Gmina Domaradz
RAPORT O STANIE GMINY
ZA ROK 2019

Domaradz 2020

I. WSTĘP
Raport o stanie Gminy został przygotowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506). Przedmiotem raportu jest
podsumowanie działalności Wójta Gminy Domaradz w roku 2019. Treść raportu obejmuje
informacje ogólne o gminie, informację finansową z uwzględnieniem wydatków
inwestycyjnych i stanem mienia komunalnego, realizację polityk, programów i strategii,
informację dotyczącą jakości życia w gminie, oraz realizację uchwał rady gminy. Celem
raportu jest przedstawienie wielu rzetelnych i szczegółowych informacji o funkcjonowaniu
gminy, oraz problemów i wyzwań z którymi zmierzył się organ wykonawczy w omawianym
okresie. Zebrane w nim informacje, pozwolą w maksymalnie zobiektywizowany sposób,
przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach
życia Gminy Domaradz.
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II. INFORMACJE OGÓLNE
2.1.Położenie gminy.
Gmina Domaradz położona jest w obrębie Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego. Gmina
Domaradz leży w powiecie brzozowskim i jest jedną z mniejszych pod względem wielkości
gmin województwa podkarpackiego. Położona jest w środkowo-południowej części
województwa, przy drodze krajowej Nr 19 Radom - Rzeszów - Barwinek w odległości ok.
45 km na południe od Rzeszowa, 15 km na północ od siedziby powiatu w Brzozowie oraz
28 km od Krosna. Gmina Domaradz graniczy od północy z gminami Niebylec i Błażowa, od
wschodu z Gminą Dynów i Nozdrzec, od południa z Gminą Brzozów i Jasienica Rosielna.
W aktualnych granicach administracyjnych istnieje od 1 lipca 1976 r. W skład Gminy wchodzi
3 miejscowości, które tworzą 3 sołectwa: Barycz, Golcowa i Domaradz. Powierzchnia gminy
wynosi 56,72 km2.
2.2.Demografia - ludność na podstawie rejestru mieszkańców i ewidencji ludności.
Ewidencja ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji
Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach
zamieszkania cudzoziemców prowadzonych w systemie teleinformatycznym. W rejestrze
mieszkańców prowadzonym przez Wójta gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek
meldunkowy na terenie gminy.
W rejestrze mieszkańców Gminy Domaradz w dniu 31.12.2019r. na pobyt stały było
zameldowanych 6109 osoby.
Ludność Gminy Domaradz na podstawie danych z ewidencji ludności w latach 2017-2019.

2017

2019

2018

Zameldowani na pobyt stały ogółem,
z tego:

6 130

6 123

6109

Kobiety

3 036

3 033

3028

Mężczyźni

3 094

3 090

3081

Zameldowani na pobyt czasowy
ogółem, z tego:

74

65

Kobiety

38

35

Mężczyźni

36

30

4

Liczba ludności zameldowana na stałe i czasowo w 2019 r. w sołectwach gminy Domaradz
w podziale na płeć.
Sołectwo

Zameldowani na pobyt stały

Zameldowani na pobyt
czasowy

Ogółem

Ogółem

W tym
kobiety

6 109

W tym
kobiety

Domaradz

3081

1536

38

23

Golcowa

2167

1090

18

6

861

398

9
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Barycz

Liczba urodzeń i zgonów w 2019 r.

Sołectwo

Rok 2019
Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Przyrost naturalny

Domaradz

41

20

+ 21

Golcowa

24

15

+9

Barycz

8

9

-1

Gmina ogółem:

73

44

+ 29

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Gminie Domaradz - powyżej 60 lat (kobiety)
i powyżej 65 lat (mężczyźni )

Sołectwo

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
w latach 2018 -2019 r.
2018

2019

Domaradz

528

551

Golcowa

377

381

Barycz

191

192
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Dane dotyczące zawarcia związków małżeńskich w Gminie Domaradz.
2018 r.

2019 r.

28

26

Zawarte małżeństwa

III.

INFORMACJE FINASOWE I INWESTYCYJNE

3.1 Informacje finansowe.
1.

Stan finansów gminy – analiza wskaźnikowa.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

21,28%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

4,94%.

Zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010-2018

3.018.750,00 zł.

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia

925.729,74 zł.

2.

Wykonanie budżetu gminy.

Wykonanie dochodów ogółem

30.283.955,64 zł,

w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.850.315,00 zł.
Dynamika udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok wzrasta
i w kolejnych latach wynosiła:
2019/2018

121%

2019/2017

145%

2019/2016

150%.

Wykonanie wydatków ogółem

28.426.769,48 zł.

Wynik operacyjny

2.489.013,56 zł

Wynik budżetu operacyjnego ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden
z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy ilustrując czy gmina jest w stanie
pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Gmina Domaradz, co roku wypracowuje
nadwyżkę operacyjną, oznacza to, że ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych
inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.
Dotacje rozwojowe kwota 739.809,87 zł, to pozyskane środki na zadania inwestycyjne przy
drogach gminnych.
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Dochody z majątku kwota 447.041,51 zł, stanowi wpływy ze sprzedaży gruntów, z opłat za
użytkowanie wieczyste gruntów, czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych,
dzierżawa gruntów rolnych, dostawa wody, odbiór ścieków.

3.2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2030.

1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia.
Zadłużenie na koniec

Lata

Spłata rat

Spłata odsetek

2019

818.750,00

108.057,01

3.018.750,00

2020

818.750,00

88.000,00

2.200.000,00

2021

700.000,00

67.000,00

1.500.000,00

2022

700.000,00

46.000,00

800.000,00

2023

800.000,00

25.000,00

0,00

roku

Harmonogram obejmuje spłaty z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zgodnie z zawartą
umową wg stanu na 31.12.2019 r.
2. Prognoza nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi).
2020

518.401,00 zł

2021

1.659.499,00 zł

2022

1.675.773,00 zł

2023

1.656.385,00 zł

W kolejnych latach nadwyżkę operacyjną planuje się przeznaczać na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i realizację nowych zadań inwestycyjnych.
3. Prognoza limitu zadłużenia gminy w latach 2020-2023.
Spłata

Wskaźnik dopuszczalny

2020

5,00%

13,94%

2021

5,10%

10,10%

2022

4,92%

8,34%

2023

5,23%

6,48%
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Gmina Domaradz w latach 2020-2023 prognozuje uchwalanie budżetów, których planowany
wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia, nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika
wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

3.3.Informacja o wydatkach inwestycyjnych.
Wykonanie wydatków majątkowych

1.403.339,11 zł.

Plan wydatków majątkowych wykonano w 99,84%. Zrealizowano wszystkie zaplanowane
inwestycje, z tego:

1.
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
Zadania dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego. Dotacja na 2 drogi
łącznie 75 000,00 zł
W ramach realizacji zadań wykonano podbudowę tłuczniowo-żwirową wraz
z odwodnieniem na drogach gminnych.
1) Przebudowa drogi gminnej Domaradz dz. nr ewid. 5402 (podbudowa)
Długość: 168 mb
Całkowity koszt wykonania: 39 547,48 zł
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2) Przebudowa drogi gminnej Barycz dz. nr ewid. 4120 (podbudowa)
Długość: 230 mb
Całkowity koszt wykonania: 53 911,06 zł

2.
Przejęcie odcinków sieci wodociągowej od mieszkańców Domaradza
i Golcowej
1) Ogółem zostało przejętych: 1087 mb sieci
2) Całkowity koszt przejęcia wyniósł: 34 271,25 zł
3.
Opracowanie projektu: „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Barycz
z ujęcia wody z miejscowości Domaradz- Poręby, oraz dokumentacji do złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Całkowity koszt wykonania - 100 072,68 zł
4.
Opracowanie projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Domaradz, przysiółek Budzisz”
Całkowity koszt wykonania - 7 380,00 zł
5.
Opracowanie projektu oraz wykonanie zadania: Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Golcowa - Doboszówka
Całkowity koszt wykonania całości zadania- 119 650,74 zł
6.

Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego na dofinansowanie:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020 R Barycz – Niebylec polegająca na budowie
chodnika dla pieszych w km 0+973-1+100 w miejscowości Barycz”
1. Całkowita długość: 127 mb
2. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 141 102,64 zł
3. Gmina Domaradz finansowała kwotę: 70 551,00 zł
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2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2023 R
Domaradz – Lutcza w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr 19 w miejscowości
Domaradz”
1. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 27 640,09 zł
2. Gmina Domaradz finansowała kwotę: 13 820,00 zł

7.

