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WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28a ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Laszki w roku 2019 i jest
zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. To kompendium wiedzy o sytuacji
w Gminie Laszki.
Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi oceny i brak w nim
komentarzy na temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty przedstawione w czytelny
sposób, tak aby to czytelnik mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu.
Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy Laszki. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane
o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy według danych dostępnych na dzień opracowania
Raportu. Dzięki temu istnieje możliwość dokonania analizy i wszechstronnego porównania
poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na
faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się
można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych
działań.
Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy:
 ogólna charakterystyka Gminy
 finanse Gminy
 mienie gminne
 pomoc społeczna
 oświata
 kultura i sport
 zabezpieczenie ratowniczo-gaśnicze.

----------------------------
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Ogólne informacje o gminie
Gmina Laszki pod względem administracyjnym należy do powiatu jarosławskiego województwa
podkarpackiego i obejmuje obszar 137,85 km2. Gmina ma charakter rolniczy - 72,1% jej
powierzchni zajmują użytki rolne, lasy zaś stanowią 16,8% obszaru, który to fakt podnosi walory
turystyczne. Pozostały odsetek obszaru gminy to grunty pod drogami, kolejami, budynkami
mieszkalnymi oraz zajmowany przez wody powierzchniowe i płynące. Obszar gminy zamieszkuje
7.016 osób (stan na 31.12.2019 r.). Nieznaczną przewagę ilościową spośród mieszkańców posiadają
mężczyźni - jest ich 50,7%. Gęstość zaludnienia gminy kształtuje się na poziomie 50,90 osób na
km2, co sytuuje ją na przedostatnim miejscu w powiecie (mniejszą gęstość zaludnienia ma jedynie
gmina Wiązownica). Średnia gęstość zaludnienia w powiecie sięga 120 osób na km2.
W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Bobrówka, Bukowina, Charytany, Czerniawka, Korzenica,
Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci, Wietlin, Wietlin
Osada i Wysocko.
Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:
Zameldowani na pobyt:
Lp.
Sołectwo
Razem
stały
czasowy
1.
Bobrówka
449
1
450
2.
Bukowina
197
5
202
3.
Charytany
349
8
357
4.
Czerniawka
150
5
155
5.
Korzenica
449
3
452
6.
Laszki
1843
8
1851
7.
Miękisz Nowy
651
651
8.
Miękisz Stary
525
1
526
Tuchla
217
1
218
9.
Tuchla Osada
112
3
115
10.
Wietlin Pierwszy
135
1
136
11.
Wietlin Trzeci
321
1
322
12.
Wietlin
806
6
812
13.
Wietlin Osada
140
140
14.
Wysocko
615
14
629
Razem

6959

57

7016

Dominującą pod względem demograficznym pozycję zajmuje sołectwo Laszki, którego mieszkańcy
stanowią ponad 26% ogółu osób zameldowanych na terenie gminy.
Emigracja części mieszkańców z terenu gminy w znacznej mierze spowodowana jest występującą
tu strukturą zatrudnienia, z przewagą drobnego rolnictwa. Jak się bowiem wspomniało, gmina ma
charakter rolniczy. Znaczna część mieszkańców zajmuje się pracą we własnych gospodarstwach
rolnych - pełnozatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych jest w gminie ponad 1700
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osób. Do tego wspomnieć trzeba, iż spośród osób zatrudnionych w gospodarce narodowej 1/3
pracuje w sektorze rolnym.
Struktura zatrudnienia potwierdza ponownie fakt, iż Laszki są gminą rolniczą - istnieją po temu
zresztą korzystne warunki i glebowe i klimatyczne. Użytki rolne zajmują ogółem ponad 9 800 ha,
z czego blisko 6 500 ha przypada na grunty orne, blisko 1 500 na łąki, ponad 1 850 na pastwiska,
a 47 ha zajmują sady.
Ogółem na terenie gminy działa ponad 1200 indywidualnych gospodarstw.

1.2. Władze lokalne
Rada Gminy w Laszkach liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:






Komisja Rewizyjna
Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Finansowej
Komisja Rozwoju Gospodarczego
Komisja Sprawa Społecznych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Skład osobowy Rady Gminy Laszki – kadencja 2018 – 2023 (stan na 31.12.2019 r.)
 Broda Mirosław – okręg wyborczy nr 1
 Domszy Michał – okręg wyborczy nr 2
 Bałtowski Robert – okręg wyborczy nr 3
 Grenda Krzysztof – okręg wyborczy nr 4
 Król Józef – okręg wyborczy nr 5
 Kuta Bogusław – okręg wyborczy nr 6
 Kania Jacek – okręg wyborczy nr 7
 Romanko Eugeniusz – okręg wyborczy nr 8
 Miszczyszyn Irena – okręg wyborczy nr 9
 Bawoł Marek – okręg wyborczy nr 10
 Hirny Krzysztof – okręg wyborczy nr 11
 Nazar Mirosław – okręg wyborczy nr 12
 Kałek Krzysztof – okręg wyborczy nr 13
 Gajos Edward – okręg wyborczy nr 14
 Pyrcz Halina – okręg wyborczy nr 15
Stanowisko Wójta piastuje Pan Stanisław Gonciarz.
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy obejmuje następujące stanowiska pracy:

WÓJT
SKARBNIK
GMINY Fn-KI

Referat
Finansów
DZIAŁ
FINANSÓ
Stanowisko
W
ds.
budżetowej
gminy
(wydatki)
Stanowisko
Fn-K-II
ds.
księgowośc
i budżetu
gminy
Stanowisko
(dochodów)
kasjera
i inwestycji
Fn-K-IV
Fn-K-III
Stanowisko
ds.
księgowości
budżetu
gminy
Fn-K-V

SEKRETARZ
GMINY
SG

Urząd
Stanu
Cywilnego
USC

DZIAŁ
PODATKO
WY
Stanowisko
ds.
podatków i
opłat
lokalnych
Stanowisko–
osoby
ds.
fizyczne
księgowości
Fn-P-I i
podatków
opłat
Stanowisko
lokalnych –
ds.
osoby
podatków
fizyczne i
opłat
Fn-P-II
lokalnych –
osoby
prawne
Fn-P-III

Referat
Spraw
Obywatelski
ch
i
Społecznych
– Kierownik
Stanowisko
ds. ewidencji
SOS-I

ludności
i dowodów
osobistych
Stanowisko ds.
SOS-II
wojskowych,
obronnych,
obrony
cywilnej,
ochrony
przeciwpożaro
wej, ochrony
zwierząt,
kultury, sportu
i kultury
fizycznej oraz
problematyki
społecznej
SOS-III

Referat Rolnictwa,
Gospodarki Terenami,
Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy Kierownik
Stanowisko ds.
Stanowisko ds.,
gospodarki: RGR - I utrzymania
czystości w
gminie i opłaty
śmieciowej oraz
Stanowisko
ds.–
spraw
socjalno
współpracy i
bytowych
regionalnej,
BHP
promocji
gminy,
pracowników
pozyskiwania
RGR-III
środków
pomocowych
oraz prawa
energetycznego i
funduszu
sołeckiego
RGR-V

gruntami,
lokalowej
i numeracjids.
Stanowisko
porządkowej
planowania
i RGR-II
realizacji
inwestycji,
remontów
kapitalnych
Stanowisko
oraz ds.
planowania
pozyskiwania
przestrzennego
środków
, ochrony
pomocowych
środowiska,
RGR-IV
rolnictwa,
leśnictwa i
łowiectwa oraz
ochrony
gruntów
rolnych i
leśnych
RGR-VI

Referat
Administrac
yjno
Gospodarczy
Stanowisko
ds. obsługi
sekretariatu,
spraw
kancelaryjno
–
technicznych
Stanowisko
i
ds. obsługi
administracyj
organizacyjno
no – biurowej
gospodarczyc
organów
h
gminy,
Stanowisko
AG-II
obsługi
ds.
poligraficznej
informatyki i
i archiwistyki
spraw
AG-III
płacowych
AG-IV

Wykaz jednostek organizacyjnych utworzonych w Gminie Laszki
Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej i jej siedziba

1
1.

2
Gminna Biblioteka Publiczna w Laszkach

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach

3.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Laszkach

4.

Szkoła Podstawowa w Korzenicy

5.

Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym

6.

Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym

7.

Szkoła Podstawowa w Wietlinie

8.

