia dachu na budynku Gruba na
terenie skansenu Pastewnik; wartość inwestycji 77.944,05 zł, dotacja od Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 20.000,00 zł, z dotacji została zwrócona kwota
3.739,84 zł,
2. Zbieranie informacji od właścicieli obiektów zabytkowych na temat prowadzonych remontów:
W 2019 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu wydał wiele decyzji na
prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, dotyczyły one m.in.: budynku Lokomotywowni i Hali
Napraw Wagonów Kolei Wąskotorowej Przeworsk – Dynów przy ul. Lubomirskich 14; budynku
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku, ul. Rynek 1; budynku przy pl. A.
Mickiewicza 7; budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia, ul. Marszałka
Piłsudskiego 8; montażu granitowej tablicy upamiętniającej Braci i Ojców Bernardynów – ofiar
mordów i ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską
Powstańczą Armię na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej oraz powojennej Polski
w latach 1939 – 1947; prac remontowo-budowlanych ogrodzenia zespołu klasztornego OO.
Bernardynów w Przeworsku; przeniesienie budynku mieszkalnego drewnianego położonego przy
ul. Św. Jana 4 w Przeworsku na teren zajazdu „Pastewnik” przy ul. Łańcuckiej w Przeworsku.
3. Współpraca z właścicielami zabytków, w celu zwiększenia ochrony nad zabytkami.
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4.
5.
6.

Prowadzenie i weryfikacja Gminnej ewidencji zabytków miasta Przeworska.
Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych,
Popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego miasta wśród mieszkańców i na zewnątrz.

5.9.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Z uwagi na nieopłacalność usług transportu zbiorowego od 31 marca 2017 r. PGK Sp. z o.o. nie prowadzi
publicznego transportu zbiorowego. Część usług została na podstawie umowy przekazana do PKS S.A.
w Jarosławiu.

5.10.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych

Rada Miasta Przeworska uchwaliła w dniu 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XLVI/405/18 „Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021”, który corocznie
jest korygowany o możliwości techniczne i finansowe wykonania.
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018-2021

Lp.

Nazwa zadania i źródła ich
finansowania

Planowany
koszt realizacji
[zł] netto

Nakłady
Planowane do poniesienia w latach
2018

2019

2020

Sieci i urządzenia wodociągowe
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekt wodociągu łączącego
ul. Krzywą i Słowackiego przejście pod Mleczką
Środki PGK - amortyzacja
Budowa wodociągu łączącego
ul. Krzywą i Słowackiego przejście pod Mleczką Ø 160,
L=250 mb
Środki PGK - amortyzacja
Projekt wymiany wodociągu
tranzytowego ul Tysiąclecia
Środki PGK - amortyzacja

12 000,00

12 000,00

60 000,00

60 000,00

40 000,00

40 000,00

Budowa wodociągu
tranzytowego ul. Tysiąclecia
L=800 mb ɸ225
Środki PGK - amortyzacja

500 000,00

Wymiana wodociągu ul.
Niepodległości Ø160, L=800
mb+przełączenia
Środki PGK - amortyzacja

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

Opracowanie projektowe
budowy studni
wodociągowych nr 8 i 9 wraz z
wodociągiem L=2000mb PE ɸ
160
Środki PGK - amortyzacja
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studnia nr 8

250 000,00
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Budowy studni
wodociągowych nr 8 i 9 wraz z
wodociągiem L=2000mb PE ɸ
160
Środki PGK - amortyzacja
Projekt budowy wodociągu
tranzytowego SUW do ul.
Lubomirskich PKP L=3000mb
PE ɸ 160
Środki PGK -amortyzacja
Budowa wodociągu
tranzytowego SUW do ul.
Lubomirskich PKP L=3000 mb
PE ɸ 160
Środki PGK - amortyzacja
Wymiana wodociągu ul. Kr.
Jadwigi + przełączenia ɸ110
L=500 mb
Środki PGK - amortyzacja
Zakup i wymiana wodomierzy
na granicy legalizacji po
500szt./rok
Środki PGK - amortyzacja
Wyposażenie liczników wody
w nakładki radiowe 200
szt./rok
Środki PGK - amortyzacja
Modernizacja studni nr 2
Środki PGK - amortyzacja

200 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

120 000,00

50 000,00

220 000,00

80 000,00

80 000,00

180 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

120 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

Budowa sieci wodociągowej
ɸ90 L=150 mb. na ul. Dobrej
Środki PGK - amortyzacja

25 000,00

25 000,00

Budowa sieci wodociągowej
ul. Żytnia L=200 mb ɸ 90
Środki PGK - amortyzacja

20 000,00

20 000,00

6 000,00

6 000,00

50 000,00

50 000,00

Projekt budowy sieci
wodociągowej ul. Żytnia
L=450 mb PE ɸ 90
Środki PGK - amortyzacja
Budowa sieci wodociągowej
ul. Żytnia L=450 ɸ 90
Środki PGK - amortyzacja
Projekt budowy sieci
wodociągowej od oczyszczalni
ścieków przejście pod
Mleczką do oś. Korczaka i ul.
Szpitalnej L=1200 mb PE ɸ
110
Środki PGK - amortyzacja
Budowa sieci wodociągowej
od oczyszczalni ścieków
przejście pod Mleczką do oś.
Korczaka i ul. Szpitalnej
L=1200 mb PE ɸ110
Środki PGK - amortyzacja

100 000,00

30 000,00

100 000,00
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20.

21.

22.

23.

Wymiana wodociągu
magistralnego PE ɸ 400
L=850 mb ul. Czarnieckiego
do zbiorników wody na
Aleksandrowie
Środki PGK - amortyzacja
Projekt uzbrojenia Osiedla
Korczaka w instalację wodnokanalizacyjną
Środki Gminy Miejskiej
Przeworsk
Przyłącz elektryczny
zasilający zbiorniki na
Aleksandrowie + projekt
Środki PGK - amortyzacja
Wymiana hydrantów p.poż. 30
szt./rok
Środki Gminy Miejskiej
Przeworsk

680 000,00

680 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

45 000,00

Sieci i urządzenia kanalizacyjne
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

Wykonanie dokumentacji na
budowę sieci kanalizacyjnej
tłocznej ɸ 90 wraz z
przepompowniami ścieków
L=500 mb ul. Za
parowozownią
Środki PGK - amortyzacja
Budowa sieci kanalizacyjne
tłocznej ɸ 90 wraz z
przepompowniami ścieków
L=500 mb ul. Za
parowozownią
Środki PGK - amortyzacja
Budowa sieci kanalizacyjnej
ɸ200 L=150mb na ul. Dobrej
Środki PGK - amortyzacja
Modernizacja przepompowni
ul. Dynowska
Środki PGK - amortyzacja
Wykonanie dokumentacji na
budowę sieci kanalizacyjnej
tłocznej ɸ 90 wraz z
przepompowniami ścieków
L=300 mb na ul. Kasprowicza
(za dawnym Kółkiem Rolnym)
Środki PGK - amortyzacja
Budowa sieci kanalizacyjnej
tłocznej ɸ 90 wraz z
przepompowniami ścieków
L=300 mb. Na ul. Kasprowicza
(za dawnym Kółkiem
Rolniczym)
Środki PGK - amortyzacja
Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Krasickiego ɸ200 L=300
mb
Środki PGK - amortyzacja
Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Czarnieckiego ɸ200 L=200
mb
Środki PGK - amortyzacja

12 000,00

12 000,00

100 000,00

30 000,00

100 000,00

30 000,00

50 000,00

8 000,00

50 000,00

8 000,00

80 000,00

80 000,00

50 000,00

50 000,00

35 000,00

35 000,00
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

Budowa kanalizacji sanitarnej
L=200 mb ɸ200 ul. Żytnia
Środki PGK - amortyzacja
Wykonanie dokumentacji na
budowę odcinka sieci
kanalizacyjnej ɸ200 ul. Żytnia
L=350 mb
Środki PGK - amortyzacja
Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Żytnia ɸ 200 L=350 mb
Środki PGK -amortyzacja
Modernizacja przepompowni
ścieków (4 szt.)
Środki PGK - amortyzacja
Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Jasna, Orląt Lwowskich,
Otwarta c.d. I etap
Środki Gminy Miejskiej
Przeworsk
Przebudowa oraz rozbudowa
komunalnej oczyszczalni
ścieków
Środki:
Dotacja NFOŚIGW
Pożyczka NFOŚIGW

30 000,00

30 000,00

6 000,00

6 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

120 000,00

400 000,00

200 000,00

200 000,00

18 887 374,27

6 117 123,53

7 653 450,14

5 116 800,60

12 119 164,38

4 090 217,98

5 453 623,97

2 575 322,43

6 768 209,89

2 026 905,55

2 199 826,17

2 541 478,17

100 000,00

100 000,00

Inwestycje dodatkowe
38.

Zakup oprogramowania dla
monitoringu + wizualizacji
pracy przepompowni ścieków
Środki PGK - amortyzacja

250 000,00

50 000,00

Wszystkie planowane inwestycje
2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

7 054 123,53

8 783 450,14

6 228 800,60

875 000,00

3 514 000,00

887 000,00

885 000,00

867 000,00

875 000,00

540 000,00

50 000,00

245 000,00

245 000,00

12 119 164,38

4 090 217,98

5 453 623,97

2 575 322,43

6 768 209,89

2 026 905,55

2 199 826,17

2 541 478,17

INWESTYCJE OGÓŁEM
Środki PGK Sp. z o.o. amortyzacja
Środki Gminy Miejskiej
Przeworsk
Dotacja NFOŚIGW
Pożyczka NFOŚIGW

5.11.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Przeworska na lata 2016-2022 został przyjęty Uchwałą
Nr XXXIII/280/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. PGN zgodny jest z Narodowym
Programem Gospodarki Niskoemisyjnej.
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PGN dla miasta Przeworska jest dokumentem strategicznym, w którym zawarte są zadania dotyczące
gospodarki niskoemisyjnej w gminie. PGN ma charakter strategiczny, gdyż dotyczy całej gminy jest
długoterminowy skoncentrowany jest na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele zawarte
w przedmiotowym programie związane są przede wszystkim z ochroną środowiska, zaś w mniejszym
stopniu z bezpieczeństwem energetycznym.
Do głównych celów PGN należy:
1. Wzrost efektywności energetycznej,
2. Spadek emisji dwutlenku węgla,
3. Wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).
Powyższe cele będą realizowane przez cele szczegółowe w ramach, których wyznaczono następujące
wartości dla roku 2020, ograniczenie zużycia energii finalnej na terenie miasta o 5 475,45 MWh/rok
(1,81% obecnego zużycia energii): ograniczenie emisji CO2 o 2 513,55 Mg/rok (zmniejszenie 2,75%
w stosunku do roku bazowego), zużycie energii pochodzącej z OZE wzrośnie o 2 502,77 MWH/rok
(tj. o 0,84% energii finalnej w mieście), poprzez realizację działań osiągnie się redukcję emisji
benzo(a)pirenu o 3,6688 kg/rok oraz pyłu PM10 o 5,6393 Mg/rok.
W 2019 roku zrealizowano następujące zadania:
1. Przeprowadzono kontrolę spalania odpadów w budynkach mieszkalnych na terenie miasta,
skontrolowano 180 nieruchomości. Kontrole przeprowadzono na podstawie obserwacji
strażników miejskich oraz zgłoszonych interwencji. Z każdej kontroli został sporządzony
protokół podpisanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. W 2019 roku odnotowano
również 13 pouczeń oraz nałożono 2 mandaty karne za spalanie odpadów na powierzchni ziemi.
2. Wykonano modernizację dróg na terenie miasta: os. Józefa Poniatowskiego - boczna, Kwietna,
gen. Władysława Sikorskiego - boczna, Gorliczyńska boczna, Szkolna – koło kościoła, Urocza,
Kręta, Żurawia – 1 etap, os. Jozefa Benbenka, Dynowska, Klonowa – 1 etap, Rynek - północna
pierzeja, droga do Winnic – 1 etap, Wiejska boczna. Łączna długość zmodernizowanych dróg
wyniosła: 2 360 mb.
3. Dokonano czyszczenia ulic na mokro na terenie miasta Przeworska w okresie wiosna-jesień.
4. Na terenie miasta kontynuowano proces nasadzeń drzew i krzewów. Nasadzono 50 lip
drobnolistnych w ramach zadania: „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę
bioróżnorodności w województwie podkarpackim” organizowanym przez Departament
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego.
5. Przeprowadzono termomodernizację (docieplenie ścian, wymiana okien drzwi) w budynkach
mieszkalnych z środków własnych mieszkańców.
6. Zamontowano oświetlenia LED w nowych źródłach światła w ilości 4 szt. nowo dobudowanych
słupach oświetleniowych

5.12.

Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2022 - 2025

Dokument „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018-2021
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025” opracowany został w związku z obowiązkiem
nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art.
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17 ustawy Prawo ochrony środowiska organ gminy sporządza program ochrony środowiska, a co 2 lata
opracowuje się raporty z wykonania niniejszych programów.
W wyniku zmian w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, politykę ekologiczną państwa, zgodnie,
z którą opracowywane były programy ochrony środowiska, zastąpiono polityką ochrony środowiska,
która m.in. winna być prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ust. 1. ustawy polityka ochrony środowiska jest prowadzona na
podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.).
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018-2021 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2022 – 2025 został uchwalony Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miasta Przeworska
z dnia 20 grudnia 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 399).
Przedmiotowy dokument opracowany dla Gminy Miejskiej Przeworsk uwzględnia w szczególności: cele
ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań pro- ekologicznych oraz środki
niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Program podejmuje, więc zagadnienia ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz
poprawy, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane
w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, tj. przyroda i krajobraz, lasy, gleba, kopaliny
i wody podziemne, wody powierzchniowe, powietrze oraz odpady stałe i ciekłe, hałas, pola
elektromagnetyczne, chemikalia i awarie. Ponadto zdefiniowano zagrożenia i problemy w poszczególnych
obszarach interwencji, wykonano analizę SWOT, wyznaczono cele, zadania i priorytety ekologiczne,
kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska, a także opracowano harmonogram
finansowo – rzeczowy. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018-2021
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025” składa się z dwóch części, pierwszej opisującej stan
aktualny środowiska oraz drugiej strategicznej.
Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym
w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony
środowiska.
Najważniejszymi kwestiami dla Gminy Miejskiej Przeworsk wynikającymi z analizy stanu i zagrożeń
środowiska oraz obszarów stwarzających nadal problemy są inwestycje i czynności administracyjnoorganizacyjne w zakresie:
1) rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu poprawy jakości wód
płynących,
2) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków RLM 78000,
3) wymiany źródeł ogrzewania, wprowadzanie energii odnawialnej, modernizacji systemu
komunikacyjnego w celu poprawy, jakości powietrza i poprawy stanu w całej strefie,
4) modernizacji oraz budowa ciągów komunikacyjnych i lokowania działalności gospodarczej
we właściwym miejscach w celu ochrony mieszkańców przed ponadnormatywną emisją hałasu,
5) rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w związku z ciągłym
dostosowywaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do
warunków lokalnych.
W Programie wyznaczono obszary interwencji, a w ich ramach działania, jakie należy podjąć w zakresie
ochrony środowiska na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk. Zadania zostały wyznaczone na podstawie
analizy stanu środowiska przyrodniczego i przewidywanych kierunków rozwoju miasta Przeworska.
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1.

Poprawa, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przez powodzią. Zrównoważona
gospodarka wodno-ściekowa prowadzona była przez spółkę miejską Przeworską Gospodarkę
Komunalnej Sp. z o. o. Inwestycje wykonane w roku 2019 (nie wszystkie ujęte w „Wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”):
1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni wodociągowej S8 wraz z wodociągiem
L=360 mb ø110 PE.
2) Zakup i wymiana wodomierzy na granicy legalizacji.
3) Wyposażenie części liczników wody w nakładki radiowe 200 szt.
4) Budowa sieci wodociągowej ul. Żytnia, ø90, L=200 mb.
5) Budowa sieci wodociągowej ul. Żytnia ø90, L=450 mb.
6) Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza elektrycznego zasilającego zbiorniki wody na
Aleksandrowie.
7) Budowa przyłącza elektrycznego zasilającego zbiorniki wody na Aleksandrowie.
8) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej tłocznej ø90 wraz
z przepompowniami ścieków L=500 mb., przy ul. Za Parowozownią.
9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Krasickiego ø200, L=300 mb.
10) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Żytniej ø200, L=200 mb.
11) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Żytniej ø200, L=350 mb.
12) Zakup oprogramowania do monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków.
13) Budowa sieci wodociągowej ø90, L= 150 mb., na ul. Węgierskiej.
14) Modernizacja odcinka sieci kanalizacji ø200 na ul. Tysiąclecia.

2.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. W ramach umowy o świadczenie usług
komunalnych na terenie miasta Przeworska zawartą na rok 2019 r. pomiędzy Gminą Miejską
Przeworsk, a Przeworską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. realizowano działania w zakresie:
1) urządzania i utrzymywania miejskich terenów zielonych,
2) utrzymywania zadrzewień i zakrzewień przydrożnych przy drogach miejskich,

Ponad to przeprowadzono wykraczającą poza standardowe czynności edukację ekologiczną dla uczniów
szkół podstawowych oraz Międzynarodową Otwartą Konferencję Przyrodniczą w ramach mikroprojektu
pn.: „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” (projekt Interreg wdrażany od
sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r., wartość projektu: 58 819,83 €, wkład własny Gminy Miejskiej
Przeworsk 10 % : 5881,99 €).