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych

1)
Przebudowa drogi gminnej Domaradz dz. nr ewid. 7424
Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego Wsi Domaradz. Zadanie to polegało na
wykonaniu podbudowy, nakładki asfaltowej oraz odwodnienia drogi gminnej o długości
385 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł : 166 427,52 zł
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2)
Przebudowa drogi gminnej Barycz dz. nr ewid. 4120 (asfalt)
Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego Wsi Barycz. Zadanie to polegało na
wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku o długości 230 mb. Całkowity koszt
wykonania zadania wyniósł: 41 727,75 zł

3)
Przebudowa drogi gminnej Domaradz dz. nr ewid. 2081
W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę oraz nakładkę asfaltową na drodze
gminnej o długości 242 mb. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 71 811,93 zł
4)
Przebudowa drogi Barycz nr ewid. 4327
W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę oraz nakładkę asfaltową na drodze
gminnej o długości 42 mb. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 11 881,80 zł
Remont drogi gminnej Nr 9207 w miejscowości Golcowa
W ramach realizacji zadania wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową oraz
podbudowę żwirowo-tłuczniową drogi gminnej o długości 106 mb. Całkowity koszt
wykonania zadania wyniósł: 77 680,82 zł
5)
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6)
Przebudowa drogi gminnej Domaradz dz. nr ewid. 5402 (asfalt)
W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej o długości
168 mb. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 38 194,58 zł

7)
Przebudowa drogi gminnej Domaradz dz. nr ewid. 37 (droga leśna)
Zadanie dofinansowane z Lasów Polskich - Nadleśnictwo Strzyżów. W ramach
realizacji zadania wzmocniono podbudowę oraz wykonano nową nawierzchnię wraz
z odwodnieniem drogi gminnej o długości 115 mb.
Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 63 807,47 zł, natomiast dofinansowanie
wyniosło 31 903,73 zł
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8)
Przebudowa drogi gminnej Domaradz dz. nr ewid. 3000 w miejscowości
Domaradz
W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 37
mb. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 14 165,84 zł

9)
Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Przebudowa drogi
gminnej Barycz – Stara Szkoła Nr 115614 R w miejscowości Barycz w km 0+0000+990” Całkowity koszt zadania: 11 444,01 zł

8.
Zakup działki w Baryczy na rozbudowę sieci wodociągowej
Zakup działki tej jest niezbędny w celu realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej
dla miejscowości Barycz z ujęcia wody z miejscowości Domaradz- Poręby”. Na działce
tej planowana jest budowa zbiornika wyrównawczego do wody. Całkowity koszt zakupu:
18 417,34 zł
9.
Modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Domaradzu
Zadanie polegało na wymianie kotła kondensacyjnego o mocy 24 KW, montażu wkładu
kominowego oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Całkowity koszt wykonania: 15 129,00 zł
10. Przebudowa instalacji C.O. w budynku OSP Domaradz –Poręby
Zadanie to polegało na wykonaniu centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP
Domaradz – Poręby. Koszt całkowity wykonania: 12 829,22 zł
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11. Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Prałata A. Kołodzieja w Domaradzu
W ramach zadania został wykonany remont wszystkich pomieszczeń przedszkolnych,
łazienek oraz korytarza. Ponadto dostosowano te pomieszczenia do wymogów p.poż oraz
bhp. Całkowity koszt wykonania zadania: 59 606,76 zł

12. Utwardzenie placu wraz z utworzeniem nowych miejsc parkingowych na
działkach nr 11412 i 11406 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej oraz
doposażenie placu zabaw przy szkole
Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego Wsi Golcowa. Zadanie to polegało na
utworzeniu miejsc parkingowych z kostki brukowej o powierzchni 274 m2.
Całkowity koszt zadania: 61 847,19 zł
13. Zakup dwóch samochodów osobowych dla Gminy Domaradz
Samochody te zostały zakupione celem dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy
Domaradz
1) FORD TRANSIT CUSTOM – cena 118 080,00 zł
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2)
14.
1.
2.

FORD TRANSIT CUSTOM - 115 490,00 zł

Przejęcie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej
Ogółem zostało przejętych: 109,5 mb sieci w m. Domaradz.
Całkowity koszt przejęcia wyniósł: 8 538,51 zł

3.4. Informacja o wydatkach na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.
W Gminie Domaradz w 2019 roku wszystkie sołectwa realizowały zadania inwestycyjne
w ramach funduszu sołeckiego, które zostały opisane w części dotyczącej informacji
o wydatkach inwestycyjnych.
Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje
zestawienie
poszczególnych zadań
inwestycyjnych, z uwzględnieniem planowanych i wydatkowanych środki finansowych.

Sołectwo
Barycz
Domaradz
Golcowa

Wyszczególnienie zadania
Modernizacja drogi gminnej dz.nr
ewid. 4120
Modernizacja drogi gminnej DomaradzDebrza dz. nr ewid. 7424
Utworzenie miejsc parkingowych przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej,
oraz doposażenie placu zabaw.

Razem
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Plan
40 709,30

Wykonanie
40 709,30

40 709,30

40 709,30

40 709,30

40 709,30

122 127,90

122 127,90

3.5. Informacja o stanie mienia komunalnego
Wartość brutto majątku trwałego Gminy Domaradz na dzień 31.12.2019 r. wynosi
59.311.492,19 zł, z tego:
- grunty
- o wartości 3.047.184,56 zł
o łącznej powierzchni 224,0789 ha
- budynki
- o wartości 15.092.278,05 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) - o wartości 27.459.256,94 zł
- urządzenia techniczne i maszyny
- o wartości 5.299.964,59 zł
- środki transportu
- o wartości 2.407.232,60 zł
- inne środki trwałe (w tym zbiory biblioteczne) - o wartości 5.267.943,14 zł
- środki trwałe w budowie
- o wartości 425.135,34 zł
- wartości niematerialne i prawne (licencje)
- o wartości 309.656,97 zł
- udziały
- o wartości 2.840,00 zł.
Wartość majątku trwałego w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się
o 4.075.672,23 zł. Zmiany nastąpiły we wszystkich grupach rzeczowych aktywów.
Grunty stanowiące własność gminy obejmują łącznie 150,2346 ha z tego:
- grunty rolne
46,7472 ha
- grunty leśne
9,3488 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane 4,2019 ha
- tereny komunikacyjne ( drogi)
89,4865 ha
W 2019 roku został uregulowany stan prawny 48,4865 ha gruntów, jako własność Gminy
Domaradz (głównie grunty pod drogami).
Grunty będące w samoistnym posiadaniu obejmują łącznie 71,4513 ha. i dotyczą głównie
gruntów pod drogami. Ponadto gmina posiada na ewidencji grunty oddane w użytkowanie
wieczyste 1.0730 ha, grunty będące we współwłasności 0,1100 ha, oraz grunty Skarbu Państwa
0,4500 ha i grunty zasobów wsi (mienie wiejskie) 0,7600 ha.
Z tytułu wykonywania praw własności w 2019 r. Gmina Domaradz uzyskała dochody
w wysokości 447.041,51 zł z następujących źródeł:
- sprzedaż gruntów rolnych w Domaradzu i Golcowej – 29.654,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 4.094,55 zł
- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 57.685,45 zł
- czynsz za dzierżawę gruntów rolnych – 458,18 zł
- dostawa wody – 109.830,48 zł
- odbiór ścieków – 245.318,85 zł.
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW,
STRATEGII.
4.1 Plany odnowy miejscowości.
Dla miejscowości Barycz, Domaradz i Golcowa wchodzących w skład Gminy Domaradz Rada
Gminy Domaradz uchwałą Nr XIII/91/2015 z 29 grudnia 2015 r. zaktualizowała Plany Odnowy
Miejscowości na lata 2015-2021, które są podstawowym instrumentem długofalowego
zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określają wizje i strategiczne kierunki
rozwoju miejscowości i gminy.
W sposób istotny Plany Odnowy Miejscowości umożliwiają efektywne gospodarowanie
własnymi zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca
i rozbudowywana infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków
finansowych.
Zintegrowany i zrównoważony rozwój Gminy Domaradz jest zasadą w pracy samorządu
gminy, prowadzącą do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju lokalnego miejscowości.
Do głównych kierunków rozwoju miejscowości Barycz, Golcowa Domaradz należy zaliczyć:
1.
2.
3.

Budowę i modernizację infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej.
Zaspokajanie potrzeb społecznych i rekreacyjnych mieszkańców.
Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Powyższe kierunki rozwoju miejscowości są konsekwentnie realizowane przez sukcesywną
realizację zadań inwestycyjnych w sferze infrastruktury, rekreacji oraz wspieranie działań
związanych z odnową i restauracją zabytkowych obiektów sakralnych.
W Planach Odnowy Miejscowości jako najpilniejsze zadanie umieszczono budowę,
przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg gminnych, na drugim miejscu budowę chodników
przy drogach, na trzecim rozbudowę wodociągu wiejskiego.
W 2019 roku z najpilniejszych zadań ujętych w Planach Odnowy Miejscowości, były
realizowane zadania obejmujące infrastrukturę drogową, budowę chodników, oraz
zaopatrzenie w wodę. Szczegółowo zostały omówione w wydatkach inwestycyjnych.

4.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Domaradz, oraz miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy Domaradz.

17

Podstawowymi dokumentami planistycznymi określającymi politykę przestrzenną gminy są:
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Domaradz XIV/101/2000 z dnia 8 marca 2000 r.
2. Fragmentaryczne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaradz
przyjęte uchwałami:
1) XXXI/246/02 z dnia 02 kwietnia 2002 r., - dotyczy terenów stacji paliw
w Domaradzu,
2) XXXI/247/02 z dnia 02 kwietnia 2002 r., - dotyczy terenu składu maszyn
rolniczych i budowlanych w Domaradzu,
3) XXXV/280/02 z dnia 13 września 2002 r., - dotyczy terenów budownictwa
mieszkaniowego i usługowego – Domaradz 1- Zakościół,
4) XXVI/283/02 z 9 października 2002 r. – dotyczy terenów przemysłowoskładowych pod wytwórnię mas bitumicznych w Domaradzu.
5) VII/42/2011 dnia 27 czerwca 2011 r. – dotyczy przeznaczenia terenów pod
usługi, rekreacji i sportu, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
innych obiektów małej architektury.
Powierzchnia gminy objęta miejscowymi (fragmentarycznymi) planami zagospodarowania
przestrzennego wynosi 27, 20 ha, co stanowi zaledwie 0,5 % powierzchni gminy.
Wobec powyższego decyzje administracyjne związane z procesem inwestycyjnym
lokalizowane poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wydawane są w oparciu o indywidualne decyzje o warunkach zabudowy.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane w roku
2019
Rodzaj inwestycji

2019 r.

Budynki jednorodzinne

45

Budynki gospodarcze

4

Ogółem

49

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Domaradz
wydane dla poszczególnych Sołectw w 2019 r.
Sołectwo

2019 r.

