
3 
 

Załącznik do  

Zarządzenia Nr 41/2022 

Wójta Gminy Krempna  

z dnia 27 maja 2022 r. 

 

 

RAPORT 
O STANIE GMINY KREMPNA 

ZA 2021 ROK 

 

 

 

 

WÓJT GMINY KREMPNA 

Urząd Gminy Krempna 

38-232 Krempna 85 

 



4 
 

SPIS TREŚCI 

 

WSTĘP…………………………………………………………………………….……..…3 

I.         SYTUACJA FINANSOWA GMINY……………………………….….…………..4 

II.       JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY…………………………..….…….…16 

III.      MIESZKAŃCY GMINY……………………………………………………..….....17 

IV.      INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO……………………..…18 

V.       REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KREMPNA…………………….….…29 

VI.      PROGRAMY I STRATEGIE………………………………………………...……34 

VII.     OCHRONA ZDROWIA…………………………………………………….…...…42 

VIII.    POMOC SPOŁECZNA…………………………………….………….…….….…45 

IX.      GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE SOCJALNE……………..….…50 

X.        INWESTYCJE………………………………………………………….….………52 

XI.      TRANSPORT………………………………………………………….…....….…..56 

XII.     PRZEDSIĘBIORCY……………………………………………………......………57 

XIII.    GOSPODARKA ODPADAMI…………………………………………….….....…58 

XIV.    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA…………….….60 

XV.     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE……………………..………………...…..….63 

XVI.    EDUKACJA…………………………………………………………………...…....65 

XVII.  SPRAWY OBYWATELSKIE……………………………...…………..……..…….67 

XVIII. KULTURA I KULTURA FIZYCZNA…………………………..………….….…….69 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  Wójt Gminy Krempna 

przedstawia Raport o stanie Gminy Krempna za 2021 r. 

 

WSTĘP 

Gmina Krempna położona jest w południowo – zachodniej części województwa 

podkarpackiego i Powiatu Jasielskiego. 

Bardzo słabe zaludnienie, gdzie liczba ludności wynosi 1 834, ma istotny wpływ 

na dochody budżetowe gminy. 

Wszelkie formy ochrony przyrody spowodowały konieczny rozwój w kierunku 

turystyki.  

Natomiast duży obszar użytków zielonych nakazują rozwój rolnictwa 

ukierunkowanego na produkcje mleka i żywca wołowego. 

Trzeci istotny kierunek to tworzenie infrastruktury niezbędnej do codziennego 

życia mieszkańców Gminy Krempna. 
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I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

 

1. Informacje ogólne 

Podstawowym zadaniem gminy jest realizacja zadań związanych z zaspokojeniem 

podstawowych potrzeb wszystkich mieszkańców. W celu realizacji tych zadań gmina 

prowadzi działalność finansową polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu 

wydatków. Złożoność działalności gminy generuje powstawanie problemów, które 

gmina musi rozwiązywać przy ograniczonych możliwościach finansowych a dużych 

potrzebach w tym zakresie. 

Do dochodów własnych gminy należą wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody 

z tytułu działalności związanej z gospodarką nieruchomościami, udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz środków przyznanych z budżetu państwa 

w formie dotacji i subwencji. 

Ponadto gmina zaciąga kredyty na zadania majątkowe w granicach określonych 

ustawą o finansach publicznych.  

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Krempna w 2021 roku był budżet ustalony 

Uchwałą Nr XIX/134/2021 Rady Gminy Krempna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2021 rok, po zmianach dokonanych w trakcie 

roku uchwałami oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Krempna w ramach posiadanych 

uprawnień. 

2. Dochody 

Plan dochodów budżetu Gminy Krempna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 

ogółem 12.869.283,03 zł, wykonanie dochodów w 2021 roku wyniosło 

13.430.377,63 zł tj. 104,36% planu. 

Dochody budżetu Gminy Krempna w podziale na poszczególne działy w 2021 roku 

przedstawiają się następująco: 

Dział Opis Plan Wykonanie % wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 323.403,70 323.403,70 100,00% 

020 Gospodarka leśna 111.900,00 227.904,61 203,67% 

600 Transport i łączność 136.191,82 136.191,82 100,00% 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

1.479.918,00 1.280.965,28 86,56% 
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750 Administracja publiczna 30.494,00 28.324,58 92,89% 

751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 

451,00 451,00 100,00% 

752 Obrona narodowa 1.500,00 1.500,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

9.840,00 9.573,90 97,30% 

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

1.751.566,65 1.918.226,82 109,51% 

758 Różne rozliczenia 5.278.706,00 5.842.877,03 110,69% 

801 Oświata i wychowanie 105.259,11 109.838,78 104,35% 

851 Ochrona zdrowia 11.016,00 11.016,00 100,00% 

852 Pomoc społeczna 271.438,75 267.283,95 98,47% 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

175.734,00 136.921,13 77,91% 

855 Rodzina 2.834.514,00 2.820.840,89 99,52% 

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

347.350,00 315.058,14 90,70% 

 DOCHODY OGÓŁEM 12.869.283,03 13.430.377,63 104,36% 

 

2.1. Dochody bieżące 

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 10.011.690,03 zł, wykonane zostały 

natomiast w kwocie 10.047.824,44, co stanowi 100,36% planu. 

Na dochody bieżące składały się: 

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 667.657 zł, wykonane na dzień 

31.12.2021 r. w kwocie 722.693,00 zł, tj. 108,24% planu; 

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 

31.12.2021 r. w kwocie 151,99 zł; 
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c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1.083.909,65 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1.195.381,83 zł, tj. 110,28%; 

d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3.601.431 zł, wykonane 

na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.601.431 zł, tj. 100% planu; 

e) środki na uzupełnienie dochodów gmin – zaplanowane w kwocie 305.600 zł, 

wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 305.600 zł, tj. 100% planu; 

f) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 

zaplanowane w kwocie 3.794.301,78 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r.  

3.748.803,18 zł, tj. 98,80% 

w tym: 

 dotacje na zadania zlecone – plan 3.124.072,21 zł, wykonanie na dzień 

31.12.2021 r. 3.105.478,18 zł, tj. 99,40% 

 dotacje na zadania własne – plan 670.229,57 zł, wykonanie na dzień 

31.12.2021 r. 643.325 zł, tj. 95,99%; 

g) wpływy z pozostałych dochodów na plan 558.790,60 zł, wykonanie na dzień 

31.12.2021 r. w wysokości 473.763,44 zł, tj. 84,78% planu. 

 

2.2. Dochody majątkowe  

Dochody majątkowe stanowią kwotę w wysokości 3.382.553,19 zł, na plan 

w wysokości 2.857.593,00 zł, tj. 118,37% planu. Na dochody majątkowe składały się: 

a)  dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 117.400 zł, wykonane 

na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 247.850,75 zł, tj. 211,12% planu; 

b)  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane  

w kwocie 2.740.193 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 

3.134.702,44 zł, tj. 114,40% planu 

w tym: 

 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) plan  

1.419.018 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 1.199.676,38 zł, tj. 84,54% 

planu; 

 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
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i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 

plan 0,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 613.851,06 zł; 

 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego), plan 1.321.175 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r.  

1.321.175 zł, tj. 100% planu. 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem stanowi 2,52% dochodów. 

3. Wydatki  

Plan wydatków budżetu Gminy Krempna na dzień 31.12.2021 r. wynosił ogółem 

15.502.074,03 zł, wykonanie ogółem 12.816.920,10 zł, tj. 82,68% planu. 

Wydatki budżetu Gminy Krempna w podziale na poszczególne działy w 2021 roku 

przedstawiają się następująco: 

Dział Opis Plan Wykonanie % wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.676.232,70 355.056,53 21,18% 

020 Leśnictwo 98.934,00 98.356,21 99,42% 

400 Wytwarzanie  
i zaopatrzenie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

56.568,98 56.568,98 100,00% 

600 Transport i łączność 342.972,82 342.050,72 99,73% 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

3.565.443,00 2.650.276,11 74,33% 

710 Działalność usługowa 7.397,00 6.020,00 81,38% 

750 Administracja publiczna 1.782.648,00 1.720.343,06 96,50% 

751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 

451,00 451,00 100,00% 

752 Obrona narodowa 1.500,00 1.500,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

164.932,00 108.622,23 65,86% 

757 Obsługa długu 
publicznego 

18.700,00 18.626,78 99,61% 
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758 Różne rozliczenia 23.530,00 0,00 - 

801 Oświata i wychowanie 3.108.403,11 2.954.448,91 95,05% 

851 Ochrona zdrowia 39.000,00 36.661,65 92,58% 

852 Pomoc społeczna 685.889,75 645.642,56 94,13% 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

312.690,00 286.818,46 91,73% 

855 Rodzina 2.872.307,00 2.841.460,84 98,93% 

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

583.407,02 547.766,00 93,89% 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

136.406,00 131.250,06 96,22% 

926 Kultura fizyczna 15.000,00 15.000,00 100,00% 

 Ogółem wydatki 15.502.074,03 12.816.920,10 82,68% 

 

3.1 Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.073.536,03 zł, wykonano w kwocie 

9.562.854,89 zł, co stanowi 94,93% planu, w tym: 

a) Wydatki jednostek budżetowych – zaplanowane w kwocie 6.174.711,96 zł, 

wykonane w kwocie 5.852.924,05 zł, co stanowi 94,79%, z tego: 

 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 

4.044.335,82 zł, wykonane – 3.819.202,53 zł, co stanowi 94,43% planu, 

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowane w kwocie 

2.130.376,14 zł, wykonane w kwocie 2.033.721,52 zł, co stanowi 95,46% 

planu, 

b) Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 18.700 zł, wykonano 

w kwocie18.626,78 zł, co stanowi 99,61% planu, 

c) Wydatki z tytułu przekazanych dotacji na zadania bieżące – zaplanowane 

w kwocie 420.370,95 zł, wykonano w kwocie 417.588,77 zł, co stanowi 99,345 

planu, 

d) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 

3.340.855,30 zł, wykonano w kwocie 3.273.712,29 zł, co stanowi 97,99 planu. 

 

3.2 Wydatki majątkowe 
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Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 5.428.538 zł, a wykonane na dzień 

31.12.2021 r. w kwocie 3.254.065,21 zł, co stanowi 59,94% planu, w tym: 

 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 

5.428.538 zł, wykonano w kwocie 3.254.065,21 zł, co stanowi  59,94% planu, 

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2.416.779 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 wykonano 

w kwocie 1.742.012,50 zł, co stanowi 72,08% planu. 

 

3.3 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Krempna dla jednostek sektora finansów 

publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. 