Szkoła Podstawowa w Laszkach

9.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach
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2. STAN FINANSÓW GMINY
2.1. Informacje ogólne o budżecie
Budżet Gminy Laszki na 2019 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r.
Uchwałą Nr II/7/18, plan po stronie dochodów wynosił
30.529.899,88 zł. a po stronie
wydatków plan wynosił 29.529.899,88 zł. i był niezrównoważony o kwotę 1.000.000,00 zł. nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Po dokonanych zmianach w ciągu roku 2019 po stronie dochodów plan wynosił 35.241.748,24
zł. a wykonanie wyniosło 33.745.654,79 zł. tj. 95,75 % do planu, po stronie wydatków plan
wynosił 35.340.515,24 zł. natomiast wykonanie wyniosło 31.654.345,82 zł. tj. 89,57 % do planu
łącznie zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
Budżet Gminy na 2019 roku był niezrównoważony o kwotę 98.767,00 zł. tj. deficyt budżetu
gminy.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy były wolne środki jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
98.767,00 zł.
Planowane przychody budżetu gminy na 2019 r. wynosiły kwotę 806.585,00 zł.
w tym:
1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 225.000,00 zł. na spłatę kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach wcześniejszych.
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.
wynikających z rozliczeń. wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 581.585,00 zł. na:
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 98.767,00 zł.
b) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 482.818,00 zł.
Planowane rozchody na 2019r. wynosiły kwotę 707.818,00 zł. w tym na:
1) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych kwota 225.000,00 zł.
2) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 482.818,00 zł.
W trakcie 2019 r. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek krótkoterminowych z uwagi na
dobrze utrzymującą się płynność finansową.
W budżecie gminy na 2019 rok były planowane rezerwy :
1) ogólna w kwocie 35.500,00 zł.
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 82.000,00 zł.
Powyższe rezerwy nie były uruchamiane.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.091.308,97 zł.
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2.2. Analiza wykonania dochodów
Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. wynosił 35.241.748,24 zł. a wykonanie wynosiło
33.745.654,79 zł. co stanowi 95,75 %. w tym:
- plan dochodów bieżących w 2019 r. wynosił 32.363.577,17 zł. a wykonanie
wyniosło 31.606.020,13 zł. tj. 97,66 %,
plan dochodów majątkowych wynosił
2.878.171,07 zł. a wykonanie wyniosło
2.139.634,66 zł. tj. 74,34 %.
Realizacja dochodów budżetu gminy w 2019 r. przez poszczególne jednostki organizacyjne
gminy przedstawia się następująco:
 Urząd Gminy plan 4.913.400,00 zł. a wykonanie 4.099.295,10 zł. tj. 83,43 %
 Budżet gminy (organ) plan 29.930.073,24 zł. a wykonanie 29.346.479,70 zł. tj. 98,05 %
 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół łącznie ze szkołami plan
325.775,00 zł. a wykonanie 276.391,00 zł. tj. 84,84 %
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 72.500,00 zł. a wykonanie 23.488,99 zł.
tj. 32,40 %
Największą grupę dochodów budżetu gminy stanowią subwencje tj. oświatowa, ogólna
i równoważąca dla gminy , co stanowi 36,96 % do wykonanych dochodów gminy.
Poza subwencjami to dochody własne gminy, które stanowią 13,39 % wykonanych dochodów,
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które stanowią
7,27 %
wykonanych dochodów, dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
rządowej, które stanowią 31,96 % oraz dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań własnych
bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu państwa, środków europejskich oraz pozyskane
z innych źródeł, które stanowią 10,42 % uzyskanych dochodów.
Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej zostały przekazane przez dysponentów głównych w 99,60 % do uchwalonego planu
dotacji celowych tj. plan w kwocie 10.829.002,62 zł. a wykonanie wynosiło 10.785.754,65 zł.
Osiągnięto również dochody z tytułu dotacji celowych i środków innych na dofinansowanie
zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy ze środków budżetu państwa, środków
europejskich i innych źródeł gdzie plan wynosił 4.590.284,90 zł. a wykonanie wyniosło kwotę
4.090.835,69 zł. tj. 89,12 %.
Na dzień 31 grudnia 2019
r. okresu sprawozdawczego wg należności przypisanych
w dochodach podatkowych oraz innych opłatach stanowiących dochody j.s.t. wystąpiły
zaległości w kwocie 474.509,70 zł., oraz przypisane odsetki od niewpłaconych należności
podatkowych w kwocie 150.566,00 zł.
W ciągu roku 2019 dokonano przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatku od
nieruchomości, podatku rolnym i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych
na kwotę 804.863,98 zł. jak niżej:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
392.990,24 zł
- podatek rolny od osób prawnych
9.888,44 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 16.698,57 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
336.061,87 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych
37.485,04 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 11.739,82 zł.
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W ciągu 2019 roku dokonano przez Radę Gminy zwolnień w podatku od nieruchomości od osób
fizycznych na kwotę 298.270,61 zł.
W 2019 roku dokonano przez Wójta Gminy umorzeń należności podatkowych na kwotę
11.439,20 zł., w tym:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych
1.302,19 zł.
- podatku rolnym od osób fizycznych
10.016,71 zł.
- podatku leśnym od osób fizycznych
45,30 zł.
- odsetki
75,00 zł.
W 2019 r. Wójt Gminy jako organ podatkowy rozłożył
fizycznych w kwocie 109.284,20 zł. w tym:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie - podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie
-

na raty zaległe podatki od osób
66.632,10 zł.
10.828,10 zł.
31.824,00 zł.

2.3. Analiza wykonania wydatków
Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok wynosił 35.340.515,24 zł. a wykonanie wyniosło
31.654.345,82 zł. tj. 89,57 % z tego:
1) plan wydatków bieżących 30.478.583,18 zł a wykonanie 27.691.462,78 zł tj. 90,86 %;
2) plan wydatków majątkowych 4.861.932,06 zł. a wykonanie 3.962.883,04 zł. tj. 81,51 %.
Wydatki były realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe a to:
 Urząd Gminy gdzie plan wynosił 12.237.642,77 zł. a wykonanie wyniosło 9.863.924,10
zł. tj. 80,60 %,
 Gminny Zespół Ekonom-Administr. Szkół - plan
11.339.780,66 zł. a wykonanie
10.483.921,14 zł. tj. 92,45 %,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan
11.763.091,81 zł. a wykonanie
11.306.500,58 zł. tj. 96,12 %,
Plan wydatków budżetu gminy na realizację zadań majątkowych (inwestycyjnych) gminy
w 2019 roku wynosił 4.861.932,06 zł. a wykonano kwotę 3.962.883,04 zł. tj. 81,51 %.
Plan wydatków na realizację zadań bieżących gminy wynosił 30.478.583,18 zł. a wykonanie
wyniosło 27.691.462,78 zł. tj. 90,86 %.
2.4. Zadania realizowane w 2019 r. z udziałem środków europejskich
1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO )Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest
kontynuowana realizacja zadania bieżącego i majątkowego na podstawie zawartej umowy
o przyznaniu pomocy Nr Umowy RPPK.09.02.00-18-0006/17-00 działanie 9.2 poprawa jakości
kształcenia ogólnego pt. „Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła +”
zawartej w dniu 18 lipca 2018r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Laszki
wprowadzonej do budżetu Uchwałą Nr XXXV/316/18 Rady Gminy w Laszkach z dnia
31.08.2018 r.
W 2019 r. w ramach programu do realizacji plan wynosi 184 796,04 zł. a wykonano
148.608,96 zł. tj. 80,42 % oraz ze środków własnych gminy kwota 36.126,00 zł. jest to wkład
niepieniężny – koszt udostępnienia sal lekcyjnych do realizacji zajęć pozaszkolnych.
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Program realizowany jest w pięciu szkołach podstawowych na terenie gminy Laszki i będzie
trwał do 30.06.2020 r.
Wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1.090.885,42 zł., w tym:
-ze środków europejskich kwota 927.252,60 zł. tj. 85 % ogólnych wydatków projektu,
- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwota 109.002,82 zł. tj. 10 % ogólnych
wydatków projektu,
- ze środków własnych gminy kwota 54.630,00 zł. tj. 5 % ogólnych wydatków projektu .
2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO )Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest
realizowane zadanie bieżące i majątkowe na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr
Umowy RPPK.09.01.00-18-0010/18-00 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej pn.
„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy”
zawartej w dniu 26 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Laszki
wprowadzonej do budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/67/19 Rady Gminy w Laszkach z dnia
09.08.2019 r. Okres realizacji programu to: lipiec 2019 r. - wrzesień 2020r. Wartość całego
projektu to kwota 370.528,67 zł. W 2019 r. w ramach programu do realizacji plan wynosił
194.619,17 zł. a wykonanie wyniosło 190.484,17 zł. tj. 97.88%
3. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na podstawie umowy
o przyznaniu pomocy Nr 00004-65170-UM0910052/18 zawartej w dniu 25.03.2019 r .
w Rzeszowie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Laszki na zadanie
pn.”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach” w kwocie 500.000,00 zł.
wprowadzonej do budżetu gminy Uchwałą Nr V/45/19 Rady Gminy w Laszkach z dnia
24.04.2019r.
Wartość całego zadania wynosić będzie 927.002,76 zł. w tym środki własne gminy kwota
427.002,76 zł. Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu maju 2019 r. a zakończenie ma nastąpić.
do końca czerwca 2020 r. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
W 2019r. plan na realizację programu wynosił kwotę 1.010.000,00 zł. a wykonanie wyniosło
603.729,96 zł. łącznie ze środkami własnymi gminy.
2.5. Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy w 2019 r.
W 2019 roku gmina poza bieżącym utrzymaniem istniejących zasobów majątkowych gminy
finansowane były planowane i realizowane zadania inwestycyjne i remontowe rozpoczęte
w latach ubiegłych oraz zadania nowo rozpoczęte, takie jak:
 remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korzenica na kwotę 124.888,05 zł.,
 rozbudowa sieci wodociągowej w m. Laszki na kwotę 29.470,21 zł.,
 przebudowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Bukowinie – nowa szafa
sterownicza na kwotę 81.674,79 zł.,
 udzielono dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na budowę,
przebudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników przy drogach powiatowych na
terenie gminy Laszki na kwotę 1.443.280,90 zł., w tym:
- budowa chodnika w m. Miękisz Stary kwota 68.376,00 zł.,
- budowa chodnika w m. Miękisz Nowy kwota 73.544,77 zł.,
- budowa chodnika w m. Bobrówka kwota 77.486,25 zł.,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki
kwota 1.000.000,00 zł.
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- przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Łazy w m. Wietlin kwota 99.980,10
zł.,
- budowa chodnika w m. Wietlin Trzeci kwota 123.893,78 zł.,
remont drogi gminnej w m. Czerniawka na kwotę 13.653,00 zł.,
remont dróg gminnych, przepustów w korpusie drogi na kwotę 99.311,75 zł.,
remont drogi gminnej w m. Wietlin - Żwirownia na kwotę 29.785,68 zł.,
remont drogi wewnętrznej w m. Charytany w ramach funduszu soleckiego na kwotę
9.643,20 zł.,
remont dróg transportu rolnego w m. Wysocko w ramach funduszu soleckiego na kwotę
9.938,40 zł.,
przeprowadzono remonty dróg wewnętrznych na terenie gminy na kwotę 67.845,25 zł.,
remont drogi wewnętrznej w m. Charytany (Śmiałek) na kwotę 9.717,00 zł.,
remont dróg wewnętrznych w m. Wietlin (Puzio,Plebania,Momot) na kwotę 24.969,00 zł.,
budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Korzenica – Kościół w ramach funduszu
sołeckiego na kwotę 26.238,37 zł.,
przebudowa drogi gminnej w m. Miękisz Nowy- Mokre w ramach funduszu sołeckiego
na kwotę 29.520,00 zł.,
przebudowa drogi gminnej Wysocko-Radymno (od kapliczki w kierunku P.
Rachwalskiego) w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 18.450,00 zł.,
przebudowa drogi gminnej Wysocko-wieś na kwotę 656.065,76 zł.,
przebudowa drogi gminnej w m. Miękisz Nowy – Sieniawka na kwotę 60.829,65 zł.,
przebudowa dróg gminnych w m. Laszki (Podstaw, Bawoły) na kwotę 314.677,67 zł.,
przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laszki (Lis) w ramach funduszu sołeckiego na
kwotę 37.342,80 zł.,
przebudowa drogi wewnętrzne w m. Wietlin (Cmentarz) w ramach funduszu sołeckiego
na kwotę 29.692,20 zł.,
budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w m. Korzenica na kwotę 7.476,10 zł.,
remont świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Pierwszy na kwotę 7.261,15 zł.,
remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w m. Miękisz Nowy na kwotę 2.195,10 zł.,
remont budynku Ośrodka Zdrowia w m. Laszki w zakresie zakupu i ułożenia wykładziny
na kwotę 10.575,25 zł.
przebudowa dachu-konstrukcji i pokrycia z papy na blachę w budynku „Ośrodka
Współpracy Regionalnej” w m. Laszki na kwotę 22.845,53 zł.,
budowa zadaszenia na tarasie oraz barierki na podjeździe przy budynku świetlicy
wiejskiej w m. Wietlin Pierwszy na kwotę 4.999,95 zł.,
przebudowa kotłowni w budynku po byłej szkole podstawowej w m. Wysocko na kwotę
35.845,28 zł.,
urządzenie małego boiska do gier poprzez utwardzenie miejsca pod kosz do koszykówki
oraz zakup wyposażenia, budowa płyty odbojowej wokół świetlicy w m. Bukowina na
kwotę 24.261,16 zł.,
budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Charytany na kwotę 603.479,96 zł.,
zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wietlinie w
ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10.000,00 zł.,
zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wietlinie – etap II
na kwotę 9.200,00 zł.,
zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wietlinie Trzecim
w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17.400,00 zł.,
zakup budynku od GS „Samopomoc Chłopska” w Laszkach na kwotę 57.432,24 zł.,
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 remont budynku Urzędu Gminy Laszki w zakresie elewacji, balkonu, schodów,
cyklinowania i malowania parkietu na kwotę 42.675,41 zł.,
 budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Laszki – zakup materiałów –
(wykonano systemem gospodarczym) na kwotę 30.047,62 zł.,
 przebudowa płyty odbojowej przy remizo-świetlicy w m. Miękisz Stary w ramach
funduszu sołeckiego na kwotę 6.990,00 zł.,
 przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz
wymiana drzwi wewnętrznych i okien drewnianych na plastikowe w remizo-świetlicy
w m. Tuchla w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21.898,31 zł.,
 przekazano dotację dla OSP Laszki na zakup motopompy z udziałem środków
WFOŚiGW w kwocie 5.576,50 zł.,
 remont remizo-świetlicy w m. Tuchla w zakresie płyty odbojowej na kwotę 2.498,10 zł.,
 remont wewnętrznej instalacji wod.-kan. w SP Korzenica w tym opracowanie
dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na kwotę 26.980,36 zł.,
 remont w zakresie dostosowania sal przedszkolnych i sanitariatów w SP Korzenica
w ramach RPO na kwotę 45.962,04 zł.,
 budowa zadaszenia nad wejściem do budynku SP Wietlin na kwotę 10.000,00 zł.,
 zakup kserokopiarki kolorowej dla SP Laszki na kwotę 5.951,00 zł.,
 zakup i montaż klimatyzacji w SP Laszki na kwotę 14.400,00 zł.,
 zakup dla SP Korzenica
w ramach RPO -Magiczny dywan, huśtawka na kwotę
19.000,00 zł.,
 opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka,
Wysocko, Wietlin wieś, Wietlin Pierwszy na kwotę 60.408,93 zł.
 rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Laszki, Charytany i Tuchla na kwotę 128.032,68
zł.,
 budowa oświetlenia ulicznego w m. Bobrówka (w kierunku stacji PKP oraz koło P.
Pacuła i P. Rokitowskiego) w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 25.556,28 zł.,
 budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Bukowina w ramach
funduszu sołeckiego na kwotę 16.230,90 zł.,
 utwardzenie miejsca pod kosz do koszykówki wraz z montażem zestawu do koszykówki
na boisku sportowym w m. Wietlin Osada w ramach funduszu sołeckiego na kwotę
8.987,01 zł.,
 zakup materiałów na budowę budynku gospodarczego na boisku sportowym w m. Tuchla
(budowa wykonywana w czynie społecznym) na kwotę 31.143,79 zł.,
 przebudowa budynku szatni sportowej na boisku sportowym w m. Miękisz Nowy w
zakresie zmiany pokrycia dachu z eternitu na blachę na kwotę 10.000,00 zł.,
 budowa piłkochwytów na boisku sportowym w m. Miękisz Nowy – zakup materiałów
(budowa realizowana systemem gospodarczym) na kwotę 9.826,95 zł.,
 budowa boiska sportowego w m. Korzenica w zakresie niwelacji terenu i obsiew trawą na
kwotę 27.401,50 zł.