Domaradz

36

Golcowa

11

Barycz

2
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4.3 Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Domaradz na lata 2018-2021.
Program opieki nad zabytkami Gminy Domaradz sporządzony w 2018 r. obejmuje lata 2018 2021 r. i przyjęty został przez Radę Gminy Domaradz Uchwałą Nr XLIII/268/2018 z dnia 14
sierpnia 2018 r.
Program obejmuje kierunki działań podejmowanych przez Gminę, mających na celu szeroko
pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego. W programie określone zostały priorytety i w ramach
tych priorytetów wytyczono kierunki działań, a na ich podstawie zadania do realizacji przez
Gminę Domaradz. Jednym z ważniejszych zadań gminy jest prowadzenie gminnej ewidencji
zabytków.
Gmina Domaradz utworzyła i prowadzi gminną ewidencję zabytków. Ewidencją objęte są
zabytki nieruchome oraz krajobraz kulturowy, zabytki ruchome tj. wyposażenie i wystrój
malarski kościoła parafialnego w Baryczy, Domaradzu i Golcowej, a nadto pomniki nagrobne
na cmentarzach wyznaniowych oraz kapliczki, zabytki archeologiczne.
Kolejne istotne zadanie to włączenie zabytków w procesy społeczne i gospodarcze oraz dbałość
o należyte utrzymywanie, wykonywanie remontów i prac konserwatorskich przy obiektach
zabytkowych będących własnością gminy oraz dotacje dla właścicieli i użytkowników
obiektów zabytkowych objętych ewidencją zabytków.
Realizując zadania określone w Programie Gmina Domaradz współpracuje z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, a także współpracuje z przedstawicielami kościoła katolickiego
którzy jako właściciele bardzo cennych zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy są bardzo
ważnym elementem systemu sprawowania opieki nad zabytkami oraz propagowania
i promowania ich wartości historycznej i kulturowej.

4.4 Program usuwania Wyrobów zawierających azbest dla Gminy Domaradz na lata
2013-2032.
Istotnym elementem polityki ochrony środowiska jest oczyszczenie terenu Gminy Domaradz
z azbestu, a przez to wyeliminowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie ludzi oraz stan
środowiska w gminie.
W tym celu Gmina Domaradz wykonała inwentaryzację azbestu w wyniku której
zidentyfikowano płyty azbestowo cementowe o łącznej powierzchni 111 494 m2.
W 2019 r Gmina Domaradz złożyła wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Domaradz. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości:
19 700,00 zł
Całość zadania 23 814,00 zł z tego środki NFOŚiGW – 11 600,00 zł - WFOŚiGW 8 120,00 zł
środki własne: 4 094,00 zł. Pozwoliło to na odebranie od właścicieli 35 Mg wyrobów
zawierających azbest.
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4.5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaradz na lata 2017 – 2022.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaradz na lata 2017 – 2022 został przyjęty
uchwałą Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2017 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to element realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Dokument ma znaczenie strategiczne i powinien być
spójny z planami ochrony powietrza (POP), planami działań krótkoterminowych (PKD) oraz
innymi dokumentami strategicznymi. Celem głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest
transformacja gospodarki gminy w kierunku niskoemisyjnym.
Cele szczegółowe planu to:




redukcja emisji gazów cieplarnianych,
wzrost udziału odnawialnych źródeł energii,
podniesienie efektywności energetycznej.

Ponadto celem jest również edukacja społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania
energii, poprawa jakości powietrza w gminie oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno –
klimatycznego, czyli zobowiązania wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej do:




redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 2020 r.
wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15 % do 2020 r.
wzrostu efektywności energetycznej o 20 % do2020 r.

Planowane działania w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaradz na lata
2017 – 2022 to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wykorzystanie OZE na budynkach mieszkalnych,
Termomodernizacja budynków mieszkalnych,
Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej,
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
Rozwój systemu ścieżek rowerowych,
Modernizacja oświetlenia ulicznego,
Modernizacja dróg,
Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych,
Działania edukacyjne dla mieszkańców gminy,
Planowanie przestrzenne,
Wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie – tzw. zielonych zamówień
publicznych,
Realizacja działań naprawczych zapisanych w PGN.

W 2019 roku niektóre z zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej były realizowane.
Dotyczą w szczególności modernizacji infrastruktury drogowej. Szczegółowo zostały
omówione w wydatkach inwestycyjnych.
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4.6 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na
lata 2018-2023.
Program ten został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 27
września 2018r., stanowi podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia
warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy
Domaradz przy wykorzystaniu mieszkaniowego zasobu gminy.
Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 18 lokali o łącznej powierzchni użytkowej
1 000,63 m2 znajdujących się w 5 budynkach stanowiących własność Gminy Domaradz:
1.
Budynek Domu Nauczyciela i GOK w Domaradzu – 11 lokali
2.
Budynek Ośrodka Zdrowia w Domaradzu – 2 lokale
3.
Budynek agronomówki w Domaradzu – 2 lokale
4.
Budynek Ośrodka Zdrowia w Golcowej -2 lokale
5.
Budynek Ośrodka Zdrowia w Baryczy -1 lokal
Stan techniczny budynków jest dobry. W 2019 r. w ramach bieżącej eksploatacji budynków
wykonano przeglądy budowlane przewidziane prawem, udrożniono przewody wentylacyjne
w lokalach mieszkalnych. Zakupiono nowy piec dwufunkcyjny do mieszkania w budynku
Ośrodka Zdrowia w Golcowej.
Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2019 r. wynosiła 3,43 zł.
4.7.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2020.
Rada Gminy Domaradz uchwałą Nr IV.33.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. przyjęła Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2019 – 2020.
Celem programu jest wprowadzenie szeregu działań mających na celu przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy
osobom doświadczającym przemocy oraz podejmowanie odpowiednich działań wobec
sprawców . Realizatorem Programu jest GOPS w Domaradzu, a za realizację odpowiedzialne
są instytucje i organizacje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zespół Interdyscyplinarny powołany został w 2011 roku zgodnie z postanowieniami Uchwały
Nr IV/16/11 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 stycznia 2011 r.
W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Grupy Robocze zajmowały się sprawami 20 rodzin. Odbyły 15 posiedzeń, na których
realizowano procedurę Niebieskiej Karty.
W ciągu roku czynnych było 21 procedur Niebieskiej Karty: 20 Kart sporządzono przez
Komendę Powiatową Policji w Brzozowie, 1 Karta sporządzona została przez jednostkę
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organizacyjną pomocy społecznej. Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku wpłynęło 15
procedur Niebieskiej Karty, natomiast 6 pozostało do realizacji z roku 2018. Na koniec roku 13
procedur Niebieskiej Karty zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz
po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, 3 procedury Niebieskie Karty zakończono
z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
Podjęte działania w trakcie realizacji procedury Niebieskiej Karty:
1) praca socjalna z rodziną – 20 rodzin;
2) systematyczne wizyty w środowisku pracownika socjalnego i policji – 20 rodzin;
3) wezwano na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Domaradzu – 5 sprawców przemocy;
4) skierowano do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
w Brzozowie w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu – 2 sprawców przemocy.
4.8. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu Gminy Domaradz
W 2017 r. Uchwałą nr XXIX.198.2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2017 r. został
przyjęty Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu Gminy Domaradz.
Celem programu jest między innymi:
1.
2.
3.
4.
5.

Promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
Stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,
Pomoc w rozwoju talentów i uzdolnień,
Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci,
Zwiększenie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych
i zawodów sportowych.

W 2019 roku na realizację Programu przeznaczono z budżetu Gminy 9 500,00 zł. Przyznano
19 nagród pieniężnych dla 19 uczniów w tym za:
- uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki,
- uzyskanie tytułu Finalisty Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Matematycznego,
- uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Informatycznego,
- uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminu gimnazjalnego,
- bardzo wysoką średnią ocen,
- osiągnięcia sportowe,
- osiągniecia w konkursach muzycznych.

4.9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań
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własnych gminy, które reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r., o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Wskazane powyżej zadania
gmina realizuje zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przyjętym uchwałą Nr III.28.2018 Rady
Gminy Domaradz z dnia 18 grudnia 2018r.
Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu gminy, pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Realizując cele zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 skupiono się w szczególności
na
- zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
- udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych
- wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń, klubów sportowych i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizując wymienione powyżej cele zrealizowano następujące działania:
Działanie w ramach programu

Koszt w zł

W szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych odbyły
się widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień

12 051,94

W szkole podstawowej Nr 2 w Golcowej przeprowadzono
warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

1 550,00

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do

2 455,54

pozalekcyjnych zajęć sportowych
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Wsparcie działalności szkół i organizacji promujących różne
formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
pokrycie kosztów wyjazdów, biletów wstępu i letniego
wypoczynku dzieci w ramach którego realizowany jest
program profilaktyki uzależnień

33 551,95

Wynagrodzenie członków Gminnej

14 750,00

Komisji

Rozwiazywania problemów alkoholowych

Koszty przeprowadzenia badania
psychiatryczno – psychologicznej

i wydania

opinii

Zwrot kosztów przejazdu na terapie dla osób uzależnionych

2 200,00

1 399,00

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach swojej działalności w 2019 r. Komisja odbyła 12 posiedzeń.
Do Komisji wpłynęło 15 wniosków, o objęcie postepowaniem osób nadużywających alkoholu.
Na posiedzenie Komisji wezwano 15 osób, z czego zgłosiło się 14 osób. Wobec osób
zgłoszonych do postepowania podjęto działania:
-z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywujące oraz
pogadanki na temat szkodliwości napojów alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń
związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu.
-wyznaczono okresy próbne dla osób zgłoszonych.