Dział Rozdział Opis Plan Wykonanie % 
wykonania 

planu 

400  Wytwarzanie  
i zaopatrzenie  
w energię 
elektryczną, gaz  
i wodę 

56.568,98 56.568,98 100% 

 40002 Dostarczanie wody – 
dotacja przedmiotowa 
z budżetu otrzymana 
przez Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej  
w Krempnej- dopłata 
do 1m3 wody 

56.568,98 56.568,98 100% 

600 
 

 Transport i łączność 10.000,00 10.000,00 100,00% 

 60014 Drogi publiczne 
powiatowe – dotacja 
celowa dla Powiatu 
Jasielskiego na 
remont drogi Kąty –
Myscowa - Długie 

10.000,00 10.000,00 100,00% 

754  Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

12.150,00 12.150,00 100,00% 

 75412 Ochotnicze straże 
pożarne – dotacja 
celowa z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
zadań zleconych 
stowarzyszeniom 

12.150,00 12.150,00 100,00% 
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851 
 

 Ochrona zdrowia 12.000,00 0,00 0,00% 

 85121 Lecznictwo 
ambulatoryjne – 
dotacja celowa z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
zadań zleconych do 
realizacji 
stowarzyszeniom 

12.000,00 0,00 0,00% 

900  Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

139.632,97 139.632,97 100,00% 

 90001 Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód – 
dotacja przedmiotowa 
z budżetu otrzymana 
przez Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej  
w Krempnej – dopłata 
do 1 m3 ścieków  

139.632,97 139.632,97 100,00% 

921  Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

124.350,00 121.567,82 97,76% 

 92109 Domy i ośrodki 
kultury, świetlice  
i kluby- dotacja 
podmiotowa dl 
GOKiR w Krempnej 

70.840,00 68.067,20 96,09% 

 92116 Biblioteki – dotacja 
podmiotowa dla GBP 
w Krempnej 

45.510,00 45.500,62 99,98% 

 92120 Ochrona zabytków  
i opieka nad 
zabytkami – dotacja 
celowa dla Parafii 
Desznica – 4.000 zł 
oraz dla Parafii 
Krempna 4.000 zł 

8.000,00 8.000,00 100,00% 

926 
 

 Kultura fizyczna 15.000,00 15.000,00 100,00% 

 92605 Zadania w zakresie 
kultury fizycznej – 
dotacja celowa dla 
LKS ,,WRZOS 
KREMPNA” 

15.000,00 15.000,00 100,00% 

Dotacje udzielone ogółem 369.901,95 354.919,77 95,95% 
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3.4. Zadłużenie 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 rok wynosi 1.822.200,44 zł i dotyczy 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. 

Wolne środki stanowiły kwotę w wysokości 72.279,65 zł. 

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 1.822.200,44 zł, z tego: 

 kredyt na wkład własny zadania ,,Przebudowa budynku nr 34 na potrzeby 

przedszkola” w Banku Spółdzielczym Rymanów 115.500  zł 

spłata do 31.12.2021 roku 92.400,00 zł 

zobowiązanie na koniec 2021 roku - 23.100,00 zł 

harmonogram spłaty 30.05.2022 - 23.100,00 zł 

 pożyczka długoterminowa na wkład własny zdania pn. ”Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krempna poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków etap II” kwota 112.800,84 zł  

spłata do 31.12.2021 r. 49.254,11 zł 

zobowiązanie na koniec 2021 roku 63.546,73 zł 

harmonogram spłaty: I,II,III,IV kwartał 2022 – 15.673,89 zł 

                                   I,II,III,IV kwartał 2023 – 16.112,00 zł 

                                   I,II,III,IV kwartał 2024 – 16.112,00 zł 

                                   I,II,III,IV kwartał 2025 – 15.648,84 zł 

 kredyt na wkład własny w BS Rymanów zadania pn. „Modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących 

do Związku gmin Dorzecza Wisłoki” - kwota 109.261,00 zł 

spłata do 31.12.2021 r. 46.827,00 zł 

zobowiązania na koniec 2021 roku 62.434,00 zł 

harmonogram spłaty: 30.10.2022 – 15.609,00 zł 

                                    30.10.2023 – 15.609,00 zł 
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                                    30.10.2024 – 15.609,00 zł 

                                    30.10.2025 – 15.607,00 zł  

 kredyt w BS Rymanów na przebudowę drogi gminnej Grab – Wyszowatka - 

kwota 79.998,00 zł 

spłata do 31.12.2021 r. 13.333,00 zł 

zobowiązania na koniec 2020 roku   66.665,00 zł 

harmonogram spłaty:  31.05.2022 – 13.333,00 zł 

       31.05.2023 – 13.333,00 zł 

       31.05.2024 – 13.333,00 zł 

       31.05.2026 – 13.333,00 zł 

       31.05.2027 – 13.333,00 zł 

 kredyt na wkład własny w BS Rymanów na zadanie budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w Krempnej – kwota 163.999 zł 

zobowiązania  na koniec 2021 roku 163.999,00 zł 

harmonogram spłaty:           I kwartał  2022 – 4.099,00 zł 

     II,III,IV kwartał 2022 – 12.300,00 zł 

   I,II,III,IV kwartał 2023 – 16.400,00 zł 

   I,II,III,IV kwartał 2024 – 16.400,00 zł 

I,II,III,IV kwartał 2025 – 16.400,00 zł 

I,II,III,IV kwartał 2026 – 13.333,00 zł 

 kredyt na wkład własny w BS Rymanów na zadanie pn. ,,Budowa małej 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Kotań- 

Gmina Krempna” – kwota 39.084,71 zł 

harmonogram spłaty:        29.04.2022 – 5.969,71 zł 

    29.04.2023 – 8.279,00 zł 

    29.04.2024 – 8.279,00 zł 
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    29.04.2025 – 8.279,00 zł 

29.04.2026 – 8.278,00 zł 

 kredyt na zakup busa do dowozu uczniów do szkoły – kwota 40.000 zł 

harmonogram spłaty:        29.04.2022 – 10.000,00 zł 

    29.04.2023 – 10.000,00 zł 

    29.04.2024 – 10.000,00 zł 

    29.04.2025 – 10.000,00 zł 

 kredyt na wkład własny na zadanie pn. ,,Zagospodarowanie zbiornika wodnego 

w Krempnej na rzece Wisłoce” – kwota 417.359 zł 

harmonogram spłaty:        30.06.2022 – 13.911,97 zł 

    30.11.2022 – 13.911,97 zł 

    30.06 i 30.11.2023 – 27.823,94 zł 

    30.06.i 30.11.2024 – 27.823,94 zł 

    30.06.i 30.11.2025 – 27.823,94 zł 

    30.06.i 30.11.2026 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2027 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2028 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2029 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2030 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2031 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2032 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2033 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2034 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2035 – 27.823,94 zł 

30.06.i 30.11.2036 – 27.823,84 zł 
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 pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. ,,Zagospodarowanie 

zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce” – kwota 946.012 zł 

31.12.2022 – 946.012 zł 

W gminie zrealizowano następujące projekty inwestycyjne: 

 Zadanie pn. ,,Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – 

turystycznej w m. Kotań - Gmina Krempna” – 90.831,29 zł – wkład własny 

gminy 39.083,29 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 51.748 zł 

 Zadanie pn. ,,Budowa miejsc postojowo – wypoczynkowych na szlakach 

rowerowych w Gminie Krempna” - 500.310 zł, środki własne gminy 310 zł, 

środki z RFIL – 500.000 zł. 

 Zadanie pn. ,,Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece 

Wisłoce” – 1.943.753,46 zł, środki własne gminy 290.740,96 zł, środki 

budżetu państwa – 199.307,63 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 

1.453.704,87 zł. 

 zakup kosiarki do koszenia poboczy – 15.222,25 zł – środki własne gminy 

 zakup nagłośnienia na Sesje Rady Gminy – 14.391 zł – środki własne gminy 

 zakup materiałów na budowę garażu na samochód strażacki 

w miejscowości Myscowa – 9.410,41 zł – środki własne gminy 

 zakup aparatów powietrznych 9.931,02 zł – środki własne gminy 

 Zadanie pn. ,,Budowa wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska 

rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem w miejscowości 

Krempna” – wkład własny gminy 164.227,34 zł, środki z RFIL – 400.000 zł 

 Zakup Busa – 89.900 zł - środki własne gminy 

Na promocję gminy w 2021 r. wydano 5.187,48 zł, które przeznaczono na zakup mapy 

Ultramaraton – 831,48 zł, zakup chleba i serków wiejskich 732 zł, książki o legendach 

powiatu – 560 zł, grawer na 25-lecie MPN- 229 zł. 

3.5 Podsumowanie 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 7.323 zł, natomiast wydatki 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6.988,51 zł. 
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Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca w 2021 roku wyniosły 1.774,30 zł. Wydatki te 

stanowią 25,38% wydatków ogółem. 

Środki pieniężne na rachunku gminy na koniec 2021 rok wyniosły 3.227.563,71 zł 

i dotyczyły m.in.: 

1. 363.851,06 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie 

pn.,,Modernizacja schroniska młodzieżowego w Grabiu” 

2. 250.000 zł środki z nagrody w konkursie ,,Rosnąca odporność” 

finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 

3. 446.408,19 zł środki na rachunku związane ze zwrotem wydatków na 

inwestycje pn. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece 

Wisłoce” z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie . 

4. 900.000 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 

5. 421.175 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia 

w wodę 

6. 305.600 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 

 

 

 

 

II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne i samorządowe zakłady 

budżetowe: 

 Zespół Szkół w Krempnej, w tym: 

- Szkoła Podstawowa w Krempnej, 

- Publiczne Przedszkole w Krempnej, 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Grabiu, 
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- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Myscowej; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej; 

 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej ; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Krempnej. 

 

W planach finansowych na rok 2021 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie: 

 Zespół Szkół w Krempnej plan – 2.427.858,11 zł - wykonanie 2.277.500,59 zł 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej plan – 2.840.674 zł, 

wykonanie – 2.824.517,58 zł 

 Zakład Gospodarki Komunalnej plan – 435.977 zł, wykonanie – 415.903,63 zł. 

 Gminna Biblioteka Publiczna wydatki ogółem 45.423,32 zł 

 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wydatki ogółem 74.513,99 zł 

 Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Krempnej wydatki ogółem 

631.079,06 zł 

oraz wpływy w wysokości: 

 Zespół Szkól w Krempnej plan – 10.720 zł - wykonanie 11.455,09 zł 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej plan – 15.600,00 zł, 

wykonanie – 13.953,46 zł 

 Zakład Gospodarki Komunalnej plan – 435.977 zł, wykonanie – 421.897,99 zł. 

 

III. MIESZKAŃCY GMINY KREMPNA 

 

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 42 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1834 osób w tym 873 

kobiet i 961 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 
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- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wyniosła 121 osób,  

a liczba mieszkańców 123 (mężczyzn); 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat ) wynosiła 514 osób, a liczba 

mieszkańców (mężczyzn) w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 712; 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym tj. pow. 60 lat wynosiła 238, a liczba 

mieszkańców 126 (mężczyzn tj. pow. 65 lat). 

W stosunku do 2020 r. w 2021 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

zmniejszyła się o 22 osoby, w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 33 osoby 

natomiast w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się o 13 osób. 

Migracja - wymeldowało się 41 osób a zameldowało się 11 osób.  

W stosunku do 2020 r. wymeldowało się o 2 osoby mniej i zameldowało się o 7 osób 

mniej. 

Migracja następowała w kierunku miasta. 

W 2021 r. narodziło się w gminie 13 dzieci, w tym 8 dziewczynek i 5 chłopców, a zmarło 

25 osób, w tym 12 kobiet i 13 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2021 r. 

wyniósł  -12. 

Najczęstsze przyczyny zgonów to choroba – 16, starość – 9, wypadek – 0.  

Odnotowano w 2021 r. 0 zgonów niemowląt. 

W stosunku do 2020 r. w 2021 r. urodziło się o siedmioro (7) dzieci mniej natomiast 

liczba zgonów była o 12 osób więcej. Wobec czego przyrost naturalny zmniejszył się 

o 5.  

W 2021 r. na 1 km2 przypada 8,99 mieszkańców, natomiast w 2020 r. było to 9,21 

mieszkańców na 1 km2. 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Gmina Krempna, na dzień 31.12.2021 r. jest właścicielem gruntów  o ogólnej pow. 

528,6850 ha i łącznej wartości 1 263.097,88 zł /tabela nr 2/ z wpisem prawa własności 

nieruchomości w księgach wieczystych, w Sądzie Rejonowym w Jaśle. 