W ramach ww. Mikroprojektu wykonano w 2019 r. następujące zadania:
1. WYPOSAŻENIE IZBY PRZYRODNICZEJ PRZY UL. MISIĄGIEWICZA W PRZEWORSKU
W ramach projektu utworzono Izbę Przyrodniczą w budynku szkoły przy ul. Misiągiewicza 10 (sala nr 9)
do przeprowadzenia w niej działań edukacyjnych i pokazowych. Wyposażenie Izby Przyrodniczej
zakupione w ramach projektu:
1) Tablice edukacyjne w formacie 100×75 cm o tematyce przyrodniczej – 21 szt. oraz mapa
przewodnia „Przyroda pogranicza” z obszarem wsparcia – 1 tablica 100×75 cm,
2) Ścianki ekspozycyjne – 6 szt. Każda ścianka jest dwustronna, aluminiowa i składa się z 3 części (3x
A0),
3) 20 fragmentów pni drzew iglastych i liściastych występujących na terenie pogranicza wraz z opisem
drzew,
4) Gry edukacyjne w formie labiryntów wiedzy3 szt. o tematyce: Jaki to ptak? Znajdź mój dom i Skutki
zanieczyszczenia powietrza.
5) Interaktywne tablice śpiewające– 2 szt. o tematyce ornitologicznej – „Ptasie radio” – z odgłosami
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ptaków i o tematyce faunistycznej – „Echa leśne” z odgłosami ssaków leśnych.
6) Płyty DVD z odgłosami przyrody (m. in. do rozpoznawania ptaków pogranicza),filmami
edukacyjnymi o przyrodzie pogranicza – 20 szt.
7) 5 zestawów tablic edukacyjnych (każdy zestaw składa się z 15 tablic na nośniku PCV o grubości
3 mm i wymiarach 42×30 cm). Każdy zestaw zawiera inną tematykę, tj.: drzewa, ssaki, ptaki, płazy
i gady oraz owady.
8) Gry edukacyjne wielkogabarytowe– 2 szt. „Gra o miodek”, „Ośmiornica” do wykorzystania
w terenie lub w dużej sali (rozkładane na podłodze) – średnica gry ok. 9 m.
9) Koło wiedzy/„koło fortuny” przyrodniczej – interaktywna gra o wyglądzie drzewa.
10) Sprzęt multimedialny– laptop i stolik, projektor mobilny, ekran mobilny, nagłośnienie przenośne
(2 statywy, 2 kolumny itp.)
2. WARSZTATY STACJONARNE
W dniach 10-11 czerwca 2019 r. odbyły się warsztaty w nowo powstałej Izbie Przyrodniczej – obejmujące
działania edukacyjne i pokazowe. 10 czerwca przeprowadzono warsztaty dla 5 klas, w tym dla klasy
specjalnej (integracyjnej). W dniu 11 czerwca 2019 r. eksperci przyrodnicy – Agnieszka i Damian Nowak
prowadzili warsztaty dla liderów (z Polski i Słowacji), którzy samodzielnie będą mogli prowadzić lekcje
przyrodnicze dla dzieci i młodzieży oraz zainteresowanych osób.
3. MIĘDZYNARODOWA OTWARTA KONFERENCJA PRZYRODNICZA
12 czerwca 2019 r. odbyła się międzynarodowa otwarta Konferencja Przyrodnicza realizowana w ramach
projektu w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku. Uczestniczyło w niej ok. 1000 osób, w tym
zaproszenie goście z instytucji związanych z przyrodą, uczestnicy pleneru oraz podopieczni przedszkoli,
uczniowie szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Szczegółowy program konferencji znajduje się
na stronie internetowej projektu: www.przyrodapogranicza.pl
Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs „Pomagam przyrodzie” na karmnik i domek dla owadów.
4. WARSZTATY WYJAZDOWE
W dniach 17-18 czerwca 2019 r. zorganizowano warsztaty wyjazdowe szkolące liderów. Celem
warsztatów było zainteresowanie uczestników tematyką przyrodniczą na terenach atrakcyjnych
krajobrazowo. Grupa uczyła się w terenie rozpoznawania gatunków roślin oraz wybranych zbiorowisk
roślinnych oraz zwierząt, które spotkała na drodze.
W zakresie obszaru racjonalna gospodarka odpadami w 2019 roku nie dokonywano na terenach
prywatnych likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów. Na bieżąco dokonywano usuwania gromadzonych
odpadów komunalnych na terenach należących do Gminy Miejskiej Przeworsk. W 2019 roku na terenie
30 nieruchomości przeprowadzono unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Długość sieci na terenie miasta Przeworska to około 96,6 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej (91,9 km)
i ogólnospławnej (4,7 km). Sieć kanalizacyjna zbudowana jest z rurociągów betonowych i PCV obejmuje
średnice kolektorów grawitacyjnych od ø 160 do ø 800 i kolektorów tłocznych od ø 63 do ø 160. Ilość
stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnych w 2019 r. wyniosła 14 140 tj. 93 % ogółu
mieszkańców. Ilość ścieków powstających w mieście w ramach aglomeracji Przeworsk wyniosła 807, 5
tys. m3/rok . W 2019 roku na terenie miasta wymieniono 726 wodomierzy.
Na terenie miasta Przeworska niewielka część gospodarstw domowych nie jest podłączona do sieci
kanalizacji sanitarnej. Gmina jest zobowiązana prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dzień 31.12. 2019 r. było zarejestrowanych 104 szt. zbiorników
bezodpływowych, 4 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jedna stacja zlewna. Problem dla
Gminy Miejskiej Przeworsk są gospodarstwa domowe opuszczone, pustostany oraz zamieszkałe przez
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osoby samotne, które nie posiadają środków finansowych na podłączenie się do istniejącej w terenie sieci
kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1396 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy co 2 lata sporządza raport z programu ochrony środowiska.
Burmistrz Miasta Przeworska przedłożył w grudniu 2018 r. Radzie Miasta Przeworska Raport z realizacji
programu ochrony środowiska pn.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2013
z uwzględnieniem lat 2014-2017 dla Miasta Przeworsk”. Przedmiotowy dokument został przyjęty
uchwałą Nr III/35/2018 Rady Miasta Przeworska dnia 20 grudnia 2018 r.
Analizując stan środowiska w mieście Przeworsku na przestrzeni 2010 do 2018 roku można stwierdzić,
że nastąpiła jego znacząca poprawa. Priorytetem Gminy Miejskiej Przeworsk w zakresie ochrony
środowiska były następujące cele:
1) środowisko dla zdrowia - dalsza poprawa, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
2) wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej
społeczeństwa,
3) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

5.13.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Przeworska na lata 2017-2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032
przyjęto Uchwałą Nr XLIII/373/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 roku. Opracowanie
dokumentu związane było z realizacją zadań określonych w Uchwale Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia
14 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032 zmienionego Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 10 marca 2010 r.
Na terenie miasta zostało zidentyfikowanych 476 obiektów mieszkalnych, gospodarczych,
przemysłowych, użyteczności-publicznej i innych, w których wykorzystywane są płyty azbestowocementowe, jako pokrycia dachowe, składy oraz elementy konstrukcyjne obiektów z czego 62,82%
stanowią budynki gospodarcze, 22,27% mieszkalne, 10,29% to inne obiekty, 3,99% azbestu jest
składowane, 0,42% to budynki użyteczności publicznej. 0,21% spośród zinwentaryzowanych budynków
pełni funkcje przemysłowe.
Podstawowym celem Programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Przeworska, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków
działania azbestu. Program zakłada realizację następujących zadań:
1. Oczyszczenie terenu miasta Przeworska z wyrobów zawierających azbest;
2. Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców spowodowanych kontaktem
z włóknami azbestu;
3. Sukcesywną likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko;
4. Stworzenie optymalnych warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest;
5. Finansową pomoc mieszkańcom w realizacji usuwania wyrobów zawierające azbest w sposób zgodny
z przepisami prawa.
W 2019 roku z 30 nieruchomości na terenie miasta Przeworska zostało odebranych oraz przekazanych
do unieszkodliwienia 54,98 Mg odpadów azbestowych, w dwóch turach:
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-

w pierwszej zebrano 26,45 Mg z 14 posesji,
w drugiej zebrano 28,534 Mg z 16 posesji.

Zadanie realizowano w dwóch turach:
1. Pierwsza w całości ze środków finansowych Gminy Miejskiej Przeworsk. Całkowity koszt
zadania: 7141,50 zł.
2. Druga tura finansowana była z:
- Środków NFOŚiGW – dotacja – 2 600,00 zł
- Środków WFOŚiGW – dotacja – 1 820,00 zł
- Środków własnych 3 284,18 zł
Koszt całkowity zadania: 7 704,18 zł
Łączny koszt w 2019 roku poniesiony na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Przeworska wynosi: 14845,68 zł.
Dzięki temu wstrzymano szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz częściowo zmniejszono negatywne
skutki zdrowotne powodowane obecnością płyt azbestowych znajdujących się na dachach czy
składowanych na posesjach.
Gmina Miejska Przeworsk usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska
prowadzi sukcesywnie od 2011 roku.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8 209,98 11 757,88 12 724,84

2 691,39

6 643,64

2 852,97

2 324,88

9 045,18

5 498,72

15,1

73,057

44,332

15,230

42,400

45,705

-

29 252,10 15 272,71 4 524,72

Środki
własne w zł

2011

Zutylizowan
y azbest w
Mg

NFOŚiGW
WFOŚIGW w
zł

Wkład
w latach

Nakłady finansowe i ilość zutylizowanego azbestu z terenu miasta Przeworska w latach 2011-2019.

2018

2019

Razem

-

-

81 742,23

6 343,53 11 452,32 11 452,32

55,880

21,208

21,208

46852,63

312,912

Na terenie miasta Przeworska na koniec 2019 roku w dalszym ciągu zalega 543.610,12 Mg wyrobów
zawierających azbest, zlokalizowanych na 451 budynkach i obiektach.

5.14.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Stworzony w Gminie Miejskiej Przeworsk system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje
ściśle w oparciu o zasady określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz zasadach określonych w uchwałach Rady
Miasta Przeworska, które na bieżąco w zależności od potrzeb są aktualizowane.
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Liczba osób na nieruchomościach zamieszkałych objętych systemem, na podstawie danych ze złożonych
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień
31 grudnia 2019 r. wyniosła 12 406. Liczba mieszkańców zarejestrowanych w systemie opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiega od ilości osób zameldowanych o 2967 osób.
Bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby mieszkańców w systemie mają: wyjazdy w celach
zarobkowych, wyjazdy w celu kontynuowania nauki, zgony mieszkańców, zaniżanie ilości osób
przebywających na nieruchomościach.
W 2019 roku przeprowadzono 79 kontroli wyjaśniających ilość osób zamieszkujących na
nieruchomościach poprzez wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie zamieszka niania na nieruchomości
nowych lokatorów czy nowonarodzonych dzieci. W wyniku kontroli zostało złożonych 55 korekt
deklaracji, w wyniku czego do systemu włączono 86 osób.
W 2019 roku z terenu miasta zebrano 4557 Mg odpadów zmieszanych. W tabeli przedstawiono ilości
odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w porównaniu do lat ubiegłych. Cieszy fakt, że ilość tych
odpadów w stosunku do roku ubiegłego zmalała o ponad 200 Mg, liczymy, ze prawdopodobnie przełożyło
się na selektywną zbiórkę, czyli większa świadomość ekologiczną mieszkańców.

Informacja na temat ilości odpadów segregowanych – w związku z ustawowym przedłużeniem terminu
przekazywania sprawozdania za rok 2019 przez podmioty odbierające odpady z terenu danej gminy
z 31 stycznia 2020 roku na 30 czerwca 2020 roku Gmina Miejska Przeworsk nie posiada danych
dotyczących ilości zebranych na terenie miasta odpadów segregowanych z podziałem na poszczególne
frakcje.
W 2019 roku zbiórka przeterminowanych leków nadal była kontynuowana. W ramach akcji mieszkańcy
mogli bezpłatnie oddawać przeterminowane lub bezużyteczne leki do aptek na terenie miasta
Przeworska. Brak danych o ilości zebranych przeterminowanych leków.
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Na terenie miasta prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Pojemniki ustawione są w budynkach: urzędu
miasta, P.G.K sp. z o. o. oraz na terenie jednostek oświatowych.
Zużyte baterie i akumulatory bezpłatnie odbiera firma „Reba” Organizacja Odzysku S.A.
wyspecjalizowana w tworzeniu tego typu systemów zbiórki. Ponadto zużyte baterie i akumulatory
zbierane były nieodpłatnie także w systemie kwartalnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości.
Można je również samodzielnie dostarczyć do PSZOK.
Przy zakupie nowego sprzętu RTV/AGD mieszkańcy posiadają możliwość oddania zbędnego sprzętu
bezpośrednio w sklepie w którym go kupują. Ponadto kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
nieodpłatnie odbierany jest przez gminę z nieruchomości, podczas kwartalnej zbiórki odpadów
komunalnych. Zużyty sprzęt przyjmowany jest także bezpłatnie w PSZOK. Brak danych o ilości zebranych
w 2019 roku odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych wyposażeni zostali na podstawie zawartej umowy użyczenia
w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych). W 2019 roku wyposażono 122
właścicieli nieruchomości w pojemniki o pojemności 120 litrów.
W ramach umowy z Wykonawcą na terenie miasta Przeworska prowadzony był Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Przeworsku przy ul. Głębokiej 5. W PSZOK
przyjmowane są bezpłatnie w każdej ilości, selektywnie zebrane odpady komunalne, odpady
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, powstające na nieruchomościach na których zamieszkują
mieszkańcy a w szczególności:
1) odpady ulegające biodegradacji (m. in.: trawa, liście, chwasty, zwiędłe rośliny, odpady ze ścinki
drzew oraz krzewów, drobne gałęzie)- przywożone we własnych workach lub luzem,
2) przeterminowane leki,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) żarówki i świetlówki,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) drewniana stolarka budowlana i okienna,
8) opakowania z papieru i tektury,
9) opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu,
10) opakowania wielomateriałowe,
11) odpady z papieru i tektury,
12) odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
13) złom,
14) zużyte opony (bez felg),
15) drewno,
16) odpady z tworzyw sztucznych,
17) odzież i tekstylia,
18) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m. in.: zużyte oleje,
smary,
19) rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe, tonery, środki ochrony roślin,
gaśnice,
20) środki do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin,
21) gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe, remontowe i inne niż niebezpieczne (niezawierające
azbestu),
22) odpady niebezpieczne: smoła, wełna mineralna, lepik i opakowania zawierające ich resztki.
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W PSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne, odpady selektywnie zebrane
zanieczyszczone innymi odpadami, odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż
wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej z terenu miasta Przeworska.
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych w PSZOK w 2019 r. na dzień sporządzania raportu nie były
udostępnione z uwagi na przesunięcie ustawowo terminu przekazania przez podmiot obsługujący.
Wysokość stawek opłat w 2019 roku w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniła się i wynosiła:
1) 13,50 zł miesięcznie/osobę w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów,
2) 22,00 zł miesięcznie/osobę w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wysokość opłaty
była ustalana w zależności od liczby i pojemności zadeklarowanych pojemników.
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku,
stosowano zryczałtowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wysokość stawek została przyjęta na poziomie, który pozwala na pokrycie wydatków Gminy Miejskiej
Przeworsk na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpływy z tytułu
pobranych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 3 222 004,53 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w 2019 roku wyniosły 3 213 295,22
zł.
Priorytetowym zadaniem na lata następne jest kontynuowanie akcji uświadamiania mieszkańców
w zakresie poprawnego gospodarowania odpadami komunalnymi, w celu ograniczenie ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz prawidłowego ich sortowania.
Wprowadzone zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta
Przeworska doprowadziły do:
1) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” w ok. 98%
nieruchomościach zamieszkałych,
2) zmniejszenia odpadów komunalnych kierowanych do składowania,
3) zmniejszenia nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk”.
Utworzony na terenie miasta PSZOK służy mieszkańcom, którzy mogą pozbyć się zbędnych odpadów
zalegających na nieruchomościach. Ponadto działalność punktu zwiększa świadomość ekologiczną
mieszkańców i prowadzi do skutecznej segregacji odpadów.
W celu spełnienia wymogów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania, niezbędnym jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym
odpadów zielonych i przekazywanie ich do miejsc odzysku oraz zagospodarowania odpadów zielonych we
własnym zakresie, miedzy innymi poprzez przydomowe kompostownie.

5.15.

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

Rok 2019 był trzecim rokiem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 –
2023 dla miasta Przeworska. Z analizy osiągniętych w latach 2018 i 2019 wartości wskaźników
wykazanych
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w raportach rocznych wynika, że w ramach każdego celu strategicznego podejmowane były zaplanowane
działania i przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów zawartych w Strategii.
W wyniku podejmowanych działań w ramach poszczególnych celów operacyjnych na terenie miasta
Przeworska przez rożne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe ponownie najskuteczniej
realizowanymi przedsięwzięciami okazały się być podejmowane działania w obszarze Rodzina, które były
najlepiej wykonywanymi spośród wszystkich zaplanowanych działań i dotyczyły wsparcia rodziny
w mieście Przeworsku poprzez sprawną realizację programu 500+, programu 300+ i programu dobry
Start, przyznawanie zasiłków rodzinnych, współpracę instytucji publicznych i organizacji pozarządowych,
organizację imprez, festynów, pikników, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i ich
rodzin, realizowanych w ramach celów operacyjnych : cel operacyjny „Wsparcie rozwoju mieszkalnictwa
i tworzenie dogodnych warunków życia dla rodzin”, cel operacyjny „Pomoc w zagospodarowaniu czasu
wolnego dzieci i młodzieży” , cel operacyjny „Wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich
podstawowych funkcji”.
Realizowane były działania w obszarze Bezrobocie i ubóstwo, gdzie sprawnie realizowano prowadzenie
pracy socjalnej z bezrobotnymi, podejmowano działania w celu zmniejszenia zagrożenia ubóstwem
poprzez świadczenia rzeczowe i finansowe min. obejmowanie pomocą socjalną rodzin potrzebujących
pomocy przyznając zasiłki stałe, okresowe i celowe, posiłki, żywność. Pracownicy socjalni sprawnie
współpracowali z policją, szkołami, PCPR w Przeworsku, kuratorami sądowymi i społecznymi,
z pielęgniarkami środowiskowymi oraz Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Przeworsku w wydawaniu skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Realizowano programy
wspierające osoby i rodziny dotknięte ubóstwem takie jak „Przeworszczanie dla Przeworszczan”, „Podziel
się cukierkiem”, „Trening sanitarno-higieniczny”, „Trening ekonomiczno- budżetowy”, Mikołaj przychodzi
do każdego” w ramach celu operacyjnego „Budowa spójnego systemu wsparcia bezrobotnych
i znajdujących się w ubóstwie mieszkańców”.
Realizowano pośrednictwo pracy w zakresie pozyskiwania i upowszechniania ofert pracy, świadczono
usługi EURES, realizowano poradnictwo zawodowe i informację zawodową , finansowano zatrudnienie
w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, organizowano staże,
refundowano koszty tworzenia i wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, organizowano
i finansowano szkolenia, kursy i studia dla bezrobotnych w ramach celu operacyjnego „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych”.
Realizowane były działania w obszarze Uzależnienie od alkoholu i obszarze Przemoc domowa, gdzie
realizowano min. funkcjonowanie miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień
i Ofiar Przemocy w Rodzinie w postaci porad na dyżurach przez specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, pedagoga, kuratora sądowego, prawnika w celu operacyjnym „Wsparcie osób
uzależnionych od alkoholu”, działania w celu operacyjnym „Wsparcie rodzin alkoholików” i w celu
operacyjnym „Profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi”.
W obszarze Przemoc domowa realizowano działania poprzez funkcjonowanie grup roboczych
i objęcie wsparciem rodzin potrzebujących w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, przeprowadzono szkolenie w doskonaleniu warsztatu pracy kadry zajmującej się
przeciwdziałaniem przemocy domowej realizowane w ramach celu operacyjnego „Zapewnienie
kompleksowego i profesjonalnego wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc”.
Realizacja działania objęcia ofiar i osób zagrożonych przemocą wsparciem psychologicznym przez
udzielanie porad i terapii w Punkcie Interwencji Kryzysowej i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
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w Przeworsku w ramach celu operacyjnego „Udostępnienie specjalistycznej pomocy psychologicznej
i prawnej ofiarom oraz sprawcom przemocy w rodzinie”.
Realizacja działań i programów profilaktycznych dotyczących przemocy domowej wśród dzieci
i młodzieży szkolnej w szkołach podstawowych i zawodowych oraz inicjowano akcje informacyjne
i kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szkołach podstawowych
i gimnazjum w ramach celu operacyjnego „Zwiększenie świadomości społecznej z zakresu przemocy
domowej”.
W obszarze Starość, choroba, niepełnosprawność realizowano działania wsparcia finansowego
i rzeczowego seniorom, osobom chorym i niepełnosprawnym w przyznawaniu zasiłków stałych,
okresowych i celowych, posiłków, żywności, pomocy rzeczowej, zapewniono usługi opiekuńcze
i całodobową opiekę w domu pomocy społecznej, organizowano Impreza, spotkania integracyjne
w szkołach i przedszkolach, Środowiskowym Domu Samopomocy i Muzeum w Przeworsku, realizowane
w ramach celu operacyjnego „Zabezpieczenie podstawowych potrzeb seniorów, osób niepełnosprawnych
i przewlekle chorych.”
Realizowano działania związane z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
w miejskiej wypożyczalni, prowadzono rehabilitację, terapię społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, oraz utworzono Dzienny Dom Seniora „Senior +”
w ramach celu operacyjnego „Rozwój infrastruktury przeznaczonej dla osób w podeszłym wieku, chorym
i niepełnosprawnym”.
Realizowano działania w zakresie organizacji i wspierania akcji promujących zdrowie i podejmowano
działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i zmiany stylu życia organizując pikniki rodzinne, festyny
parafialne, wykłady, spotkania z młodzieżą w szpitalu i szkołach w Przeworsku w ramach celu
operacyjnego” Zwiększenie świadomości na temat stanu zdrowia oraz prowadzenia zdrowego stylu życia”.
Nadmienić należy, że realizowane programy: Miejski Program Wspierania Rodziny , Miejski Program
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wpisują się w realizację zadań określonych
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Przeworsku.
W przeciągu pierwszych trzech lat realizacji Strategii, konsekwentnie są wdrażane działania przewidziane
na jej poziomie operacyjnym, które doprowadziły do poprawy funkcjonowania rodzin, ograniczenia
zjawiska bezrobocia, sprzyjają zmniejszeniu zjawiska wykluczenia społecznego oraz zrównują szanse
osób niepełnosprawnych. Systematyczne wdrażanie i realizowanie działań w ramach strategii należy
uznać za dobre i przynoszące oczekiwane rezultaty. Działania te będą kontynuowane w kolejnych latach
zgodnie z założeniami Strategii.