4.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Domaradz.
Zgodnie z zapisami art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gminy.
Rada Gminy Domaradz wypełniając powyższy obowiązek przyjęła w drodze uchwały Nr
VI.44.2019 z dnia 25 marca 2019r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaradz.
Priorytetowe zadania określone w Programie to:
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;
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-

ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
odławianie bezdomnych zwierząt;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

Odławianie zwierząt realizowane było przez Firmę „ARKA –VET Przemyśl, ul. Sybiraków
34/1, a w przypadku braku adopcji dalszą opiekę zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu
gminy miejsce w schronisku dla zwierząt w Fundacji „Zwierzyniec” Szczyty, ul. Wieluńska
108, 98 -355 Działoszyn.
Opiekę weterynaryjną zapewnia Lecznica dla Zwierząt , 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 68.
W 2019 r udzielono pomocy 8 zwierzętom, a łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł
2.155,00 zł.
Na karmę dla psów oczekujących na adopcję lub przyjęcie do schroniska wydano 677,84 zł. ,
zaś na karmę dla bezdomnych kotów wydano 125,81 zł

4.11 Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Domaradz
Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Domaradz został opracowany i zatwierdzony przez
Starostę Brzozowskiego w roku 2018, jest fundamentalnym dokumentem planistycznym
odnoszącym się do zagadnień zarządzania kryzysowego w Gminie Domaradz. Gminny Plan
Zarządzania Kryzysowego został opracowany w celu rozpoznania zagrożeń oszacowania
prawdopodobieństwa ryzyka ich wystąpienia oraz opracowania procedur działania
odpowiednich podmiotów zarządzania kryzysowego, aby przejąć kontrolę nad sytuacją
i minimalizować związane z nią straty.
Umożliwia on wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na wójta ustawa z dnia 26 kwietnia 2007
r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
a mianowicie ma zagwarantować harmonijne współdziałanie wszystkich służb, inspekcji
i straży, umożliwić sprawne kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu
życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania
porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków
na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego określa struktury i zasady organizacyjne,
administracji samorządowej Gminy Domaradz, służb, inspekcji i straży pożarnych
w sytuacjach kryzysowych, oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie skutków
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zdarzeń o dużym zasięgu lub sytuacji kryzysowej, przywrócenie i odtworzenie warunków życia
ludności sprzed zdarzenia.
Celem Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego jest określenie potencjalnych rodzajów
zagrożeń (katalog zagrożeń) mogących wystąpić na terenie gminy oraz zapewnienie
możliwości systemowego, efektywnego i skoordynowanego reagowania wójta na zdarzenia
kryzysowe o dużej lub bardzo dużej skali, w przypadku, których niezbędne jest uruchomienie
sił i środków będących w dyspozycji gminy, służb powiatowych, a także administracji
rządowej i organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, a także ustalenie zasad i procedur
udzielania pomocy dla poszkodowanej ludności.
Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego. Został on powołany przez Wójta Zarządzeniem nr 35.08 z dnia 19 maja 2008 r.
i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych
zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz
przygotowanie propozycji działań.
Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie
gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy. w budżecie gminy jest
co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych
o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W roku 2019 na terenie Gminy Domaradz wystąpiło zagrożenie powodziowe na skutek
długotrwałych opadów deszczu jakie miało miejsce w dniach od 18 – 24 maja 2019 r. Zgodnie
z procedurą działania wynikającą z Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Wójt Gminy
wprowadził na terenie Gminy pogotowie przeciwpowodziowe. Powołana Zarządzeniem Wójta
Komisja dokonała szacowania strat w infrastrukturze komunalnej i spisania protokołu szkód
będącego podstawą do ubiegania się o środki finansowe na odbudowę infrastruktury. W tej
sytuacji odbyło się też posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mającego na
celu oceny zagrożenia powodziowego na terenie gminy a także w okresie jesiennym kolejne
posiedzenie dot. przygotowania Gminy do okresu zimowego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE.
5.1. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.
Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej swoim mieszkańcom
należy do ważniejszych zadań gminy. Jako jedne ze zbiorowych potrzeb tej wspólnoty zostały
wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Zadania te realizowane są przez ochotnicze straże pożarne.
Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372, z późn. zm.). Ochotnicze straże
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pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz
ratownictwa, a także prowadzą działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.
Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych wynikającymi m.in. z ich
statutów jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych
i klęsk, a także informowanie ludności o istniejących zagrożeniach.
Na terenie Gminy Domaradz funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
- OSP Barycz
- OSP Domaradz
- OSP Domaradz Góra
- OSP Domaradz Poręby
- OSP Golcowa
Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu gminy Domaradz włączonych jest 2
jednostki:
- OSP Barycz
- OSP Domaradz
Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w ramach KSRG należy:

gaszenie pożarów;

ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach;

ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego
mienia;

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,

prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi,

usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych
i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.
Dotychczasowa dominacja problematyki zapobiegania i gaszenia pożarów w codziennej
praktyce formacji ochotniczej przenosi się stopniowo na inne rodzaje ratownictwa, w tym
głównie ratownictwa technicznego, podczas zdarzeń na drogach, gdzie stosowane są inne
techniki prowadzenia działań ratowniczych. W zależności od specyfiki obszaru chronionego
należy także wspomnieć o działaniach OSP prowadzonych na obszarach wodnych i działaniach
przeciwpowodziowych. W obszarze szeroko rozumianej ochrony ludności należy uwzględnić
także przygotowanie ratowników – ochotników do organizacji ewakuacji ludzi i mienia
podczas dużych pożarów, powodzi i innych katastrof (zwłaszcza będących wynikiem anomalii
pogodowych) oraz świadczenie pomocy między miejscowościami i gminami w zakresie
zakwaterowania, żywienia i innej pomocy socjalnej.
Do prowadzenia działań ratowniczych na terenie Gminy Domaradz przewidziane są jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają siły i środki do zwalczania pożaru, klęski
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

27

OSP Barycz
Jednostka Typu S-2 została założona w roku 1902. Do prowadzenia działań ratowniczo
gaśniczych posiada średni samochód GBA Star 266 oraz lekki samochód pożarniczy –
terenowy Mitsubishi.
Jednostka ta w roku 2005 została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
Do zabezpieczenia w wodę posiada zbiornik przeciwpożarowy otwarty o pojemności ok. 150
m3
Do prowadzenia działań ratowniczych wydzielona została Jednostka Operacyjno-Techniczna
kategorii III liczącą 18 strażaków wyszkolonych, ubezpieczonych i posiadających badania
lekarskie.

OSP Domaradz
Jednostka typu S-2 działa od roku 1904.
Do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych jednostka posiada samochód GBA VOLVO,
samochód Star 244 GBA 2,5/16 oraz lekki samochód pożarniczy Volkswagen T4.
Jednostka ta została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w roku 1997.
Do prowadzenia działań ratowniczych wydzielona została Jednostka Operacyjno-Techniczna
kategorii III liczącą 20 strażaków wyszkolonych, ubezpieczonych i posiadających badania
lekarskie.

OSP Domaradz-Góra
Jednostka Typu S-1 powstała w roku 1904 .
Do prowadzenia działań ratowniczych jednostka posiada lekki samochód pożarniczy Lublin
oraz sprzęt silnikowy.
Do prowadzenia działań ratowniczych wydzielona została Jednostka Operacyjno-Techniczna
kategorii IV liczącą 17 strażaków wyszkolonych, ubezpieczonych i posiadających badania
lekarskie.
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OSP Domaradz-Poręby
Jednostka typu S-1 powstała w roku 1967 r.
Do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych posiada średni samochód pożarniczy GBA Star
266 wraz z wyposażeniem oraz lekki samochód pożarniczy – terenowy Honker.
Do zabezpieczenia w wodę posiada zbiornik przeciwpożarowy podziemny o pojemności ok.
59 m3
Do prowadzenia działań ratowniczych wydzielona została Jednostka Operacyjno-Techniczna
kategorii IV liczącą 11 strażaków wyszkolonych, ubezpieczonych i posiadających badania
lekarskie.
OSP Golcowa
Jednostka typu S-1 została założona w roku 1908 . Do prowadzenia działań ratowniczo
gaśniczych posiada średni samochód pożarniczy GBA Star 266.
Do prowadzenia działań ratowniczych wydzielona została Jednostka Operacyjno-Techniczna
kategorii III liczącą 17 strażaków wyszkolonych, ubezpieczonych i posiadających badania
lekarskie.
1. Stan osobowy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Domaradz

Z tego: Ochotnicza Straż Pożarna
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Ogółem

Barycz

Domaradz

DomaradzGóra

Domaradz

Golcowa

-Poręby

3

4

5

6

7

8

220

36

51

38

37

58

3

0

1

1

0

1

1

Członkowie czynni

2

Członkowie wspierający

3

Członkowie honorowi

35

13

1

2

12

7

4

Mogący brać bezpośredni udział
w AR

83

18

20

17

11

17

5

Posiadających aktualne badania
lekarskie

100

26

23

19

12

20

6

Kierowcy

21

6

5

6

3

1

8

MDP chłopcy

4

1

1

1

0

1

9

MDP dziewczęta

2

0

1

0

0

1
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2. Stan wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
Domaradz w środki łączności bezprzewodowej

Lp.

Nazwa
Ochotniczej
Straży
Pożarnej

Wyposażenie jednostki /szt/

Jednostka
w KSRG

System
Selektywnego

Uwagi

Radiostacja

Radiostacja

Radiostacja

Samochodowa

Nasobna

Nasobna

GM 360

GP 360

Hytera
PD565

Wywoływania

1

OSP Barycz

KRSG

1

2

2

4

2

OSP Domaradz

KSRG

1

3

2

1

3

OSP Domaradz
Góra

-

-

1

2

4

OSP Domaradz
Poręby

-

-

2

2

5

OSP Golcowa

-

-

1

2

2

9

10

Razem

1

6

3. Stan wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
Domaradz w sprzęt medyczny

Lp.

Nazwa
Ochotniczej Straży
Pożarnej

Jednostka
w KSRG

Wyposażenie jednostki /kpl/
Aparat
powietrzny

Zestaw
medyczny
PSP R1

Defibrylator

1

OSP Barycz

KRSG

2

2

1

2

OSP Domaradz

KSRG

2

2

1

3

OSP Domaradz Góra

-

-

1

-

4

OSP Domaradz
Poręby

-

-

1

-

5

OSP Golcowa

-

-

1

-

4

7

2

Razem
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Uwagi

4. Stan wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
Domaradz w samochody pożarnicze oraz sprzęt silnikowy

Z tego: Ochotnicza Straż Pożarna

Ogółem
Lp.