2.6. Gospodarka pozabudżetowa
Gospodarka pozabudżetowa to finansowanie zadań w ramach wyodrębnionych poza budżet:
samorządowy zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach.
Budżet Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku przedstawiał się następująco: plan
przychodów wynosił 1.402.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 947.946,68 zł. tj. 67,61 % w tym
dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 0,00 zł. są to przychody uzyskane ze
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sprzedaży zimnej wody, z opłat za przyjmowanie ścieków do oczyszczalni i z usług za wywóz
nieczystości, plan kosztów wynosił 1.350.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 1.022.934,37 zł. tj.
75,77 %
Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły należności na kwotę 91.616,46 zł., są to należności
przypisane z tytułu sprzedaży wody i przyjętych ścieków oraz posiada zobowiązania w kwocie
64.150,19 zł., są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług tj. energii
elektrycznej, zakupu materiałów i wyposażenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ich
pochodne.
W ramach planowanych środków na zadania inwestycyjne tj. kwota 212.436,00 zł. zakład
budżetowy w 2019 r. zrealizował dwa zadania na kwotę 101.913,13 zł. tj.
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charytany kwota 6.999,90 zł. w tym nieodpłatnie
przekazana dokumentacja z Gminy Laszki na kwotę 3.135,73 zł. oraz środki własne kwota
3.864,17 zł
- przebudowa automatycznej stacji uzdatniania wody w m. Bukowina poprzez instalację nowej
szafy sterowniczej na wartość 98.048,96 zł. w tym dotacja celowa z Gminy na kwotę 81.674,79
zł. oraz środki własne na kwotę 16.374,17 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Mienie komunalne Gminy Laszki stanowią: grunty, budynki, lokale, budowle, lasy, środki
transportu, maszyny i urządzenia.
Ogólna wartość księgowa mienia komunalnego i wszystkich środków trwałych wynosi:
70.390.376,72 zł.
Mienie to zostało nabyte w drodze komunalizacji, przejęte nieodpłatnie od Skarbu Państwa
(Agencji Własności Rolnej, Agencji Nieruchomości Rolnych) i innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz osób prywatnych, w wyniku zamian jak również powstało w wyniku
prowadzonych inwestycji.
Ogółem Gmina posiada prawa własności do pow. 1950.24 ha gruntów,
z tego:
1. W użytkowaniu szkół – znajduje się łącznie 5.02 ha gruntów na wartość księgową
133.810,71 zł. na których zlokalizowane są budynki wraz z innymi obiektami szkół w
miejscowościach:
- Korzenica – budynek Szkoły Podstawowej i sala gimnastyczna,
- Miękisz Stary – budynek Szkoły Podstawowej i sala gimnastyczna,
- Miękisz Nowy – budynek Szkoły Podstawowej i sala gimnastyczna,
- Wietlin – budynek Szkoły Podstawowej i sala gimnastyczna,
- Laszki – budynek Szkoły Podstawowej i sala gimnastyczna.
Wartość księgowa w/w budynków wraz z innymi obiektami oraz wyposażeniem wynosi:
15.860.845,13 zł.
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Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych ośmioklasowych z oddziałami „O”
w miejscowościach: Korzenica, Wietlin, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Laszki.
Na terenie miejscowości Laszki przy Szkole Podstawowej znajduje się kompleks boisk
sportowych – Orlik wraz z bieżnią.
2. W użytkowaniu OSP – znajduje się łącznie 0.66 ha gruntów na wartość księgową 707,37
zł., na których zlokalizowane są budynki remiz lub remizo - świetlic w miejscowościach:
- Tuchla budynek remizo - świetlicy,
- Miękisz Stary budynek remizo - świetlicy,
- Wysock budynek remizo - świetlicy,
- Laszki budynek remizy,
- Bobrówka budynek remizy,
Wartość księgowa w/w budynków wynosi: 1.124.402,08 zł.
3. W użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Laszkach –
znajduje się łącznie 0.79 ha gruntów, budynki zlokalizowane na tych gruntach stanowią
własność Gminnej Spółdzielni.
4. W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Kółek Rolniczych w Laszkach – znajduje się
łącznie pow. 0.69 ha gruntów, budynki zlokalizowane na tych gruntach stanowią
własność Spółdzielni Kółek Rolniczych.
5. W użytkowaniu wieczystym Greinplast Plus Sp. z o.o. Spółka komandytowa znajduje się
łącznie pow. 0.18 ha gruntów, budynek zlokalizowany na tych gruntach stanowi własność
Greinplast Plus S. z o.o. Spółka komandytowa.
6. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 1.84 ha gruntów, budynki zlokalizowane
na tych gruntach stanowią własność fizycznych.
7. Grunty pod świetlicami wiejskimi – stanowią pow. 2.92 ha gruntów o wartości 23.803,35
zł., na gruntach tych zlokalizowane są budynki świetlic wiejskich w miejscowościach:
Laszki, Bobrówka, Czerniawka, Korzenica, Wietlin, Miękisz Nowy, Wietlin Trzeci,
Wietlin Pierwszy.
Wartość księgowa w/w budynków wynosi: 4.699.629,58 zł.
8. Grunty pod stadionami i boiskami sportowymi – pow. 13.30 ha na wartość księgową
317.091,50 zł. w miejscowościach Laszki, Bobrówka, Miękisz Nowy, Korzenica, Tuchla,
Wietlin, Wietlin Trzeci, Wysock.
Wartość księgowa budynków i budowli znajdujących się na w/w terenach sportowych
wynosi: 2.858.169,73 zł. (w tym wartość kompleksu boisk sportowych – Orlik wraz z
bieżnią znajdującym się przy Szkole Podstawowej w Laszkach).
9. Drogi gminne, wewnątrz osiedlowe i transportu rolnego – pow. 279.28 ha na wartość
księgową gruntów 460.122,41 zł. Wartość budowli: drogi, parkingi, chodniki, mosty:
7.591.523,69 zł.
10. Rowy – pow. 118.54 ha na wartość księgową 362.186,83 zł. (w tym wody płynące i
stojące).
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11. Mienie wiejskie (pastwiska i lasy) – pow. 1424.35 ha o wartości księgowej gruntu
289.405,33 zł.,
w tym:
lasy, grunty zalesione i przeznaczone do zalesienia – pow. 473.85 ha, wartość księgowa
drzewostanu wynosi 6.088.609,80 zł., z tego w poszczególnych miejscowościach powierzchnia
mienia wiejskiego przedstawia się następująco:

1) Bobrówka – pow. 95.23 ha
w tym: lasy, grunty zadrzewione i przeznaczone do zalesienia – pow. 33.50 ha,
2) Charytany – pow. 44.60 ha
w tym: lasy, grunty zalesione i przeznaczone do zalesienia – pow. 13.30 ha,
3) Czerniawka – pow. 55.61 ha
w tym: lasy, grunty zalesione i przeznaczone do zalesienia – pow. 28.00 ha,
4) Tuchla – pow. 50.39 ha
w tym: grunty do zalesienia – pow. 8.80 ha,
5) Korzenica – pow. 289.41 ha
w tym: lasy, grunty zalesione i przeznaczone do zalesienia – pow. 206.45 ha,
6) Miękisz Stary – pow. 100.92 ha
w tym: lasy, grunty zalesione i przeznaczone do zalesienia – pow. 14.60 ha,
7) Miękisz Nowy – pow. 146.83 ha
w tym: lasy, grunty zalesione i przeznaczone do zalesienia – pow. 69.50 ha,
8) Wysock – pow. 89.67 ha
9) Wietlin Wieś – pow. 98.27 ha,
10) Laszki – pow. 453.42 ha
z tego:
w miejscowości Laszki – pow. 374.96 ha
w miejscowości Nowa Grobla – pow. 78.46 ha,
w tym: lasy, grunty zadrzewione i zalesione oraz przeznaczone do zalesienia –
pow. 99.70 ha
12. W użytkowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pod oczyszczalniami ścieków,
przepompowniami ścieków, stacjami uzdatniania wody i studniami głębinowymi znajdują
się grunty o pow. 3.25 ha na wartość księgową 15.163,86 zł.
Wartość budynków i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych wynosi 22.841.328,39 zł.
13. Pozostałe grunty – pow. 99.42 ha
(są to: tereny budowlane, grunty orne, łąki i pastwiska, stawy, cmentarze, grunty pod
budynkami: Lecznicy, Urzędu Gminy, byłej Szkoły Podstawowej w Wysocku, Ośrodków
Zdrowia, tereny po byłej żwirowni KRUSZGEO w Wietlinie, grunty otrzymane od:
Powiatu Jarosławskiego, Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz osób
fizycznych,
i inne).
Gmina nie posiada udziałów w spółkach oraz nie posiada wykupionych akcji.
W roku 2019 sprzedano nieruchomości o pow. 1.0382 ha na kwotę 67.337,00 zł.
Nabyto nieodpłatnie na rzecz Gminy Laszki w wyniku komunalizacji grunty o łącznej
powierzchni 2.4306 ha o wartości 111.322,42 zł.,
W wyniku zasiedzenia przez osoby fizyczne utracono prawo własności dwóch nieruchomości
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr:
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 348/2 o pow. 0.0584 ha obręb Korzenica,
 852 o pow. 0.2512 ha obręb Korzenica.
W wyniku uchylenia przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji Wojewody Przemyskiego
stwierdzającej nabycie przez Gminę Laszki z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa
utracono prawo własności na nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako
działki ewidencyjne nr:
 795/5 o pow. 0.29 ha obręb Miękisz Nowy,
 509 o pow. 1.0428 ha obręb Wietlin Wieś.
W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele
mieszkaniowe w prawo własności, utracono prawo własności nieruchomości położonej
w miejscowości Wietlin Trzeci oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
ewidencyjna nr 120/2 o pow. 0.3521 ha.
Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego gruntu z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc
Chłopska” w Laszkach na działkę nr 2077/10 o pow. 0.3289 ha położoną w miejscowości Laszki
oraz w wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu nabyło na rzecz Gminy
Laszki budynek sklepu usytuowany na w/w działce za wynagrodzenie w kwocie 55.548,00 zł.
Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego gruntu z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc
Chłopska” w Laszkach, Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „SKŁAD” –
Gałuszka Spółka Jawna oraz osobą fizyczną na działki nr 2077/11 o pow. 0.1050 ha i 2077/13
o pow. 0.0143 ha położone w miejscowości Laszki stanowiące drogę.
Dochody uzyskane w 2019 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na
dzień 31 grudnia przedstawiają się następująco:
- ze sprzedaży nieruchomości
- ze sprzedaży składników majątkowych
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości
do sprzedaży
- z tytułu obciążenia wykonawców robót
za zużytą energię eklektyczną
- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych
- z tytułu użyczenia pomieszczeń biurowych
- z wynajmu świetlic
- z dzierżawy gruntów, za zajęcie pasa
drogi wewnętrznej oraz udostępnienie
konstrukcji wsporczych linii oświetl.
- ze sprzedaży drewna
- z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności

- 67.337,00 zł.
- 305,00 zł.
- 1.280,00 zł.
- 323,23 zł.
- 3.031,41 zł.
- 43.262,08 zł.
- 108.865,23 zł.
- 7.198,84 zł.
- 2.826,72 zł.
- 456.075,90 zł.
- 93.696,05 zł.
- 2.694,70 zł.
- 4.100,54 zł.
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Gospodarką w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczaniem ścieków zajmuje się Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach.
W systemie wodociągów grupowych funkcjonuje 100 % miejscowości. Zaopatrują się z trzech
stacji uzdatniania wody znajdujących się w miejscowościach: Charytany, Bukowina, Wietlin.
Łączna długość sieci wodociągów wraz z przyłączami wynosi ok. 100 km.
W
zakresie
oczyszczania
ścieków
czynne
jest
3
oczyszczalnie
ścieków
w miejscowościach Wietlin Osada, Bukowina i Laszki (nowa oczyszczalnia wybudowana w 2018
r.). Długość czynnej sieci sanitarnej bez przykanalików wynosi ok.74 km – w tym sieci
grawitacyjnej – ok. 57 km.
Do kanalizacji podłączone są następujące miejscowości:
- Wietlin Osada,
- Wietlin Trzeci,
- Laszki,
- Bukowina,
- Korzenica,
- Tuchla Osada,
- Miękisz Stary,
- Charytany,
- Tuchla.