5.16.

Program wspierania rodziny w mieście Przeworsk na lata 2017-2019

Rok 2019 był trzecim rokiem realizacji Programu Wspierania Rodziny w mieście Przeworsk przyjętego na
lata 2017-2019. Jego celem strategicznym było: tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji
rodziny oraz usprawnienie jej funkcjonowania. Program ten był realizowany na wielu płaszczyznach.
Na podstawie rocznych sprawozdań z jego realizacji przekazanych przez podmioty działające w obszarze
wspierania rodziny, dokonano analizy i oceny stopnia realizacji zakładanych celów.
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Na zadawalającym poziomie realizowane były działania w zakresie wspierania rodziny w wychowywaniu
dziecka, pełnienia funkcji opiekuńczej i wychowawczej oraz promowania wartości rodziny. Promowano
rodzinną integrację w celu wzmocnienia roli funkcji rodziny. Dążąc do tego celu liczne podmioty na
naszym terenie organizowały całoroczne różne imprezy, były to między innymi festyny, pikniki, odbywały
się koncerty kolęd, dzień Babci i Dziadka, dzień Mamy i Taty, imprezy podróżnicze, kulinarne, warsztaty
plastyczne, jak również Powiatowe Święto Chleba, Wigilia Miejska i liczne wigilie klasowe. Organizowano
również akcje charytatywne (min. świąteczna paczka; szlachetna paczka; kiermasz; zbiórka nakrętek,
makulatury; akcja „podziel się cukierkiem’, zbiórka dla dzieci z hospicjum w Rzeszowie). W lokalnych
placówkach oświatowych do edukacji zarówno przedszkolnej i szkolnej włączano treści promujące
wartości rodziny.
Zapewniano pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży min. dzięki świetlicom
funkcjonującym na terenie miasta zarówno tym szkolnym jak i świetlicy pozaszkolnej ,, Wzrastanie”.
Lokalne szkoły całorocznie organizowały różne wycieczki, w okresie ferii zimowych zorganizowane
zostało zimowisko, a w okresie wakacyjnym - półkolonia letnia. Ponadto odbywały się zajęcia
pozalekcyjne, konkursy, kółka zainteresowań. Promowano również formy aktywnego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży poprzez rozwój oferty zajęć sportowych, kulturalnych i artystycznych. Instytucje
z terenu naszego miasta oferowały różnorodne zajęcia które integrowały rodziny, a umacniając więzi
rodzinne pośrednio przyczyniały się do zapobiegania występowania patologii społecznych. W ramach
inicjowania i wspierania działań mających na celu przepływy międzypokoleniowe; działań sprzyjających
umacnianiu więzi rodzinnych odbywały się imprezy okolicznościowe m. in. pikniki rodzinne, dni otwarte
szkoły, dzień Babci i Dziadka, święto szkoły, wspólne wyjścia do kina, do Sali Zabaw „Bajlandia”.
Organizowano spotkania z zapraszanymi, ciekawymi osobami; wakacyjne oazy dla dzieci i młodzieży;
rekolekcje dla ministrantów; zajęcia teatralne, kulinarne.
Dużą wagę przywiązywano również do popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poprzez
organizację spotkań motywujących do czytania książek oraz obrony czytelnictwa. Jak wynika
z analizy danych realizowane były także działania w celu wsparcia osób przewlekle chorych, osób
z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie i ich rodzin w tym: usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi psychiatryczne. Pomoc w tym zakresie świadczyły: Środowiskowy Dom Samopomocy
w Przeworsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Parafia oo. Bernardynów pw. Św. Barbary w Przeworsku. Kolejnymi działaniami zmierzającymi do
wspierania rodziny w wychowaniu dziecka było wdrażanie ( głównie przez lokalne placówki oświatowe
oraz policję) programów wychowawczych, profilaktycznych; przeprowadzanie pedagogizacji rodziców
oraz organizowanie dla nich warsztatów , porad, szkoleń, prelekcji. Ponadto lokalne przedszkola, szkoły
podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obejmowały swym
wsparciem dzieci ze specjalnymi wymaganiami. Do głównych form wsparcia należały: nauczanie
indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, konsultacje
przedmiotowe, opiniowanie, terapie logopedyczne, terapie indywidualne. Oceniając dostępność
infrastruktury opiekuńczej w naszym mieście (żłobki, przedszkola) na podstawie danych jakimi
dysponujemy można stwierdzić, że utrzymana jest na zadawalającym poziomie. Placówki te zapewniają
zarówno dobre warunki do integracji rówieśników, jak i opiekę dzieci w tym również niepełnosprawnych.
Oferta edukacyjna przedszkoli jest bardzo bogata. Dzieciom proponuje się atrakcyjne i skuteczne formy
edukacji, a rodzicom zapewnia komfort płynący z pewności, że oddają swe dzieci we właściwe ręce.
Równie dobrze prezentuje się infrastruktura edukacyjna na poziomie szkolnym w Przeworsku. Placówki
te mają równie interesujące i bogate oferty skierowane tak do uczniów jak i ich rodziców. Kolejnym
działaniem wspierającym rodziny była sprawna realizacja programu „500+ i dobry start. Również duże
wsparcie dla mieszkańców Przeworska stanowiło upowszechnianie „Karty Dużej rodziny”. Oferuje ona
różne zniżki rodzinom wielodzietnym. Korzystanie z karty przyniosło rodzinom szereg korzyści
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związanych z obniżeniem kosztów ich rachunków miesięcznych oraz ułatwiło aktywne spędzanie czasu
wolnego. Realizowane były liczne działania w obszarze pracy z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom
kryzysowym oraz rozwiązywania już istniejących problemów. Dzięki współpracy Interdyscyplinarnej
lokalnych instytucji pracujących z rodziną skutecznie podejmowano działania interwencyjne
w środowiskach zagrożonych przemocą, udzielano szeroko rozumianej pracy socjalnej i poradnictwa.
Ponadto zapewniano potrzebującym specjalistyczne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne .
Świadczono wsparcie materialne dla rodzin z dziećmi (zasiłki rodzinne, stypendia socjalne dla uczniów,
zasiłki szkolne, zasiłki okresowe i celowe, pomoc rzeczowa) oraz w przypadku stwierdzonych trudności
opiekuńczo – wychowawczych zapewniano pomoc w formie wsparcia asystenta rodziny.
Na zadawalającym poziomie realizowane były również działania w ramach celu strategicznego jakim było
przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Służyło temu min. prowadzone
dożywianie w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc rzeczowa
zgodnie z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 . Ważną rolę w tym zakresie
odegrały również organizowane zbiórki dla dzieci w ramach akcji charytatywnych. Realizując ten program
kładziono nacisk również na zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy dziecku
i rodzinie wśród pracowników wszystkich instytucji zajmujących się problematyką rodzinną.
Aby sprawnie i efektywnie realizować działania w tym zakresie na miarę posiadanych możliwości,
dbano
o podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji zajmujących się problematyką rodzinną (np. odbycie
kursów, szkoleń, konferencji, rad szkoleniowych, specjalizacji, superwizji ).
Program Wspierania Rodziny w Mieście Przeworsk na lata 2017 –2019 wyznaczał kierunki działań dla
instytucji, placówek i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie spajając działania sektora
publicznego oraz pozarządowego. Z analizy przedstawionych danych wynika, że był on realizowany na
względnie dobrym poziomie. Wszystkie założone w nim cele znalazły odzwierciedlenie w działaniach
poszczególnych instytucji z obszaru pracy z rodziną. Program ten zakładał tworzenie warunków dla
poprawy jakości życia rodzin i dzieci w mieście Przeworsk i założenie to zostało osiągnięte. Analiza
podejmowanych działań wskazuje, że podmioty realizujące cele i zadania określone w Programie dołożyły
starań, by oferta wspierania przeworskich rodzin była szeroko dostępna i dopasowana do ich potrzeb. Nie
mniej ważne były również wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne, bogata oferta działań promujących
wartości rodzinne i wspólne spędzanie wolnego czasu, a także zajęcia umożliwiające dzieciom i młodzieży
rozwijanie pasji i zainteresowań.
Mając na uwadze doniosłą rolę rodziny w wychowaniu przyszłego pokolenia oraz zagrożenie wieloma
problemami w wypełnianiu swoich funkcji należy stwierdzić, iż niezbędne są dalsze działania na tej
płaszczyźnie.

5.17.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Miejskiej Przeworsk

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2019
określał działania strategiczne w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych
spowodowanych przez nadużywanie alkoholu. Program zawierał zadania własne gminy wynikające
z art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje
się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: przez tworzenie warunków
sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania
alkoholu, działalność wychowawczą, informacyjną, ograniczenie dostępności alkoholu, leczenie,
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rehabilitację i reintegrację zawodową i społeczną uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym
następstwom nadużywania alkoholu, przeciwdziałanie oraz usuwanie przemocy w rodzinie. Istotą
właściwej realizacji tego programu jest współpraca wielu podmiotów według zasady, iż każde zadanie
powinno być realizowane przez podmiot, który w danym obszarze jest najbardziej kompetentny.
W realizacji programu udział wzięli przedstawiciele policji, edukacji, pomocy społecznej, organizacji
pozarządowych, kościoła i innych służb.
Celami
1.
2.
3.

strategicznymi programu były:
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych w środowisku miasta.
Likwidacja lub zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych
Zwiększenie zasobów oraz skuteczności środków i instytucji stanowiących instrumenty walki
z patologiami wynikającymi z uzależnień.

Zakresy realizowane w ramach programu:
1.

Profilaktyka

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku, powołanej
i nadzorowanej przez Burmistrza Miasta Przeworska, która okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
odbyła 26 posiedzeń. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia,
MKRPA przyjmowała zgłoszenia od członków rodzin, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przeworsku, Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku oraz Zespołu
Interdyscyplinarnego w Przeworsku o osobach nadużywających alkoholu. Rozpatrywała ich wnioski,
podejmowała stosowne działania w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz przekazywała zainteresowanym placówkom zwrotne informacje o wynikach swoich
działań w poszczególnych sprawach. Na posiedzenia w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do
podjęcia leczenia z uzależnienia alkoholowego, wzywano głównie uczestników, jednak w kilku
przypadkach sprawa wymagała dodatkowo zaproszenia członków ich rodzin.
Wobec osób nadużywających alkoholu Komisja w 2019 r. podjęła następujące działania:
1) przyjęto do rozpatrzenia 34 nowe sprawy;
2) 2 osoby zobowiązały się do dobrowolnego leczenia, MKRPA na bieżąco monitoruje jego przebieg
poprzez kontakt z placówką w której dana osoba się leczy,
3) w 20 sprawach wystąpiono z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Przeworsku III Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich o objęcie uczestnika leczeniem odwykowym (w tym 2 z rozpoczętych
w 2017, 5 rozpoczętych w 2018 r.)
4) 12 spraw aktualnie jest w toku z uwagi na skierowanie na badania przez biegłych, pozyskiwanie
informacji ze środowiska uczestnika, monitorowanie osób z problemem alkoholowym pod kątem
utrzymania abstynencji alkoholowej poprzez ich kontrolne wezwania na posiedzenia Komisji
celem prowadzenia rozmów motywujących jak również, zapraszanie członków ich rodzin celem
zajęcia stanowiska w sprawie,
5) 3 sprawy zakończono,
6) 1 sprawę umorzono z uwagi na brak podstaw do kierowania wniosku o leczenie odwykowe,
7) w 1 przypadku zawieszono postępowanie ze względu na skierowanie na badanie przez
prokuraturę,
8) 1 sprawy nie wszczęto ze względu na zmianę adresu( zamieszkanie poza Przeworskiem),
9) 1 sprawy nie wszczęto ze względu na incydentalny charakter .
Spraw kontynuowanych z 2018 r. było 12 z tego :
1) 5 spraw skierowano do sądu,
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2) 2 sprawy zakończono,
3) 5 przypadków jest monitorowanych poprzez: pozyskiwanie informacji ze środowiska uczestnika,
kontrolne wezwania na posiedzenia Komisji celem prowadzenia rozmów motywujących jak
również, zapraszanie członków ich rodzin celem zajęcia stanowiska w sprawie.
W niektórych sprawach dodatkowo oprócz problemu alkoholowego w rodzinie występował również
problem przemocy i założona była „Niebieska Karta” . W związku z tym wszyscy członkowie MKRPA
dodatkowo byli zobowiązani przez Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do uczestnictwa
w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, w przypisanych im sprawach. Dzięki temu
pozyskiwali od członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu również cenne dla Komisji informacje,
jak również mieli możliwość współpracy nie tylko z uczestnikiem ale i jego rodziną. Z 34 nowych spraw
zarejestrowanych w 2019 r. w 19 oprócz problemu alkoholowego obecny był również problem przemocy.
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych była również partnerem w organizacji
I kampanii przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży pn. „Przeworskie Dzieci Przeciw Przemocy”,
której finał miał miejsce w czerwcu 2019 r.
Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2019 r. MKRPA
pozytywnie zaopiniowała 33 wnioski przekazane przez Burmistrza Miasta Przeworska, dotyczące
wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Przeworska.
W ramach działania dotyczącego ograniczania dostępności do alkoholu w celu eliminowania zjawiska tj.
nadużywania alkoholu przez dorosłych, używania przez nieletnich, łamania prawa przez sprzedawców
w miesiącu sierpniu i wrześniu 2019 r., członkowie MKRPA z upoważnienia Burmistrza Miasta
Przeworska wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku oraz Straży Miejskiej w
Przeworsku przeprowadzili jednorazowe kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta Przeworska. Łącznie skontrolowano wybrane losowo 4 lokale gastronomiczne oraz 6 sklepów.
Kontrole te polegały na sprawdzeniu odpowiednich zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
obserwacji dokonywanej sprzedaży alkoholu. W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków łamania
prawa wynikającego z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wszystkie
punkty posiadały aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W zakresie tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w celu ograniczenia spożycia
alkoholu, promowania zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku Burmistrz Miasta Przeworska
popierając w pełni tego typu działania wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów organizacji wypoczynku
zimowego i letniego dla łącznie 90 dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych alkoholizmem z terenu
miasta Przeworska, którego organizatorem był MOK w Przeworsku.

2. Podnoszenie wiedzy o alkoholizmie
W ramach działania dotyczącego edukacji grup zawodowych i osób zajmujących się problemem
alkoholizmu w 2019 r. miasto sfinansowało:
1) szkolenie dla członków MKRPA w Przeworsku pt: „Motywowanie do leczenia oraz kontrola
oświadczeń” przeprowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa,
2) zakup czasopism profilaktycznych (prenumeraty roczne) „Remedium”, „Wychowawca” oraz
materiałów profilaktycznych na potrzeby podagogów szkolnych,
3) zakup czasopisma „Bez toastu”(prenumerata roczna), głównie na potrzeby Punktu Informacyjno
– Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz organizacji pozarządowych
realizujących zadania pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych .
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W ramach podnoszenia wiedzy o alkoholizmie wśród społeczności lokalnej należy wspomnieć
o działalności szkół z terenu miasta Przeworska, jako jednostek podległych Burmistrzowi Miasta
Przeworska, realizujących programy profilaktyczno - edukacyjne o tematyce uzależnień dla dzieci,
młodzieży i rodziców.
W każdej ze szkół odbywały się zajęcia grupowe, lekcje wychowawcze, pogadanki prowadzone przez
pedagoga szkolnego oraz wychowawców klas na temat: asertywności, środków psychoaktywnych w tym
alkoholu, przemocy, cyberprzemocy, problemów nastolatków, praw i obowiązków ucznia, rozwiązywania
konfliktów. Przekazywano wiedzę na temat zdrowego stylu życia w aspekcie fizycznym i psychicznym,
kształtowano umiejętności adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach.
We współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Przeworsku szkoły
realizowały następujące programy promujące zdrowy styl życia: ”Trzymaj Formę” , „Bieg po zdrowie”, „Nie
pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, celem których była edukacja w zakresie
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin oraz zapobieganie inicjacji tytoniowej
wśród dzieci i młodzieży .
Uczniowie wzięli także udział w spektaklach o charakterze profilaktycznym oraz innych wydarzeniach
promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, formy spędzania czasu wolnego oraz spotkaniach
profilaktycznych z udziałem funkcjonariuszy KPP w Przeworsku na temat bezpieczeństwa,
przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej, uzależnień, przemocy i cyberprzemocy oraz podejmowanych
przez uczniów zachowań ryzykownych i wynikających z tego konsekwencji prawnych .
Działania szkół skupione były zarówno na promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
także poprzez ich udział w zajęciach sportowych oraz turystyczno- rekreacyjnych oraz na szeroko pojętej
pedagogizacji rodziców dotyczącej profilaktyki uzależnień i współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy oraz agresji w sieci.
Nauczyciele, jak i pedagodzy szkolni poprzez udział w konferencjach i szkoleniach tj.: „Przeciwdziałanie
krzywdzeniu dziecka – współpraca miedzyinstytucjonalna”, „Ryzyko na wyciągnięcie reki – jak chronić
dziecko i młodzież przed zagrożeniami”, „Współpraca instytucji w sytuacjach kryzysowych w ramach
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Cyberprzestrzeń – zagrożenia i szanse w wychowaniu”,
„Substancje psychoaktywne – trend czy zagrożenia”, „Kolczasty nastolatek w szkole”, mieli możliwość
pogłębienia swojej wiedzy a następnie wykorzystania jej w działalności profilaktycznej skierowanej na
uczniów.
W ramach wspierania działalności istniejących na terenie miasta Przeworska stowarzyszeń, fundacji
i innych podmiotów prowadzących świetlice wychowawcze, opiekuńcze lub terapeutyczne , których celem
jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, Burmistrz Miasta Przeworska na podstawie art.15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr II/20/2018
Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019„ udzielił dotacji 18
organizacjom pozarządowym biorącym udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu
07.12.2018 r. na realizację w roku 2019 zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia - z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 5 organizacjom realizujących zadania ww.
zakresie w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019 r. w związku z drugim konkursem ogłoszonym w dniu
5 sierpnia 2019 r.
W ramach działania mającego na celu prowadzenie ustawicznej akcji informacyjnej o skutkach
alkoholizmu - skierowanej do mieszkańców miasta Przeworska sfinansowano działalność Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie, oferującego bezpłatną
pomoc osobom będącym w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ofiarom przemocy fizycznej
i psychicznej a także nastolatkom w rozwiązywaniu ich problemów domowych i rówieśniczych.
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W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w ww. Punkcie dyżury pełnione były w poniedziałki , wtorki oraz
czwartki i piątki w godzinach od 15.30 do 16.30 zgodnie z przyjętym harmonogramem ustalanym
kwartalnie. W tym czasie przyjęto 78 spraw wymagających interwencji osób dyżurujących. Z porad
skorzystało 63 kobiety i 15 mężczyzn. Udzielone przez specjalistów porady dotyczyły m.in. problemu
nadużywania alkoholu przez członków rodzin, uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających,
zjawiska przemocy fizycznej lub psychicznej, przemocy stosowanej przez osoby uzależnione od alkoholu,
spraw alimentacyjnych, trudnych sytuacji rodzinnych związanych m.in. z egzekowaniem praw
rodzicielskich, konfliktów w małżeństwie, spraw spadkowych i innych.
Z osobami żyjącymi z nadużywającymi alkoholu przeprowadzono rozmowy wspierające, oferowano
pomoc w sporządzeniu wniosku do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
poinformowano o działających i niosących pomoc grupach wsparcia (m.in. Al-Anon). Osoby uzależnione
motywowano do uczestnictwa w grupie AA lub dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. Niektóre
ze spraw związanych z nadużywaniem alkoholu przez członków rodzin zostały już rozpatrzone
na posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku, która
podjęła wobec wskazanych osób stosowne działania w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3.