Wyszczególnienie
pojazdów i sprzętu

[sztuk]

Barycz

Domaradz

1

2

3

4

5

1

Samochód Volkswagen
T4

1

2

Samochód Mitsubishi

1

3

Samochód Honker

1

4

Samochód Lublin 3

1

5

Samochód Star 244

1

6

Samochód Star 266

3

7

Samochód VOLVO

1

8

Motopompa M8/8 PO3

1

1

9

Motopompa M8/8 PO5

7

1

10

Motopompa M8/8 PO7

1

11

Motopompa M16/8
Tohatsu

3

1

1

12

Pompa pływająca
NIAGARA 1

3

1

1

13

Pompa szlamowa

1

DomaradzGóra

Domaradz-

6

7

Golcowa

Poręby
8

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

2

2

1
1
1

1

3S5
14

Pompa szlamowa
Honda WT 30XK3

5

1

1

1

1

1

15

Agregat prądotwórczy

7

2

2

1

1

1

19

Piła spalinowa do
drewna Sthil

6

1

2

1

1

1

20

Piła spalinowa do stali
i betonu Sthil

1

1
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21

Zestaw narzędzi
hydraulicznych Lukas

2

1

1

Działania interwencyjne prowadzone przez jednostki OSP Gminy Domaradz
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (bez wyjazdów gospodarczych)

Gmina

Domaradz

Pożary

MZ

AF

Interwencje
Ogółem

ĆW

ZOR

Barycz

5

8

0

13

2

1

Domaradz

10

44

1

55

2

1

Domaradz Góra

0

8

0

8

1

0

Domaradz Poręby

1

8

2

11

1

0

Golcowa

6

7

0

13

0

0

22

75

3

100

6

2

Miejscowość

Razem

Oznaczenia: MZ- miejscowe zagrożenie, AF- alarm fałszywy, ĆW- ćwiczenia (na obiektach, zawody
OSP, szkolenia OSP, test w komorze dymowej itp.), ZOR- zabezpieczenie operacyjne rejonu.

5.2. Ochrona środowiska.
Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są
podstawowymi usługami zapewniającymi odpowiedni poziom życia oraz warunki sanitarne
mieszkańców.
Najważniejszym zadaniem jest dostarczanie wody pitnej zdatnej do picia. Aktualnie na terenie
gminy eksploatowane są 3 ujęcia wody , dwa w miejscowości Golcowa i jedno w Domaradzu
(Poręby). Woda uzdatniana jest w dwóch stacjach uzdatniania, jedna we wsi Golcowa a druga
w Domaradzu (Poręby). Zasilają one w wodę wieś Domaradz i Golcowa. W perspektywie ze
stacji uzdatniania Domaradz Poręby planowane jest dostarczanie wody do wsi Barycz a także
rozbudowa wodociągu we wsi Domaradz i Golcowa.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi 35,3 km. Na terenie
gminy z usług wodociągowych korzysta ok. 1700 mieszkańców, a przyłączonych jest 391
nieruchomości. W 2019r do wodociągu przyłączyło się 33 nieruchomości zamieszkałe.
Równocześnie we wsi Domaradz odbierane są ścieki komunalne poprzez urządzenia
kanalizacyjne, które trafiają do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Domaradzu.
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Ogółem długość eksploatowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 56,4 km.
Ze zbiorowego odprowadzania ścieków we wsi Domaradz korzysta ok. 2313 osób,
a przyłączonych jest 751 nieruchomości. w 2019r. zostało przyłączonych do kanalizacji
sanitarnej 11 nieruchomości zamieszkałych.
Jednym z ważniejszych zadań samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska jest
gospodarka odpadami komunalnymi.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Domaradz w 2019 r. , realizowany był przez wybraną
w postępowaniu przetargowym firmę „Remondis KROeko” Sp. z o.o. ul. Fredry 1, Krosno.
Odpady komunalne odbierane były w systemie workowym. W 2019 roku zorganizowano
cztery zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego, zużytych
opon, przeterminowanych leków, chemikaliów i ich opakowań, akumulatorów i baterii.
Odpady przekazywane były przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy do Instalacji Komunalnej w Krośnie ( odpady
zmieszane, ulegające biodegradacji), pozostałe segregowane do P.H.P.U „Zagroda”
w Strzyżowie.
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2019 rok wyniosły 706 029,07 zł,
5.3. Oświata
Jednym z zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym znajduje się edukacja publiczna. Gmina ma obowiązek utrzymywać obiekty szkolne
na odpowiednim poziomie, by zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki dla uczniów.
Każdego roku dokonywane są zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz
przeprowadzane są remonty szkół. Sytuacja demograficzna na terenie Gminy Domaradz
sprawia, że koszty utrzymania szkół i przedszkoli co roku ulegają znacznemu wzrostowi, a co
za tym idzie wydatki na edukację stanowią istotny element budżetu gminy.
Poniżej przedstawiono analizę demograficzną oraz wydatki na edukację w 2019 r.
Wykaz dzieci w Gminie Domaradz rodzonych w latach 2013-2019 z podziałem na obwody
szkolne.
Rok
urodzeni
a dziecka

Zespół
SzkolnoPrzedszkoln
y Domaradz

Szkoła
Podstawow
a nr 2
Domaradz

Zespół
Szkół
w Golcowe
j

Szkoła
Podstawow
a nr 2
w Golcowej

Szkoła
Podstawow
a
w Baryczy

Raze
m

2013

25

9

24

8

10

76

2014

32

7

6

11

10

66

2015

25

9

12

6

8

60

2016

21

3

14

8

9

55

33

2017

34

10

17

5

5

71

2018

31

8

20

6

8

73

2019

28

13

15

9

8

73

Razem

196

59

108

53

58

474

W latach 2018-2019 Gmina Domaradz była organem prowadzącym dla 5 szkół
podstawowych i 2 przedszkoli
Szkoła

Liczba uczniów w roku
szkolnym

Liczba dzieci
w przedszkolach
i oddziałach
przedszkolnych w roku
szkolnym

Liczba etatów
nauczycielskich w roku
szkolnym

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

Zespół
220
SzkolnoPrzedszkolny
w Domaradzu

252

40

58

22,49

24,13

Szkoła
54
Podstawowa
nr 2
w Domaradzu

62

9

8

10,25

9,13

Zespół Szkół
w Golcowej

121

129

43

36

21,48

17,00

Szkoła
Podstawowa
nr 2
w Golcowej

80

108

25

25

11,22

12,05

Szkoła
Podstawowa
w Baryczy

78

71

12

11

12,52

11,04

Ogółem

553

622

129

138

77,96

73,35

W roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Służebniczek im. bł.
Edmunda Bojanowskiego w Domaradzu jest zapisanych 72 dzieci.
Wydatki na oświatę w 2019 roku wynosiły 10 148 185,64 zł, subwencja oświatowa
6 281 329,00 zł.
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Źródła pokrycia wydatków na utrzymanie szkół w latach 2014 – 2019 przedstawia tabela.
Udział budżetu gminy w finansowaniu oświaty (łącznie z oddziałami przedszkolnymi i dotacja
dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NO, kosztami Zespołu Obsługi
Szkół) w odniesieniu do subwencji oświatowej.
Różnica
pomiędzy
wydatkami na
oświatę
a subwencją
oświatową
w zł

Liczba
Budżet Gminy
uczniów
Domaradz w zł
liczona
do
subwencji

2014

7 820 549,33 6 025 767,00 1 794 782,33

607 23 683 616,17

33,00

2015

7 759 013,55 6 168 530,00 1 590 483,55

615 17 123 859,46

45,30

2016

7 708 380,68 6 081 596,00 1 626 784,68

642 22 034 486,82

35,00

2017

8 189 027,55 5 960 020,00 2 229 007,55

579 25 086 652,65

32,60

2018

8 870 228,39 6 083 186,00 2 787 042,39

564 28 060 217,42

31,60

2019

10 148 185,64 6 281 329,00 3 866 856,64

553 28 426 769,48

35,70

Rok

Roczne
wydatki
bieżące
poniesione na
funkcjonowanie
oświaty w zł

Budżet
Państwa
(subwencja
oświatowa
w zł)

Wskaźnik
procentowy
udziału
budżetu
gminy
w kosztach
utrzymania
szkół w %

W 2019 roku Gmina Domaradz pozyskała dotację celową na realizację modułu 3 wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Przyznana kwota dotacji to 146 293,19 zł,
w tym 67 088,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu oraz 79 205,19 zł dla
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy. Wkład własny wyniósł
37 010,65 zł. Dotacja została przeznaczona na wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej obu
szkół oraz remont kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Baryczy.
Gmina Domaradz w 2019 roku otrzymała dotacje na realizację Priorytetu 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości
wydawniczych. W ramach Programu pozyskano dotację w wysokości 14 480,00 zł, wkład
własny 3 620,00 zł. Wsparciem objęte zostały 2 szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Domaradzu oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Domaradzu. W ramach Programu zakupiono
1326 książek.
W ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przeznaczona kwota 65 386,00
zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy
programowej w przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 2 Domaradz.
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W ramach tych środków zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie
pracowni w szkole Nr 2 Domaradz.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu w ramach nowo otworzonego przedszkola
samorządowego zakupiono wyposażenie oraz pomoce i zabawki na kwotę 136 848,27 zł.
W ramach zakupów inwestycyjnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej zakupiono
zmywarkę kapturową na kwotę 10 000,00 zł a do Zespołu Szkół w Golcowej piec
konwekcyjno-parowy oraz zmywarkę i kuchnie gazową 6-palnikową na ogólną kwotę
47 055,16 z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych.
5.4 Polityka społeczna.
Celem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych i doprowadzenie do wyjścia z trudnych sytuacji losowych aż do usamodzielnienia
się osób i rodzin. W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu objął
pomocą 1 079 osoby. Udzielono pomocy 188 rodzinom z dziećmi, 18 rodzinom niepełnym oraz
92 rodzinom emerytów i rencistów.