Tabela nr 1 
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Informacja o zmianach w gruntach mienia komunalnego 
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

Lp. Miejscowość Powierzchnia  w ha Wartość gruntów w zł 01.01.2021 - 31.12.2021 r. 

01.01.2021 r. 

 

31.12.2021 r. 01.01.2021 r. 31.12. 2021r. Przychód 

w zł 

Rozchód 

w zł 

1. Grab 12,5220 12,5220 14 691,00 14 691,00 ----- ----- 

2. Huta Polańska 1,3767 1,3767 1 574,00 1 574,00 ----- ----- 

3. Kotań 16,4217 16,4217 70,989,00 72 292,00 ---- ----- 

4. Krempna  294,7280 294,6904 603 722,58 603 624,58 ----- 98,00 

5. Myscowa  60,2226 60,2226 74 741,80 74 741,80 ----- ----- 

6. Ożenna  4,7840 4,7840 16 219,80 16 219,80 ----- ----- 

7. Polany 106,4396 106,4396 397 239,50 397 239,50 ----- ----- 

8. Świątkowa Mała 3,6055 3,6055 3 651,00 3 631,00 ----- ----- 

9. Świątkowa 

Wielka 

22,5588 22,5428 39 821,00 39 819,00 ----- 2,00 

10. Świerzowa 0,3489 0,3489 348,00 348,00 ----- ----- 

11. Wyszowatka 5,7308 5,7308 38 917,20 38 917,20 ----- ----- 

 

 R a z e m : 

 

528,7386 

 

528,6850 

 

1 263197,88 

 

1 263097,88 

 

0,00 

 

100,00 

 

W/w grunty nabyte zostały na mienie komunalne: 

decyzjami komunalizacyjnymi, aktami notarialnymi obejmującymi zamiany, darowizny, 

nieodpłatne nabycie z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, jak również zakup. 

Na ogólną powierzchnię mienia komunalnego składają się /tabela nr 2/: 

- użytki rolne       o pow.   59,0401 ha 

- lasy         o pow. 325,9213 ha 

- grunty zakrzaczone i zadrzewione     o pow.   32,1457 ha 

- wody stojące       o pow.     2,6043 ha 

- wody płynące        o pow.     1,4197 ha 

- drogi           o pow. 100,1967 ha 

- rowy         o pow.     0,8264 ha 

- tereny zabudowane      o pow.     5,1288 ha 

- tereny niezabudowane       o pow.     0,4321 ha 

- tereny zieleni       o pow.     0,8189 ha 

- nieużytki     o pow.     0,1510 ha 
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Na tereny zabudowane zajmujące powierzchnię 5,1288 ha składają się nieruchomości 

gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez Gminę  

nieodpłatnych i odpłatnych usług na rzecz mieszkańców. 

Są to w szczególności/tabele nr 3-7/: 

- domy ludowe, 

- remizy OSP, 

- ośrodek zdrowia wraz z apteką, 

- siedziba Gminy Krempna, 

- budynki byłych szkół podstawowych, 

- lokale mieszkalne, 

- budynek oczyszczalni ścieków, 

- przepompownie, 

- zaplecze socjalne dla ośrodka rekreacyjno-sportowego w Kotani, 

- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Krempnej, 

- budynek świetlicy w Wyszowatce, 

- pozostałe środki trwałe. 

Na terenie tutejszej Gminy działają placówki oświatowo-wychowawcze takie jak: 

Zespół Szkół w Krempnej w skład którego wchodzą: 

- Szkoła Podstawowa w Krempnej,  

- Publiczne Przedszkole w Krempnej, 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Grabiu, 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Myscowej, 

Ponadto na ternie gminy funkcjonuje: 

- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia Poradnia Ogólna w Krempnej wraz 

z apteką,   

oraz 

- 5 jednostek OSP we wsiach: Grab, Krempna, Myscowa, Polany i Świątkowa Wielka. 

Na terenie gminy znajdują się również: 

- dom ludowy i dom kultury we wsiach: Świątkowa Wielka, Krempna. 

Z ogólnej powierzchni użytków rolnych wynoszących 59,0401 ha, gmina wydzierżawiła 

26 rolnikom grunty rolne o pow. 23,5416 ha.  

 

Ponadto na terenie Gminy Krempna: 

- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o pow. 0,3005 ha, 

- wydzierżawiono nieruchomość o pow. 0.4931 ha. oraz budynek byłej Szkoły 

Podstawowej w Polanach wraz z budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem na 

działalność turystyczną, 



22 
 

- wydzierżawiono nieruchomość o pow. 0,4311 ha oraz budynek byłej Szkoły 

Podstawowej w Świątkowej Wielkiej z przeznaczeniem na cele związane  

z działalnością statutową Stowarzyszenia Magurski Kres,  

- wydzierżawiono 4 nieruchomości o pow. łącznej 0,1447 ha z przeznaczeniem na 

użytkowanie pod garaże oraz parkingi, 

- wydzierżawiono 1 nieruchomość o pow. 0,0500 ha na cele składowania drewna przez 

Nadleśnictwo Dukla, 

- budynek po byłej Szkole Podstawowej w Grabiu został przekazany w użyczenie na 

rzecz Zespołu Szkół w Krempnej z przeznaczeniem na Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe wraz z działką,  

- budynek po byłej Szkole Podstawowej w Myscowej został przekazany w użyczenie 

na rzecz Zespołu Szkół w Krempnej z przeznaczeniem na Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe wraz z działką,  

- przekazano w najem 4 lokale mieszkalne i 2 lokale socjalne na rzecz osób  

fizycznych, 

- przekazano w najem lokale użytkowe na rzecz instytucji działających na terenie 

gminy oraz jednostek podległych gminie, 

- przekazano w najem pomieszczenia użytkowe na rzecz osób fizycznych  

z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, 

- wynajęto do używania pomieszczenie kuchenne o pow. 60,29 m² znajdujące się  

w budynku Urzędu Gminy Krempna na rzecz Firmy Usługowej „MAREX” z siedzibą: 

Królik Polski, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów Zespołu Szkół w Krempnej, 

- oddano w nieodpłatne użyczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia Poradni Ogólnej w Krempnej pomieszczenia w budynku o pow. 

186,84 m², 

- zawarto umowę użyczenia z Klubem Sportowym „Wrzos” w Krempnej na budynek 

sportowy w Kotani o pow. użytkowej 68,35 m² wraz z boiskiem sportowym o pow. 

2,8795 ha i parkingiem o pow. 0,3950 ha. na cele sportowe, 

- zawarto umowę użyczenia z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie na części nieruchomości o pow. 

0,0016 ha w miejscowości Kotań, w celu umieszczenia na niej urządzeń pomiarowych 

stacji wodowskazowej i opadowej, 
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- oddano w nieodpłatne użyczenie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża 

Podkarpacki Oddział PCK z siedzibą w Rzeszowie część nieruchomości o pow. 

1,50 m², w celu umieszczenia pojemnika na odzież używaną, 

- oddano w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej 

powierzchnię 1,6719 ha. w miejscowości Krempna wraz z budynkiem wielofunkcyjnym 

o pow. użytkowej 119 m2 z częściami składowymi stanowiącymi wyposażenie 

budynku, halą reaktorów z dwoma zbiornikami reaktorów biologicznych o pow. 

użytkowej 804 m² oraz 3 przepompowniami zlokalizowanymi na pow. 0,2883 ha. 

 

 Ogólna powierzchnia mienia komunalnego w ciągu 2021 roku zmniejszyła się  

o 0,0536 ha. /tabela nr 1/. Jest to związane z: 

- sprzedażą jednej nieruchomości letniskowej w drodze przetargu nieograniczonego  

o pow. 0,0255 ha w miejscowości Krempna, na rzecz osoby fizycznej, 

- zbyciem jednej nieruchomości o pow. 0,0121 ha w miejscowości Krempna 

z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi publicznej wojewódzkiej Nr 992 

relacji Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab 

– Granica Państwa, na własność Województwa Podkarpackiego, 

- zmniejszeniem pow. 0,0160 ha, w związku z regulacją drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Świątkowa Wielka. 

Wartość inwentarzowa gruntów mienia komunalnego zmniejszyła się  o kwotę 100 zł. 

Gmina Krempna nie posiada akcji ani żadnych udziałów. 
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Tabela nr 2 

Zbiorcze zestawienie gruntów mienia komunalnego w użytkach 

stan na 31.12.2021 r. 

 
Miejscowość  Pow. 

ogółem Rola 

Łąki Pastw. Las Grunty 

Lzz 

Wody 

 

Z
a

b
u

d
o

w
a

n
e
 

N
ie

z
a
b

u
d

o
w

a
n

e
 Drogi 

N
ie

u
ż
y
tk

i 

 

Rowy 

 

Tereny 

Zieleni 

 

 

 

 

 

 

stojące płynąc

e 

Grab 12.5220 1.8157 2.6002 4.5309  0.5472   0.7834  2.0510   0.1936 

Huta Pol. 1.3767   0,0254 0,0250 0,2840     1.0423    

Kotań 16,4217 2.9638 0.1863 3.0122 1.0467 2.3867  0.0067 0.4240  5.8582  0,5371  

Krempna 294.6904 0.9646 0.6224 7.0901 261.8495 7.0579 2.6043 0.2922 1.6102 0.4321 12.1408  0.0263  

Myscowa  60.2226 0.4895 0.2758 15.1979  3.9251  1.1208 0.3891  38.7884   0.0360 

Ożenna 4.7840   1.3521 0.0961    0.3810  2.6918  0,2630  

Polany 106.4396 0.5928  5.9017 60.7529 15.7904   0.6674  21.9941 0.1510  0.5893 

Św. Mała 3.6055 0.1235 0.0182 0.4986  0.3507     2.6145    

Św. Wielka 22.5428  1.0207 7.1244 2.1511 1.8037   0.6827  9.7602    

Świerzowa 0.3489          0,3489    

Wyszowatka 5.7308 0.0080 1.4232 1.2021  
 

  0.1910  2.9065    

 

R a z e m : 

 

528,6850 

 

6.9579 

 

 

6.1468 

 

45.9354 

 

325.9213 

 

32.1457 

 

2.6043 

 

1.4197 

 

5.1288 

 

0.4321 

 

100.1967 

 

0.1510 

 

0.8264 

 

0.8189 
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Tabela nr 3 

Zestawienie budynków i budowli - domy ludowe, domy kultury, remizy OSP, 

stan na 31.12.2021 r. 
 

Lp. Nazwa wsi Domy ludowe, domy kultury, 

remizy OSP 

pow. w m² 

Kubatura 

w   m³ 

Wartość w zł 

na 31.12.2020 r. 

Wartość w zł 

na 31.12.2021 r. 

 

1. 

 

Grab 

 

remiza                       219,50 

 

1.200 

 

177.261,79 

 

177.261,79 

 

2. 

 

Myscowa 

 

remiza                       220,00 

 

1.200 

 

224.070,98 

 

224.070,98 

 

3. 

 

Polany 

 

remiza                       330,95 

 

3.900 

 

313.602,11 

 

313.602,11 

    

   4. 

 

Krempna 

bud. WDK wraz        960,00 

z Urzędem Gminy 

remiza stara              114,00 

remiza nowa             454,38 

3.120 

 

348 

2.935 

565.036,73 

 

2.789,54 

535.075,89 

565.036,73 

 

2.789,54 

565.825,89 

 

   5. 

 

Świątkowa Wielka 

 

dom ludowy             486,00 

 

2.500 

 

257.903,10 

 

257.903,10 

 

   6. 