Psycho-pedagogiczna profilaktyka uzależnień
1) udzielanie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin tj. kierowanie przez
MKRPA wniosków do sądu na przymusowe leczenie osób uzależnionych,
2) pokrywanie kosztów biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia. W roku 2019 na
potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biegli z zakresu
psychiatrii i psychologii sporządzili 8 opinii,
3) pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców miasta Przeworska odwiezionych do Izby
Wytrzeźwień w przypadku braku możliwości odzyskania poniesionych kosztów od osoby
tam przebywającej. W roku 2019 do Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom
w Przemyślu przez tut. Policję zostały przewiezione 64 osoby.

4.

Zmniejszanie skutków alkoholizmu tj: ochrona dzieci i zmniejszenie negatywnych skutków
przebywania w rodzinie alkoholiczej lub zagrożonej

Podczas ferii zimowych i wakacji letnich starano się o wypełnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
z terenu naszego miasta, którym zapewniono wypoczynek i oderwanie od środowiska w jakim na co dzień
przebywają. W ramach zorganizowanego wypoczynku jego uczestnicy mieli zapewnione zajęcia z
dziedziny: plastyki, muzyki i tańców oraz zabawy, konkursy, gry, filmy, rozgrywki sportowe czy wycieczki.
Miasto sfinansowano pobyt dla łącznie 90 dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych na zimowisku
oraz półkolonii letniej o których wspomniano już wcześniej, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury w Przeworsku.
Udzielono dotacji jak wspomniano już wcześniej w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji
zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. Świetlicy Profilaktyczno –
Wychowawczej „WZRASTANIE” w Przeworsku. Obecnie na terenie miasta świetlica ta jest jedyną
placówką wsparcia dziennego, która niesie pomoc dzieciom i organizuje im zajęcia
pozalekcyjne.Wychowankowie wywodzą się z rodzin z problemem alkoholowym, niepełnych,
wielodzietnych, dotkniętych problemem bezrobocia ,a także rodzin o niskim statusie materialnym.
Rodzice żyją biernie i ulegaja pokusie zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nieświadomie kształtują w swoich dzieciach negatywne wzorce zachowań. W ramach codziennego pobytu
placówka zapewniła swoim podopiecznym: zajęcia profilaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze,
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rekreacyjno- sportowe, artystyczne, komputerowe, kulinarne, koła zainteresowań, korepetycje, pomoc
odrabianiu zadań domowych, które przyczyniły się do atrakcyjnego i aktywnego zagospodarowania czasu
wolnego i zmniejszyły zagrożenie patologii wśród dzieci i młodzieży . W 2019 r. pomoc otrzymało 28
podopiecznych w wieku od 6 do 15 roku życia z terenu miasta Przeworska.
Sfinansowano zakup nagród dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, uczestników IV
Regionalnego Przeglądu Twórczości Dzieci ze spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie
Motyle 2019”, pochodzących głównie z rodzin dysfunkcyjnych, które na codzień borykają się z różnego
rodzaju uzależnieniami, a głównym i najbardziej destrukcyjnym jest problem alkoholowy. Dla tych dzieci
taki przegląd stanowił niebywałą atrakcję i okazję do poznania innego, lepszego obrazu życia niż ten , który
widzą i znają na co dzień (patologia, bieda itp.)
5.

Współpraca z kościołem katolickim, instytucjami i organizacjami polegająca na wspieraniu
działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwalczających
uzależnienia i przemoc w rodzinie należy wymienić:
1) finansowanie kamerowego systemu monitoringu rejonów zagrożonych demoralizacją
i negatywnymi skutkami alkoholizmu młodzieży,
2) dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania rodzin zagrożonych alkoholizmem,
niedostosowaniem społecznym oraz rodzin dysfunkcyjnych – jadłodajnie,
3) dofinansowanie do zorganizowanego przez Domowy Kościół Gałąź Rodzinna Ruchu Swiatło –
Życie Archidiecezji Przemyskiej Rejon Przeworsk w dniach 25 – 27 stycznia 2019 r. przy
współpracy z Klasztorem oo. Bernardynów w Przeworsku spotkania o charakterze edukacyjno –
profilaktycznym dla mieszkańców miasta Przeworska na temat różnych problemów rodzinnych,
które prowadził ks. Marek Dziewiecki,
4) dofinansowanie do zorganizowanych w dniach 29.11-01.12.2019 r. przez parafię pw. Ducha
Świętego w Przeworsku warsztatów w ramach projektu „Czuwanie Młodych Creator” w trakcie
których została poruszona tematyka dot. Profilaktyki antyalkoholowej i antynikotynowej wśród
młodzieży.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przebiegała
zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Przeworska Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2019 r. i na szczeblu lokalnym przyniosła pożądane rezultaty.
Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie
ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszego miasta. Źródłem finansowania zadań zawartych w ww.
Programie były środki finansowe z budżetu miasta, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja zadań omawianego Programu uzależniona była od ścisłej
i owocnej współpracy ze szkołami z terenu miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Przeworsku, Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku, Parafią p.w. Ducha Świętego
w Przeworsku, Komendą Powiatową Policji w Przeworsku, Strażą Miejską w Przeworsku, organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu naszego miasta .
Burmistrz Miasta Przeworska podobnie jak w latach wcześniejszych, także w roku 2019 sfinansował
realizację programu psychoedukacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie ”WSPARCIE”. Jest
to program autorski, opracowany i realizowany przez Panią Agnieszkę Puchalską Kuratora specjalistę,
Specjalistę PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Specjalistę Pomocy Ofiarom
Przemocy w Rodzinie , Mediatora.
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Program ten skierowany jest do osób dorosłych i realizowany jest w formie sesji indywidualnych oraz
grupowych. Spotkania odbywają się przez cały rok w dni wyznaczone harmonogramem i mają na celu
pracę nad problemami uczestnika programu w bezpośrednim kontakcie ze specjalistą.
W 2019 r. spotkania grupy „WSPARCIE” dla ofiar przemocy w rodzinie odbywały się w piątki w godzinach
od 16.30 do 19.30 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku. Łącznie
przeprowadzono 179 godzin zajęć w których uczestniczyło 30 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Łączny koszt realizacji programu w 2019 r. :11020,91 zł.

5.18.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Przeworsku
na lata 2019 – 2023

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Przeworsku na lata 2019 – 2023 przyjęty uchwałą
Nr III/37/2018 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 r. określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z nadużywania narkotyków. Program
zawiera zadania własne gminy wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Diagnozując problem narkomanii na terenie naszego miasta należy zwrócić uwagę na dane pozyskane
z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, z których wynika, że ujawnione są przestępstwa dotyczące
łamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dla porównania w 2018 roku (stan na
21.11.2018 r.) prowadzono 1 postępowanie dot. udzielania środków odurzających lub substancji
psychotropowych, oraz aż 11 postępowań dot. posiadania środków odurzających lub substancji
psychotropowych, z kolei w 2019 roku prowadzono 12 postępowań przygotowawczych w zakresie
posiadania środków odurzających w postaci marihuany, haszyszu lub substancji psychotropowych
w postaci MDMA, mefedronu, N-etyloheksedronu, 4 CMC - przestępstwa z art. 62 ust.1 UoPN oraz
2 postępowania dotyczące posiadania nowych substancji psychoaktywnych – przestępstwa z art. 62 b
ust.1 UoPN.
Z danych pozyskanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku
wynika, że w roku 2019 rozpatrzono 2 sprawy związane z uzależnieniem krzyżowym tzn. od alkoholu
i narkotyków. Osoby te zostały poinformowane o wyspecjalizowanych placówkach zajmujących się
leczeniem tego rodzaju uzależnień i zmotywowane do podjęcia leczenia.
Na terenie naszego miasta nie funkcjonuje obecnie żadna wyspecjalizowana placówka lecznictwa, której
zadaniem było by leczenie osób uzależnionych od narkotyków. Poradnia Leczenia Uzależnień
funkcjonująca przy SP ZOZ w Przeworsku prowadzi głównie terapię dla osób uzależnionych od alkoholu.
Osobom zgłaszającym się do Poradni, uzależnionym od środków psychoaktywnych również udzielane są
porady na temat najbliżej położonych placówek, specjalizujących się w różnego rodzaju uzależnieniach.
Dane liczbowe o tych osobach nie są ujmowane w żadnych statystykach, stąd trudno ustalić, jaka
faktycznie liczba osób w roku 2019 uzależnionych od substancji psychoaktywnych została skierowana do
specjalistycznych placówek i jaki procent stanowili w tej liczbie mieszkańcy Przeworska.
W przeworskich szkołach podstawowych także prowadzona jest stała diagnoza sytuacji szkolnej
i pozaszkolnej uczniów, w tym występowania zagrożeń i podejmowania przez nich zachowań
ryzykownych, tj. np. sięganie przez nich po substancje psychoaktywne. Z informacji uzyskanych od
dyrektorów szkół podstawowych oraz byłego gimnazjum wynika, że diagnoza prowadzona jest głównie
poprzez obserwację, rozmowy z uczniami, ich rodzicami, ankiety kierowane do uczniów, rodziców,
nauczycieli, współpracę wychowawców z pedagogami szkolnymi, analizę dokumentacji, współpracę
szkoły z instytucjami wspierającymi jej działalność i.in. W roku 2019 nie odnotowano przypadków
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związanych z używaniem, posiadaniem bądź handlem substancjami psychoaktywnymi na terenie ww.
szkół. Jedynym niepokojącym zachowaniem związanym ze stosowaniem używek przez uczniów, było
palenie e-papierosów. Badania ankietowe dot. e-papierosów przeprowadzone przez Szkołę Podstawową
Nr 2 w Przeworsku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku wśród uczniów klas VI,
VII i VIII w II półroczu roku szkolnego 2018/2019, wskazują na coraz większą popularność e – papierosów
wśród uczniów. W związku z czym w ww. szkole we współpracy z tut. Komendą Policji zorganizowano
konkurs na plakat multimedialny dot. negatywnego wpływu używania e-papierosów. Zakup nagród w tym
konkursie został dofinansowany przez miasto Przeworsk.
Głównym celem omawianego programu było ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz
związanych z tym problemów. Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży.
Wśród działań zmierzających do osiągnięcia ww. celu należy mi.n. wskazać i docenić pracę organizacji
pozarządowych z terenu naszego miasta i okolic, biorących corocznie udział w otwartych konkursach
ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz kultury fizycznej i sportu. W ramach tych konkursów Burmistrz Miasta Przeworska w
roku 2019 udzielił łącznie 18 organizacjom dotacji na realizację zadań, których celem było przede
wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz dorosłym z terenu naszego miasta alternatywnych
form spędzania czasu wolnego tj. bez „używek” oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez np. zajęcia
sportowe, rekreacyjne i.in.
W ramach wsparcia specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
i terapeutycznego Burmistrz Miasta Przeworska w 2019 r. podobnie jak w latach poprzednich,
sfinansował działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy
w Rodzinie działającego na terenie naszego miasta, niosącego bezpłatną pomoc osobom będącym
w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej, a także
nastolatkom w rozwiązywaniu ich problemów domowych i rówieśniczych.
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w ww. Punkcie dyżury pełnione były przez psychologa
(specjalistę psychoterapii uzależnień), przewodniczącą MKRPA, kuratora sądowego, mediatora
i specjalistę PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z przyjętym
harmonogramem tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 15.30 do 16.30. W tym czasie
przyjęto 78 spraw wymagających interwencji osób dyżurujących. Z porad skorzystało 63 kobiety i 15
mężczyzn. Udzielone porady dotyczyły oprócz problemu uzależnienia od alkoholu, przemocy domowej
także uzależnienia od środków psychoaktywnych .
W realizację celu, jakim było zaangażowanie społeczności lokalnej w zapobieganie używaniu środków
psychoaktywnych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w szczególności dla dzieci i młodzieży, zaangażowane były także szkoły z terenu naszego
miasta, gdzie realizowano szkolne programy profilaktyczne stworzone i modyfikowane według potrzeb
każdej ze szkół. Elementem tych programów były zagadnienia związane z narkotykami i wszelkiego
rodzaju używkami. Pedagodzy szkolni służyli pomocą nauczycielom w realizacji w/w. programów a także
podejmowali samodzielne działania adresowane do uczniów. Na ten cel miasto sfinansowało zakup
materiałów profilaktycznych (książek, ulotek, plakatów), dotyczących m.in. zjawiska uzależnień od
narkotyków i dopalaczy, które zostały przekazane pedagogom szkolnym z terenu miasta.
W roku 2019 zarówno nauczyciele, jak też pedagodzy szkolni podejmowali doskonalenie z zakresu
uzależnień we własnym zakresie, ponadto pedagodzy szkolni wzięli udział w konferencji z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią pn. „Substancje psychoaktywne –
trend czy zagrożenie”.
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W ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół odbywały się także spotkania z rodzicami. Pedagogizacja
rodziców dotycząca profilaktyki uzależnień, prowadzona była głównie przez wychowawców klas,
w jednej ze szkół odbyło się takie spotkanie z przedstawicielem KPP w Przeworsku dotyczące
cyberzagrożeń, odpowiedzialności prawnej rodziców oraz profilaktyki zachowań ryzykownych uczniów.
Udostępniono zarówno rodzicom, jak również uczniom ulotki i informacje dotyczące szkodliwego
działania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, wskazywano także możliwości uzyskania
pomocy. Poza tym na bieżąco udzielane były porady i konsultacje dla rodziców ale także pomoc
pedagogiczna dzieciom z rodzin z problemami w postaci indywidualnych spotkań z pedagogiem.
Także w dwóch szkołach podstawowych dla wybranych klas zorganizowano spotkania profilaktyczne
z funkcjonariuszem policji nt. „Odpowiedzialności prawno – karnej nieletnich sprawców czynów
zabronionych”, w tym zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, uzależnień ale też przemocy
fizycznej i psychicznej i cyberprzemocy.
We współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Przeworsku we
wszystkich szkołach podstawowych przeprowadzono szereg programów z zakresu profilaktyki
uzależnień dla uczniów.
Ponadto uczniowie mieli możliwość udziału w spektaklach profilaktycznych, zaś obowiązkową tematykę
uzależnień w każdej klasie, mającą na celu wyposażyć uczniów w umiejętności pozwalające zachować
zdrowy styl życia, bez używek, realizowano podczas godzin wychowawczych.
W działania o charakterze edukacyjno – profilaktycznym także w temacie uzależnień włączały się
również instytucje kościelne. W dniach 1-4 maja 2019 r. parafia pw. Ducha Świętego w Przeworsku
zorganizowała warsztaty dla uczniów „CREATOR”, podczas których poruszane były także problemy
dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
Aby przeciwdziałać rozwojowi zjawiska narkomanii na terenie miasta Przeworska konieczne wydaje się,
aby wszelkie działania profilaktyczne w dalszym ciągu były kierowane do dzieci i młodzieży, którzy
w okresie dorastania mogą być szczególnie podatni na negatywne wpływy otoczenia. Istnieje również
potrzeba dalszego wspierania działalności punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób
uzależnionych, jak również wspieranie działalności profilaktycznej stowarzyszeń, organizacji oferujących
dzieciom i młodzieży możliwość spędzania czasu wolnego w sposób ciekawy i aktywny. Ważnym
aspektem jest także ciągłe zwiększanie świadomości całej społeczności lokalnej w kwestii uzależnienia od
środków odurzających i przekonanie jak trudnym problemem jest uzależnienie od substancji
psychotropowych w rodzinie. Problematyka narkomanii wymaga zatem podejścia interdyscyplinarnego,
a wszelkie podejmowane w jej ramach działania, powinny mieć charakter długofalowy.
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019 r. stanowił kontynuację działań i inicjatyw
podejmowanych też w latach wcześniejszych poprzez wykorzystanie szerokiej współpracy z instytucjami,
jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie miasta Przeworska.
Program ten stanowi element realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20162023. W swojej istocie dotyka podobnych sfer działalności profilaktycznej jak Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest swoistym jego uzupełnieniem.

5.19.

Program współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk
z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi jest programem
rocznym. Określa on cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami
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pozarządowymi w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych Gminy Miejskiej
Przeworsk.
Celem głównym programu jest budowanie i umocnienie partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi. Realizowanie programu miało i ma na celu:
1) poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy;
2) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) prezentację dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć;
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy
i pozafinansowy.
7 grudnia 2018 Burmistrz Miasta Przeworska w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert z nauki
edukacji, oświaty i wychowania udzielił dotacji od 1 stycznia 2019 roku na zadanie dowozu dzieci
niepełnosprawnych do ośrodków:
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Jarosławiu.
2. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Caritas w Wysokiej.
Burmistrz Miasta Przeworska udzielił również dotacji organizacjom pozarządowym biorącym udział
w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 7 grudnia 2018 roku na realizację zadań z zakresu
ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
następującym organizacjom:
1. Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku,
2. Stowarzyszenie Futsal Team w Przeworsku,
3. Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży „Orzełek'”,
4. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”,
5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Orzeł Przeworsk,
6. Klub Pływacki Orlik,
7. Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Przeworsk,
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu,
9. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”,
10. Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
11. Piłkarska Akademia Umiejętności Perfekt,
12. Klub Szachowy Gambit,
13. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,
14. Uczniowski klub Sportowy „Olimpia”,
15. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1,
16. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Miejskie Koło „Jaz” w Przeworsku,
17. Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „Leliwa”.
Z ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na
wspieranie świetlic terapeutycznych, środowiskowych, wychowawczo-opiekuńczych przeznaczono
dotację następującym organizacjom:
1. Fundacja Pomocy Młodzieży „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała 13.
Z zadania Kultury fizycznej i sportu Burmistrz Miasta Przeworska udzielił dotacji następującym
organizacjom:
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1.
2.
3.

Miejski Klub Sportowy „Orzeł”,
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Orzeł”,
Przeworski Klub Karate Kyokushinkai w Przeworsku.

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2019 roku Burmistrz Miasta
Przeworska udzielił dotacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2,
2. Stowarzyszeniu Futsal Team w Przeworsku,
3. Miejski Klub Sportowy „Orzeł”,
4. Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej „Orzeł”,
5. Piłkarska Akademia Umiejętności „Perfekt”.
W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 lipca 2019 roku na realizacje zadań z zakresu:
nauki, edukacji, oświaty i wychowanie ofertę złożyło Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.
Dzięki dotacjom otrzymanym organizacje pozarządowe mogły bardziej efektywnie realizować swoje
zadania nie tylko dla dzieci i młodzieży ale i dla całej społeczności lokalnej.