Wydatki systemu pomocy społecznej

2018

2019

10 451 416,85 zł

11 751 040,20 zł

Zadania realizowane przez GOPS
Wydatki bieżące

Wydatki z funduszy pomocy społecznej w 2019r. wg. powodów trudnej sytuacji
życiowej.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Ogółem

Liczba % -łączna kwota
gospo udzielonej pomocy
darstw w PLN
domo
wych
561

Średnia wartość
pomocy na
gospodarstwo
domowe

100 - 1 285 334,63

2 291,15

Bezdomność

0

0

0

Potrzeba ochrony macierzyństwa

28

4,99 - 64138,20

114,33

Bezrobocie

186

33,16 - 426 216 ,96

759.74
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Niepełnosprawność

77

13,72 - 176 347,91

314,34

Długotrwała lub ciężka choroba

126

22,46 - 288 686,16

514,59

0

0

0

Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – rodzina
wielodzietna

0

0

0

Alkoholizm

0

0

0

Narkomania

0

0

0

Przemoc w rodzinie

0

0

0

Sytuacja kryzysowa

0

0

0

23,53 - 302 439,24

539,11

Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – rodzina
niepełna

Ubóstwo

132

Zdarzenie losowe

6

1,07 - 13 753,08

24,52

Klęska żywiołowa

6

1,07 - 13753,08

24,52

Udzielone świadczenia

2018

2019
Liczba
osób
Zasiłki stałe

Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne

Kwota( w PLN)

Kwota (w PLN)
Liczba
osób

26

122 800,48

22

110 107,65

21

56 624,10

17

9 114,52

56

86 394,69

46

66 851,67

Zasiłki okresowe

Zasiłki celowe i celowe
specjalne,
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Zasiłki celowe, pomoc
rzeczowa w ramach
programu Posiłek
w szkole i w domu

547

343 027,70

292

275 801,75

15

135 183,17

15

124 572,97

166 719,20

313

139 905,40

183 711,09

116

108 506,94

6

31 000,00

Usługi opiekuńcze
w miejscu
zamieszkania

Posiłki w ramach
programu Posiłek
w szkole i w domu

332

Stypendia szkolne
153
Klęska żywiołowa
0

0

Rodzinom przeżywającym różnorodne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczej udzielane jest wsparcie w postaci usługi asystenta rodziny, poradnictwa
rodzinnego, terapii i mediacji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny na lata
2019-2021 przyjęty Uchwałą Nr XII.90.2019 z dnia 12 listopada 2019r.
Założeniem tego programu jest działanie koncentrujące się głównie na dziecku i rodzinie,
również w przypadku, gdy dziecko z różnych przyczyn przebywa poza rodziną biologiczną
w celu umożliwieniu mu powrotu do tej rodziny.
Działania pomocowe powinny się koncentrować na wpieraniu się członków rodzin
wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, a także
wzmocnienie do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w rodzinie
W 2019 roku wsparciem w formie asystentury rodzinnej objętych było 15 rodzin. Zakres
realizowanych w ramach usługi zadań ma charakter kompleksowy, odpowiadający
identyfikowanym potrzebom rodziny.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest jeden asystent rodziny.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej.
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Koszty ponoszone w związku z pobytem mieszkańców w DPS w

Liczba mieszkańców w DPS

Kwota w PLN

2018r.

17

378 989,65 zł

2019r.

16

419 473,73 zł

5.5. Kultura i sport.
Działalność
społeczno-kulturalna
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w roku
2019
prowadzona była na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Komisję Oświaty,
Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy planu pracy oraz kalendarza gminnych imprez
kulturalnych.
W ramach pracy merytorycznej w placówkach GOK działają dziecięce i młodzieżowe sekcje
i koła zainteresowań oraz zespoły amatorskie artystyczne. Prowadzona jest edukacja kulturalna
w formie indywidualnej i zespołowej.
Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 roku w przeliczeniu na etaty wyniósł 4,75 (w tym 2,5
etatu w placówkach bibliotek oraz 1/4 etatu dla głównego księgowego GOK).
W Bibliotece Publicznej w Domaradzu działa czytelnia internetowa posiadająca aktualnie
2 stanowiska ze stałym dostępem do Internetu.
W 2019 roku reprezentanci naszej instytucji uczestniczyli w przeglądach muzyczno-wokalnym
organizowanych przez inne podmioty na poziomie powiatowym i wojewódzkim.
Na przestrzeni minionego roku w placówkach GOK-u działalność prowadziły następujące
zespoły i kółka zainteresowań:
- kółko plastyczne „Koralik” (klub „Tęcza” Barycz)
- kółka plastyczne (klub „Wspólnota” Domaradz - 2 grupy wiekowe)
- grupa taneczna „Tęczowe gumisie” i „Gracja” przy klubie „Tęcza”
w Baryczy/do lipca 2019 r./
- dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny ) /do lipca 2019 r./
- zespół rytmiczny /5 - latkowie, i kwartał 2019/
- dziecięcy zespół pieśni i tańca „Mali Domaradzanie” /I kwartał 2019 r./
- młodzieżowa grupa teatralna „Maska” /od listopada 2019 r./
Oprócz zajęć merytorycznych powyższych zespołów, GOK prowadzi również nieodpłatne
zajęcia indywidualnej nauki gry na klawiszowych instrumentach muzycznych oraz prowadzi
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zajęcia plastyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży z naszego środowiska co pozwala rozwijać
zainteresowania artystyczne uczestników zajęć.
W bibliotekach (Golcowa, Barycz) prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa
promująca i rozwijająca czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególną uwagę
w swej działalności zwraca się na ważne rocznice literackie oraz inne wydarzenia, jak: Dni
Kultury Oświaty Książki i Prasy, Dzień Dziecka, Inauguracja Roku Kulturalno –Oświatowego.
Propozycje te kierowane są do dzieci i młodzieży pragnących spędzić wolny czas miło
i pożytecznie.
Z ważniejszych imprez stałych zrealizowanych na przestrzeni roku należy wymienić:
- imprezy patriotyczne i religijne (3 Maj, 11 listopada, koncert papieski)
- przeglądy wokalne dla dzieci i młodzieży (festiwal kolęd i pastorałek, przegląd
piosenek dla Mamy, gminny przegląd zespołów artystycznych, przegląd piosenki dziecięcej,
festiwal pieśni Maryjnej, „Mikołajkowe debiuty 2019”
- konkursy plastyczne: (bożonarodzeniowe: ozdoby choinkowe, szopki bożonarodzeniowe,
kolędnicy-wędrownicy; konkursy inspirowane tradycją świąt wielkanocnych:
pisanek, palm wielkanocnych)
- konkursy poetyckie i recytatorskie, narodowe czytanie, spotkania czytelnicze,
spotkania opłatkowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. „Ferie bez nudy”,
- koncerty w wykonaniu zespołów instrumentalno-wokalnych: kolęd i pastorałek, koncert
pasyjny, spotkanie opłatkowe,
- spektakle teatralne: „Disney w muzyce i tańcu”, „Jasełka bożonarodzeniowe”,
- imprezy plenerowe: „Powitanie wakacji”, „Pożegnanie lata 2019”
Na terenie Gminy Domaradz w 2019 działalność sportową prowadziło 3 kluby sportowe:
- Ludowy Klub Sportowy Golcowa
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” Domaradz.
- Ludowy Zespół Sportowy Orły Temidy Domaradz 1989
LKS Golcowa uczestniczy w rozgrywkach klasy A OZPN Krosno i osiągnęła na koniec 2019
roku 14 miejsce w tabeli rozgrywek.
Klub otrzymał w roku 2019 dotację z budżetu gminy w wysokości 32 000 zł
Sokół Domaradz uczestniczy w rozgrywkach klasy B OZPN Krosno i osiągnął na koniec 2019
roku 4 miejsce w tabeli rozgrywek.
Klub otrzymał w roku 2019 dotację z budżetu gminy w wysokości 26 000 zł
Ludowy Zespół Sportowy Orły Temidy Domaradz 1989 uczestniczy w rozgrywkach IV LIGI
mężczyzn PODOKRĘG KROSNO sezon 2019/2020
Aktualnie osiągnął 3 miejsce w tabeli.
Klub otrzymał w roku 2019 dotację z budżetu gminy w wysokości 10 000 zł
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VI.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY.

Rada Gminy Domaradz jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady zgodnie
z przyjętym planem pracy. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości
mieszkańców. Radę Gminy tworzy 15 radnych.
W 2019 roku Rada Gminy Domaradz podjęła 77 uchwał, a ich realizacja przedstawia się
następująco:
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Lp.

Uchwała –(nr porządkowy, data, przedmiot)

1.

Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Gminy Domaradz 11 Ustalono dochody w kwocie 26.264.550,00 zł, z tego:
stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej
- dochody bieżące w kwocie 26.077.240,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 187.310,00 zł.
i wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.555.800,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 25.222.800,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 333.000,00 zł.
Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 708.750,00 zł, którą przeznacza się na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów
Przychody budżetu gminy Wolne środki w kwocie 110.000,00 zł,
Rozchody budżetu gminy w kwocie 818.750,00 zł, z tego:
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.
Na podstawie uchwały opracowano plany finansowe jednostek. Uzyskano pozytywną
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 06.03.2019r. poz. 1394)
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr IV.32.2019r. Rady Gminy Domaradz Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową. Wprowadzono zmiany
11 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy w dochodach i wydatkach bieżących finansowanych ze środków unijnych w 2019 roku.
finansowej Gminy Domaradz
Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów z tytułu zaciąganych pożyczek
na wyprzedzające finansowanie zadań.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała określa:
11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Zmniejszenie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rozmiarów zjawiska przemocy.

2.