 

Wyszowatka 

 

świetlica                    89,30 

 

250.04 

 

402.532,46 

 

402.532,46 

 

R a z e m: 

 

2.874,13 m² 

 

15.453,04 m³ 

 

2.478.272,60 

 

2.509.022,60 
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Tabela nr 4 

 

Zestawienie pozostałych budynków i budowli mienia komunalnego, stan na 31.12.2021 r. 
 

 

Lp. 

 

Nazwa wsi 

 

Obiekty 

 

 

Pow.  użytkowa 

w m² 

 

Kubatura 

w   m³ 

 

Wartość w zł 

na 31.12.2020 r 

 

Wartość w zł 

na 31.12.2021 r 

1. Kotań świetlica 

obiekt sportowy 

95,40 

68,35 

219,00 

402,75 

64 371,25 

276 766,49 

64 371,25 

276 766,49 

2. Krempna 

 

bud. biblioteki 

ośrodek zdrowia. 

budynek mieszkalny 

budynek gospodarczy 

142,00 

882,90 

187,95 

84,00 

420,00 

4 305,00 

1 490,00 

65 438,66 

596 241,32 

452.066,21 

4 768,84 

65 438,66 

596 241,32 

480 022,06 

4 768,84 

3. Myscowa bud. gospod. 26,20 78,60 3 821,69 3 821,69 

4. Polany 

 

 

 

lokal w Agronomówce 

bud. drewniany 

bud. gospodarczy 

bud. mieszkalno- gospod. 

29,27 

30,80 

90,00 

58,93 

141,00 

67,80 

350,00 

164,03 

15 464,07 

    18 378,43 

1 559,22 

19 208,00 

15 464,07 

18 378,43 

1 559,22 

19 208,00 

 

RAZEM 

 

 

1 695,80 m² 

 

 

7 638,18 m³ 

 

1 518.084,18 

 

1 546.040,03 
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Tabela nr 5 

 

Zestawienie budynków i budowli szkół, stan na 31.12.2021 r. 

 

Lp. Nazwa wsi Obiekty 

 

Powierzchnia 

użytkowa   w  m² 

Kubatura 

w   m³ 

Wartość w zł 

na 31.12.2020 r 

 

Wartość w zł 

na 31.12.2021 r 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. 

 

Myscowa 

 

budynek byłej Szkoły 

Podstawowej 

 

 

404,00 

 

1.616,00 

 

156.723.83 

 

156.723.83 

 

3. 

 

Polany 

 

budynek byłej Szkoły 

Podstawowej 

 

190,40 

 

1.500,00 

 

58.420.27 

 

58.420.27 

 

4. 

 

Świątkowa Wielka 

 

budynek byłej Szkoły 

Podstawowej 

 

397,46 

 

2.500,00 

 

331.281.19 

 

331.281.19 

 

5. 

 

Grab 

 

 

budynek byłej Szkoły 

Podstawowej 

 

402,86 

 

1.501,03 

 

 

125.289.89 

 

125.289.89 

 

RAZEM 1.394,72 m² 7.117,03 m³ 671.715,18 671.715,18 

    



28 
 

Tabela nr 6 

Zestawienie innych środków trwałych, stan na 31.12.2021 r. 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Wartość w zł 

na 31.12.2020 r. 

Wartość w zł 

na 31.12.2021 r. 

1. Zalew Krempna 1.170.626,82 1.170.626,82 

2. Chodniki  28.484,85 28.484,85 

3. Kładki 12.538,32 12.538,32 

4. Oczyszczalnie ścieków + kanalizacja 5.510.953,41 5.510.953,41 

5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 443.791,20 443.791,20 

6. Oświetlenie uliczne 214.100,40  214.100,40 

7. Drogi + mosty 3.394.013,98 3.394.013,98 

8. Wodociągi 699.656,98 699.656,98 

9. Zestawy komputerowe 418.963,08 418.963,08 

10. Sprzęt przeciw pożarniczy 73.022,00 73.022,00 

11. Sprzęt AGD 27.784,10 27.784,10 

12. Sprzęt biurowy 12.802,74 12.802,74 

13. Przystanki autobusowe 22.338,88 22.338,88 

14. Środki transportu 726.682,61 484.529,76 

15. Boisko sportowe 288.063,09 288.063,09 
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16. Place zabaw + wyposażenie 167.179,64 167.179,64 

17. Kotłownia na biomasę 924.100,00 924.100,00 

18. Parking 10 miejsc postojowych Krempna 45.894,69 45.894,69 

19. Kolektory słoneczne 973.090,87 973.090,87 

20. Wyposażenie Przedszkola : projektor, tablica interaktywna, 

komputer przenośny, kserokopiarka Samsung 
17.986,01 17.986,01 

21. Ogólnodostępne infrastruktury rekreacyjno – turystyczne  162.182,56 260.590,27 

22. Parking droga gminna Kotań 8.998,53 8.998,53 

23. Ogrodzenie budynku Przedszkola Krempna 28.408,41 28.408,41 

24. Wyposażenie archiwum Krempna 11.801,85 11.801,85 

25. Instalacje fotowoltaiczne 1.647.242,94 1.647.242,94 

26. Zestaw ratownictwa medycznego 6.565,00 6.565,00 

27. System nagłośnienia sesji  14.391,00 

28. Altany ogrodowe  500.310,00 

RAZEM 
 

17.037.272,96 17.408.228,82 

GRUNTY 
 

1.263.197,88 1.263.097,88 

BUDYNKI I BUDOWLE  

(tab. 4-6 ) 

 
4.668.071,96 4.726.777,81 

OGÓŁEM WARTOŚĆ 

ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 

 
22.968.542,80 23.398.104,51 
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Tabela nr 7 

 

Zestawienie budynków i budowli szkół i sali gimnastycznej należących do Zespołu Szkół w Krempnej,  

stan na 31.12.2021 r. 
 

Nazwa wsi Obiekty Pow. użytkowa  

w m² 

Kubatura 
w m³ 

Wartość w zł 

na  

31.12.2020 r. 

 

Wartość w zł  

na  

31.12.2021 r. 

 

 

 

Krempna 

 

Szkoła Podstawowa 

 

Byłe Gimnazjum 

 

Sala Gimnastyczna 

 

Wielofunkcyjne boisko 

sportowe 

 

570,00 

 

602,32 

 

613,04 

 

1715,00 

 

2.700,00 

 

3.031,00 

 

3.827,20 

 

- 

 

284.957,81 

 

1.067.811,53 

 

913.808,13 

 

- 

 

 

284.957,81 

 

1.067.811,53 

 

913.808,13 

 

564.227,34 

 

RAZEM : 

 

 

3.500,36 m² 

 

9 558,20 m³ 

 

2.266.577,47 

 

2.830.804,81 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KREMPNA 

W 2021 r. Rada Gminy Krempna podjęła 62 Uchwały.  

Cztery uchwały dotyczyły planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, trzy uchwały 

dotyczyły wynagrodzenia Wójta Gminy, oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 

i Sołtysów. Sześć Uchwał Rady Gminy Krempna dotyczyło rozpatrzenia petycji oraz 

przekazania petycji wedle właściwości. 

Organ Wykonawczy gminy przygotował i przedstawił 49 uchwał. 

1. W zakresie gospodarki finansowej. 

W dniu 29.01.2021 r. Rada Gminy przyjęła projekt budżetu na 2021 r. Budżet Gminy 

Krempna na 2021 r. zamyka się dochodami w kwocie 10 483 866 zł a wydatki stanowią 

13 686 478 zł. Ustalono zatem deficyt budżetu w kwocie 3 202 612 zł źródłem jego 

pokrycia są pożyczki i kredyty na wydatki majątkowe. W ślad za przyjęciem budżetu 

uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2036. Uchwałą Rady 

Gminy wprowadzono zwolnienia w podatku od nieruchomości dla podmiotów, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu. Zwolnienia te przysługiwały przy spełnieniu 

określonych warunków. Żaden z podmiotów nie uzyskał tego zwolnienia. Rada Gminy 

przyjęła sprawozdania roczne z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Krempnej. 

Uzyskano przychody łącznie 618 839,35 zł natomiast wydatki wyniosły 599 776,32 zł. 

Dokonano zmiany w budżecie gminy poprzez zwiększenie deficytu budżetowego 

gminy do wartości 3 242 612 zł a źródłem pokrycia będą kredyty i pożyczki na 

realizację inwestycji. Rada Gminy nie wydzieliła w budżecie gminy na 2022 r. środki 

funduszu sołeckiego. Głównym powodem to realizacja wielu inwestycji i konieczność 

zaciągania kredytów i pożyczek na te inwestycje. Rada Gminy podjęła uchwałę  

o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 41 394,25 zł na wkład własny przy 

realizacji zadania „Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – 

turystycznej w m. Kotań – Gmina Krempna”. 

Rada Gminy również podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na 

wkład własny w kwocie 756 526 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie 

zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce”. Mając na uwadze decyzje  

o zakupie busa do zadań związanych z przewozem uczniów do szkoły i ze szkoły Rada 

Gminy postanowiła zaciągnąć kredyt w kwocie 40 000 zł na zakup tego busa. Koszt 
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zakupu wyniósł 89 900 zł pozostałe środki pozyskano ze sprzedaży sosny, lasu gminy 

Krempna. Również Rada Gminy podjęła uchwały na zaciągnięcie pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie w kwocie 51 748 zł zadania „Budowa małej 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w m. Kotań – Gmina 

Krempna”. Pożyczka ta została zwrócona po wykonaniu i rozliczeniu zadania ze 

środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego. 

Realizując zadanie ,,Zagospodarowania zbiornika wodnego w Krempnej” Rada Gminy 

podjęła decyzję o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 1 202 944 zł na wyprzedzające 

finansowanie tego zadania. 

Pożyczka ta będzie zwracana po uzyskaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego. 

W dniu 28.06.2021 r. Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Wotum zaufania, przyjęła 

sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za 

2020. Dokonano również zmian w budżecie gminy na 2021 r. Dokonano zmian  

w dochodach i wydatkach budżetowych oraz zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 

2 632 791 zł. Po dokonaniu zmian w budżecie na 2021 r. Rada Gminy dokonała 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034. 

Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 946 012 zł na 

wyprzedzające finansowanie zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego  

w Krempnej”. Podejmując tą uchwałę Rada Gminy uchyliła jednocześnie własną 

uchwałę o zaciągnięciu podobnej pożyczki na kwotę 1 202 944 zł. 

Rada Gminy podjęła też uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na budowę 

wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska w Krempnej na kwotę 164 000 zł. Rada Gminy 

dokonała również zmiany własnej uchwały, w której postanowiła zaciągnąć kredyt 

długoterminowy na wkład własny w kwocie 417 359 zł zamiast 756 526 zł na zadanie 

„Zagospodarowania zbiornika wodnego w Krempnej”. 

W drodze uchwały określono szczegółowe zasady umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych. Dokonano zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zakładu Komunalnego w Krempnej. Rada Gminy wprowadziła zmiany  

w dochodach i wydatkach. Wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 90 000 zł na 

remont dróg dojazdowych do pól oraz środki na likwidację szkód powodziowych  

w kwocie 118 000 zł oraz zwiększono dochody podatkowe w kwocie 93 000 zł. W ślad 
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za zmianami w budżecie na 2021 r. dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2021 - 2036. Rada Gminy udzieliła Powiatowi Jasielskiemu pomocy 

finansowej w kwocie 10 000 zł na remont odwodnienia drogi powiatowej Kąty – 

Myscowa – Ostryszne. 