6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA PRZEWORSKA
W 2019 roku Rada Miasta Przeworska podjęła 135 uchwał, w tym:
1) budżetowych – 45,
2) społecznych – 19,
3) gospodarczych – 52,
4) organizacyjnych – 15,
5) rozpatrzenia skarg i petycji – 4.
Rada Miasta Przeworska w 2019 roku podjęła uchwały w następujących zakresach:
1) budżetowych w tym: sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w sprawie zmian
w budżecie miasta (11), upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na nowy rok budżetowy oraz
innych uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej samorządom województwa, powiatu,
udzielenia dotacji jednostce organizacyjnej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku na
modernizację budynku, w sprawie wniesienia aportu do Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania leasingowego oraz w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2) społecznych w tym najważniejsze dotyczyły spraw oświatowych ( w sprawie zasad udzielania dotacji
do przedszkoli, zmiany regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzeń, w sprawie ustalenia sieci szkół Gminy Miejskiej Przeworsk oraz ich granic,
w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku oraz przekształcenia Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Przeworsku).Pozostałe uchwały dotyczyły innych spraw społecznych: m.in.
uchwalenia programu profilaktyki przeciwalkoholowej, uchwalenia programu przeciwdziałania
narkomani, programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi,
programu opieki nad zwierzętami, w sprawie przyjęcia planów prac społecznie – użytecznych na 2019
rok i na 2020 rok, w sprawie zawarcia porozumień z Miejskim Ośrodkiem Zapobiegania
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Uzależnieniom w Przemyślu, czy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, w sprawie ustalenia opłat
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego oraz w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Przeworsku, w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek
energetyczny, oraz w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu Aktywni – aktywna integracja
społeczna osób na obszarze rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
3) gospodarczych w tym m.in. w sprawie zbycia, nabycia, dzierżawy, najmu, darowizny, służebności
przesyłu nieruchomości miejskich. Rada Miasta Przeworska podjęła uchwałę w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Rada Miasta Przeworska uchwaliła
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów Pod Rozborzem i w rejonie
ul. M. Kopernika, w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych i w sprawie opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Dużo czasu Rada Miasta Przeworska przeznaczyła na uchwalenie uchwał dotyczących sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie regulaminu
utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Przeworska. Podjęła także uchwały w sprawie
zawarcia porozumienia na odbiór odpadów komunalnych. Rada Miasta Przeworska zajmowała się
także aktualizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Przeworska.
Podjęła także uchwałę w sprawie zawarcia przez Gminę Miejską Przeworsk wspólnie z Powiatem
Przeworskim, Gminą Przeworsk, Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Jawornik Polski, Gminą Dynów i
Gminą Hyżne umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego zadania o nazwie „Rewitalizacja
Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020.
4) organizacyjnych w tym plany pracy rady i komisji rady, w sprawie określenia składki członkowskiej
w MOF Przeworsk - Jarosław i w Stowarzyszeniu LGD „Dorzecze Mleczki, w sprawie wyboru delegata
do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przeworsk – Jarosław i do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Dorzecze Mleczki” oraz do Rady Społecznej SP ZOZ w Przeworsku, w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego, w sprawie ustalenia
diet dla radnych miasta Przeworska, w sprawie zmian: Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przeworsku, Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku oraz Statutu miasta Przeworska,
w sprawie przejęcia Zespołu Pałacowo - Parkowego w Przeworsku, w sprawie utworzenia dziennego
Domu Pobytu Senior+. Rada Miasta Przeworska podejmowała także uchwały w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku na lata 2020-2023.
Rada Miasta Przeworska rozpatrywała dwie skargi na działania Burmistrza Miasta Przeworska, uznając je
za bezzasadne. Ponadto, zajmowała się rozpatrzeniem dwóch petycji z zakresu interesu publicznego.
W 2019 roku Wojewoda Podkarpacki w ramach nadzoru prawnego uchylił dwie uchwały
w całości. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła jedną uchwałę. Rada Miasta
Przeworska uchyliła dziesięć uchwał poprzez uchwały własne.
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7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
7.1.

Miejski Obszar Funkcjonalny JAROSŁAW – PRZEWORSK

Powołane w 2015 roku Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk ma na celu
zapewnienie zrównoważonego i długofalowego rozwoju miast i gmin skupionych w MOF oraz zacieśnienie
partnerstwa współpracy samorządowej, a także zważywszy na możliwości, określone przez Komisję
Europejską w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, efektywne wykorzystanie środków
pomocowych skierowanych na rozwój miejskich obszarów oraz zwiększenie zaangażowania miast i ich
obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE.
18 kwietnia 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podpisał umowę o dofinansowaniu zadania pod nazwą
„Holistyczna rewitalizacja na terenie gmin MOF Jarosław-Przeworsk”. Projekt partnerski dotyczący
realizacji zadań czterech samorządów, w skład których wchodzi Miasto Przeworsk, Miasto Jarosław,
Gmina Pawłosiów i Gmina Przeworsk obejmuje działania rewitalizacyjne na terenie miasta Przeworska
związane z renowacją oberży przy ul. Krakowskiej, odtworzeniem drewnianego budynku z ul. Tkackiej 1
na terenie Zajazdu Pastewnik, wykonaniem nowego zaplecza sanitarnego i nowej zadaszonej wiaty na
terenie Skansenu Pastewnik, modernizacji drogi ul. Kilińskiego wraz ze schodami i przebudową muru
obronnego łączącego ul. Kilińskiego z ul. Gimnazjalną oraz adaptacją budynku Kilińskiego 25
w Przeworsku. W 2019 roku zakończyła się budowa na terenie zajazdu Pastewnik zadaszonej wiaty
integracyjno-szkoleniowej, a także rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie dawnej Oberży
przy ul. Krakowskiej.
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz ze Stowarzyszeniem MOF Jarosław - Przeworsk
23 października 2019 r. zaprosił przedsiębiorców na warsztaty pn. „Wspólnie o Funduszach
Europejskich”. Spotkanie zorganizowane zostało w Przeworsku dla przedsiębiorców z terenu miasta.
Burmistrz Leszek Kisiel rozpoczynając konferencję, zwrócił uwagę na potrzebę wspierania ludzi
zaczynających przygodę z biznesem, jak również wszystkich prowadzących działalność na terenie naszego
miasta.
Głównym celem warsztatów była informacja o źródłach wykorzystania Funduszy Europejskich oraz o tym,
jakie instytucje odpowiadają za udostępnianie środków na wsparcie przedsiębiorczości. Podczas szkolenia
przedsiębiorcy mogli zapoznać się z wymogami i dokumentami, jakie trzeba przygotować, aby uzyskać
dofinansowanie w ramach m.in. Funduszu Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, czy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020. Spotkanie miało charakter praktyczny, m.in. dzięki dyskusji moderowanej przez przedstawicieli
Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, zaproszonych gości i osób, które bezpośrednio skorzystały
z tego typu wsparcia. Uczestnicy na konkretnych przykładach, wspólnie omawiali na arkuszach
kalkulacyjnych bilans zysków i strat, a także rozliczanie dotacji.

7.2.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”

Burmistrz Miasta Przeworska pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Dorzecze Mleczki”. W 2019 roku przedstawiciele Gminy Miejskiej Przeworsk uczestniczyli
w warsztatach ewaluacji wewnętrznej, których celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego
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efektów oraz zmian w otoczeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 (LSR).

7.3.

Porozumienia międzygminne

W partnerstwie z Gminą Błażowa podpisano porozumienie w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia
realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020. Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został wspólnie złożony wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU i GMINIE
BŁAŻOWA”, gdzie liderem projektu jest Gmina Miejska Przeworsk, zaś partnerem gmina Błażowa.
Projekt trwa od 30.12.2016 r. do 30.06.2019 r.
Przeworsk jest członkiem Związku Miast Polskich. Jedną z najważniejszych dziedzin działalności związku
jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między miastami. Dzięki pozycji miasta członkowskiego
korzystamy ze szczegółowych opracowań ustaw w kontekście działania samorządu.

7.4.

Współpraca międzynarodowa

10-11 października 2019 r. na zaproszenie władz Dunajskiej Stredy Burmistrz Miasta Przeworska Leszek
Kisiel odwiedził to leżące na pograniczu słowacko-węgierskim miasto. Spotkanie zostało zainicjowane
przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Pana Krzysztofa Strzałkę, który przebywając
w kraju miał sposobność poznania Przeworska. Ambasador polecił nasze miasto władzom Dunajskiej
Stredy jako potencjalnego partnera otwartego na współpracę w wielu dziedzinach.
Podczas oficjalnego spotkania Dunajską Stredę zaprezentowali: burmistrz Zoltán Hájos,
wiceburmistrzowie László A. Szabó i Attila Karaffa, szef biura Júlia Bubniaková i Tímea Molnárová,
dyrektor ds. Edukacji, spraw społecznych, sportu i kultury. Przeworsk, oprócz burmistrza Kisiela,
reprezentowali z-ca burmistrza Wojciech Superson oraz Sekretarz Miasta Agnieszka Zakrzewska.
W spotkaniu uczestniczyła także przedstawicielka Ambasady RP w Bratysławie I Radca Pani Monika
Walczak.
Przeworskiej delegacji zostały przedstawione filmy o historii i codziennym życiu Dunajskiej Stredy,
a burmistrz Zoltán Hájos wspomniał o obecnej sytuacji ekonomicznej i demograficznej 23-tysięcznego
miasta, w którym zamieszkują: Węgrzy (ponad 70%) Słowacy, Romowie, Czesi i Niemcy. Ponad godzinne
rozmowy przedstawicieli obu miast dotyczyły współpracy w dziedzinie turystyki i sportu. Omawiano
także kwestie związane z kulturą oraz sferą społecznej i gospodarczej wymiany. Ważnym aspektem
rozmowy stała się możliwość udziału Przeworska w programach Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Przedstawiciele Przeworska zwiedzili miasto oraz najsłynniejszy obiekt w Dunajskiej Stredzie – stadion
piłkarski Mol Arena. Opuszczając niezwykle gościnną miejscowość, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek
Kisiel zaprosił do złożenia wizyty w naszym mieście.
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8. EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2019 ROKU
8.1.
l.p.

Inwestycje
Zadanie inwestycyjne drogowe

1

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin -Przeworsk - Grabownica
Starzeńska

2

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

3
4
5
6

9
10
11
12
13
14
15
16

Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego II boczna
Przebudowa drogi ul. Żurawia
Przebudowa drogi ul. Klonowa
Przebudowa drogi ul. Sobieskiego
Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek ( Nr 110445R), ul. Plac Mickiewicza (
110433R ), ul. Krótka ( 110431R ) w Przeworsku Etap II - Przebudowa ul.
Rynek
"Via Reginae - szlak kultury i turystyki kwalifikowanej "- przebudowa dróg ul.
Szkolna
Przebudowa drogi ul. Urocza
Przebudowa drogi ul. Sikorskiego boczna
Przebudowa chodnika ul. Żytnia - dojście do ulicy Kąty
Przebudowa drogi ul. Gorliczyńska boczna
Przebudowa drogi ul. Kwietna
Budowa drogi ul. Benbenka II etap
Przebudowa drogi ul. Dynowska II etap
Budowa parkingu przy ul. Słowackiego I etap

l.p.

Zadanie inwestycyjne ogólnobudowlane

1
2

Modernizacja kaplicy cmentarnej przy ul. Pod Rozborzem
Przebudowa muru cmentarnego
Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław -Przeworsk
- przebudowa i renowacja oberży,
-dostawa wyposażenia dla potrzeb świetlicy integracyjnej,
- budowa zadaszona wiata na terenie skansenu Pastewnik
Budowa boisk do koszykówki i siatkówki plażowej oraz skateparku na terenie
Ośrodka Rekreacyjno – Turystyczno – Sportowego w Przeworsku
Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 1
Monitoring miejsc zagrożonych i podwyższonego ryzyka
Przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na
Dom Seniora w Przeworsku”
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego
Dobudowa lamp na terenie miasta
Systemu monitoringu, dozoru alarmowania budynku administracyjnego przy
ulicy Jagiellońskiej 10

7
8

3
4
5
6
7
8
9
10
lp
1
2

Zadanie inwestycyjne związane z realizacją zabezpieczeń osuwisk
i ruchów ziemi
Stabilizacja Osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z
odbudową dróg i infrastruktury technicznej
Stabilizacja osuwiska rejon ulicy Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i
infrastruktury technicznej
Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
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Wartość wydatków
w zł
11 331,00
162 203,04
174 876,98
136 506,81
82 200,64
92 590,28
1 154 622,53
54 323,90
305 186,83
53 481,96
28 654,51
44 294,98
54 368,40
334 138,38
169 783,27
182 869,19
wartość wydatków
w zł
31 642,44
75 280,33
579 104,29
36 541,41
393 342,91
4 702,13
851 958,23
38 093,10
82 297,85
16 703,09
wartość wydatków
w zł
789 125,41
911 907,55
wartość wydatków
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l.p.
1
2
3
4

w zł
Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Dobrej - Etap II
Szkoła promująca zdrowy styl życia -realizacja na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Przeworsku
Budowa urządzeń do Street Workout – realizacja na terenie Ośrodka
Rekreacyjno – Turystyczno – Sportowego w Przeworsku
Radosne dzieci -modernizacja terenu zielonego przy Szkole Podstawowej
Nr.2 w Przeworsku z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną zadanie w ramach budżetu obywatelskiego
Zadanie inwestycyjne w zakresie przygotowania dokumentacji
projektowych

l.p.
1
2
3

50 000,00
32 999,99
24 440,10
50 000,00
Wartość wydatków
w zł

Budowa chodnika przy ul. Pod Rozborzem
Przebudowa drogi ul. Kazimierzowska i ul. Rynek
Opracowanie dokumentacji przebudowy Miejskiego Stadionu Sportowego ul.
Budowlanych

8.2.

12 832,00
21 426,01
15 000,00

Oświata i edukacja

1. Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne w roku 2019 realizowane było w przedszkolach miejskich oraz przedszkolach
niepublicznych. Łączna liczba miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską
Przeworsk wynosiła 271. Liczba miejsc w przedszkolach niepublicznych działających na terenie miasta
Przeworska wynosiła 212. Łącznie miasto dysponowało 483 miejscami w przedszkolach.
Wszystkie dzieci, których rodzice składali wnioski o przyjęcie do przedszkoli zostały przyjęte.
W porównaniu do lat ubiegłych liczba dzieci przyjętych do przedszkoli miejskich jak i przedszkoli
niepublicznych z roku na rok wzrasta. Przedszkola działające na terenie miasta mają bardzo dobrze
zaopatrzoną bazę edukacyjną. Przy każdym przedszkolu miejskim jak i niepublicznym znajduje się dobrze
wyposażony plac zabaw, sale dostosowane są do potrzeb dzieci zarówno zdrowych, jak i dzieci
z orzeczeniami.
Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk stan na 30.09.2018 i 2019 roku.

l.p.

liczba oddziałów
w placówce

nazwa i adres placówki

liczba dzieci
w placówce

2018

2019

2018

2019

1

Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
ul. Marii Konopnickiej 21 a

6

6

148

146

2

Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku
ul. Marii Konopnickiej 21

5

5

116

125

11

11

264

271

Razem:
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Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk stan na 30.09.2019 r.

l.p.

liczba oddziałów
w placówce

nazwa i adres placówki

liczba dzieci
w placówce

2018

2019

2018

2019

1

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
w Przeworsku, ul. Krakowska 1

4

5

102

89

2

Prywatne Przedszkole” Bajkowe
Przedszkole” w Przeworsku
ul. Tatarska 25

4

5

93

112

3

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne
„Promyczek” w Przeworsku, ul. Wojska
Polskiego 44

3

3

12

11

11

13

207

212

Razem:

2. Wychowanie szkolne
Na terenie miasta Przeworska znajdują się trzy szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa nr 2
w Przeworsku jest szkołą integracyjną z oddziałami specjalnymi dla uczniów z niepełnosprawnością.
Szkoły posiadają odpowiednią bazę wyposażoną w środki dydaktyczne służce do realizacji programów
nauczania. Do realizacji celów statutowych szkoły zapewniają uczniom możliwość korzystania z sal
lekcyjnych, gimnastycznych, bibliotek szkolnych, gabinetów pedagogicznych, świetlic szkolnych, stołówek
oraz boisk sportowych dla młodszych dzieci dobrze wyposażone są place zabaw. Przy Szkole Podstawowej
nr 1 funkcjonuje basen kryty. Do 31 sierpnia 2019 roku na terenie miasta Przeworska funkcjonowało
Gimnazjum nr 1 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zostało wygaszone.
Wykaz szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk w roku 2018/2019 oraz 2019/2020.

l.p.

nazwa i adres szkoły

liczba
oddziałów
w roku
szkolnym
2018/2019

liczba
oddziałów
w roku
szkolnym
2019/2020

liczba uczniów liczba uczniów
w roku
w roku
szkolnym
szkolnym
2018/2019
2019/2020

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w
Przeworsku ul. M. Konopnickiej 5

34

34

827

816

2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona
Kołłątaja w Przeworsku, ul. Lwowska 11

32

31

704

706

3

Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Józefa Piłsudskiego
ul. Gorliczyńska 148

9

9

183

180

4

Gimnazjum nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul.
Misiągiewicza 10

5

0

119

0

80

74

1833

1702

Razem:

Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk dysponują dobrze wykwalifikowaną
kadrą pedagogiczną. Wiodącą grupę stanowią nauczyciele mianowani i dyplomowani. Wielu nauczycieli
posiada uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, inni podnoszą swoje kompetencje zawodowe
w ramach studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych.
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W roku 2019 akt nadania stopnia awansu zawodowego otrzymał 1 nauczyciel, którzy złożyli egzamin
przed komisją kwalifikacyjną i otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego (stan na 30 września 2018 r.)
l.p.

nazwa szkoły

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

1

Przedszkole Miejskie nr 2

0

1,76

1,05

10

2

Przedszkole Miejskie nr 3

0

1,74

2

7

3

Szkoła Podstawowa nr 1

0,69

10,15

6

54,11

4

Szkoła Podstawowa nr 2

5,78

4,93

7

48,11

5

Szkoła Podstawowa nr 3

0

1,72

1,06

15,89

6

Gimnazjum nr 1

0

0,56

1,5

17,8

6,11

6,47

20,86

18,61

Razem:

Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego (stan na 30 września 2019 r.)
l.p

nazwa szkoły

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

1

Przedszkole Miejskie nr 2

0,04

1,53

0,71

10,3

2

Przedszkole Miejskie nr 3

0,04

1,39

1,99

6,81

3

Szkoła Podstawowa nr 1

3

9,54

5,52

53,96

4

Szkoła Podstawowa nr 2

7,17

4,73

5,4

47,51

5

Szkoła Podstawowa nr 3

0

2,44

0,04

14,97

6

Gimnazjum nr 1

0

0,37

0,96

11,16

6,47

10,25

20

14,62

Razem:

W roku 2019 Burmistrz Miasta Przeworska wyróżnił 6 nauczycieli za ich zaangażowanie
i pomoc dążącą do uzyskania przez uczniów sukcesów oraz za rozwój indywidualnych zainteresowań
dzieci i młodzieży, wręczając nauczycielom Nagrodę Burmistrza Miasta Przeworska.
Nauczyciele ze szkół podstawowych i przedszkoli miejskich organizowali również konkursy powiatowe
i międzyszkolne w których brali udział nie tylko uczniowie tych szkół ale i uczniowie z odległych gmin.
W ramach organizowanych konkursów organizatorzy zwracali się z prośbą o dofinansowanie nagród dla
uczestników oraz o udzielenie patronatu nad konkursami.
Konkursy organizowane przez nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli miejskich w roku 2019 dotowane
przez Gminę Miejska Przeworsk:
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nazwa jednostki
organizacyjnej

l.p.

ranga konkursu

nazwa konkursu

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

Powiatowy Konkurs

Biologiczno – chemiczny klas VIII

2.

Szkoła Podstawowa nr 1

III edycja Powiatowego Konkursu
Ortograficznego

„Mistrz Ortografii” klas II i III

3.

Szkoła Podstawowa nr 1

II edycja Międzyszkolnego Konkursu
przyrodniczego

„ Wiosna pędzlem malowana”

4.

Muzeum w Przeworsku

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu
„Współcześni rycerze Św. Floriana”
plastycznego

5.

Szkoła Podstawowa nr 2

II Wojewódzki Konkurs Logopedyczny „ Trzeszczące wierszyki w Afryce”

6.

Szkoła Podstawowa nr 1

IV Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego

Macmillan Primary School

7.