4. POMOC SPOŁECZNA
4.1. Pomoc społeczna
Pomoc i wsparcie w gminie Laszki z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 379 osób, co
stanowiło 5,44 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku,
łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 97 osób. Natomiast
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do
roku poprzedniego o 260 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej
ich liczba osiągnęła poziom 258 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 58 osób.
W gminie Laszki najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy
społecznej w 2019 roku było kolejno: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała bądź ciężka choroba,
niepełnosprawność i wielodzietność.
Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 10 osób. W gminie
funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 7 rodzin.
Liczba pobierających w roku oceny świadczeń wychowawczych wyniosła 455 rodzin.
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 7 rodzin. Całkowita kwota przyznanego
świadczenia w formie świadczenia wychowawczego wyniosła 5 804 313,00 zł i w porównaniu
z rokiem poprzednim wzrosła o 797 024,00 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek
rodzinny wyniosła 414 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 65 rodzin
(co stanowi wzrost o 18,63 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego
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świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 931 454,72 zł i w porównaniu z rokiem
poprzednim zmalała o 67 094,49 zł.
W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 9 osób w tym: kadra kierownicza
1 osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, pozostali pracownicy 6 osób . Spośród zatrudnionych
w ośrodku pomocy społecznej pracowników 7 posiada wykształcenie wyższe, 2 wykształcenie
średnie. Wśród pracowników 1 osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej.
W gminie Laszki środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej
wyniosły w 2019 roku 11 335 586,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego
wzrósł o 580 247,00 zł. (co stanowi 5%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano
9 929 041,00 zł. co stanowi 87,6 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale
852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1 188 359,00. co stanowi 10,48 % ogólnych wydatków
w zakresie polityki społecznej. W dziale 851- Ochrona zdrowia wydatkowano 33 825,00 zł co
stanowi 0,3% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854-Edukacja
i opieka wychowawcza 184 361,00zł co stanowi 1,62% ogólnych wydatków w zakresie polityki
społecznej.
Analiza danych w zakresie liczby mieszkańców Gminy Laszki w przedziale wiekowym 60 lat
i więcej - kobiety i mężczyźni 65 lat i więcej pozwala na wysnucie wniosku, że stale wzrasta
liczba osób w tych przedziałach wiekowych. Proces starzenia się społeczności w Gminie Laszki
powoduje konieczność zapewnienia opieki osobom starszym. Należy zauważyć, że najwyższy
wskaźnik osób korzystających z usług opiekuńczych występuje w przedziale wiekowym powyżej
80-go roku życia. Dlatego też rekomendowana jest realizacja pomocy środowiskowej w postaci
usług opiekuńczych, które są postrzegane, jako mniej kosztowna forma wsparcia, aniżeli
pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Ponadto usługi
opiekuńcze umożliwiają osobom starszym i niepełnosprawnym wymagającym wsparcia
pozostanie w swoim środowisku społecznym. Aktualnie zatrudniona jest opiekunka domowa,
która świadczy usługi dla 5 podopiecznych wymagających tego rodzaju wsparcia. W chwili
obecnej coraz więcej osób starszych zgłasza potrzebę korzystania z tej formy pomocy dlatego też
wskazane byłoby zatrudnienie dodatkowej opiekunki.
Analizując wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń należy zwrócić szczególną uwagę na
znaczny wzrost kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej.
Zmiana ustawy o pomocy społecznej w 2004r. nałożyła na gminy obowiązek współfinansowania
kosztów pobytu mieszkańców naszej wsi, co spowodowało rosnące wydatki na realizację tego
zadania. Badając dokładniej obszar potrzeb w zakresie pomocy osobom starszym i długotrwale
chorym lub niepełnosprawnym, zauważa się znaczny wzrost liczby osób, które wymagają
umieszczenia w domu pomocy społecznej. W obliczu starzenia się społeczeństwa i wydłużania
długości życia, należy liczyć się, z tym że coraz więcej osób wymagać będzie pomocy w formie
umieszczenia w domu pomocy społecznej. Wiąże się to ze znacznym obciążeniem budżetu
związanym z ponoszeniem opłat przez Gminę Laszki. W przyszłości będzie to skutkowało
dodatkowym zwiększeniem wydatków z budżetu Gminy związanych z ponoszeniem przez
Gminę odpłatności, zwłaszcza, że w ostatnim okresie nastąpił wyraźny wzrost kosztów
utrzymania osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. (Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 16 do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu). W roku oceny w
domach pomocy społecznej przebywało 10 osób, co przełożyło się jednocześnie na łączną kwotę
odpłatności jaką poniosła gmina tj. 275 136,43 zł. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił
znaczny wzrost kosztów utrzymania przez gminę.
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Gmina Laszki należy do tych gmin, w których zauważalny jest stopniowy, systematyczny wzrost
liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Zwiększający się odsetek grupy mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym oznaczać może dla samorządu, iż znaczna część dochodów gminy będzie
musiała być kierowana na zapewnienie odpowiednich warunków życia osobom w starszym
wieku. Tak więc oczekiwania mieszkańców gminy będą inne niż obecne, a dotyczyć będą
zabezpieczenia szerokiego katalogu usług socjalnych między innymi: domów dziennego pobytu.

5. OŚWIATA
5.1. Informacje ogólne
Gmina Laszki jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe jest zobowiązany
do realizacji zadań oświatowych w szczególności związanych z art. 10 ustawy Prawo oświatowe:
1) zapewnieniem warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnieniem warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
4) zapewnieniem obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w
zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.395 ze zm.), i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażeniem szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki.
Wójt Gminy Laszki sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie
gospodarki finansowej i administracyjnej.

5.2.Mienie szkolne
Szkoła Podstawowa w Korzenicy
Szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 3 sale
Punktu Przedszkolnego, funkcjonuje biblioteka szkolna, która pełni również rolę czytelni.
Ponadto w szkole znajduje się: gabinet logopedy, gabinet opieki przedmedycznej, pokój
nauczycielski, gabinet dyrektora, pomieszczenie dla pracowników obsługi, stołówka szkolna,
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szatnia. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej lub na boisku
szkolnym. Na placu szkolnym znajduje się również plac zabaw. Według Pani Dyrektor
wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy jest dobry. W 2019 roku zakupiono
bocianie gniazdo (huśtawka), podwójną ważkę na podstawie metalowej na plac zabaw oraz
magiczny dywan – zestaw z robotem do Punktu Przedszkolnego w ramach Projektu 9.1 pn.
„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym
w Korzenicy”.
W szkole oprócz drobnych remontów i napraw przeprowadzono:
 remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (1 pion),
 generalny remont łazienek oraz 2 sal przedszkolnych na II piętrze w ramach Projektu 9.1
pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym
w Korzenicy”.
Potrzeby remontowe: remont przeciekającego dachu na budynku szkolnym, remont drugiego
pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont instalacji gazowej w kuchni.
Szkoła Podstawowa w Laszkach
Szkoła dysponuje następującymi salami lekcyjnymi: plastyczna, matematyczno - fizyczna,
historyczno-geograficzna, 2 językowe, informatyczna, przyrodnicza, polonistyczna,
3 nauczania wczesnoszkolnego, 3 przedszkolne, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica szkolna.
W roku 2019 zakupiono 5 laptopów DELL, 3 monitory dotykowe, 2 monitory IIyama
GMaster, tablet graficzny, 2 szt. - klocki Lego Mindstorms Home Ed., kserokopiarka Konica
Minolta BizHub C454, zamek GerdaLock, 4 szt. – klimatyzator Rotenso 3,5 kW, nożyce AKU
HSA 56, odkurzacz Zelmer ZVC427VT, dmuchawa do liści.
Zakupiono lampy ledowe, które zostały zamontowane w na II piętrze w segmencie
dydaktycznym (korytarze, klasy oraz zaplecza) oraz w sali gimnastycznej (korytarze, sanitariaty i
inne pomieszczenia). Lampy w łącznej ilości ok. 230 sztuk zostały zamontowane przez
konserwatora i pracowników technicznych UG.
Potrzeby remontowe:
 dach nad częścią socjalną sali gimnastycznej (wymiana pokrycia, okien połaciowych
i - w razie potrzeby - części stolarki);
 posadzka w szkolnej siłowni;
 2 łazienki w sali gimnastycznej;
 instalacja wodna (pęknięte rury zdarzają się coraz częściej i w miejscach trudno
dostępnych);
 posadzki na korytarzach (pojedyncze płytki odklejają się od podłoża);
 pokrycie dachowe na budynku dydaktycznym (dalsza przyszłość, ale trzeba mieć
to na uwadze, gdyż niektóre drobne elementy więźby już wymagały interwencji).
W najbliższym czasie w planuje się kontynuować zakup i montaż klimatyzacji wewnętrznej
w klasach lekcyjnych. Zasadnym byłoby również zainwestowanie w instalację fotowoltaiczną o
mocy ok. 30-35 KWP. Koszt inwestycji zwróciłby się po ok. 7 latach. Dobrze byłoby
zagospodarować przestrzeń pomiędzy salą gimnastyczna a szkołą.
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Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym
W szkole jest 8 sal lekcyjnych, 1 sala oddziału przedszkolnego. Liczba sal lekcyjnych
i pracowni jest wystarczająca. Szkoła posiada pracownię komputerową, z dostępem
do Internetu, bibliotekę oraz salę gimnastyczną. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne w miarę
możliwości uzupełniane jest na bieżąco. W 2019 roku zakupiono szafę przelotową do zmywalni
naczyń, zlew dwukomorowy, wózek kelnerski, regały do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne: 2
monitory interaktywne 65” AVTEC, 2 laptopy DEEL i telewizor. We własnym zakresie
wykonywane były bieżące remonty i naprawy sprzętów w szkole. Przeprowadzono remont
w stołówce szkolnej: wydzielono pomieszczenie i wykonano zmywalnię naczyń,
wyszpachlowano i pomalowano kuchnię; wykonano zadaszenie nad schodami wejściowymi
do szkoły; wycyklinowano i polakierowano 3 pomieszczenia (2 sale lekcyjne, pokój
nauczycielski); pomalowano ściany i sufity w 3 pomieszczeniach po cyklinowaniu; kilkukrotnie
usuwano awarie w instalacji wodnej w sanitariatach szkoły. Większość remontów
wykonywanych było systemem gospodarczym, wydatkiem był jedynie zakup materiałów.
W budynku szkoły wymagany jest gruntowny remont sanitariatów (3 łazienki), instalacja
wodna w tych pomieszczeniach wymaga ciągłych napraw. Należy również wyremontować
(lub wykonać nowe) stare ogrodzenie szkoły.
Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym
Liczba sal lekcyjnych i pracowni jest wystarczająca. Szkoła dysponuje 8 salami
do prowadzenia zajęć, w tym 3 sale z zapleczem, 1 pracownią informatyczną z dostępem
do Internetu, biblioteką szkolną, salą gimnastyczną z zapleczem. Szkoła korzysta
z własnego boiska do gier. Na terenie przyszkolnym znajduje się odpowiednio
wyposażony plac zabaw. Oddział Przedszkolny posiada własną salę z zapleczem i szatnią.
W szkole funkcjonuje kuchnia wraz ze stołówką. Posiłki przygotowywane są na miejscu.
Uczniowie korzystają 1 raz w tygodniu z opieki pielęgniarki szkolnej w osobnym
gabinecie.
Dzięki uczestnictwu w programie „Aktywna Tablica” oraz w projekcie „Szkoła+”
pozyskano 2 65” monitory interaktywne wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem,
2 tablice interaktywne, 4 laptopy dla nauczycieli prowadzących zajęcia, a także inne środki
i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć plastycznych, eksperymentatorskich
i z programowania. Zakupiono 10 sztuk jednostek komputerowych przeznaczonych
do wymiany w pracowni informatycznej w miejsce przestarzałych. Zakupiono nowe stoliki
i krzesełka (o regulowanej wysokości) dla uczniów 4 klas.
Wykonano we własnym zakresie prace związane z odremontowaniem urządzeń placu
zabaw. We własnym zakresie utwardzono wjazd na teren szkolny dla samochodów dostawców
towaru do szkolnej kuchni. We własnym zakresie prowadzono
bieżące remonty
i naprawy sprzętów szkolnych. W 7 salach: dokonano renowacji parkietu (cyklinowanie
i trzykrotne malowanie lakierem do parkietu). W tych samych salach odmalowano ściany
i lamperie. Dokonano naprawy wieszaków dla uczniów w szkolnej szatni. Wykonano nowe
pokrycie dachowe na budynku gospodarczym. Boisko szkolne zostało ogrodzone wysoką
siatką, tzw. piłko - chwytami.
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Aktualnie prowadzone są we własnym zakresie kompleksowe prace renowacyjne
w szatni szkolnej. Odmalowano ściany, lamperie, boksy klasowe, ławeczki i wieszaki
na ubrania. Wymieniono już 96 sztuk lamp oświetleniowych (z neonowych na ledowe)
w 6 salach lekcyjnych. W trakcie są prace polegające na wymianie kolejnych 171 sztuk
lamp w pozostałych salach i pomieszczeniach szkolnych. Planowany jest zakup kolejnych
środków i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.
Szkoła Podstawowa w Wietlinie
Szkoła Podstawowa w Wietlinie w roku 2019 posiadała 11 sal lekcyjnych
(8 standardowych, 3 bardzo małe).
W roku 2019 szkoła zakupiła dwa zestawy mebli, szafki dla uczniów, dywany, zamrażarkę
oraz pomoce dydaktyczne do klasopracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej, chemicznej
z 0,4% rezerwy oświatowej. Baza dydaktyczna została wzbogacona o monitory interaktywne,
pomoce do zajęć z logopedii oraz do oddziałów przedszkolnych.
W szkole były przeprowadzone prace remontowe: zadaszenie przed wejściem do szkoły,
malowanie elewacji wokół wejścia do szkoły, położenie płytek na ścianach do wysokości
lamperii w holu głównym, malowanie zaplecza kuchennego, malowanie 3 klas i korytarzy
szkoły, zamontowanie poręczy dla uczniów niepełnosprawnych.
Najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez Panią Dyrektor to: docieplenie i malowanie elewacji
całego budynku szkoły, dobudowa dwóch sal lekcyjnych pełnowymiarowych, doposażenie
stołówki szkolnej.
5.3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak
umiejętności
wypełniania
funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
W roku 2019 od stycznia do sierpnia stypendium szkolne otrzymało 116 uczniów, z czego:
77 uczniów szkół podstawowych, 7 uczniów gimnazjalnych, 7 zasadniczych szkół zawodowych,
5
uczniów
liceum
ogólnokształcących,
20
uczniów
technikum.
Natomiast
od września do grudnia stypendium szkolne otrzymało 117 uczniów, z czego: 75 uczniów szkół
podstawowych, 17 uczniów szkoły branżowej I stopnia, 6 uczniów liceum ogólnokształcącego,
19 uczniów technikum.