W dniu 29.10.2021 r. Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2021 r.  

Zmiany dotyczyły zmian w dochodach i wydatkach budżetowych. 

Ponadto udzielono dotacji po 4 000 zł dla Parafii w Krempnej oraz Parafii w Desznicy. 

Rada Gminy w drodze uchwały ustaliła nowe stawki podatkowe w podatku od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Poprzednie stawki ustalone 

zostały w 2019 r. 

W dniu 30.12.2022 Rada Gminy przyjęła projekt budżetu na 2022 r. Dochody ustalono 

na poziomie 8 648 676,35 zł, a wydatków w kwocie 9 936 127,26 zł. Przyjęto również 

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2036. W ramach zmian budżetu gminy 

dokonano przeniesień pomiędzy działami kwalifikacji budżetowej. 

 

2. W zakresie gospodarki komunalnej. 

Rada Gminy w dniu 24.03.2021 przyjęła Program opieki nad zwierzętami oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt. Program ten został pozytywnie zaopiniowany 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Przyjęto wzór wniosku o dodatek 

mieszkaniowy oraz wzór deklaracji o dochodach w gospodarstwie domowym. Rada 

Gminy przyjęła górne stawki opłaty za usługę w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych. Stawka ta wynosi 60,04 zł netto za 1m3 nieczystości ciekłych.  

Rada Gminy dokonała zmiany Uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Ustalono stawki z nieruchomości gdzie nie zamieszkują 

mieszkańcy 

- worek lub pojemnik 120 l – 16,50 zł brutto. 

- pojemnik 1100 l – 151,85 zł brutto. 

Rada Gminy ustaliła dopłaty do dostarczanej wody i odprowadzania ścieków na I 

kwartał 2022 r. 

Dopłaty do wody wynoszą 13 935.50 zł a do ścieków 31 170,11 zł. 

Przyjęto regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
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Rada Gminy przyjęło ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od domku letniskowego w kwocie 165 zł. 

 

3. W zakresie spraw majątkowych oraz pozostałe uchwały. 

W dniu 30.09.2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działek 22/34 o pow. 0,0106 ha, 22/35 o pow. 0,0125 ha, 22/36  

o pow. 0,0098 ha i 22/37 o pow.0,0127 ha na tzw. ,,Łokciu” w Krempnej. Sprzedaż ta 

ma na celu poprawę zagospodarowania działek sąsiednich tj. 22/10, 22/11, 22/12  

i 22/13. 

Działki zostały wycenione sprzedaż nastąpi w czerwcu 2022 r. 

Na tym posiedzeniu Rada Gminy podjęła decyzję o sprzedaży w drodze przetargu 

działki 113/1 o pow. 0,1041 ha położonej w miejscowości Polany. Działka została 

wyceniona sprzedaż nastąpi również w czerwcu 2022 r. 

Ponadto Rada Gminy podjęła decyzję o wydzierżawieniu w drodze przetargu działki  

o nr ew. 329/8 o pow. 0,31 ha w miejscowości Krempna na okres 10 lat. Działka ta  

w wyniku przetargu została wydzierżawiona, a kwota dzierżawy wynosi 602 zł netto 

rocznie. 

W dniu 30.12.2022 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzierżawienie części działki 

16/3 o pow. około 0,02 ha położonej w Krempnej z przeznaczeniem na budowę masztu 

telefonii komórkowej. Stosowna umowa spisana zostanie w maju 2022 r. 

29.01.2021 r. Rada Gminy przyjęła stanowisko w związku z reorganizacją Zespołu 

Ratownictwa Medycznego w Jaśle. Stanowisko dotyczyło utrzymania Zespołu 

Ratownictwa Medycznego w strukturze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pomimo 

podobnych apeli wielu podmiotów i związków zawodowych system ten został 

zreformowany. 

Postanowiono poprzez Uchwały Rady Gminy Krempna o przystąpieniu do 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 r. oraz o przystąpieniu do 

opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-

2030. 
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Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 r. został opracowany i jest 

przedmiotem sporu w zakresie konieczności opracowania Strategicznej oceny 

środowiskowej. 

W dniu 29.10.2022 r. określono współpracę Gminy Krempna z organizacjami 

pozarządowymi. 

Określono również zwrot wydatków na świadczenie z pomocy społecznej będące  

w zakresie zadań własnych. 

Zwrot ten występuje w części od osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium 

dochodowe określone w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2268 z późn. zm.). 

Natomiast zwrot występuje w całości jeśli dochód ten przekracza 200% kryterium 

określone w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t. j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2268 z późn. zm.). 

Rada Gminy przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 r. Program obejmuje dochody i wydatki w kwocie 21 200 zł. Wydatki obejmują 

pomoc w dożywianiu, dofinansowanie imprez sportowo – kulturalnych oraz 

działalności gminnej komisji. 

Przyjęto również Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.  

Zadaniem programu to pomoc dla osób uzależnionych. 
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VI. PROGRAMY I STRATEGIE 

 

1. Lokalny Program Rewitalizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty został przez Radę Gminy Krempna Uchwałą 

Nr XXVII/205/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Opracowany i przyjęty program zatwierdzony został przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego. 

Na bazie tego programu Gmina Krempna mogła skutecznie aplikować o dotacje  

w ramach naboru na rewitalizację z projektem pn. „Zagospodarowanie zbiornika 

wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce”. Zadanie to jest realizowane w dwóch 

etapach. Drugi etap tj. odmulenie zbiornika wodnego stoi pod znakiem zapytania, 

z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej. Obecnie na bazie 

istniejących przepisów, w szczególności ustawy Prawo wodne, wystąpiono do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zgodę na wykonanie 

prac utrzymaniowych. 

 

2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Program taki uchwala się na 4 lata. Zadaniem programu jest określenie podstawowych 

kierunków działań w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Gmina Krempna, 

posiada 8 lokali mieszkalnych mieszczących się w 6 budynkach, w tym 3 lokale 

socjalne. 

Stan techniczny tych lokali wymaga bieżących remontów i napraw.  

Gmina Krempna wydzierżawiła od Magurskiego Parku Narodowego mieszkanie  

w miejscowości Polany w budynku wielorodzinnym z przeznaczeniem na lokal 

socjalny. 

Obecnie daje się zauważyć brak niezbędnych lokali socjalnych w stosunku do potrzeb.  

W zasobie mieszkaniowym znajduje się 1 mieszkanie socjalne wyremontowane  

i stanowi zapewnienie dla 1 rodziny, która miała być eksmitowana. 

 

3. Program „Czyste powietrze”. 

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa 

efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
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zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych.  

W dniu 28 kwietnia 2021 roku Gmina Krempna podpisała Porozumienie  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

odnośnie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla 

mieszkańców gminy. 

W ramach tego programu zainteresowane osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie 

takich działań jak: termomodernizacja budynków jednorodzinnych,  wymiana 

nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe np. na 

węgiel)  oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania 

określone w programie, docieplenie  przegród budynku, zakup i wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem 

ciepła, instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 

fotowoltaicznej). 

Mieszkańcy Gminy Krempna w 2021 r. złożyli 4 wnioski o dofinansowanie oraz  

5 wniosków o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym 

przeprowadzono 60 konsultacji. 

 

4. Organizacje pozarządowe. 

1 stycznia 2021 r. funkcjonowało w Gminie Krempna 17 organizacji pozarządowych, 

w tym: 2 fundacje, 5 stowarzyszeń, 1 klub sportowy, 4 koła gospodyń wiejskich oraz 

5 ochotniczych straży pożarnych. Na koniec roku zmieniły się dane, gdyż zostało 

zarejestrowane 1 stowarzyszenie wobec powyższego na terenie Gminy Krempna 

funkcjonowało 6 stowarzyszeń, co ogółem daje 18 organizacji pozarządowych. 

W ramach otwartego konkursu ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących  zadań publicznych: 

Zadanie z zakresu rozwoju sportu pn. „Rozwój sportu w Gminie Krempna” wpłynęła 

1 oferta organizacji: Ludowy Klub Sportowy Wrzos Krempna opiewająca na kwotę 

15.000,00 zł. Kwota dotacji została wykorzystana i rozliczona w całości.  

Gmina Krempna na bieżąco prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Każdego roku Rada Gminy podejmuje Uchwałę o współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  
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5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Na terenie Gminy Krempna, jako jeden z elementów systemu przeciwdziałania 

alkoholizmowi, działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Krempnej. Komisja realizuje swój główny cel, którym jest zmniejszenie skali zjawiska 

nadużywania alkoholu, pomoc rodzinie oraz tworzenie jednolitego, profesjonalnego 

systemu interwencji i wsparcia dla osób uwikłanych, bądź zagrożonych nadużywaniem 

alkoholu. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

uchwalany corocznie przez Radę Gminy Krempna. W ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. zapewniono 

mieszkańcom Gminy Krempna: pomoc psychologiczno - terapeutyczną, bezpłatną 

pomoc psychologiczną, profilaktyczną działalność w szkołach wśród dzieci i młodzieży. 

Kierowano osoby do lekarza biegłego w celu wydania opinii odnośnie uzależnienia, 

wnioskowano do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia osób uzależnionych. 

W celu podniesienia skuteczności pomocy niesionej osobom Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krempnej otrzymała materiały (książki, 

plakaty, ulotki), które pozwoliły przeprowadzić na terenie gminy kampanię informacyjno 

– profilaktyczną. Przekłada się to na wzrost poziomu świadomości mieszkańców gminy 

na temat wpływu alkoholu na organizm. 

Współpracowano również z Komisariatem Policji w Nowym Żmigrodzie przy 

działaniach prewencyjnych, dotyczących kontroli miejsc sprzedaży i podawaniu 

napojów alkoholowych pod nazwą ,,Alkohol – ograniczona dostępność”.  

Przeprowadzono 2 kontrole punktów sprzedaży alkoholi w dniu 14.09.2022 r. –  

6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 26.10.2021  r. – 4 punktów 

sprzedaży alkoholu.  

Ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielono 

wsparcia finansowego  Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Krempnej przy 

organizacji zajęć i konkursu dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji, na których 

przeprowadzane zostały działania prozdrowotne oraz pogadanki o negatywnym 

wpływie nałogów na poziom życia, zakupiono nagrody dla uczestników ,,Dni Sportu”, 

zakupiono bilety wstępu park linowy, finansowano wyjazd na lodowisko i wypożyczenie 

łyżew. Współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Jaśle poprzez udzielenie 
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wsparcia na zakup nagród konkurs „Bezpieczne Wakacje”. Udzielono wsparcia 

finansowego dla Zespołu Szkół w Krempnej na działania profilaktyczne w związku  

z organizacją zajęć świetlicowych dla uczniów mających na celu uświadamianie 

zagrożeń czyhających na nich w sieci, konsekwencje, jakie niesie ze sobą 

uzależnienie od Internetu oraz radzenie sobie ze stresem, agresją. Przekazano 

odblaski dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Krempnej. Współpracowano  

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krempnej przy przeciwdziałaniu 

przemocy. Zostały zakupione stroje sportowe dla dzieci zagrożonych problemem 

uzależnienia z terenu Gminy Krempna biorącym udział w pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych. Zwiększano dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 

od alkoholu poprzez motywowanie ich do leczenia oraz udzielano wsparcia ofiarom 

przemocy domowej poprzez finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego  

w Krempnej poprzez: świadczenie usługi psychoterapeutycznej dla osób dotkniętych 

przemocą – spotkania indywidualne. Świadczenie usługi psychoterapeutycznej - 

trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu wywołane wydarzeniem 

traumatycznym oraz doświadczeniami przemocowymi w związku. Świadczenie usługi 

psychoterapeutycznej spotkanie indywidualne z rodzicami dzieci mającymi problemy 

z nauką. Świadczenie usługi psychoterapeutycznej Konsultacje z osobami 

doznającymi przemocy w rodzinie, wszczęte procedury Niebieskiej Karty. System 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach zagrożonych alkoholizmowi w Gminie 

Krempna jest systematycznie rozwijany.  