3.

Opis wykonania
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4.

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy. Podwyższenie
na lata 2019-2020
kompetencji osób i służb zajmujących się problematyką przemocy. Zwiększenie
skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy. Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy. W/w są zrealizowane
poprzez monitoring Programu na postawie corocznej sprawozdawczości
z wykonywania zadań oraz bieżącej analizy osiągniętych efektów co dało wzrost
świadomości społecznej, która umożliwiła szybsze reagowanie na krzywdę oraz
zapobiegania występowania zjawiska przemocy w rodzinie.
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu oraz
instytucje i organizacje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Domaradz Komisja obraduje na posiedzeniach zgodnie z uchwalonym planem pracy.
11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

5.

Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2019 rok

6.

Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia
oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej
Nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja
w Domaradzu w Przedszkole Samorządowe
w Domaradzu

Uchwała określa, że z dniem 1 września 2019r. przekształca się oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu
w Przedszkole Samorządowe w Domaradzu. Załącznikami do uchwały są Akt
założycielski oraz Statut Przedszkola Samorządowego w Domaradzu Uchwała została
zmieniona Uchwałą Nr VI.48.2019 RG z dnia 25 marca 2019r.
Uchwała zrealizowana.
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7.

Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała określa, że z dniem 1 września 2019r. Przedszkole Samorządowe
z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie utworzenia w Domaradzu i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaradzu
w Domaradzu tworzą z mocy prawa Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą 36-230
Domaradz 349.
Akt założycielski , Statut Zespołu stanowią załączniki uchwały.
Nauczyciele i pozostali pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks.
prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu z dniem 1 września 2019r. stają się
pracownikami Zespołu.
Należności, zobowiązania i mienie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. prałata Antoniego
Kołodzieja w Domaradzu oraz Przedszkola Samorządowego w Domaradzu wg stanu
na 31.08.2019r. z dniem 1 września 2019r. przejmuje Zespół.
Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr VI.49.2019 RG z dnia 25 marca 2019r.
Uchwała zrealizowana.

8.

Uchwała Nr V.38.2019 Rady Gminy Domaradz Z przyczyn losowych nastąpiła zmiana inkasenta w sołectwie Domaradz
z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały (Dz. Urz. Woj. Pod. 20.02.2019r. poz. 1134)
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, Uchwała zrealizowana.
podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości od
osób fizycznych, w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów, oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
w Gminie Domaradz.

9.

Uchwała Nr V.39.2019 Rady Gminy Domaradz Z przyczyn losowych nastąpiła zmiana inkasenta w sołectwie Domaradz
z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały (Dz. Urz. Woj. Pod. 20.02.2019r. poz. 1135)
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za Uchwała zrealizowana.
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości
wynagrodzenia inkasentów.
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10.

11.

Uchwała Nr V.40.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Domaradz

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaradz
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. (Dz.
Urz. Woj. Pod. 19.03.2019r. poz. 1706), na stronie gminy i BIP
Dz. Urz. Woj. Pod. 19.03.2019r. poz. 1730 Rozstrzygniecie nadzorcze – nieważność
§ 14, 16 i 22 uchwały
Uchwała realizowana na bieżąco.
Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy Domaradz Aktem Notarialnym z dnia 25 września 2019 r Gmina Domaradz zbyła nieruchomość
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rzecz osoby fizycznej
na sprzedaż nieruchomości

12.

Uchwała Nr VI.42.2019 Rady Gminy Domaradz Aktem Notarialnym z dnia 25 września 2019 r Gmina Domaradz zbyła nieruchomość
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rzecz osoby fizycznej
na sprzedaż nieruchomości

13.

Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy Domaradz Akt Notarialny zamiany z dnia 08 sierpnia 2019r. pomiędzy Gminą Domaradz, a osobą
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody fizyczną
na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą
Domaradz a osobą fizyczną

14.

Uchwała Nr VI.44.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Domaradz w 2019r.

Realizowano zadania i cele programu określone w uchwale. Zapewniono opiekę
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, odławiano bezdomne zwierzęta, poszukiwano
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. (Dz. Urz. Woj. Pod. 08.04.2019r. poz.
2164)
Uchwała zrealizowana.
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15.

Uchwała Nr VI.45.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2019 rok.

16.

Uchwała Nr VI.46.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie aneksu nr 2 do Porozumienia
międzygminnego

Gmina Domaradz w dniu 25 marca 2019 r. zawarła aneks Nr 2 do Porozumienia
międzygminnego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie.
Uchwała realizowana na bieżąco

17

Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawę określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat w przeprowadzonych przez Gminę
Domaradz jednostkach oświatowych

W § 1 Uchwały Nr XXXIV.225.2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 grudnia 2017r.
skreśla się wyrazy „w czasie od 7:30 do 16:30”. (Dz. Urz. Woj. Pod. 12.04.2019r. poz.
2315)
Uchwała zrealizowana.

18

Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Gminy Domaradz W Uchwale Nr V.36.2019 Rady Gminy Domaradz z dnia 18 lutego 2019r w zał.
z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 2 w statucie przedszkola wprowadza się wskazane zmiany.
w
sprawie
przekształcenia
oddziałów Uchwała zrealizowana.
przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks.
prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu
w Przedszkole Samorządowe w Domaradzu

19

Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę
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w
sprawie
utworzenia
Zespołu
– Przedszkolnego w Domaradzu

Szkolno

20

Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2019 rok

21

Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Domaradz W związku z rezygnacją sołtysa w Sołectwie Golcowa nastąpiła zmiana inkasenta na
z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały czas przeprowadzenia wyborów. (Dz. Urz. Woj. Pod. 28.05.2019r. poz. 2964)
w
sprawie
zarządzenia
poboru
podatku Uchwała zrealizowana.
rolnego,podatku leśnego, oraz podatku od
nieruchomości od osób fizycznych, w drodze inkasa,
wyznaczenia
inkasentów,
oraz
ustalenia
wynagrodzenia za inkaso w Gminie Domaradz.

22

Uchwała Nr VII.52.2019 Rady Gminy Domaradz W związku z rezygnacją sołtysa w Sołectwie Golcowa nastąpiła zmiana inkasenta na
z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały czas przeprowadzenia wyborów. (Dz. Urz. Woj. Pod. 28.05.2019r. poz. 2965)
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za Uchwała zrealizowana.
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości
wynagrodzenia inkasentów

23

Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.
3 ustawy – Karta Nauczyciela

Uchwała określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w grupach
mieszanych, w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Dyrektorzy szkół w przydziałach
czynności dla nauczycieli stosują uchwalony wymiar godzin dla nauczycieli. (Dz. Urz.
Woj. Pod. 25.05.2019r. poz. 2991)
Uchwała zrealizowana.
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Uchwała Nr VII.54.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Domaradzu za rok 2018

25

Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie projektu zmiany
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe
Uchwała Nr VIII.56.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Domaradz wotum zaufania.

26

Uchwała określa zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Baryczy im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Uchwała zrealizowana
Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Domaradz wotum zaufania

27

Uchwała Nr VIII.57.2019 Rady Gminy Domaradz Rada Gminy Domaradz zatwierdziła sprawozdanie finansowe Wójta wraz
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Domaradz za rok 2018

28

Uchwała Nr VIII.58.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Domaradz z tytułu wykonania
budżetu Gminy Domaradz za 2018 rok.

Rada Gminy Domaradz udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Domaradz za 2018 r po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 r., zapoznaniu się z informacją o stanie mienia
komunalnego Gminy Domaradz, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie, pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
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29

Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2019 rok

30

Uchwała Nr VIII.60.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
położonych w ciągu drogi Domaradz (Podhyb) –
Domaradz (Zakarczma) na terenie obrębu
Domaradz

Umowa darowizny Powiatu Brzozowskiego na rzecz Gminy Domaradz nieruchomości
położonych w miejscowości Domaradz w ciągu drogi Domaradz – Podhyb i Domaradz
– Zakarczma.
Uchwała zrealizowana.

31

Uchwała Nr VIII.61.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru
wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego

Uchwała określa wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
który przyznaje wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej. (Dz. Urz. Woj. Pod. 18.07.2019r. poz. 3730)

32

Uchwała Nr VIII.62.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe

33

W załącznikach do uchwały Nr XXVI.178.2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca
2017r. wprowadzono zmiany porządkujące związane z przekształceniem Zespołu
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy w skład którego wchodziła
sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Baryczy i Gimnazjum w Baryczy w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 19.07.2019r. poz. 3756)
Uchwała zrealizowana
Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników sądowych na kadencję
2020-2023.
49

34

35

Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci
publicznych
szkół
podstawowych
prowadzonych przez Gminę Domaradz oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Uchwała Nr IX.65.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego

Załącznik do niniejszej uchwały ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Domaradz, a także granice obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaradz, na okres od 01 września 2019r.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 19.07.2019r. poz. 3757)
Uchwała zrealizowana.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała określa pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie części
kosztów budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2020R Barycz –
Niebylec w miejscowości Barycz kwota 70.551 zł (po przetargu)

36

Uchwała Nr IX.66.2019 Rady Gminy Domaradz
Uchwała zrealizowana
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2019 rok

37

Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie
zawarcia
porozumienia
międzygminnego
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących
w skład aglomeracji Nozdrzec przy realizacji
zadania polegającego na wprowadzeniu zmian
w aglomeracji Nozdrzec.

38

Uchwała podjęta w celach podjęcia współpracy pomiędzy Gminami wchodzącymi w
skład ustanowionej aglomeracji Nozdrzec zgodnie z art. 87, ust. 3 Prawa wodnego oraz
dokonywania zmian w zakresie obszaru objętego niniejszą aglomeracją. Zgodnie
z uchwałą z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLI/824/13 Sejmiku Samorządu Województwa
Podkarpackiego w skład aglomeracji Nozdrzec wchodzą gminy Dynów – miejscowość
Łubno, Domaradz – miejscowość Barycz oraz Nozdrzec jako Gmina wiodąca
w aglomeracji i podejmująca uchwałę w zakresie zmiany jej obszaru.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr IX.68.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.
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Uchwała Nr IX.69.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
w
sprawie
zasad
wynajmowania
lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
Uchwała Nr X.70.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr X.71.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Domaradz oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
Uchwała Nr X.72.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.