Szkoła Podstawowa nr 1

XIV Powiatowy Konkurs Szkół im.
Jana Pawła II

„Razem w plenerze”

8.

Szkoła Podstawowa nr 3

Międzyszkolny Konkurs

Międzyszkolny Konkurs Pięknego
Czytania

9.

Miejska Biblioteka Publiczna Międzyszkolny Konkurs

„Opowiedz Nam Bajkę

10.

Muzeum w Przeworsku

VII edycja Konkursu plastycznego

„Idą trzej Królowie”

11.

Muzeum w Przeworsku oraz
Szkoła Podstawowa nr 3

Konkurs literacko plastyczny

„Dary Pani Jesieni w literaturze
dziecięcej”

3. Wychowanie dzieci do lat 3
Na terenie miasta Przeworska działają dwa żłobki prowadzone przez Wyższą Szkołę SpołecznoGospodarczą w Przeworsku: żłobek „Zielona Dolina” oraz żłobek „Bajkowy Świat”.
Żłobki wpisane są w rejestrze żłobków prowadzonym przez Gminę. Liczba dzieci przyjętych do żłobków
w 2019 roku wynosiła 34 dzieci w wieku do lat trzech. Wszystkie wnioski rodziców o przyjęcie dzieci do
żłobków zostały rozpatrzone pozytywnie. Gmina Miejska Przeworsk zgodnie z podjętą uchwałą dotowała
dzieci uczęszczające do ww. żłobków.

4. Wsparcie dla uczniów i jednostek oświatowych
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Przeworska podjęto 20 listopada 2008 roku uchwałę w sprawie
utworzenia „Przeworskiego systemu stypendialnego dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia”. Celem
„Przeworskiego systemu stypendialnego dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia” jest wsparcie
uczniów wybitnie zdolnych wykazujących się pracą, aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz
społeczność lokalną. Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią
ocen 5,4 oraz mieli co najmniej 80% obecności w szkole. Stypendia za wybitne osiągnięcia otrzymali
uczniowie, którzy brali udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach sportowych na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz mieli
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co najmniej 80% obecności w szkole. Za rok szkolny 2018/2019 stypendia otrzymało 87 stypendystów.
Szkoła Podstawowa nr 1 złożyła wnioski na 35 uczniów, Szkoła Podstawowa nr 2 na 39 uczniów, Szkoła
Podstawowa nr 3 złożyła wnioski na 5 uczniów, oraz Gimnazjum nr 1 złożyło wnioski na 8 uczniów.
Za wybitne osiągnięcia wyróżnionych zostało 31 uczniów, natomiast 56 uczniów otrzyma stypendium za
szczególne wyniki w nauce.
W roku szkolny 2019 uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum otrzymali
bezpłatne podręczniki, oraz materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne. Na ten cel gmina otrzymała
dotację celową z budżetu państwa.
Uczniom, których droga do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku jest dłuższa niż 3 km,
zapewniony został dojazd do szkoły. Liczba dzieci w 2019 korzystających z dowozu do szkoły wynosiła 29
osób.
W ramach organizowanego programu przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Rzeszowie pt. „Szkolny Klub Sportowy” Burmistrz Miasta Przeworska podpisał umowę o współpracy
partnerskiej. Do programu zakwalifikowało się następujące szkoły:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku – 2 grupy, liczba uczniów 36,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku – 2 grupy, liczba uczniów 32,
3) Gimnazjum nr w Przeworsku – 1 grupa, liczba uczniów 15.
Łączna liczba uczniów biorących udział w programie „ Szkolny klub sportowy” wynosiła 98. Program
polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 21 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
systematycznych zajęć sportowych o wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,
w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 - osobowych. Celem programu było
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych.
Burmistrz Miasta Przeworska podpisał również umowę z Polskim Związkiem Koszykówki jako
kontynuację programu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki „SMOK” dla dziewcząt, którego
zadaniem było organizowanie zajęć pozalekcyjnych, nieobowiązkowych, nieodpłatnych
i przeprowadzonych na terenie szkoły. Zajęcia prowadzone były w 3 grupach szkoleniowych po 15 osób
w każdej grupie.
Burmistrz Miasta Przeworska złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej , której wysokość wynosi 0,4% na wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ( biologia,
geografia , chemia i fizyka) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk.
Wniosek złożony był w terminie i był prawidłowy pod względem merytorycznym w związku z powyższym
gmina otrzymała wsparcie finansowe.
Do Ministerstwa Edukacji Narodowej został wysłany wniosek z tytułu dofinansowania innych zadań
o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.
W dniu 26 września 2019 roku przesłano do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o dofinansowanie
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku KN, albo przechodzących na emeryturę na podstawie
art. 88 ustawy KN w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo Oświatowe, wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała wsparcie
finansowe.
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8.3.

Polityka społeczna

Analiza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej pod kątem istniejących problemów i potrzeb
w kontekście 2-3 ostatnich lat (w zależności od posiadanych danych) umożliwia wykazanie tendencji
zjawisk społecznych, które rosną, które osiągają względnie stały poziom, a które maleją. Zebrane wyniki
pozwalają wysunąć wnioski w obszarze wyzwań i potrzeb w sferze społecznej, wpływu zasobów pomocy
społecznej oraz oddziaływania pomocy społecznej na politykę społeczną
w mieście.
1.

Charakterystyka osób korzystających z pomocy i wsparcia instytucji polityki społecznej.

Z danych dotyczących osób korzystających z pomocy i wsparcia w Gminie Miejskiej Przeworsk wynika,
że w roku 2019 zwanym dalej ,, rokiem oceny” skorzystało 1 743 osoby, co stanowiło 11,34 % wszystkich
mieszkańców miasta i względem roku 2018 liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się
o 299 osób, (zgodnie z wytycznymi do ogólnej liczby osób korzystających wlicza się, tych którzy uzyskali
pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej bez względu na rodzaj i formę tej pomocy, ustawy
o dodatku mieszkaniowym i energetycznym, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, z wyłączeniem ustawy
o świadczeniach rodzinnych). Prezentowane w formularzu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS)
dane wykazują następujące zjawiska:
1) odnotowuje się systematyczny spadek w liczbie osób/ rodzin korzystających z pomocy
społecznej, rok oceny (2019) w stosunku do 2016 roku wykazuje spadek o 38,62 %, w 2016 roku
492 rodziny (w tym 159 wyłącznie praca socjalna), w 2017 roku 428 rodzin ( w tym 146 wyłącznie
praca socjalna), w 2018 roku 406 rodzin (w tym wyłącznie praca socjalna 162),
w 2019 roku 302 rodziny (w tym wyłącznie praca socjalna 94);
2) zauważa się również tendencje spadkową w przypadku osób długotrwale korzystających
z pomocy społecznej, którym przyznano świadczenie. W 2019 roku było to 224 osoby - co
stanowiło 59,42 % wszystkich, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, zaś
w roku 2018 było to 207 osób co stanowiło 61,06 % ogółu; spadek wynosi 1,64 %;
3) odnotowuje się wzrost liczby świadczeń i wypłaconej kwoty w zakresie zasiłków stałych, które w
2018 roku opiewały na kwotę 226 148 zł, natomiast w roku 2019 – na kwotę 240 164 zł - wzrost
o 14 016 zł;
4) znaczny spadek stwierdza się w przypadku zasiłków okresowych, które w 2018 roku opiewały na
kwotę 154 787 zł, natomiast w 2019 na kwotę 108 229 zł. - spadek wypłaconej kwoty
o 30,08 % ;
5) w związku ze spadkiem liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia, maleje wskaźnik
deprywacji lokalnej, który w stosunku do roku 2016 zmniejszył się o 1,22%;
6) najczęstsze powody udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom w mieście Przeworsk to:
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie oraz ubóstwo;
7) odnotowano spadek w liczbie osób objętych kontraktami socjalnymi o 35,56 % w roku 2019 (58
osób) w stosunku do roku 2018 (90 osób). Do dominujących powodów tego zjawiska zaliczyć
należy:
a) udział mieszkańców w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach różnego rodzaju programów, które obejmują szkoleniami zawodowymi, stażami
oraz zatrudnieniem po okresie odbycia stażu - co prowadzi do finansowego usamodzielnienia
się osób i zaprzestania korzystania z pomocy społecznej,
b) wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym (min. obniżenie wieku emerytalnego),
c) poprawę sytuacji materialnej rodzin a tym samym spadek rodzin korzystających
z pomocy społecznej;
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Prezentowane dane wykazują, że wzrasta kwota świadczeń na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, w przypadku usług opiekuńczych jest to wzrost o 17,33 % z kwoty 239 318 zł w 2018 rok na
289 476 zł w 2019 r., natomiast w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych jest to wzrost
o 19,91% z kwoty 66 198 zł w 2018 roku na 82 650 zł w 2019 roku; korzystający z tej formy pomocy
stanowią w zdecydowanej większości dzieci ze schorzeniami ze spektrum autyzmu.
Odnotowano znaczny wzrost liczby świadczeń i wypłaconej kwoty w zakresie świadczenia
wychowawczego, które w 2018 roku opiewały na kwotę 8 925 908,00 zł, natomiast w roku 2019 – na
kwotę 11 953 691,00 zł - wzrost o 3 027 783 zł. Wzrost ten spowodowany był tym, iż od 1 lipca 2019
rodzice mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, zgodnie z którymi
świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18
roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Zauważa się systematyczny spadek liczby
osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego ze 138 osób w 2016 roku do 93 osób w roku oceny
– spadek wynosi 32,61 %. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba żłobków, przedszkoli wraz z oddziałami
przedszkolnymi i świetlic, które zabezpieczają potrzeby mieszkańców na wystarczającym poziomie.
2.

Polityka senioralna.

Miasto Przeworsk należy do tych gmin, w których zauważalny jest stopniowy, systematyczny wzrost
liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Zwiększający się odsetek grupy mieszkańców w tym przedziale
wiekowym oznaczać może dla samorządu, iż znaczna część dochodów miasta będzie musiała być
kierowana na zapewnienie odpowiednich warunków życia osobom w starszym wieku.
Analizując obszar potrzeb w zakresie pomocy osobom starszym i długotrwale chorym czy
niepełnosprawnym, zauważa się stałą konieczność zapewnienia coraz to większych środków
w budżecie z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców Przeworska w domach pomocy
społecznej. Mimo, że liczba osób umieszczonych w DPS w roku 2018 i 2019 kształtuje się na tym samym
poziomie, rośnie koszt ponoszony przez gminę na realizacje tego zadania, co wynika ze wzrostu kosztu
utrzymania mieszkańca w DPS określanego zarządzeniami organów prowadzących te placówki.
W związku z postępującym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i wzrostem liczby osób w wieku
poprodukcyjnym uzasadniony jest rozwój infrastruktury ukierunkowanej na aktywizację i integrację
seniorów (min. poprzez utworzenie Dziennego Domu Senior+).
Inną istotną formą pomocy na rzecz osób starych jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu ich
zamieszkania. Ten rodzaj wsparcia umożliwia utrzymanie w dotychczasowym środowisku osób
rozważających decyzję o pobycie w domu pomocy społecznej, co wpływa na minimalizację liczby osób
kierowanych do DPS a w ślad za tym, ogranicza wzrost kosztów gminy na ten cel.
3.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Odnotowano spadek przemocy domowej na terenie naszego miasta z 53 rodzin w 2018 roku do
43 w 2019 roku. Biorąc pod uwagę specyfikę problemu jakim jest przemoc domowa, stwierdza się
konieczność prowadzenia i kontynuowania różnorodnych działań na rzecz rozwiązywania tego problemu.
Wśród nich istotnym jest kontynuacja Programu psychoedukacyjnego realizowanego przez specjalistę
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie umowy zlecenia. W wyniku realizacji tego
działania powstała i funkcjonuje grupa wsparcia dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą
domową.
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4.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

Zauważa się, iż sukcesywnie w kolejnych latach wzrasta koszt wydatków ponoszonych w związku
z pobytem dzieci w pieczy zastępczej ( rodziny zastępcze i domy dziecka). W roku 2017 wynosił 112 718
zł, a w 2019 wzrósł do 132 832 zł. Mimo, że liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w roku 2019 zmalała w porównaniu do roku 2017 roku, (z 15 na 11) jednak wydatki wzrosły co
powodowane jest ustawowym wzrostem kosztów w kolejnych latach pobytu dzieci w pieczy (w I roku
pobytu dziecka- 10% kosztów utrzymania; w II roku pobytu- 30% kosztów utrzymania; w III
i następnych latach pobytu – 50% kosztów utrzymania).Wzrost ten należy uwzględnić w planowaniu
budżetu na lata kolejne oraz zabezpieczyć środki na ten cel. Istotną rolę w rozwiązywaniu trudności
w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczej przez rodziców a tym samym zapobieganiu
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej odgrywa asystent rodziny. Obecnie w ośrodku zatrudnionych jest
dwóch asystentów rodziny, którzy zgodnie z ustawowym zapisem mogą objąć wsparciem łącznie
maksymalnie 30 rodzin. Aktualnie w pełni zaspokaja to potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Mimo
starań czynionych w kierunku pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej, brak jest
osób chętnych do pełnienia tej roli, mimo, że przysługuje zwrot kosztów ponoszonych w związku
z pełnieniem tej funkcji.
5.

Budżet MOPS

Budżet jakim MOPS dysponował w roku 2019 to kwota 21 989 006 zł. Środki te pozwoliły na
zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Przeworska, jednakże przy zauważalnej tendencji wzrostowej na
niektóre świadczenia, koniecznym będzie zwiększenie nakładów finansowych na ich realizację.
Zastanawiając się nad wielkością istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem faktycznych
potrzeb i problemów społecznych, biorąc jednocześnie pod uwagę możliwości ekonomiczne Miasta należy
stwierdzić, iż pozostają one na poziomie gwarantującym zaspokojenie podstawowych, a więc
najważniejszych potrzeb życiowych mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie dynamika zmian
opisanych problemów społecznych ukazuje konieczność stopniowego zwiększenia nakładów
i środków na realizację niektórych nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także dalszy rozwój działań ukierunkowanych na
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, które mogą wystąpić w przyszłości.

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku jest dziennym ośrodkiem wsparcia z 33 miejscami,
z zajęć w 2019 roku korzystały osoby przewlekle psychicznie chore - typ A, osoby z niepełnosprawnością
intelektualną - typ B oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.
Zajęcia i treningi były prowadzone 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-15.00, według rocznego planu
pracy, z uwzględnieniem indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego
poszczególnych uczestników. W tym czasie przez co najmniej sześć godzin dziennie były prowadzone
zajęcia z uczestnikami a pozostały czas został przeznaczony na czynności porządkowe, przygotowanie do
zajęć, oraz uzupełnianie dokumentacji.
Planowane do realizacji w 2019 roku treningi dotyczyły uczestników Domu typu A, B i C. Plan pracy
na 2019 rok opierał się na podtrzymaniu oraz doskonaleniu posiadanych umiejętności, oraz zapobieganiu
izolacji społecznej przez tworzenie wsparcia społecznego dla uczestników zajęć poprzez współpracę
z rodzinami i opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie,
poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami, zakładami opieki zdrowotnej, powiatowym urzędem pracy,
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organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami
kulturalno-rozrywkowymi, placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób
niepełnosprawnych jak i osobami i podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy realizował różnorodne formy wsparcia podopiecznych:
1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu: 1) trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 2) trening
nauki higieny, 3) trening kulinarny, 4) trening umiejętności praktycznych, 5) trening
gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
2. Trening umiejętności komunikacyjnych (realizowany od miesiąca marca).
3. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
4. Trening umiejętność spędzania czasu wolnego.
5. Poradnictwo psychologiczne.
6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
8. Niezbędna opieka.
9. Terapia ruchowa.
10. Terapia zajęciowa.
11. Trening umiejętności społecznych.
Ogólna liczba uczestników ŚDS: wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 33 osoby, w tym: typ A
– 11 osób, typ B – 20 osób, typ C - 2 osoby .
W roku 2019 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy na koniec grudnia 33 osoby posiadało aktualne
decyzje administracyjne z terenu miasta i okolic z określeniem czasookresu skierowania oraz typu domu.
Z terenu miasta Przeworska w liczbie: 17 osób, z okolic Przeworska w liczbie: 16 osób w tym: Gmina
Wiejska Przeworsk 14 osób, Gmina Tryńcza 2 osoby.
W 2019 roku 2 osoby zaprzestało uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez ŚDS z następujących
przyczyn: 2 osoby zrezygnowały z przyczyn osobistych (jedna osoba zmieniła miejsce zamieszkania,
natomiast druga z powodu pogorszenia stanu zdrowia). Jedna osoba została umieszczona w ŚDS.
W roku sprawozdawczym dom świadczył usługi transportowe dla potrzebujących uczestników.
Z powodu odległego miejsca zamieszkania jak również stanu psychofizycznego uczestników, usługa
transportowa świadczona przez placówkę dała możliwość uczestnikom na codzienne korzystanie
z zajęć w ŚDS. Dom korzysta z usług firmy przewozowej, gdyż nie posiada własnego środka transportu.
Z gorącego posiłku przygotowywanego codziennie przez uczestników w ramach treningu kulinarnego,
w roku sprawozdawczym korzystali wszyscy obecni uczestnicy w danym dniu.
W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników podejmowano współpracę z: 1) rodzinami,
opiekunami i innymi osobami bliskimi, 2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum
pomocy rodzinie, 3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami
opieki zdrowotnej, 4) powiatowym urzędem pracy, 5) organizacjami pozarządowymi, 6) kościołami
i związkami wyznaniowymi, 7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,
8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych,
w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi,
centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej, 9) innymi osobami lub podmiotami
działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników, 10) lokalnymi mediami, 11) innymi ośrodkami
wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
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W roku sprawozdawczym Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku realizował swoje zadania
zgodnie z celami i zadaniami założonymi do realizacji na podstawie Regulaminu Organizacyjnego ŚDS,
indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących opracowanych przez zespół wspierająco –
aktywizujący oraz planami pracy. Podsumowując realizację zadań jakie zostały postawione tutejszemu
ośrodkowi jako ośrodkowi wsparcia należy stwierdzić, że zostały one wykonane w sposób zadowalający.
Oferowany wachlarz usług świadczony przez ŚDS zaspokaja w sposób wystarczający potrzeby osób
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. W dalszym ciągu jest potrzeba
utrzymania dotychczasowego standardu świadczonych usług oraz jego podnoszenia w miarę posiadanych
środków.
Podnosząc standard Domu, w placówce zostały przeprowadzone prace remontowe tj. wymiana podłóg
w pracowni komputerowej, oraz w pokoju psychologa, który jest jednocześnie pokojem wyciszeni dla
uczestników. Zostały też zakupione nowe meble służące do przechowywania, które są zarazem
funkcjonalne i dostosowane do potrzeb osób z nich korzystających co wpłynęło na podniesienie estetyki
w ośrodku. Zakupiono również monitor interaktywny celem urozmaicenia zajęć uczestnikom, oraz lepszej
ich stymulacji. Gruntownie również została wyremontowana i doposażona sala doświadczania świata
w której prowadzone są też inne zajęcia z podopiecznymi. Sala ćwiczeń również otrzymała nową podłogę
z PCV, oraz zostały przemalowane płytki na ścianach w kolorze neutralnym, co sprawiło że sala stała się
atrakcyjniejsza dla uczestników.
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, pracownicy korzystają często z usług firm
szkoleniowych oraz uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych.
Liczba uczestników w 2019 roku przez większość roku utrzymywała się na wyższym poziomie niż
wysokość posiadanych miejsc dotowanych w ośrodku, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na usługi
świadczące w tutejszej jednostce.

8.4.