Liczba zezwoleń alkoholowych wydanych w 2018, 2019, 2020,2021 roku: 

do spożycia poza miejscem sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży 

 Według zawartości alkoholu  Według zawartości alkoholu  

Do  

4,5% 

Od 4,5 

do 18 % 

Pow. 

18 % 

Razem  Do   

4,5% 

Od 4,5 

do 18 % 

Pow. 

18 % 

Razem Ogółem 

2018 2 1 1 4 2 1 0 3 4 

2019 2 2 2 6 3 0 0 3 3 

2020 3 2 2 7 0 0 0 0 7 

2021 1 1 1 3 0 1 0 1 4 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba zezwoleń w Gminie Krempna wynosiła: 17 zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) i 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży.  
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Na dzień 31.12.2021 r. Gminę Krempna zamieszkiwało 1834 mieszkańców. Wydatek 

na alkohol kupowany w sklepach na terenie gminy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca to kwota 423,09 zł. Mieszkańców w wieku powyżej 18 roku życia było 

1543 (stan na 31.12.2021 r.), więc wydatek na alkohol w tej grupie wiekowej to kwota 

502,88 zł. 

 
Źródło: Dane GKRPA w Krempnej. 
 

Tabela przedstawia sprzedaż alkoholu w sklepach na terenie Gminy Krempna  

w poszczególnych latach. 

 Piwo Wino Wódka Razem  
w zł 

2016 427572,9 57822,12 273869,9 759264,9 

2017 341913,1 69724,57 284262,6 695900,7 

2018 350906,7 70124,43 259588,3 680619,4 

2019 361725 69881,67 286236,5 717843,2 

2020 371516,1 75059,23 324094,6 770669,9 

2021 
 

360411,80 79459,23 336076,58 775947,61 

Źródło: Dane GKRPA w Krempnej. 
 

Zamieszczony wykres i tabela ilustrują tendencje zachodzące w naszej gminie i dają 

możliwość porównania jak w poszczególnych latach zmienia się obraz spożywania 

alkoholu i relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami alkoholu. 

 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2024. 

Strategia została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIX/2019/18 z dnia 8 marca 

2018 r. i stanowi ona podstawę do prowadzenia efektywnej polityki społecznej. 
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Strategia ukierunkowana jest na rozszerzanie i pogłębianie form pracy socjalnej, 

współpracę z instytucjami i innymi podmiotami w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, 

bezpieczeństwa publicznego, pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym lub 

dotkniętym wykluczeniem społecznym. 

 

7. Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. 

Do pomocy kwalifikowały się osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i trudna sytuacja 

życiowa wynikała z jednej okoliczności wymienionych w art. 7 ww. ustawy. 

Zgodnie z programem pomocy udzielano: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach wymienionych w art. 

7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,  

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyrażało chęć 

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informował ośrodek 

pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba 

dzieci i uczniów nie mogła przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych  

w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci na wniosek dyrektorów szkół nie wymaga 

wydawania decyzji i realizowana była zgodnie z programem osłonowym w zakresie 

dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krempna „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. Ogólny koszt Programu w 2021 r. wyniósł 96.651,00 zł, 

w tym środki gminne – 19.451,00 zł. 

Wydano 7575 posiłków z tego pełen obiad to 654 świadczeń, jedno danie gorące  

6921 posiłków. Pełen obiad dotyczy dzieci uczących się w innych szkołach, ale 

zameldowanych na terenie gminy. 

Z pomocy finansowej na zakup żywności skorzystało 50 osób na kwotę 58.571,00 zł. 

Uchwała Nr III/28/2018 z 28 grudnia 2018 r. podjęta przez Rade Gminy w sprawie 

określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku daje 

możliwość skorzystania z posiłku w wysokości 50%, jeżeli dochód na osobę w rodzinie 

mieści się w granicach 150%-350%. 
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8. Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2023. 

Program Wspierania Rodziny został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 

2011r. o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. 

Program ten działa dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy 

ze strony dorosłych i dla dobra rodziny określając zasady i formy wsparcia rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. 

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz w/w programu w roku 2021: 

• współfinansowano koszty pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i pieczy 

zastępczej instytucjonalnej na podstawie podpisanych umów pomiędzy 

Powiatem Jasielskim a Gminą Krempna, których wysokość wyniosła 437 zł (za 

2 m-ce). Pobyt współfinansowano dla 1 dziecka przebywającego w rodzinie 

zastępczego spokrewnionej, 

• Zatrudniono asystenta rodziny na umowę zlecenie, który objął wsparciem jedną 

rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -

wychowawczych, 

• W 2021 r. na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 10.384 zł, 

w tym środki z budżetu państwa – 400,00 zł. 

 

9. Program ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Na terenie Gminy Krempna, jako jeden z elementów systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Krempnej. Został on powołany w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 2010 roku  

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842). 

Zespół realizuje swój główny cel, którym jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz tworzenia jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia 

dla osób uwikłanych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie. 

W roku 2021 Zespół działał w oparciu o program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy, przyjętym Uchwałą Rady Gmina Krempna Nr 

XII/103/2020 r. z dnia 9 marca 2020 r. 

Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego został ustalony przez Wójta Gminy 

Krempna Zarządzeniem nr 11/2022 z dnia 04.02.2022 r. w sprawie powołania i składu 

osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
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w Rodzinie w Krempnej. Zespół powoływany jest na dwuletnią kadencję, jego  

obsługę administracyjno - techniczną prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krempnej. 

W skład Zespołu wchodzi 8 osób, reprezentujących instytucje z terenu gminy, które 

mogą mieć bezpośredni kontakt z ludźmi uwikłanymi w przemoc w rodzinie, tj.: 

- dwóch pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej, 

- jeden członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- jeden policjant z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, 

- dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół w Krempnej w tym pedagog szkolny, 

- jeden pracownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Krempnej, 

- jeden pracownik Zespołu Kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Jaśle. 

W 2021 r. było utworzonych 5 grup roboczych, pracujących 9, na koniec roku zostały 

4 grupy robocze. Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – C” przez Zespół 

Interdyscyplinarny lub grupę roboczą wyniosła 9. Liczba sporządzonych formularzy  

„Niebieska Karta – D” przez Zespół Interdyscyplinarny lub grupę roboczą wyniosła: 7 

Liczba zakończonych w 2021 r. spraw w ramach procedury „Niebieska Karta” ogółem:  

4 z tego 4 na podstawie §18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz 0 na podstawie §18 

ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów 

formularzy (brak podstaw do prowadzenia procedury). System przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Gminie Krempna jest systematycznie rozwijany. Zespół 

Interdyscyplinarny, który jest jego częścią, funkcjonuje sprawnie i skutecznie, działając 

w środowiskach, gdzie dochodzi do przemocy oraz zagrożonych tym problemem. 

 

10. Program Osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

Program przyjęty Uchwałą Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r Rady Gminy  

w Krempnej. Celem programu jest zapewnienie posiłku: 

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

– uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

Przyznanie dożywienia na podstawie programu nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 
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VII.  OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie Gminy Krempna w 2021 r. funkcjonował jeden podmiot leczniczy, powołany 

przez jednostkę samorządu terytorialnego – Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Krempnej. 

Liczba pacjentów (osoby ubezpieczone zapisane na listę aktywną POZ) 

korzystających z usług Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Krempnej na dzień 31.12.2021 r.  wyniosła: 

 

Liczba osób objętych opieką lekarską -   1349 osób 

w tym ubezpieczeni  -   1134 osoby 

ubezpieczeni od 0 - 6 roku życia - 18 osób 

ubezpieczeni od 7 -19 roku życia - 138 osób 

ubezpieczeni od 20-39 roku życia - 261 osób 

ubezpieczeni od 40-65 roku życia - 408 osób 

ubezpieczeni od 66-75 roku życia -    134 osoby 

ubezpieczeni powyżej 75 roku życia - 60 osób 

ubezpieczeni przewlekle chorzy - 115 osób 

 

Liczba osób objętych opieką pielęgniarską - 1440 osób 

      w tym ubezpieczeni - 1225 osób 

ubezpieczeni od 0 - 6 roku życia - 48 osób 

ubezpieczeni od 7 - 65 roku życia - 951 osób 

ubezpieczeni  powyżej 65 roku życia - 226 osób 

 

Liczba osób objętych opieką położniczą  -  790 osób 

       w tym ubezpieczeni - 699 osób 

 

Liczba uczniów objętych higieną szkolną -  121 osób 

       w tym liczba uczniów objęta fluoryzacją - 68 osób 

 

Liczba świadczeń udzielonych w 2021 r. w Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Krempnej. 

Porady lekarskie dotyczyły najczęściej chorób związanych z nadciśnieniem tętniczym, 

chorób związanych ze stanem zapalnym, zwyrodnieniowym, bólowym kręgosłupa, 

cukrzycą, chorobami serca i zakażeniami wywołanymi przez wirusa SARS – Co V-2. 
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Świadczenia z zakresu lekarz i pielęgniarki POZ 

1. Liczba porad udzielonych w ramach 

kompetencji lekarza rodzinnego  -      4865 

   - wizyty domowe  -          28 

   - porady udzielone dorosłym  - 4464 

   - porady udzielone dzieciom - 401 

2. Liczba wykonanych badań diagnostycznych: 

   - diagnostyka laboratoryjna na miejscu  - 73 

   - diagnostyka zlecona innym jednostkom  - 1200 

   - diagnostyka RTG  - 71 

   - USG jamy brzusznej  - 22 

   - badania EKG  - 51 

3. Liczba wydanych skierowań: 

   - do poradni specjalistycznych  - 189 

   - do szpitala  - 35 

4. Odwiedziny środowiskowe opieka pielęgniarska  - 75 

5. Zabiegi i iniekcje  - 340 

6. Kroplówki  - 11 

7. Opatrunki  - 115 

8.Inne - 30 

9. Pobieranie materiałów do badań  - 493 

10. Szczepienia ochronne  - 110 

11. Szczepienia przeciwko CoVID-19 wykonane  

     w punkcie szczepień bez transportu pacjenta  - 1497 

12.Pomiar ciśnienia tętniczego - 864 

13.Pomiar cukru - 73 
 

Świadczenia z zakresu higieny szkolnej : 

Ilość uczniów objętych opieką 121 osób. 

 Liczba badań bilansowych 41 

1. Liczba dzieci przebadanych przed szczepieniem 17 

2. Liczba wykonanych szczepień -   14 

3. Ilość wykonanych skryningów - 202 

4. Ilość wykonanych pomiarów  - 123 

5. Wywiady od nauczycieli  -   41 

6. Wywiady od rodziców   -   41 

7. Oświata zdrowotna    -   12 

8. Analiza absencji chorobowej uczniów 

na zajęciach z wychowania fizycznego  - 123 

9. Liczba wykonanych przeglądów czystości uczniów  - 123 

10. Przegląd stanu sanitarnego budynków szkół  - 1 

11. Liczba zabiegów w środowisku -  33 

12. Porady ambulatoryjne                 - 341 
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Świadczenia w ramach położnej środowiskowo-rodzinnej: 

Ilość osób objętych opieką   -  790 

     w tym osób ubezpieczonych-  -  699 

1.  Patronaże u ciężarnych     -   35 

2.  Patronaże pierwszorazowe u położnic   -     7 

3.  Patronaże u noworodków i położnic następne  -  35 

4.  Iniekcje u dorosłych      - 130 

5.  Opatrunki       -   61 

6.  Pomiar ciśnienia      -  454 

7.  Badanie EKG   -    13 

8.  Pomiar cukru       -    27 

9.  Inne zabiegi      - 239 

10.Szczepienie profilaktyczne WZW, grypa  - 15 

11.Pobieranie materiału do badań  -  134 

 

Świadczenia  z zakresu stomatologii : 

Przyjęto pacjentów  - 250 osób 

 w tym: 211 dorosłych i 39 dzieci. 