5.4. Dowożenie
Dowożenie uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne organizowane jest przez Gminny
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Laszkach w ścisłej współpracy z dyrektorami
placówek oświatowych. Dowóz uczniów odbywał się na zasadzie zakupu biletów miesięcznych.
W roku 2019 usługę wykonywał PKS Jarosław, a dowożonych uczniów było średnio 291.
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Gmina Laszki na zasadach określonych w umowach zawartych między Wójtem
i rodzicami, zwracała koszty dowożenia niepełnosprawnych dzieci realizujących obowiązek
szkolny i obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w placówkach specjalnych.
W roku 2019 takich umów było 10.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, realizację zadania publicznego pod tytułem „Dowóz dzieci niepełnosprawnych
z terenu Gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
w
Jarosławiu”
Gmina
Laszki
powierzyła
Polskiemu
Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. W tej formie
dowożonych było 3 osoby.
Wyszczególnienie
Bilety miesięczne
Dowożenie – przez
rodziców
Dotacja dla
Stowarzyszenia
Razem

Rok 2012
133 140,43

Rok 2013
120 094,68

Rok 2014
120 543,93

Rok 2015
123 483,74

Rok 2016
123 572,90

Rok 2017
126 565,80

Rok 2018
150 000,00

Rok 2019
231 331,77

33 512,02

46 557,77

58 748,37

53 317,30

54 324,20

65 685,40

48 927,00

71 567,89

38 980,00

43 375,00

43 875,00

45 410,00

45 410,00

35 798,00

35 800,00

35 442,00

205 632,45

210 027,45

223 167,30

222 211,04

223 307,10

228 049,20

234 727,00

338 341,66

5.5 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Gmina Laszki w 2019 roku dofinansowała 2 pracodawcom koszty kształcenia młodocianych
pracowników. Pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Po złożeniu
wniosku przez pracodawcę Wójt Gminy Laszki przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na
powyższy
cel
gmina
otrzymuje
środki
finansowe
w postaci dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy.
Wysokość dofinansowania w poszczególnych latach:
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Liczba pracodawców
7
5
6
4
4
7
6
2
2

Kwota dofinansowania
38 477,55
26 693,56
28 251,06
23 345,02
28 708,73
54 650,72
42 544,23
15 712,98
16 162,00

6. KULTURA I SPORT
Na terenie Gminy działa 6 Klubów Sportowych, z czego 4 kluby posiada dwie sekcje
zawodników. Gminę w klasie A seniorów reprezentują trzy drużyny (Laszki, Tuchla, Wietlin)
a w klasie B seniorów również trzy drużyny (Korzenica, Miękisz Nowy, Wysocko). Drużyny
młodzieżowe założone są w Laszkach, Miękiszy Nowym i w Wysocku. Na terenie gminy działa
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sekcja kobieca, prowadząca rozgrywki w III lidze kobiet, składająca się z dziewcząt z terenu
gminy i zrzeszona pod szyldem KS „KORONA” Tuchla. Piłka nożna, jeżeli chodzi o
upowszechnianie tego sportu na terenie gminy jest dość dobrze rozwinięta. Każdy klub posiada
udostępniony przez gminę obiekt sportowy oraz zaplecze sportowe w postaci szatni. Dodatkowo
na treningi w okresie zimowo-wiosennym udostępniane są sale gimnastyczne przy szkołach oraz
Zespół Boisk sportowych Orlik-2012 wraz z bieżnią.
Osiągnięciami mogą poszczycić się Uczniowskie Kluby Sportowe, które działają przy
każdej szkole. Członkowie UKS-ów zdobywali nagrody i wyróżnienia na zawodach
powiatowych i wojewódzkich. Rywalizację prowadzili w następujących dyscyplinach:
lekkoatletyka (biegi przełajowe, sztafeta), piłka nożna, piłka siatkowa, badminton i unihokej i
innych.
Na terenie Gminy Laszki znajduje się 1 stadion sportowy w Laszkach oraz 8
wymiarowych boisk sportowych, tj. w Bobrówce, Charytanach, Korzenicy, Miękiszu Nowym,
Tuchli, Wietlinie, Wietlinie Trzecim i Wysocku. W Wietlinie Pierwszym przy świetlicy jest
małe betonowe boisko do koszykówki z jednym koszem a na terenach rekreacyjnych w Wietlinie
Osada małe trawiaste boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz małe betonowe boisko do
koszykówki. W Wietlinie oprócz stadionu jest również ogrodzone małe boisko sportowe
(szkolne), na którym znajduje się boisko do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz małe
betonowe boisko do koszykówki.
Murowane szatnie znajdują się na stadionie w Laszkach oraz boiskach sportowych
w Bobrówce i Miękiszu Nowym. Niestety szatnia w Bobrówce niszczeje ze względu na brak
użytkowania.
W Laszkach są betonowe trybuny, z drewnianymi deskowanymi siedzeniami. Część
siedzeń na trybunie głównej jest plastikowa. Stadion w Laszkach wyposażony jest w oświetlenie
treningowe (zbyt mała moc do rozgrywania meczy ligowych). Stadion posiada piłkochwyty i
wiaty dla zawodników a całość terenu jest ogrodzona. Na boisku sportowym w Wietlinie
znajduje się metalowy kontener przystosowany na szatnię, wyposażony w oświetlenie i gniazdka
elektryczne oraz instalację wodno-kanalizacyjna z podgrzewaczem wody i 2 brodzikami oraz
pisuarem. Obiekt jest ogrodzony, posiada drewniane ławki oraz mały kontener 2x3m (garaż) na
sprzęt i narzędzia.
Szatnie w Laszkach, Miękiszu Nowym, Wietlinie oraz Wysocku w ostatnich latach
zostały wyposażone w meble. Na boiskach sportowych w Korzenicy, Tuchli i Wietlinie Trzecim
znajdują się drewniane szatnie o wymiarach 6 x 4,5 m. Szatnia w Korzenicy posiada instalację
elektryczną. Szatni sportowej nie ma na boisku sportowym w Charytanach.
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Na terenie gminy mamy jeden kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”
wyposażony w bieżnię lekkoatletyczną o sztucznej nawierzchni i obecnie stanowi jeden z
lepszych obiektów sportowych w powiecie. Obiekt jest otwarty od marca do listopada
popołudniami codziennie od poniedziałku do piątku. Zajęcia na obiekcie prowadzone są przez
Lokalnego Animatora Sportu.
W 2019 r. wykonane zostały następujące prace na obiektach sportowych:
1. Korzenica - przebudowa boiska sportowego, która obejmowała niwelację terenu,
przygotowanie pod zasiew, zasianie trawy oraz zasilenie murawy nawozami. Część boiska
przygotowana jest pod wykonanie ogrodzenia w 2020 r.
2. ORLIK w Laszkach – wykonano konserwację sztucznej trawy oraz zakupiono nowe siatki na
piłkochwyty.
3. Boisko Miękisz Nowy – wykonane zostały 3 szt. piłkochwytów (dwa na boisku do gry i jeden
na boisku treningowym), została pomalowana wewnątrz szatnia, odmalowana elewacja
i wykonany chodnik z kostki brukowej. Wykonano też nowe zabezpieczenie przyłącza
instalacji elektrycznej. Został również przebudowany dach szatni z eternitu na blachę oraz
wykonane obróbki blacharskie.
4. Miękisz Stary – na boisku szkolnym zostały wykonane piłkochwyty od strony zabudowań
osób prywatnych.
5. Tuchla – w czynie społecznym wybudowano budynek gospodarczy (szatnię) na boisku
sportowym – gmina zakupiła materiały. Zostało również wykonane przyłącze elektryczne.
6. Wietlin – wykonano część ogrodzenia boiska sportowego.
7. Wietlin Osada – Wykonano płytę betonową pod kosz do koszykówki oraz zamontowano
zestaw do koszykówki

Wykaz stowarzyszeń, które w latach 2015 – 2018 otrzymały dofinansowanie
w formie dotacji celowej na wspieranie sportu
Ludowe Kluby Sportowe:
Lp.