Bezpieczeństwo

Straż Miejską w Przeworsku utworzono 01.10.1991 r. W roku 2019 liczba w Straży Miejskiej
zatrudnionych było 5 osób: 1 osoba na stanowisku komendanta oraz 4 osoby na stanowisku starszy
inspektor.
lp.

wyposażenie Straży Miejskiej w Przeworsku w roku 2019

liczba

1

kajdanki zakładane na ręce

5

2

pałki służbowe

4

4

chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji
obezwładniających

4

8

środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach
publicznych

9

Pojazdy, w tym:

1

a) samochody

1

Ewidencja wyników działań straży

79

81 kamer

Wnioski
do sądu

kwota

Rodzaj wykroczeń
zawartych w:

liczba

Środki oddziaływania
wychowawczego (art. 41 kw)

Lp.

Grzywna
nałożona
w drodze
mandatu
karnego

Inny sposób zakończenia
czynności (np. odstąpienie od
skierowania wniosku o
ukaranie, przekazanie sprawy
innym organom)
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Razem

1)

wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu

4

0

0

0

0

4

2)

wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym

1

0

0

0

0

1

3)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia

88

4

400

0

0

92

4)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji

248

24

2250

0

0

272

5)

wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

1

0

0

0

0

1

6)

wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego

6

5

500

0

0

11

7)

ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

13

5

450

0

0

18

8)

ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

149

0

0

0

0

149

9)

ustawie o odpadach

13

2

300

0

0

15

523

40

3900

0

0

563

OGÓŁEM

Lp.

Pozostałe wyniki działania w roku 2019

Liczba

1.

osoby ujęte i przekazane Policji

1

2.

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsca zagrożonego takim zdarzeniem

29

3.

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na
potrzeby gminy

400

4.

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:
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Lp.

Pozostałe wyniki działania w roku 2019

Liczba

5.

a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju,

8

6.

b) zagrożeń w ruchu drogowym,

46

7.

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

31

8.

d) zagrożeń życia i zdrowia,

8

9.

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy),

1

10.

f) awarii technicznych,

11

11.

g) zwierząt

75

12.

Pozostałe zgłoszenia:

21

W 2019 r. Straż Miejska w Przeworsku przeprowadziła 180 kontroli nieruchomości w zakresie spalania
odpadów na terenie miasta Przeworska. Kontrole przeprowadzono na podstawie obserwacji strażników
oraz zgłaszanych interwencji. Z każdej kontroli został sporządzony protokół podpisany przez właściciela
lub zarządcę nieruchomości. W trakcie kontroli sprawdzano również czy została złożona deklaracja na
odbiór odpadów komunalnych.
W 2019 r. odnotowano również 13 pouczeń oraz nałożono 2 mandaty karne za naruszenia ustawy
o odpadach. W ramach współpracy z innymi referatami kontrolowano również 12-krotnie 14 wylotów
kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
Współpraca Straży Miejskiej w Przeworsku z Policją w 2019 r. (wykonano wspólnych służb 36). Wspólne
akcje i inicjatywy: Akcja „Znicz”, Akcja ”Alkohol ograniczona dostępność”, Akcja „Spis osób bezdomnych”
„Dni Przeworska”, „Marsz Stop Przemocy”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Dni godności osób
z niepełnosprawnością intelektualną”, zabezpieczanie Narodowego Święta Trzeciego Maja,
zabezpieczanie Święta Niepodległości, zabezpieczanie meczów V ligi piłki nożnej, Miejski i Powiatowy
Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Bezpieczna Droga do szkoły”.
Straż Miejska była współorganizatorem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa,
propagowanie bezpiecznych zachowań, promowanie roweru jako środka transportu oraz pogłębianie
wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego. Z Policją oraz innymi instytucjami udzielana
była pomoc ofiarom przemocy i osobom uzależnionym w Miejskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
dla Ofiar Przemocy. Strażnicy współpracowali także w ramach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy, Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie
pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym (zapobieganie przypadkom zamarznięcia, kontrole
miejsc gdzie potencjalnie mogą przebywać takie osoby, Ogólnopolskiej Akcji „Spis osób bezdomnych”.

8.5.

Kultura

1. Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga
W 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku prowadził swoją działalność
w znacznie lepszych warunkach dzięki przeprowadzonej w roku 2018 modernizacji. W pierwszej połowie
2019 roku prowadzono remont pracowni w południowej części budynku. Po zainstalowaniu wentylacji
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mechanicznej i oświetlenia wyremontowano pomieszczenie z przeznaczeniem na modelarnię lotniczą.
Pracownia ceramiki i batiku oraz modelarnia okrętowa zostały odmalowane. Zakupiono nowe meble,
wymieniono drzwi do wszystkich pomieszczeń. Klatkę schodową oraz korytarz wyłożono nową
wykładziną zgodnie z pokontrolnymi zaleceniami PSSE w Przeworsku.
W ramach działalności statutowej w ośrodku prowadzone były zajęcia w kołach: wokalnym, tanecznym,
modelarskim (lotniczym i okrętowym), ceramicznym i batiku, grupie tańca z ogniem oraz plastycznym.
Na naukę gry na gitarze klasycznej oraz fortepianie uczęszcza kilkanaście osób. W ośrodku działa
orkiestra dęta, która uświetnia swoimi występami wiele imprez jak również święta państwowe i kościelne.
Swoją markę buduje od 25 już lat Przeworska Kapela Podwórkowa "Beka", której jubileusz obchodziliśmy
we wrześniu 2019 r. W koncercie zorganizowanym z tej okazji oprócz "Beki" wzięły udział kapele: "Ta Joj"
z Przemyśla oraz "Fakiry" z Piotrkowa Trybunalskiego.
W sali widowiskowej odbywały się spotkania, imprezy, przedstawienia z okazji różnych świąt (Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Mamy itp.), spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu przeworskiego,
konkursy i przeglądy organizowane przez ośrodek. W galerii Miejskiego Ośrodka Kultury odbywały się
wystawy lokalnych twórców, wystawy poplenerowe i pokonkursowe. MOK współorganizował Dni
Przeworska 2019, gwiazdą wieczoru 13. lipca był zespół Zakopower, którego występ poprzedziła
kultowa grupa Kobranocka.
Rok 2019 był rokiem Stanisława Moniuszki, który przeszedł do historii jako "ojciec polskiej opery
narodowej". Dla upamiętnienia tego wydarzenia w Miejskim Ośrodku Kultury przedstawiono dwie opery
kompozytora: Straszny dwór (w ramach Dni Przeworska) oraz Halkę.
W blisko 2 tys. wydarzeniach (imprezy, zajęcia, koncerty, seanse) wzięło udział ponad 77 tys. osób.
Liczba
uczestników
w roku 2019

Liczba zajęć
w roku 2019

Rodzaj działalności
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i klubach
Działalność zespołów artystycznych
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego
Organizacja koncertów i występów
Organizacja przedstawień i spektakli teatralnych
Organizacja przeglądów, konkursów i turniejów
Działalność wystawiennicza
Organizacja kursów tańca towarzyskiego
Zajęcia z aktywności fizycznej
Seanse filmowe
Dyskusyjny Klub Filmowy
RAZEM

842
60
2
11
52
12
4
1
40
897
40
1 961

4 520
840
90
1 7400
2 0050
4 350
620
10
600
2 8572
240
7 7292

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga jako samorządowa instytucją kultury Gminy Miejskiej
Przeworsk, efektywnie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki profesjonalnej
i amatorskiej, tworzy warunki do korzystania z dóbr kultury.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku im. Juliana Przybosia
W gminie w 2019 r. funkcjonuje jedna biblioteka – Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Przybosia
w Przeworsku. Biblioteka nie posiada filii. Budynek biblioteki, znajdujący się przy ulicy Marszałka Józefa
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Piłsudskiego 8 nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Takie osoby biblioteka
obsługuje dostarczając im na życzenie książki do domu.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 82 930 woluminów, zaś na koniec roku 83 379
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 5,37 na dzień 1 stycznia
2019 r. oraz 5,43 na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2019 r. biblioteka zapewniła możliwość wypożyczenia
płyt CD i DVD, z czego skorzystało 6 026 mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2019 r. zostały
wzbogacone o 195 pozycji.
Na początku roku było zarejestrowanych 3 838 czytelników, zaś na koniec roku 3 808. W ciągu roku
z usług biblioteki skorzystało 36 867 czytelników, którzy skorzystali łącznie z 106 691 woluminów.
W 2019 roku wzbogacono zbiory biblioteki o m.in. następujące pozycje w poszczególnych działach:
L.p.
1.
2.
3.
4.

Nazwa działu
Wypożyczalni dla dorosłych
Czytelni
Dział dziecięcego
Dział audiowizualnego

Liczba zakupionych
woluminów/jed.
inwentarzowych
345
123
419
195

Wydatkowana kwota
9 400,00 zł
5 287,23 zł
6 846,18 zł
4 503,97 zł

Biblioteka zatrudniała 12 pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.
W bibliotece użytkowano 17 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu, w tym
3 komputery dla czytelników. Biblioteka zapewniała katalogi on-line oraz możliwość zdalnego
(internetowego) składania zamówień. W 2019 r. w budynku biblioteki został zamontowany wewnętrzny
hotspot WiFi4EU.
W 2019 r. biblioteka zorganizowała wydarzenia, mające na celu promocję czytelnictwa.
W poszczególnych działach formy promocji książki i biblioteki oraz inne imprezy kulturalne przedstawiały
się następująco:
1.
2.

Dział Audiowizualny: lekcje biblioteczne - 24 (liczba uczestników: 525); wystawy – 2.
Czytelnia: lekcje biblioteczne (2 - liczba uczestników: 68); imprezy o charakterze literackim:
spotkania autorskie - (1 - liczba uczestników: 42), inne literackie (3 - liczba uczestników: 250);
wystawy i wystawki – 4.
3. Dział Dziecięcy: lekcje biblioteczne (38 – liczba uczestników: 994) i wycieczki (2 – liczba uczestników:
35), konkursy – 1 (liczba uczestników: 55 osób), inne edukacyjne – 9 (liczba uczestników: 262 osoby);
imprezy o charakterze literackim: Inne literackie – 16 spotkań (liczba uczestników: 631 osób);
wystawy i wystawki – 8.
4. Wypożyczalnia dla Dorosłych: lekcje biblioteczne 3 (liczba uczestników: 78 osób); inne literackie –
2 (liczba uczestników: 400 osób); dyskusje nad książką 11 – ( 93 uczestników); Wystawy i wystawki
-4
Ogólnie w roku sprawozdawczym odbyło się łącznie 163 imprezy o charakterze kulturalnym, literackim
i edukacyjnym oraz zaprezentowano 18 wystaw.
Stałą współpracę biblioteka utrzymuje z przeworskimi szkołami, Kołem Nr 75 w Przeworsku Polskiego
Związku Filatelistów, Kołem Pszczelarskim w Przeworsku, z drużynami harcerskimi ZHP, ZHR,
Państwową Szkołą Muzyczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum w Przeworsku oraz z Chórem
Męskim „Echo”.
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Od jedenastu lat przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, a od trzech lat „Teatr u Julka”.
Prezesem obu stowarzyszeń jest dyrektor biblioteki. Wszystkie spotkania, wykłady i próby odbywają się
w pomieszczeniach biblioteki. Sprawia to, że część personelu biblioteki jest często zaangażowana przy
obsłudze tych spotkań, a niektórzy są aktorami teatru. Działalność ta, znacząco przyczynia się do promocji
instytucji i wzbogaca jej działalność kulturalną.
We wszystkich tych wydarzeniach wzięło udział 17 358 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku
z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 2 839,27 zł.
W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 639 180,00 zł –
jest to dotacja podmiotowa na działalność bieżącą biblioteki oraz przekazała w formie dotacji celowej
kwotę 141 325,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pt. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku”.

3. Działania kulturalne – referat promocji Urzędu Miasta Przeworska
29 kwietnia 2019 r. w ratuszu odbyła się całodniowa konferencja naukowa. Towarzyszyła jej wystawa
prac uczestników sympozjum, studentów, absolwentów i artystów pedagogów z Krakowa, Lublina,
Szczecina i Wydziału Sztuki UR - Galeria Magistracka (Rynek 1). Projekt jest kontynuacją
Sympozjum/Warsztatów/Wystaw Art & Science: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym
światem”, które odbyło się w 2017 roku na Stacji Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im.
Nenckiego w Mikołajkach oraz „Art of Biodiversity – Sztuka Bioróżnorodności”, z których dorobek
prezentowany będzie jeszcze w 2018 roku – w Rzeszowie i Warszawie.
Burmistrz Miasta Przeworska jak co roku zorganizował dla najmłodszych przeworszczan Dzień Dziecka.
Przygotowywane z tej okazji atrakcje i zabawy przyciągają na boisko w centrum miasta setki osób.
Rekreacyjna impreza skierowana do najmłodszych jest już stałym elementem wydarzeń kulturalnych
Przeworska. Wielkie zainteresowanie wspólnie spędzanym czasem na boisku miejskim wskazuje, że tego
typu spotkania są potrzebne i wyczekiwane.
W roku jubileuszowym 800-lecia święceń kapłańskich św. Antoniego, Burmistrz Miasta Przeworska
Leszek Kisiel oraz gwardian klasztoru oo. Bernardynów o. Izajasz Styczyński zaprosili na uroczyste
obchody Dnia Patrona Miasta. W czwartkowy wieczór mieszkańcy Przeworska i zaproszeni goście
zgromadzili się w kościele pw. św. Barbary na uroczystej Mszy Świętej. Modlitwie przewodniczył o.
Szczepan Dolański, w towarzystwie ks. dziekana Zenona Ruchlewicza, gwardiana o. Izajasza
Styczyńskiego, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku ks. Jana Miazgi oraz ojców
z przeworskiego klasztoru. Pięknymi pieśniami o św. Antonim, liturgię ubogacił Chór Parafialny św.
Barbary. Po zakończeniu eucharystii licznie zebranych w przeworskim kościele mieszkańców i gości na
piękne muzyczne spotkanie zabrał zespół „U Studni”. Podczas koncertu przepełnionego treścią, poezją
i wspaniałymi brzmieniami nie zabrakło mądrej refleksji i klimatycznej atmosfery. Artyści nagrodzeni
zostali gromkimi brawami.
Urząd Miasta Przeworska wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku na Słowacji, 16 czerwca 2019
r. zorganizowali „Jarmark rzemiosła” zrealizowany w ramach mikroprojektu „Zapomniane rękodzieło
pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 2020. Projekt był realizowany przez rok, zaś „Jarmark rzemiosła” był jego ostatnim wydarzeniem.
Drugi weekend lipca to już tradycyjnie święto naszego miasta Dni Przeworska. W 2019 roku oprócz
kulminacyjnej imprezy koncertowej odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących. 11 lipca miał miejsce
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wieczór autorski z Krzysztofem Drozdowskim, autorem publikacji Artylerzysta Piłsudskiego.
Wspomnienia gen. Jana Chmurowicza. Opowieści o służbie wojskowej i życiu generała uzupełniła
wystawa Swiadectwo tamtych lat przygotowana w Galerii Magistrackiej. Następnego dnia w Miejskim
Ośrodku Kultury w Sali widowiskowej odbył się pokaz narodowej opery „Straszny dwór” w wersji
koncertowej. Przeworszczanie docenili twórczość Stanisława Moniuszki w 200. Rocznicę urodzin mistrza.
Największą atrakcją były oczywiście sobotnie koncerty znanych, kultowych zespołów polskiej sceny
muzycznej: Kobranocki i Zakopower. Wszyscy zgromadzeni na Stadionie Miejskich przy ul. Budowlanych
świetnie się bawili w rytm muzyki płynącej ze sceny. W niedzielę wystąpił m.in. zespół Zbóje, były gry
i zabawy dla dzieci oraz rozdanie nagród w loterii fantowej Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podczas Dni
Przeworska 2019 nie zabrakło imprez sportowych. Uruchomiono Street Workout Park wybudowany
z inicjatywy mieszkańców z Budżetu Obywatelskiego, odbył się również cieszący się ciągłym
zainteresowaniem rajd rowerowy. Przez dwa dni najlepsi polscy modelarze prezentowali swoje samoloty
pokazując zarówno precyzję ich wykonania, jak i możliwości lotu.
24 lipca 2019 r. odbyła się promocja publikacji "Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu
Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku" pod redakcją historyka Szymona
Wilka, która sprowadziła do ratusza wielu przyjaciół przeworskiego klasztoru. Uczestnicy spotkania
wysłuchali prelekcji poświęconych przebiegowi uroczystości koronacyjnych organizowanych przez
bernardynów w XVIII w. oraz przeworskiej księdze cudów z 1925 r. i jej autorowi o. Tadeuszowi Uklei.
Zaprezentowany został po raz pierwszy publicznie rękopis zbioru łask doznanych za wstawiennictwem
Przeworskiej Madonny i tymczasowe felicjańskie korony Matki Bożej Pocieszenia.
Do niezwykłego świata muzyki poważnej w niedzielny sierpniowy wieczór zaprosili przeworszczan
młodzi, piękni i utalentowani studenci Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej im
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W ratuszu przed licznie zebraną publicznością wystąpili Anna
Maria Balawender - sopran, Monika Paluch - fortepian, Konstancja Bukojemska - skrzypce oraz Łukasz
Pieniążek - akordeon. W prawdziwej „Uczcie melomana” – jak brzmiał tytuł koncertu – usłyszeć można
było m.in. pieśń królowej Bony z opery „Zygmunt August” - „Kraju daleki” - T. Joteyko (Anna Maria
Balawender, akomp. Monika Paluch), Etiudę nr 1 op. Posth – F. Chopin (Monika Paluch) czy pieśń
„Niepewność” S. Moniuszko (Anna Maria Balawender, akomp. Monika Paluch).
22 września 2019 r. Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka” świętowała swoje 25 lecie. Jej założycielem
w 1994 roku i pierwszym kierownikiem był Tadeusz Michalik. Na przestrzeni 25 lat grali i śpiewali w niej:
Tadeusz Michalik – akordeon, Wacław Michalik – akordeon, Robert Janusz – akordeon, Tadeusz Pieniążek
– akordeon, Wacław Tworzydło – instrumenty perkusyjne, Rufin Ruchel – gitara, Krzysztof Adamski –
instrumenty perkusyjne, Marian Koroblewski – akordeon (do 2010 r.), Krzysztof Bury - akordeon (do 2012
r.). Od 1994 roku w Kapeli grają i śpiewaj ą: Mariusz Mirkiewicz – kontrabas, gitara basowa, kierownik;
Piotr Wajda – skrzypce; iesław Wichot – gitara; Witold Trybalski – instrumenty perkusyjne (od kwietnia
2005 r.); Sławomir Wilk - akordeon (od 2012 r.). W repertuarze Kapeli można usłyszeć przeboje starej
Warszawy i Lwowa oraz utwory własne przybliżające życie przeworskiego podwórka. Przeworska Kapela
Podwórkowa „BEKA” aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, biorąc udział w licznych imprezach
organizowanych na terenie miasta i okolic, koncertuje na terenie całej Polski oraz za granicą.
W sobotnie przedpołudnie 30 listopada 2019 r. gościliśmy w Przeworsku dziennikarzy "Jedynki"
Polskiego Radia. Za sprawą red. Marty Januszewskiej i red. Romana Czejarka i zaproszonych gości, cała
Polska poznała Przeworsk - jedyne takie miejsce. O naszym mieście opowiadali: Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel, zastępca burmistrza Wojciech Superson, Małgorzata Wołoszyn - kustosz
Muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku, ks. prał. Tadeusz Gramatyka proboszcz parafii pw.
Ducha Świętego w Przeworsku i kustosz Sanktuarium Grobu Bożego, Katarzyna Ignas - dyrektor Muzeum
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku, Wiktor Janusz - Referat Promocji Miasta Przeworska,
Łukasz Mróz - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Joanna Mordarska - naczelnik Wydziału Oświaty,
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Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego, Grzegorz Łuczyk - dyrektor Miejskiego
Ośrodku Sportu i Rekreacji, Andrzej Kowalski - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz Stanisława
Mucha z Koła Gospodyń Wiejskich w Grzęsce. Swoją twórczość zaprezentowała na antenie również
Przeworska Kapela Podwórkowa BEKA. Odwiedzający ratusz mieszkańcy Przeworska mieli wspaniałą
okazję, by podglądnąć pracę dziennikarzy i realizację audycji.
W niedzielę 8 grudnia 2019 r. po raz trzeci do naszego miasta zawitał Święty Mikołaj. "Przeworskie
Mikołajki", to wspólna zabawa dla dzieci i ich rodziców, podczas której jak zawsze na uczestników czekało
sporo atrakcji m.in. bezpłatne dmuchane place zabaw, malowanie twarzy, kącik dekoracyjny oraz
mikołajkowa fotobudka. Wydarzenie poprowadzili mikołajkowi animatorzy, a czas oczekiwania na
przybycie św. Mikołaja, swoimi występami umiliły występy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3
w Przeworsku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku.