 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w 2021 r. miał zawartą umowę na 

świadczenie usług medycznych z POWNFZ w Rzeszowie z zakresu POZ  

i stomatologii. W ramach umowy pozyskano z NFZ środki w wysokości 610 628,14 zł, 

wpływy z działalności gabinetu zabiegowego wyniosły 16 525,80 zł, wpływy  

z działalności gabinetu stomatologicznego wyniosły 400,00 zł, dotacja z NFZ  

w Rzeszowie na dofinansowanie informatyzacji wyniosła 3 514,57 zł. Przychody 

przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka zdrowia tj. zakup materiałów 

medycznych, badania medyczne, inne usługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

Koszty za 2021 r. wyniosły 631 079,06 zł. Strata netto za rok 2021 wyniosła minus 

10,55 zł. 
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VIII.  POMOC SPOŁECZNA 
 

Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych 

znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie 

przezwyciężyć i rozwiązać samodzielnie. Polityka pomocy społecznej w Gminie 

Krempna ukierunkowana jest na podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ma na celu udzielenie im zarówno 

świadczeń jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych 

osób/grup. 

Podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej działania 

dowodzą, że duże znaczenie w podejściu do rozwiązywania problemów osób i rodzin 

pozostających w systemie pomocy społecznej ma udzielenie wsparcia 

odpowiadającego na zróżnicowane potrzeby podopiecznych. Z tym też niewątpliwie 

wiązał się dobór odpowiednich metod, narzędzi i usług społecznych. 

W roku 2021 ośrodek udzielił pomocy i wsparcia w ramach zadań zleconych i zadań 

własnych potrzebującym osobom czy rodzinom w formie świadczeń pieniężnych  

i świadczeń niepieniężnych. W Gminie Krempna z pomocy społecznej w 2021 roku 

skorzystało 85 rodzin, w których mieszka 280 osób. Najczęściej występującymi 

przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc społeczną w 2021 r. było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub 

ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność bezradność w sprawach opiekuńczo 

- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zrealizowano 9243 

świadczenia niepieniężne i 467 świadczenia pieniężne. Przyznanie świadczeń  

z pomocy społecznej następuje w formie wydania decyzji administracyjnej na 

podstawie złożonego wniosku. Wydawana decyzja administracyjna poprzedzona jest 

przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu 

zamieszkania /pobytu/ osoby czy rodziny w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, 

rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Jedynie udzielenie świadczeń w postaci 

interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, sprawienia pogrzebu, a także 

przyznania biletu kredytowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

W roku 2021 w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 223 decyzje 

administracyjne i w tym celu przeprowadzono 212 rodzinnych wywiadów 

środowiskowych przez pracowników socjalnych ośrodka. Ponadto pracownicy socjalni 

przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby jednostek 
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organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innych gmin oraz na podstawie ar. 23 

ust. 4aa, ust. 4e i 4f z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

Zasiłki stałe. 

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy 

społecznej pełnoletnim osobom samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy  

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletnim osobom 

pozostającym w rodzinach, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnym do pracy jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są 

niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłacono 147 świadczeń dla 

14 osób na kwotę 84.181,00 zł. 

 

Zasiłki okresowe. 

Zasiłki okresowe to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 38 ustawy  

o pomocy społecznej i przeznaczone jest dla osób i rodzin bez dochodów lub  

o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, przysługujący ze względu na 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub 

nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Okres, na jaki jest przyznany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na 

podstawie okoliczności sprawy. Zasiłek okresowy nie może być jednak niższy niż 50 % 

różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem 

tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem. Wypłacono 119  

świadczeń dla 23 rodzin na kwotę 40.259,00 zł. 

 

Zasiłki celowe. 

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy 

społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na 

pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw  

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wypłacono 4 świadczenia dla 4 rodzin na 

kwotę 1.150, zł. 
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Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt  

w domu pomocy społecznej. 

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. Kwota wydatkowana 

w roku 2021 dla 1 osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej to 34.995 zł (środki 

własne). 

 

Usługi opiekuńcze. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Osobie samotnej, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 

przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga 

pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Pomocą w formie usług 

opiekuńczych w roku 2021 objęto 3 rodziny a kwota wydatkowana wyniosła 30.232 zł. 

 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Za osoby, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają żadnego innego tytułu do 

ubezpieczenia zdrowotnego jak tytuł pobierania zasiłku stałego, ośrodek pomocy 

opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę zdrowotna w 2021 r. opłacono 

dla 14 osób – 142 świadczenia na kwotę 7.386,08 zł. 

 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze. 

Od 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej organizuje i świadczy 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla dziecka w miejscu zamieszkania. SUO należy 

do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. 

Specjalistyczne Usług Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznaje 

się na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez specjalistę, w którym 

również wskazana jest ilość godzin tygodniowo. 

Małoletni ma przyznaną pomoc nakierowaną na usprawnienie i rewalidację zgodnie  
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z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Z kolei 

według powołanego wyżej rozporządzenia, specjalistyczne usługi opiekuńcze polegać  

mogą na kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  

i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowaniu do aktywności, leczenia  

i rehabilitacji, prowadzeniu treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności 

społecznych bądź wspierania, także w formie asystowania w codziennych 

czynnościach życiowych; interwencji i pomocy w życiu w rodzinie. 

W 2021 r. przyznano SUO dla jednego dziecka. Koszt usługi to 10.560 zł. 

 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym – Podprogram 2019. 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ objęte zostały osoby i rodziny znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekraczał 220% kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. od dnia  

1 października 2020 r. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe 

wynosiło 1.542,20 zł, a dla osoby w rodzinie wynosiło 1.161,60 zł. (od 01.01.2022 r. 

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.707,20 zł, a dla 

osoby w rodzinie wynosi 1.320 zł). Pracownicy socjalni ośrodka pomocy kwalifikowali 

osoby i rodziny poprzez wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. 

Skierowania wydano dla 219 osób i rodzin i łącznie do pomocy żywnościowej 

zakwalifikowano 649 osoby. W ramach PO PŻ osoby najbardziej potrzebujące 

otrzymały artykuły spożywcze – warzywne, owocowe, artykuły skrobiowe, mleczne, 

mięsne, cukier, tłuszcze i dania gotowe. Program PO PŻ realizowany był we 

współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Równości” 38-453 Draganowa 150 i Kołami 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krempna. 

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych, ze środków publicznych wydano 1 decyzje potwierdzającą prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej. Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego – 
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na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego i spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy  

o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 

90 dni od dnia określonego w decyzji, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca 

zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. 

 

Karta Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom przynajmniej z trójką dzieci, niezależnie od 

dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 

korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do 25 roku życia 

kontynuujące naukę. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 

orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień. Można korzystać z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 

terenie całego kraju. 

Wydano 15 kart . Łącznie rozpatrzono 7 wniosków. Łączna kwota przeznaczona na 

obsługę Karty Dużej Rodziny w 2021 r. wyniosła 76,37 zł i pochodziła z dotacji celowej. 

 

Realizacja pracy socjalnej. 

Praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych to praca na rzecz poprawy 

funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest  

z osobami i rodzinami w celu rozwiązywania problemów, które powodują dysfunkcje 

w ich życiu lub prowadzą do ich wykluczenia społecznego. Praca socjalna to 

partnerstwo podopiecznego z pracownikiem socjalnym, wspólne rozwiązywanie 

problemów, wspólna droga w kierunku lepszego jutra. To poradnictwo w zakresie 

poszukiwania pracy, załatwiania wszelkich spraw w innych urzędach, spraw 

alimentacyjnych, rozwodowych, emerytalnych, rentowych, kierowania na komisje 

odnośnie ustalenia stopnia nieprawidłowości, kierowania na leczenie odwykowe, 

nadzór nad prawidłowością sprawowanej władzy rodzicielskiej, kierowanie do sądu 

wniosków o jej nieprawidłowym wypełnianiu, kierowania osób korzystających  

z pomocy społecznej do prac społecznie użytecznych, wzmocnienia w rodzinach 

poczucia własnej wartości w celu ich pełnego usamodzielnienia się, bądź odejścia od 

systemu pomocy społecznej na pewien czas i ogólnej poprawy funkcjonowania rodzin. 
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IX.  GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE SOCJALNE. 
 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na 

lata 2018-2022  został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Krempna  

z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na lata 2018 – 2022, a następnie zmieniony 

Uchwałą Nr XII/101/2020 Rady Gminy Krempna z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Krempna na lata 2018-2022.  

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Krempna według stanu na dzień 31.12.2021 r. posiada  

8 lokali mieszkalnych mieszczących się w 6 budynkach o łącznej pow. użytkowej 

365,46 m²  w tym 3 lokale socjalne o łącznej pow. 137,24 m² użytkowej. Na początku 

2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 

budynek mieszkalny Krempna Nr 29 lokal I o pow. 49,00 m² - 2 izby, lokal II o pow. 

58,90 m² - 2 izby, lokal I w budynku Agronomówki Polany Nr 27 o pow. 29,72 m² -  

1 pomieszczenie, budynek mieszkalno-gospodarczy Polany Nr 13 lokal I o pow.   

30,80 m² - 1 izba oraz budynek Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Krempnej Nr 32 lokal I o pow. 59,80 m² - 3 izby - związany ze stosunkiem 

pracy.  

 

Lokale socjalne. 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej Nr 41 lokal I o pow. 44,00 m² -  

2 izby, lokal II o pow. 41,76 m² - 2 izby, mieszkanie socjalne w budynku użyteczności 

publicznej w Krempnej Nr 34 – 2 izby o pow. 51,48 m².  

 

Mieszkanie Nr 70/4 w Polanach (Huta Polańska) o pow. 70,00 m² w budynku 

wielorodzinnym jest wynajmowane przez gminę od Magurskiego Parku Narodowego. 

W mieszkaniu tym zamieszkują podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krempnej. Mieszkanie nie było i nie jest przedmiotem remontu, z uwagi na 

ograniczenia finansowe jak również podstawę prawną do wydatkowania środków 

(mieszkanie nie jest własnością Gminy Krempna). 
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Łącznie w zasobie gminy znajdowało się 8 mieszkań na dzień 31 grudnia 2021 r., 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 46 m².  

 

W 2021 r. nie oddano do użytkowania żadnego mieszkania znajdującego się  

w zasobie gminy, niewykorzystanych było jedno mieszkanie socjalne, mieszkanie to 

zostało wyremontowane celem zapewnienia lokalu socjalnego dla jednej rodziny, która 

miała być eksmitowana.  

 

W 2021 r. z mieszkaniowego zasobu gminy dokonano sprzedaży budynku mieszkalno-

gospodarczego w miejscowości Polany Nr 23 o pow. 58,93 m2 na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Nie było prowadzonych postępowań eksmisyjnych dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobie gminy. 