Klub

2017

2018

2019

1 LKS w Korzenicy

28.000,00

28.000,00

28.000,00

2 LKS „Hetman" Laszki

30.000,00

39.000,00

39.000,00

3 LKS M.N.-1998 Miękisz Nowy

13.000,00

15.000,00

21.000,00

4 LKS „Korona" Tuchla

35.000,00

38.000,00

36.000,00

5 LKS „PRO-100" Wietlin

29.000,00

30.000,00

29.000,00

6 LKS „Tęcza" Wysock

29.000,00

30.000,00

28.000,00

164.000,00

180.000,00

181.000,00

SUMA

Raport o Stanie Gminy Laszki za 2019 rok

26

Uczniowskie Kluby Sportowe:
Lp.

Klub

1 UKS „Puma" Korzenica

2017

2018

2019

5.000,00

5.000,00

6.000,00

10.000,00

9.000,00

0,00

3 UKS „Jedynka" Laszki – lekkoatl.

8.000,00

8.000,00

8.000,00

4 UKS „Zawisza” Miękisz Nowy

5.000,00

5.000,00

5.998,29

5.000,00

5.000,00

5.988,57

6.000,00

6.000,00

7.000,00

39.000,00

38.000,00

32.986,86

2 UKS „Gimnazjon" Laszki – lekkoatl.

5

UKS
w Miękiszu Starym

„SZKŁO-Korzeniowski.pl"

6 UKS „Żaczki" Wietlin
SUMA

Organizacja zawodów i wędkarstwo:
Lp.

Klub

2017

2018

2019

1 Organizacja zawodów

6.300,00

8.000,00

8.000,00

2 Klub Sportowy „KARAŚ” Laszki

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3 Klub Sportowy „LIN” Wysocko

1.500,00

1.500,00

1.500,00

9.800,00

11.500,00

11.500,00

SUMA
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7. ZABEZPIECZENIE RATOWNICZO-GAŚNICZE
Na terenie Gminy Laszki jest 7 działających jednostek OSP: Bobrówka, Korzenica,
Laszki, Miękisz Stary, Wietlin, Wysocko i Miękisz Nowy> OSP Miękisz Nowy na chwilę obecną
jest zawieszona w SWD (SWD – System Wspierania Decyzji w PSP w Jarosławiu) . OSP Laszki
jest włączona w Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne to
jednostki prawne działające jako stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Ze składanych raportów wynika, że liczba członków zwyczajnych łącznie we wszystkich
stowarzyszeniach OSP to 243 osoby, w tym 180 mężczyzn i 63 kobiety. Liczba członków
honorowych to 36, a wspierających 34. Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
może brać 85 strażaków, w tym 78 mężczyzn i 7 kobiet. Są to dane z raportów przekazanych w
2019 r. z danymi na koniec roku 2018. Za 2019 r. nie wpłynęły jeszcze wszystkie raporty..
Przeszkolenie strażaków-ratowników
Rodzaj szkolenia

Liczba wyszkolonych

Dowódcy OSP
Naczelnicy OSP
Strażacy ratownicy OSP
Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego
Z zakresu ratownictwa technicznego
Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Z zakresu współpracy z LPR
Pilarze do drewna
Pilarze do stali i betonu

18
5
102
12
51
4
12
12
10

Każda jednostka OSP posiada wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczogaśniczych. Sprzęt jednak się zużywa i niezbędne jest systematyczne jego uzupełnianie
i wymiana. Liczba samochodów pożarniczych: 8, w tym: 5 średnich (Bobrówka, Korzenica,
Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary) i 3 lekkie (Laszki, Wietlin, Wysocko).
Najważniejsze wyposażenie w jednostkach OSP:
1. OSP Bobrówka:
1) AUTO: STAR 266GBAM + automotopompa
2) Motopompa POLONIA PO-5
3) Pompa pływająca NIAGARA GXV160K1N15
4) Agregat prądotwórczy HONDA GX160 GEKO 2801 E-A/MHBA
5) Pilarka do drewna STIHL MS291
2. OSP Korzenica:
1) Auto: STEYR 590 + automotopompa
2) Zbiornik brezentowy na wodę
3) Motopompa POLONIA
PO-5
4) Pompa szlamowa HONDA GX240 WT-30X
5) Pompa szlamowa HONDA GX240 WT-30X
6) Agregat prądotwórczy HONDA GX160
GEKO 2801 E-A/MHBA
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7) Pilarka do drewna STIHL MS290
3. OSP Laszki:
1) Auto: STAR M78 14.227 + automotopompa + wyciągarka
2) Auto: Renault Master GLBM Rt AWP 70/40
3) Zbiornik brezentowy na wodę
4) Motopompa POLONIA PO-5
5) Motopompa POLONIA PO-5
6) Motopompy TOHATSU M16/8 VE 1500 wraz z osprzętem
7) Pompa szlamowa HONDA GX390 WT-40X
8) Pompa szlamowa HONDA GX240 WT-30X
9) Pompa pływająca NIAGARA GXV160K1N15
10) Wentylator oddymiający JADAR GX160 KOBRA H34
11) Agregat hydrauliczny LUKAS P640SG -DHR20
12) Agregat prądotwórczy HONDA GX160 GEKO 2600E-A/HHBA
13) Pilarka do drewna STIHL 029S
14) Pilarka do drewna STIHL MS290
15) Piła do betonu i stali STIHL TS400
16) Piła do betonu i stali STIHL TS400
4. OSP Miękisz Nowy:
1) Auto: STEYR 690.170/L38/4x4 + automotopompa
2) Motopompa POLONIA PO-5
3) Motopompa MPD-40E
4) Pompa szlamowa HONDA GX240 WT-30X
5) Pompa pływająca NIAGARA GXV160K1N15
6) Agregat prądotwórczy HONDA GX160 GEKO 2801 E-A/MHBA
7) Pilarka do drewna STIHL MS290
5. OSP Miękisz Stary:
1) Auto: MAGIRUS DEUTZ FM170D11FA + automotopompa
2) Motopompa POLONIA PO-5
3) Motopompa POLONIA PO-5
4) Agregat prądotwórczy HONDA GX160 GEKO 2801 E-A/MHBA
5) Pompa szlamowa HONDA GX240 WT-30X
6) Pilarka do drewna STIHL MS181
7) Pompa pływająca NIAGARA GXV160K1N15
8) Wentylator oddymiający FOGO
MW22
9) Pilarka do drewna STIHL MS271
10) Pilarka do drewna Kraft&Dele
KD155-1
6. OSP Wietlin:
1) Auto: FORD TRANSIT FNC6 + automotopompa
2) Motopompa POLONIA PO-5
3) Agregat wysokociśnieniowy AWP 40/40
4) Pompa szlamowa HONDA GX240 WT-30X
5) Agregat prądotwórczy EA 2600 SP AG26/2-120030
6) Pilarka do drewna STIHL MS290

28
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7. OSP Wysocko:
1) Auto: FIAT Talento 1.9D
2) Motopompa POLONIA PO-5
3) Pompa pływająca NIAGARA PLUS
4) Agregat prądotwórczy HONDA GX160 GEKO 2801 E-A/MHBA
5) Pilarka do drewna STIHL MS290