8.6.

Turystyka, sport i rekreacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut nadany przez Radę
Miasta Przeworska Uchwałą Nr VIII/45/15 z dnia 28.04.2015 r. oraz w oparciu o roczny plan finansowy
dochodów i wydatków budżetowych. Zgodnie ze Statutem przedmiotem działania MOSiR jest realizacja
zadań z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku jak również administrowanie i zarządzanie
obiektami sportowo-rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Przeworsk.
Obiekty sportowo-rekreacyjne i tereny administrowane przez MOSiR w roku 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowy przy ul. Budowlanych,
Stadion Miejski przy ul. Budowlanych,
Obiekt sportowy MOSiR przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Hala sportowa im. Tadeusza Ruta przy ul. Misiągiewicza,
Boisko tartanowe przy ul. Misiągiewicza,
Kompleks „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” przy ul. Pszennej,
Pływalnia otwarta przy ul. Krakowskiej,
Place zabaw:
a) ul. Kościuszki,
b) os. Jana III Sobieskiego wraz z boiskiem,
c) ul. Nad Stawem wraz z boiskiem,
d) ul. Jagiellońska,
e) ul. Wiejska,
f) ul. Dobra,
g) ul. Szpitalna wraz z boiskiem,
9. Zajazd „PASTEWNIK” w Przeworsku – częściowo w dzierżawie,
10. Wyspa i zalew przy ul. Łańcuckiej,
11. Teren przy ul. Czarnieckiego,
12. Teren przy ul. Kasprowicza.
Oferta programowa MOSiR w zakresie sportu i rekreacji z wykorzystaniem administrowanych obiektów
zrealizowana w 2019 r.:
1.
2.

IV Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska. Wzięło w nim udział
10 drużyn (około 90 zawodników) z naszego województwa.
„Ferie z MOSiR-em”, cykl imprez w Hali Sportowej im. T. Ruta , które obejmowały: turnieje piłki
nożnej „Orzeł Cup”, animacje, gry i zabawy zręcznościowe, turniej piłkarzyków i cymbergaja.
W trakcie ferii imprezy zgromadziły około 600 uczestników.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Przeworska Liga Halowej MAAW Sport w sezonie 2018/19. W rozgrywkach od połowy listopada
2018 r. w każdy weekend spotykali się zawodnicy 10 drużyn. Łącznie w dziewięciu kolejkach zmagań
piłkarskich uczestniczyło około 100 zawodników.
XXI Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska. Do rozgrywek
swój udział zgłosiło 8 drużyn (około 70 zawodników).
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego „IV Memoriał Witolda Rolskiego”. Łącznie w zawodach wzięło
udział około sześćdziesięciu zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych.
V Wiosenny Rajd Rowerowy zorganizowany we współpracy z PKTR Leliwa Przeworsk. W rajdzie po
okolicach Przeworska o długości 50 km uczestniczyło około 80 rowerzystów.
Piknik Miasto Dzieciom – Bawcie się razem z nami. Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano
animacje, zabawy i nagrody. Impreza przyciągnęła około 800 uczestników.
VI edycja Przeworskiej Ligi Tenisa Ziemnego. Swój udział zgłosiło 10 zawodników rywalizujących
o tytuł mistrzowski.
IV Amatorskie Mistrzostwa Przeworska w Koszykówce Mężczyzn rywalizowało 60 zawodników.
W trakcie Sportowych Dni Przeworska 2019 nastąpiło otwarcie nowych obiektów. Łącznie
w przygotowanych imprezach sportowych uczestniczyło ponad 400 osób.
III Piknik Rodzinny ,,Orzeł łączy Pokolenia”, współorganizowany przez MOSiR wzięło udział 200
osób.
W ramach akcji Przeworsk Biega na starcie stanęło blisko 100 zawodniczek i zawodników. Łącznie
na terenie Ośrodka odbyło się 12 biegów w 6 kategoriach wiekowych oraz bieg otwarty na dystansie
3 km.
I Mistrzostwa Przeworska Street Workout, w których wzięło udział 40 zawodników.
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska i Wójta Gminy Przeworsk
rocznika 2012. Do rywalizacji sportowej przystąpiło 4 zespoły, 45 zawodników.
Jesienny Rajd Rowerowy na trasie około 40 km., pokonało ją 90 rowerzystów.
XVI Turniej Szachowy Niepodległość, w którym wzięło udział łącznie 75 uczestników.
Przeworskiej Ligi Halowej MAAW Sport w sezonie 2019/20 uczestniczyło w niej około 80 osób.
III Przeworskie Mikołajki rozdano dzieciom około 600 okolicznościowych paczek

Sekcje sportowo-rekreacyjne MOSiR oraz zajęcia stałe.
1. Sekcja koszykówki: W roku sprawozdawczym 2019 do rozgrywek grupy podkarpacko-lubelskiej strefy
zgłoszonych zostało trzy grupy szkoleniowe. Łącznie sekcja koszykówki liczy około 35 zawodniczek
i zawodników. Kadetka U-16 - trener Krzysztof Mirkiewicz, Juniorka U-18 - trener Bartłomiej Diduch,
Junior U-18 - trener Wojciech Jurkiewicz.
2. Zajęcia szachowe: Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży prowadzone są w świetlicy Ośrodka
Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego przy ul. Budowlanych 9, przez instruktora Polskiego Związku
Szachowego o tytule Kandydata na Mistrza Pawła Zaskalskiego. Łącznie na zajęcia szachowe
uczęszcza około 50 osób w trzech grupach : początkującej, średnio zaawansowanej oraz
mistrzowskiej.
3. Zajęcia kulturystyki: Instruktor Mirosław Partyka prowadzi zajęcia indywidualne w siłowni MOSiR
działającej w hali sportowej. Ćwiczący w naszej siłowni mogą korzystać z bezpłatnych porad w zakresie
pomocy w układaniu planów treningowych, suplementacji oraz diety. Dodatkowo istnieje możliwość
udzielenia porad trenerskich dotyczących treningu indywidualnego, treningu siłowego,
wytrzymałościowego oraz treningu modelującego.
Administrowana baza sportowo-rekreacyjna oraz noclegowa jest wynajmowana i udostępniana głównie
stowarzyszeniom
z terenu miasta Przeworska oraz jednostkom oświatowym. Na podstawie
obowiązujących umów obiekty na potrzeby zajęć i treningów udostępniane są następującym podmiotom:
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1. Miejski Stadion Sportowy ul. Budowlanych:
• MKS Orzeł Przeworsk (seniorzy, juniorzy, trampkarze),
• Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży Orzełek w Przeworsku,
• Piłkarska Akademia Umiejętności Perfekt Przeworsk,
• Ludowy Klub Sportowy Wólczanka Wólka Pełkińska.
2. Hala Sportowa im. Tadeusza Ruta ul. Misiągiewicza:
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku,
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku,
• SPR Orzeł Przeworsk (seniorzy, juniorzy),
• Futsal Team Przeworsk (seniorzy, juniorzy),
• Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży Orzełek w Przeworsku,
• Piłkarska Akademia Umiejętności Perfekt Przeworsk,
• MKS Orzeł Przeworsk (seniorzy, juniorzy, trampkarze),
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Ekspert Branżowa Szkoła I Stopnia z siedzibą
w Przeworsku,
• Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki Spartakus MMA,
• Stowarzyszenie Przeworscy Patrioci,
• Newo4sport
3. Sala Rehabilitacyjna w hali sportowej ul. Misiągiewicza:
• Przeworski Klub Karate Kyiokushinkai,
• Uniwersytet Trzeciego Wieku.
4. Boisko MOSiR ul. Piłsudskiego:
• Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży Orzełek w Przeworsku,
• Piłkarska Akademia Umiejętności Perfekt Przeworsk,
• MKS Orzeł Przeworsk (seniorzy, juniorzy, trampkarze),
• Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku.
5. Sala Gimnastyczna ul. Piłsudskiego:
• Stowarzyszenie Przeworscy Patrioci,
• Stowarzyszenie Sparta Przeworsk.
6. Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno –Sportowy ul. Budowlanych:
a) Umowy udostępnienia bazy noclegowej:
• MKS Agrykola Warszawa,
• Klub Nowy Hutnik 2010,
• Biuro Podróży Galeon,
• Stowarzyszenie SPR Handball,
• Stowarzyszenie SPR Orzeł Przeworsk.
b) Udostępnienie świetlicy Ośrodka:
• CSSDiM Orzełek w Przeworsku,
• MKS Orzeł Przeworsk,
• Przeworska Grupa Biegowa,
• Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej Leliwa.
Plan wydatków wynosił: 1.613.000,00 zł, zrealizowane wydatki - 1.546.751,82 zł co stanowi 95,89%.
Modernizacje, remonty i bieżące zakupy wykonane w ramach wydatków na administrowanych obiektach.
W celu zapewnienia właściwej eksploatacji posiadanej bazy sportowej, prowadzone były bieżące prace
polegające na jej utrzymaniu w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej. Wykonano coroczne
przeglądy techniczne obiektów, instalacji oraz urządzeń administrowanych przez MOSiR.
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W 2019 roku wykonano następujące prace remontowe:
1. Hala Sportowa im. T. Ruta ul. Misiągiewicza:
a. wykonanie i zamontowanie barierek na trybunie,
b. wymiana źródeł światła na płycie głównej hali,
c. konserwacja i uzupełnienie granulatu boiska Orlik.
2. Kompleks boisk Orlik ul. Pszenna:
a. konserwacja i uzupełnianie granulatu boiska,
b. zakup i montaż siatek na bramki.
3. Stadion Miejski przy ul. Budowlanych:
a. wykonanie zabiegów regeneracyjnych (aeracja, wertykulacja, głębokie spulchnianie,
piaskowanie) boiska głównego,
4. Pływalnia otwarta przy ul. Krakowskiej:
a. wymiana instalacji odgromowej,
b. wykonanie nowego przyłączu wody,
c. szpachlowanie, uszczelnienie taśmami dekarskimi i uzupełnienie ubytków w ścianach niecki
głównej oraz brodzika dla dzieci,
d. zakup i montaż drabinek do niecki głównej basenu,
e. malowanie farbą chlorokauczukową niecki głównej oraz brodzika dla dzieci,
f. malowanie ścian w szatniach, toaletach, pomieszczeniach socjalnych oraz przebieralniach,
g. ułożenie kostki brukowej wokół budynku toalet oraz przepompowni.
5. Place Zabaw:
a. bieżąca konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów urządzeń na placach zabaw,
b. modernizacja boiska, zamontowanie piłkochwytów oraz bramek na placu zabaw Nad Stawem,
c. wykonanie piłkochwytów na boisku przy ul. Szpitalnej,
d. przebudowa schodów i zamontowanie nowej bramki na placu zabaw ul. Kościuszki.
6. Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowy ul. Budowlanych:
a. zakup agrowłókniny, kory oraz krzewów do uzupełnienia ubytków w zieleni,
b. wykonanie zabiegów regeneracyjnych boiska piłkarskiego (aeracja, wertykulacja, głębokie
spulchnianie, piaskowanie) oraz dosiew nawozów i profesjonalnej trawy do boisk piłkarskich,
wykonanie boiska do siatkówki plażowej,
c. wykonanie boiska do koszykówki,
d. zakup i montaż urządzeń Street Workout.
Plan dochodów wynosił: 180.200,00 zł zrealizowane dochody – 179.222,31 zł co stanowi 99,06 % w tym:
1) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 140.359,99 zł.
2) dochody z usług (hala sportowa, siłownia, sala rehabilitacyjna, boisko MOSiR, pływalnia odkryta):
35.958,22 zł.
3) pozostałe dochody: 2.904,10 zł.
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Wykres przedstawiający dochody realizowane w latach 2014-2019

DOCHODY MOSIR W LATACH 2014-2019
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8.7.

Rozwój gospodarczy

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.) organ
gminy realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na przyjmowaniu
i przekształcaniu na postać elektroniczną wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej wraz z obowiązkiem archiwizacji wniosków i dokumentacji z nimi związanej
przez okres 10 lat. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona w systemie
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teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki ewidencjonuje przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi. Wnioski o wpis do CEIDG składać można w dowolnie wybranym urzędzie
gminy.
W celu zwiększenia świadomości i wiedzy, szczególnie osób po raz pierwszy zakładających własną firmę,
w trakcie bieżącej obsługi, pracownik urzędu udziela informacji na temat potencjalnych zagrożeń z tym
związanych, przestrzegając przyszłych przedsiębiorców przed funkcjonującymi na rynku firmami
komercyjnymi przesyłającymi oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów za
odpowiednią opłatą. Przyszli przedsiębiorcy uświadamiani są, iż tego rodzaju wpisy są całkowicie
dobrowolne, a dokonanie za nie opłaty nie jest obowiązkowe. Jedynym wpisem uprawniającym do
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski przez osoby fizyczne jest wpis do CEIDG.
Wpis taki jest całkowicie bezpłatny.
W 2019 roku w Urzędzie Miasta Przeworska zostało przyjętych do realizacji i przetworzonych 499
wniosków przedsiębiorców. 75 wniosków dotyczyło założenia działalności gospodarczej, 1 wniosek
dotyczył założenia działalności z jednoczesnym zawieszeniem, 280 wniosków dotyczyło zmiany wpisu, 72
wnioski dotyczyły zawieszenia działalności i zmiany, 34 wnioski złożono w zakresie wznowienia
działalności i zmiany, 13 wniosków w zakresie zakończenia działalności i zmiany, natomiast 24 wnioski
w zakresie zakończenia działalności gospodarczej. W minionym roku 74 przedsiębiorców założyło własną
działalność gospodarczą wskazując jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej Przeworsk.
Pod względem rodzaju wykonywanej działalności w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 nie
odnotowano znaczących zmian. W roku ubiegłym dominującą rolę zajmowali przedsiębiorcy trudniący się
sprzedażą, w tym :
1.
2.
3.
4.

Sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
Sprzedażą detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
Pozostałą sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach.
Sprzedażą detaliczną pozostałych nowych wyrobów prowadzoną w wyspecjalizowanych
sklepach, sprzedażą detaliczną odzieży prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

Wśród wiodących rodzajów działalności wymienić należy również :
1. Transport drogowy towarów.
2. Zakładanie stolarki budowlanej.
3. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
4. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
i klimatyzacyjnych.
5. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.
6. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.
7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

gazowych

Szacunkowa ilość wpisów niewykreślonych dla Przeworska jako głównego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej na koniec 2018 roku wynosiła 1196, natomiast na koniec 2019 roku 1210.
W celu zapewnienia funkcjonowania sklepów i lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż alkoholu,
Burmistrz Miasta Przeworska, po złożeniu wniosku i spełnieniu wymaganych warunków wydawał na
bieżąco zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Prowadzenie sklepu spożywczego lub lokalu gastronomicznego
bez sprzedaży alkoholu dla wielu przedsiębiorców oznaczałoby znaczne uszczuplenie dochodów, a nawet
nieopłacalność prowadzenia działalności gospodarczej, co z kolei niekorzystnie wpłynęłoby na rozwój

91

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK ZA ROK 2019

ekonomiczny, gospodarczy i handel detaliczny w naszym mieście. Środki pozyskane z opłat za zezwolenia
przeznaczone zostały na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W roku 2019 Burmistrz Miasta Przeworska wydał łącznie 77 zezwoleń na sprzedaż alkoholu (62
zezwolenia na sprzedaż alkoholu ze spożyciem poza miejscem sprzedaży oraz 15 zezwoleń na sprzedaż
alkoholu ze spożyciem w miejscu sprzedaży).
W minionym roku 5 przedsiębiorców dysponowało licencjami na wykonywanie transportu drogowego
taksówką, 1 przedsiębiorca posiadał zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.
Rok 2019 był rokiem kontynuacji działań i decyzji podjętych w latach poprzednich przez Burmistrza
Miasta Przeworska w obszarze działalności gospodarczej na terenie miasta. Celem tych działań był dalszy
rozwój gospodarczy miasta, między innymi poprzez dobrą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,
prowadzenie ich spraw urzędowych zgodnie z literą prawa, w sposób budzący zaufanie obecnych
i przyszłych przedsiębiorców do organów administracji publicznej, kierujących się zasadą
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Wszystkie wnioski składane przez
przedsiębiorców zarówno w zakresie obsługi CEIDG jak i wydania niezbędnych do wykonywania
działalności gospodarczej zezwoleń i licencji, rozpatrywane były wnikliwie i szybko, a podejmowane
decyzje zgodne z uchwałami Rady Miasta Przeworska i przyczyniające się do realizacji przyjętej strategii
rozwoju lokalnego. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do treści normy prawnej, były one zawsze
rozstrzygane na korzyść wnioskodawcy.

8.8.

Gmina w publikacjach

W 2019 roku Gmina Miejska Przeworsk miała swój udział w wydaniu 3 publikacji: „Przeworskie Studia
Regionalne” tom III, „Artylerzysta Piłsudskiego, Wspomnienia gen. Jana Chmurowicza” oraz „Consolatio
Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów
w Przeworsku”.
Tom III Przeworskich Studiów Regionalnych to kontynuacja stałego wydawnictwa poświęconego
naszemu miastu, jego mieszkańcom i regionowi. Najnowszy tom zawiera 10 artykułów i sprawozdań, które
ukazały się na 270 stronach. Autorami artykułów są: Szymon Wilk, Łukasz Chrobak, Katarzyna Ignas,
Stella Pieniążek, Marlena Pieniążek, Mirosław Walocha, Aleksandra Chmurowicz-Walocha, Bartosz
Gałązka, Grzegorz Rolski, Henryk Prochowski, Wojciech Kruk oraz Wiesław Nawrocki.
Wydana pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Przeworska, pozycja książkowa Artylerzysta
Piłsudskiego, Wspomnienia gen. Jana Chmurowicza to wyjątkowa publikacja upamiętniająca wielkiego
Polaka i zasłużonego, przeworskiego patrioty. Autor Krzysztof Drozdowski, w ciekawy sposób uzupełnia
wiedzę na temat działalności generała przedstawiając jego cenne wspomnienia. Książka wydana przez
Agencję Wydawniczą CB zawiera się na 224. stronach. Spotkanie autorskie i promocja książki odbyło się
w lipcu 2019 roku w ramach obchodów Dni Przeworska i towarzyszyła mu wystawa Świadectwo tamtych
lat przygotowana w Galerii Magistrackiej.
Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO.
Bernardynów w Przeworsku to wyjątkowy zbiór tekstów poświęconych Maryi , która jest Pocieszeniem
Ludu Przeworskiego. Ukazane w książce artykuły tworzą harmonijny układ, a ich autorzy związani są
z różnymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami kościelnymi i kulturalnymi i podejmują temat
z perspektywy teologii, historii, historii sztuki, jak również geografii. Promocja studiów pod redakcją
historyka Szymona Wilka, sprowadziła do ratusza wielu przyjaciół przeworskiego klasztoru.
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