Lokale mieszkalne zostały wynajęte.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 13.09.2019r. poz. 4457)
Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana

(Dz. Urz. Woj. Pod. 17.10.2019r. poz. 4870)
Uchwała realizowana na bieżąco.

Uchwalona w dniu 13 czerwca 2019r. zmiana ustawy – Karta Nauczyciela wprowadza
z dniem 01 września 2019r. minimalny poziom dodatku funkcyjnego dla wychowawcy
klasy 300,00 zł. brutto
Uwzględniając powyższe, zachodzi konieczność zaktualizowania treści
obowiązującego w Gminie Domaradz regulaminu wynagradzania nauczycieli.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 30.10.2019r. poz. 5036)
Uchwała zrealizowana.
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Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Domaradz do Stowarzyszenia Samorządów
Pogórza Karpackiego.
Uchwała Nr X.74.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru
ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie.
Uchwała Nr XI.76.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 października 2019 r. udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Brzozowskiego.

Uchwała w trakcje realizacji

Uchwała w trakcje realizacji. Ogłoszony wykaz do sprzedaży.

Uchwała zrealizowana.

Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie części kosztów zadania
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2023R
Domaradz-Lutcza w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr 19 w m. Domaradz”.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr XI.77.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr XI.78.2019Rady Gminy Domaradz Nabywcą działki jest osoba fizyczna. Ustalony termin aktu notarialnego.
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr XI.79.2019 Rady Gminy Domaradz Nieodpłatne nabycie działek od osób prywatnych w Golcowej z przeznaczeniem na
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie drogę dojazdową do zabudowań. Sporządzono akt notarialny.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz
Gminy Domaradz
Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Gminy Domaradz Akt Notarialny. Nieodpłatne nabycie działek od osoby prywatnej w Domaradzu
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie z przeznaczeniem na drogę dojazdową do przepompowni Domaradz/ Płosina.
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz
Gminy Domaradz
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Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na
realizacje zadania pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Domaradz
w 2020r.”
Uchwała Nr XII.83.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków
określoną w budżecie gminy na 2019r
Uchwała Nr XII.84.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
i określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów.
Uchwała Nr XII.85.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XII.86.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2019 rok.

W 2019 r. Gmina Domaradz nie zleciła realizacji żadnego zadania organizacjom
pozarządowym ani podmiotom o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała zrealizowana.

Gmina Domaradz zawarła umowę 3 grudnia 2019r. na realizację zadania inwestycji
pn. ”Przebudowa drogi gminnej Barycz – Stara Szkoła nr 115614R w m. Barycz
w km 0+000-0+990”.
Uchwała zrealizowana.
W związku ze wzrostem za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała określa
obniżenie wynagrodzenia za inkaso z 5% na 3% od zainkasowanych wpłat.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 29.11.2019r. poz. 5783)
Uchwała zrealizowana.
Wysokości pobieranych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwały.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 29.11.2019r. poz. 5784)
Uchwała zrealizowana.
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Uchwała Nr XII.87.2019Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Domaradz.
Uchwała Nr XII.88.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego 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.
Uchwała Nr XII.89.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą
środków elektronicznych.
Uchwała Nr XII.90.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2021.
Uchwała Nr XII.91.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutu
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Domaradzu.

Rada Gminy Domaradz przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Domaradz.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 05.12.2019r. poz. 6020)
Regulamin umieszczono na stronie gminy i BIP.
Rada gminy uchwaliła szczegółowy sposób i zakres 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 sposób świadczenia usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (Dz. Urz. Woj. Pod. 05.12.2019r. poz.
6021). Informacja na stronie gminy i BIP.
Uchwała realizowana.
Uchwała określa wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 29.11.2019r. poz. 5785). Deklaracja na stronie gminy i BIP
Uchwała zrealizowana.

Uchwała realizowana .

Uchwała zrealizowana.
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Uchwała Nr XII.92.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w
trybie
bezprzetargowym
prawa
własności
nieruchomości gruntowych.
Uchwała Nr XII.93.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji w interesie publicznym wniesionej przez
Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrada
Cezarego Łakomy
Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia
metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłaty
oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
Uchwała Nr XIII.95.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą
środków elektronicznych.
Uchwała Nr XIII.96.2019 Rady Gminy Domaradz
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia

Aktem Notarialnym z dnia 12 marca 2020r. Uchwała zrealizowana.

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.
Rada Gminy Domaradz przychyliła się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji i postanowiła nie uwzględniać wniosków zawartych w petycji i uznała petycję
za bezzasadną.
Mieszkańcy zostali zawiadomieni w formie pisemnej o wprowadzeniu nowych stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja ta została
zamieszczona na stronie internetowej Gminy Domaradz.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 29.11.2019r. poz. 5786)
Uchwała zrealizowana.

Uchwała określa wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Traci moc uchwała Nr XII.89.2019 z dnia 12 listopada 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pod.
12.12.2019r. poz. 6401) Deklaracja na stronie gminy i BIP.
Uchwała zrealizowana.
Traci moc uchwała Nr XII.83.2019 z dnia 12 listopada 2019r.
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zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków Gmina Domaradz zawarła umowę 3 grudnia 2019r. na realizację zadania inwestycji pn.
określoną w budżecie gminy na 2019 r.
”Przebudowa drogi gminnej Barycz – Stara Szkoła nr 115614R w m. Barycz w km
0+000-0+990”.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr XIII.97.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr XIII.98.2019 Rady Gminy Domaradz W związku z uchwalonymi przez Radę Gminy zmianami w uchwale budżetowej na
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian 2019 r. dokonano wymaganych prawem zmian w wieloletniej prognozie finansowej
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gminy Domaradz.
Domaradz.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr XIII.99.2019 Rady Gminy Domaradz Komisje stałe Rady Gminy obradują na posiedzeniach zgodnie z uchwalonym planem
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia pracy.
planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Domaradz na 2020 rok.
Uchwała Nr XIII.100.2019 Rady Gminy Domaradz Rada Gminy obraduje na sesjach zgodnie z przyjętym planem pracy.
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy
Rady Gminy Domaradz.
Uchwała Nr XIV.101.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała określa; Ustalono dochody w kwocie 29.594.645,00 zł z tego: - dochody
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały bieżące w wysokości 29.594.645,00 zł
budżetowej na 2020 rok
- wydatki w wysokości
30.400.895,00 zł
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości
806.250,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami kredytu. Planowane
przychody budżetu gminy – kredyt to 1.625.000,00 zł. Planowane spłaty kredytów
z lat ubiegłych to kwota 818.750,00 zł.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.
Uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
(Dz. Urz. Woj. Pod. 24.01.2020r. poz. 467)
56

Uchwała w trakcie realizacji.
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Uchwała Nr XIV.102.2019 Rady Gminy Domaradz W związku z przyjęciem przez Radę Gminy uchwały budżetowej na 2020 r. należało
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwalenia dokonać wymaganych prawem zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz Domaradz Traci moc Uchwała IV.32.2019r. z 11 lutego 2019r.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr XIV.103.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała w trakcie realizacji.
z dnia 30 grudnia 2019r. uchwalenia Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na
2020 r.
Uchwała Nr XIV.104.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała w trakcie realizacji. Ogłoszony wykaz do sprzedaży. Traci moc Uchwała
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia Nr X.74.2019 z dn. 30.09.2019r.
zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr XIV.105.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała w trakcie realizacji. Ogłoszony wykaz do sprzedaży.
z dnia 30grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr XIV.106.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała w trakcie realizacji.
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Domaradz.
Uchwała Nr XIV.107.2019 Rady Gminy Domaradz Uchwała zrealizowana.
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2019 rok
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VII.

PODSUMOWANIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Domaradz.
W raporcie zebrano informacje opisujące sytuację gminy za 2019 rok, w szczególności pod
względem finansów publicznych, realizacji polityk i programów, jakości życia w gminie, oraz
realizacji uchwał rady gminy.
Myślę, że zmiany jakie zaszły w ostatnich latach, w tym w 2019 r. są efektem odpowiedzialnych
decyzji i konsekwentnych działań zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów. Rozwój
infrastruktury który został przedstawiony w części informacji o wydatkach inwestycyjnych,
bardziej niż przytoczone liczby i nakłady finansowe, obrazują naoczne zmiany w przestrzeni
gminy zauważane przez mieszkańców i przyjezdnych.
Naszym priorytetem było podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków
zewnętrznych. Dzięki pozyskanym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących
inwestycji, szczególnie drogowych. Wszystkie inwestycje planowane do wykonania w 2019
roku zostały zrealizowane. Pomimo dużego obciążenia jakie generowały wydatki inwestycyjne,
sytuacja finansowa gminy jest dobra.
Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu
środków ze źródeł zewnętrznych, na zadania które z punktu widzenia mieszkańców są
priorytetowe (drogi i rozbudowa wodociągu wiejskiego).
Dużą wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa, zabezpieczając w odpowiedni sprzęt
jednostki OSP i podnosząc ich sprawność i gotowość bojową.
Realizowane zadania w sferze szeroko rozumianej infrastruktury gminnej oraz edukacji,
sportu, kultury i ochrony zabytków warunkują harmonijny rozwój gminy. Dlatego obrany
kierunek rozwoju gminy będziemy konsekwentnie kontynuować.
Dziękuję za dotychczasowe zainteresowanie i zachęcam do zapoznania się z kolejnymi
wersjami raportów, które prezentowane będą zgodnie z ustawą do końca maja każdego roku.

Wójt Gminy
Jan Kędra
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