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ W ROKU 2019:
Każda jednostka OSP wyposażona jest odpowiednio do prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych i poszukiwawczych. OSP KSRG Laszki posiada na wyposażeniu sprzęt
do ratowania ludzi w wypadkach samochodowych. Najważniejsze potrzeby, jakie na walnych
zebraniach sprawozdawczych w 2019 r. zgłaszały jednostki OSP w postaci zakupu sprzętu lub
wyposażenia, zostały zaspokojone częściowo ze środków Gminy Laszki a częściowo ze środków
pozyskanych z dotacji z różnych źródeł. Dotacji były przekazywane bezpośrednio na OSP. Nad
każdym etapem (pozyskanie, zakup czy rozliczenie) dotacji czuwał pracownik merytoryczny,
który wypełniał wnioski o dofinansowanie, opisywał faktury oraz przygotowywał rozliczenia dla
OSP.
W 2019 r. zostały zrealizowane następujące zakupy i remonty:
1. OSP Bobrówka
1) Sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 23.514,00:
 finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie – 20.000,00 zł, Gmina Laszki 3.514,00
 Za pozyskane środki zakupiono: aparat powietrzny nadciśnieniowy wraz z butlą – 2
kpl., Butla do aparatu powietrznego – 2 szt., Sygnalizator bezruchu – 2 szt., Drabina
przenośna ratownicza – 1 szt., Buty specjalne strażackie skórzane – 3 pary, Narzędzie
wielofunkcyjne Hooligan – 1 szt., Ubranie specjalne – 1 kpl., Hełm – 1 szt.
2) Dotacja 5000+: zakup na kwotę 5.052,00 zł
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.000,00, środki
własne OSP - 52,00 zł
 Za pozyskane środki zakupiono: Komplet fantomów (3 szt.), Mundur wyjściowy OSP
męski - 2 szt., Mundur wyjściowy OSP damski - 2 szt., Koszula krótki rękaw OSP
biała męska - 2 szt., Koszula krótki rękaw OSP biała damska - 2 szt., Kapelusz damski
OSP – 2 szt.
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2. Korzenica:
1) Wykonanie wymiany płynów

eksploatacyjnych

w samochodzie specjalnym

–

pożarniczym STEYR 590 (wymiana oleju – 18 l; wymiana filtra oleju – 1 szt.; wymiana
filtrów paliwa – 2 szt.; wymiana oleju w automotopompie – 1 szt.; Przegląd układu
hamulcowego; Uzupełnienie płynów eksploatacyjnych; uzupełninie płynu hamulcowego
– 1 kpl )– 850,00
2) Zakup akumulatorów do samochodu OSP – 1.290,00
3) Dotacja 5000+: zakup na kwotę 5.080,00 zł
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.000,00, środki
własne OSP - 80,00 zł
 Za pozyskane środki zakupiono: mundur wyjściowy kompletny - 4 kpl., Kurtka
wyjściowa – 4 szt., Buty – 3 pary
4) Dotacja z TUW: zakup na kwotę 3.545,11 zł:
 finansowanie: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – 3.500,00, środki
własne OSP - 45,11 zł
 Za pozyskane środki zakupiono: wąż ssawny Grunwald elastyczny 2,5m – 2 szt.,
Latarka do hełmu – 4 szt., Buty strażackie FHR – 1 para, Rękawice strażackie
specjalne FIRE-MAX – 1 para, pas strażacki skórzany czarny – 4 szt.
3. Laszki:
1) Zakup opon do samochodu OSP Laszki – 8.100,00
2) Wymiana opon w samochodzie - 240,00
3) Zakup wyposażenia dla OSP Laszki na kwotę 1.685,1:
 szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym – 1 kpl., linka 20m do szelek – 1szt., linka
opasująca - 1szt., zatrzaśnik duży – 1szt., zatrzaśnik mały – 1szt., ubranie koszarowe
4 częściowe – 1 kpl., kombinezon na szerszenie i osy – 1kpl.) –
4) Zakup wyposażenia dla OSP Laszki (krzesła obrotowe kolor Cu-24 - 1 szt., krzesła ISO
kolor Cu-24 – 26 szt.) – 1.843,00
5) Zakup Motopompy TOHATSU M16/8 VE 1500 wraz z osprzętem - 37.576,50:
 finansowanie: Komenda Główna PSP - 17 000,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 15 000,00 zł, Gmina Laszki - 5
576,50
6) Dotacja 5000+:
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.000,00

Raport o Stanie Gminy Laszki za 2019 rok

31

 Za pozyskane środki zakupiono: Hełm – 9 szt., buty – 10 par, smok ssawny sportowy
– 1 szt.
7) Dotacja 5000+:
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.000,00
 Za pozyskane środki zakupiono: ubranie koszarowe – 10 szt. Zestaw Fantom +
defibrylator AED treningowy z wyświetlaczem – 1 kpl.; Nagrody i dyplomy dla
dzieci.
4. Miękisz Nowy:
1) Dotacja 5000+: zakup na kwotę 5.080,00 zł
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.000,00, środki
własne OSP - 80,00 zł
 Za pozyskane środki zakupiono: mundur wyjściowy kompletny - 4 kpl., Kurtka
wyjściowa – 4 szt., Buty – 3 pary
5. Miękisz Stary:
1) Zakup wyposażenia dla OSP w Miękiszu Starym (szelki bezpieczeństwa - 2 szt.; Linka
strażacka LSR-20 - 2 szt.; linka opasująca OK-4 - 1 szt.; zatrzaśnik duży typ ZD - 1 szt.;
zatrzaśnik mały AZ 011 - 1 szt.) – 1.000,00
2) Zakup wyposażenia dla OSP w Miękiszu Starym: Wąż W-52 - 4 szt.; Wąż W-75 - 2 szt.,
Kombinezon ochronny przeciw szerszeniom z rękawicami i workiem – 1 kpl. – 2.167,83
3) Dotacja z MSWiA przekazana przez PSP w Jarosławiu:
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2.112,00

zł

środki własne OSP 79,74 zł
 Za pozyskane środki zakupiono: Hełm Tytan biały 7 szt., Rękawice strażackie 2 pary
4) Dotacja 5000+: zakup na kwotę 5.220,00 zł
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.000,00, środki
własne OSP - 220,00 zł
 Mundur wyjściowy kompletny – 6 kpl.
6. Wietlin:
1) Dotacja 5000+: zakup na kwotę 5.080,00 zł
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.000,00, środki
własne OSP - 80,00 zł
 Za pozyskane środki zakupiono: mundur wyjściowy kompletny - 4 kpl., Kurtka
wyjściowa – 4 szt., Buty – 3 pary
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7. Wysocko:
1) Dotacja 5000+: zakup na kwotę 5.080,00 zł
 finansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.000,00, środki
własne OSP - 80,00 zł
 Za pozyskane środki zakupiono: mundur wyjściowy kompletny - 4 kpl., Kurtka
wyjściowa – 4 szt., Buty – 3 pary
BUDŻET W LATACH 2017 – 2019 NA OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ:
Wydatki
2017
2018
2019

Lp.

Ekwiwalenty za udział w akcjach
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Remonty
Zakup usług zdrowotnych (badania)
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty, w tym:
7
ubezpieczenia budynków i samochodów
8 Wydatki i zakupy inwestycyjne
9 Dotacje dla OSP na zakup sprzętu
1
2
3
4
5
6

SUMA

11.221,00
13.695,78
13.266,07
6.003,90
660,00
1.134,00

10.532,00
22.814,06
14.892,15
3.993,05
1.160,00
1.991,00

12.352,00
57.762,06
20.179,71
5.000,61
3.140,00
2.930,63

4.046,16

6.276,67

8.796,87

31.482,75
1.500,00

346.991,92
0,00

28.888,31
9.090,50

83.009,66

408.650,90

148.140,70

SYTUACJA OPERACYJNA W ROKU 2019:
miejscowe
alarmy
Jednostka
pożary
zagrożenia
fałszywe
OSP Bobrówka
1
1
OSP Korzenica
3
1
OSP KSRG Laszki
24
29
OSP Miękisz Stary
11
7
OSP Wietlin
1
0
OSP Wysocko
0
0
RAZEM
40
38

Razem
0
0
2
0
0
0
2

2
4
55
18
1
80

Ćwiczenia i zawody
W dniach 25 i 26 marca 2019 r. odbyły się wspólne warsztaty i ćwiczenia w ramach
programu pk. „Parasol”. Wzięli w nim udział żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej, Państwowa Straż Pożarna, oraz przedstawiciele sztabów kryzysowych. Z gminy
Laszki w szkoleniu brali udział: Sekretarz Gminy Andrzej Piekuś i inspektor ds. zarządzania
kryzysowego – Andrzej Halwa. Celem warsztatów, jak i ćwiczeń było zapoznanie uczestników
z możliwościami Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie wsparcia administracji i sił
ratowniczych w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu powiatu i gminy.
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W dniu 11 kwietnia 2019 r. w miejscowości Młyny odbyły się ćwiczenia
międzypowiatowe jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod
dowództwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Ćwiczenia
nadzorowali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie. Celem ćwiczeń było doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo
gaśniczych podczas pożarów na terenach leśnych. W trakcie ćwiczeń przećwiczono dostarczanie
wody na duże odległości systemem mieszanym. W ćwiczeniach udział brały: JRG Lubaczów,
JRG

Przemyśl

JRG

Jarosław,

jednostki

OSP

KSRG

z

Powiatu

Jarosławskiego

(w tym Laszki), jednostki OSP z Gminy Radymno, KP Policji, Służba Leśna, Formacja Obrony
Cywilnej Gminy Radymno. Do działań zostały zadysponowane poszczególne służby ratownicze,
zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przeprowadzone ćwiczenia przyczyniły się do poprawy
współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa.
W dniu 18 września 2019 r., w miejscowości Laszki zostało przeprowadzone ćwiczenie
powiatowe i gminne zarządzania kryzysowego nt.: „Prowadzenie działań ratowniczo ochronnych
z elementami ochrony ludności w sytuacji zagrożenia powodziowego i skażenia wód rzeki
Szkło”. W ćwiczeniu udział wzięły wydzielone siły i środki: Komendy Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej w Jarosławiu, siły i środki z KSRG (OSP Laszki, Duńkowice, Radymno,
Pawłosiów, Wiązownica, Szówsko, Mołodycz), OSP Miękisz Stary, siły i środki Komendy
Powiatowej Policji w Jarosławiu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu,
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.
W dniu 30 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym w Laszkach odbyły się gminne
zawody sportowo-pożarnicze. Pierwsze miejsce zajęli strażacy OSP Miękisz Stary - sztafetę
pokonali w 58,53 sekundy, ćwiczenia bojowe w 35,44 sek. Zestawienie czasów (z wliczonymi
punktami karnymi) przedstawiło się następująco:
Jednostka OSP
Miękisz Stary
Laszki
Korzenica
Tuchla
Bobrówka
Miękisz Nowy

Sztafeta
58,53
56,56
59,65
62,96
66,26
66,34

Ćwiczenie bojowe
35,44
43,71
53,28
53,86
60,98
72,51

Pierwsze miejsce z czasem 66,38 sek. – sztafeta oraz 40,46 sek. ćwiczenia bojowe –
zdobyła kobieca drużyna OSP w Laszkach. Niestety,
występująca na tych zawodach.

była to jedyna drużyna kobieca