 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkanie będące w zasobie 

gminy wynosiły 2.096,19 zł., płatności dotyczyły jednego mieszkania. Na dzień 31 

grudnia 2021 r. zaległości w opłatach wynosiły 2.253,59 zł również dotyczyły jednego 

mieszkania. 

 

W 2021 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych na lokale z zasobu gminy.  

Na lokale wynajmowane przez mieszkańców z mieszkaniowego zasobu gminy, nie 

były składane wnioski o dodatki mieszkaniowe.   

W 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 7.187,24 zł, których 

beneficjentami było 14 osób zajmujących cztery mieszkania. Podstawą ich przyznania 

była mała powierzchnia mieszkania oraz niskie dochody. 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 125,84 zł zaś kwota najwyższego dodatku 

wynosiła 271,11 zł. 

Na początku 2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwała jedna rodzina.  
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X.  INWESTYCJE 

 

Gmina Krempna w 2021 r. wykonała [następujące inwestycje]: 

1. „Budowa wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska rekreacyjnego 

o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem w miejscowości Krempna” 

W ramach tej inwestycji przeprowadzono roboty budowlane polegające na 

budowie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej na podbudowie 

z kruszywa kamiennego oraz betonu suchego przepuszczalnego. Zakres prac 

obejmował m. in.: wykonanie boiska do piłki nożnej, do piłki ręcznej, do 

siatkówki, do koszykówki, kortu tenisowego, skoczni do skoku w dal oraz 

montaż wyposażenia w urządzenia sportowe (piłkochwyty). Wykonano także 

zewnętrzną instalację oświetleniową oraz małą architekturę tj. ławki i kosze na 

śmieci. Wykonawcą tego zadania była firma „BUD-MAT” Lucyna Matyja. 

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 558.397,37 zł, z czego 400.000,00 zł to 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Pozostała kwota to środki własne Gminy Krempna. 

2. „Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych 

w Gminie Krempna” 

Zadanie zakładało budowę altan/wiat dużych i małych na szlakach rowerowych 

na terenie Gminy Krempna. W ramach tej inwestycji wybudowano 7 altan 

dużych i 11 altan małych. 

Altany duże zostały wybudowane na planie sześciokąta, ściany boczne obite 

deskami. Wewnątrz wiat znajdują się ławki oraz palenisko. Przy każdej altanie 

znajduje się tzw. samoobsługowa stacja naprawy rowerów, stojak rowerowy 

oraz tablica informacyjna. Natomiast altany małe zostały zbudowane na planie 

kwadratu. Pod zadaszeniem znajduje się stół oraz ławki. Przy każdej altanie 

znajduje się stojak rowerowy oraz tablica informacyjna. Wykonawcą robót była 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „EPX ARCHITEKTURA 

OGRODOWA”. 
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Całkowita wartość zadania wyniosła 500.310,00 zł, w tym 500.000,00 zł 

pochodziło z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

3. „Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 

w m. Kotań – Gmina Krempna” 

Inwestycja polegała na wykonaniu placu zabaw tj. przygotowaniu terenu pod 

plac zabaw oraz wyposażenia i montażu urządzeń do zabaw m. in. zestawu 

zabawowego typu zoo, huśtawki wahadłowa podwójna, zestawu 

sprawnościowego składającego się przede wszystkim z elementów 

wspinaczkowych, wyposażenia placu zabaw w obiekty małej architektury jak 

ławka, lampy solarne, stojak rowerowy, czy tablica informacyjna. Wykonawcą 

tego zadania została Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „EPX 

ARCHITEKTURA OGRODOWA”. 

Zadanie realizowane było w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie  

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej poprzez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa 

Działania Nowa Galicja w Kołaczycach. Gmina Krempna otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 51.748,00 zł na realizację tego zadania, a całkowity 

koszt wykonania placu zabaw wyniósł 89.000,00 zł. 

4. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce” 

Realizacja tej inwestycji została podzielona na trzy części. Pierwsza część pn. 

„Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce” ma na 

celu: 

 budowę basenu o wymiarach 25 m x 12,5 m oraz 12,5 m x 5 m,  

 budowę budynku sanitarno-gospodarczego wraz z przyłączem 

energetycznym kanalizacyjnym i wodociągowym,  

 montaż paneli fotowoltaicznych,  

 budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej,  

 przeniesienie istniejącej altany ogrodowej,  
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 projektowanie zieleni,  

 ogrodzenie terenu wraz z utworzeniem wjazdu i wejścia,  

 wykonanie placu manewrowego z miejscami parkingowymi, w tym 2 

miejsc dla osób z niepełnosprawnościami,  

 wykonanie oświetlenia terenu,  

 montaż monitoringu na terenie zalewu. 

Wykonawcą tej części zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu została 

firma Apis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu. Wartość umowy wynosi 

2.433.175,80 zł brutto, w tym dotacja 85%, a środki własne gminy 15%. 

Planowany termin zakończenia tej części zadania planowany jest na okres 

wakacyjny. 

Druga część zadania pn. „Remont budynku dawnej remizy OSP w Krempnej” 

polegała na przeprowadzeniu prac remontowych byłego budynku remizy OSP 

w Krempnej na cele związane z przeznaczeniem na świetlicę dla seniorów oraz 

siłownię wewnętrzną. Zakres robót obejmował m.in. wymianę pokrycia 

dachowego, ocieplenie stropu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę 

instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, malowanie ścian, montaż 

elementów sanitarnych, wykonanie posadzek, wykonanie elewacji budynku. 

Wykonawcą tej części zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu została 

firma GOR-BUD s.c. Koszt zadania wyniósł 179.050,20 zł, w tym dotacja 85%, 

a środki własne gminy 15%. Ta część zadania została zakończona. 

Ponadto przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dostawę wyposażenia do 

budynku CALS w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego 

w Krempnej na rzece Wisłoce”, w wyniku którego wybrano ofertę firmy Zaułek 

Dizajnu Marta Szlapa na kwotę 20.553,30 zł. W ramach tej części zadania do 

budynku dostarczono i zamontowano urządzenia jak prasa do ćwiczeń, suwnica 

na nogi, maszyna do wyciskania, hantle treningowe, bieżnia treningowa, rower 

treningowy oraz stół i krzesła. 

5.  „Remont drogi Myscowa – Bucznik dz. ewid. 927, 926, 925, 924, 922/1, 

922/2 w Myscowej w km 2+520-3+490”  

Zadanie związane z remontem drogi gminnej Myscowa – Bucznik w km 2+520-

3+490 zostało zrealizowane z udziałem środków Funduszu Solidarności Unii 
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Europejskiej. Wykonawcą inwestycji była firma GOR-BUD s.c. Na całości 

odcinka drogi przeznaczonego do remontu tj. 970 m przeprowadzono prace 

związane z profilowaniem korony drogi, ułożeniem nawierzchni warstwy górnej 

i dolnej z tłucznia kamiennego o szer. 3,3 m i gr. 18 cm. oraz dokonano 

stabilizacji płyt drogowych na przejazdach. Inwestycja została zrealizowana 

w całości ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a jej koszt 

wyniósł 118.867,82 zł. 

6. Drogi rolnicze  

W roku ubiegłym przeprowadzono również remonty dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Modernizacja dróg rolniczych objęła dwie drogi w Myscowej 

dz. nr ewid. 903 i 877 oraz jedną drogę w Kotani dz. nr ewid. 40/43. 

Przeprowadzono remont dróg o łącznej długości 769 m i szerokości od 3-3,2 m, 

korona dróg została przeprofilowana, drogi zostały utwardzone kruszywem 

naturalnym i tłuczniem kamiennym, odmulono również rowy przydrożne. 

Całkowita wartość tego zadania wyniosła 111.630,90 zł, z czego 90.000,00 zł 

pochodziła ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Pozostała 

kwota to środki własne Gminy Krempna. 

7. "Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu"  

W 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na "Modernizację 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu". Dnia 15.10.2021 r. została 

podpisana umowa z Wykonawcą – firmą GOR-BUD s.c. W ramach tego 

zadania zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, nastąpi częściowy 

demontaż i montaż posadzek z wykładzin i tworzyw sztucznych, zostaną 

wykonane posadzki z płytek ceramicznych, zostaną pomalowane ściany i sufity, 

zostaną docieplone ściany zewnętrzne, zostanie pomalowany dach, nastąpi 

montaż ogrodzenia oraz przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej 

w budynku wraz z przyłączem energetycznym.  

Całkowity koszt zadania 393.600,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 363.851,06 zł, 

a pozostałe środki stanowią wkład własny gminy. 
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XI.  TRANSPORT 

 

1. Transport publiczny. 

 

Przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy 

Krempna i Powiatu Jasielskiego wykonuje PGZK-JASIEL Sp. z o.o. Pełny udział tej 

spółki posiada Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim. 

Uczestnikami Związku jest Powiat Jasielski oraz Miasto Jasło, Gmina Brzyska, Gmina 

Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, 

Gmina Osiek Jasielski, Gmina Skołyszyn, Gmina Tarnowiec. 

Finansowanie Spółki Jasiel następuje ze sprzedaży biletów, z dotacji z Funduszu 

Rozwoju Połączeń Autobusowych oraz wpłat powiatu i gmin powiatu jasielskiego. 

Przypisana składka dla Gminy Krempna na 2021 r. wyniosła 62.669,00 zł i taką kwotę 

Gmina Krempna wpłaciła na konto Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego 

w Powiecie Jasielskim. 

 

2. Drogi gminne.  

Gmina Krempna posiada 32 odcinki dróg gminnych publicznych o łącznej długości 

31,8 km, gdzie drogi asfaltowe wynoszą 20,7 km, drogi utwardzone nieulepszone – 

6,2 km, pozostałe to drogi o nawierzchni nieutwardzonej – 4,9 km oraz drogi 

niepubliczne (wewnętrzne, dojazdowe do gruntów rolnych).  

W 2021 r. wykonywano zabiegi techniczne związane m.in. z bieżącym utrzymaniem 

dróg jak np. wykaszanie poboczy, odmulanie rowów, cząstkowa poprawa nawierzchni 

dróg klińcem czy zakup masy asfaltowej na zimno do likwidacji ubytków na drogach. 

Ogólny stan techniczny nawierzchni dróg gminnych można uznać w większości za 

zadawalający, występują liczne spękania, czy niewielkie koleiny, ale drogi nadają się 

do użytkowania. 
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XII.  PRZEDSIĘBIORCY 

 

W 2021 roku złożono 37 wnioski CEIDG 1 w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej przez pracownika Urzędu Gminy Krempna: 

 

Rodzaj wniosku 
 

2018 2019 2020 2021 

założenie 10 5 7 4 

zmiana 20 16 21 20 

zmiana z zawieszeniem 15 12 7 6 

zmiana z wznowieniem 8 8 6 4 

zakończenie 6 3 1 3 

Suma 59 45 43 37 

 

Dane dla Gminy Krempna za 2021 rok dot. działalności gospodarczej: 

 liczba aktywnych działalności gospodarczych (dla głównego miejsca 

wykonywania działalności): 56. 

 

Najczęściej przedmiotem działalności przedsiębiorstw w 2021 wg PKD było: 

 0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 

 4331Z Tynkowanie, 

 4334Z Malowanie i szklenie, 

 4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

 4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 

 4332Z Zakładanie stolarki budowlanej. 

 

Najwięcej zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie PKD wg rodzaju 

sekcji PKD był: kod sekcji A – Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo, 

F - Budownictwo, H – Transport i Gospodarka Magazynowa. 

 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe  

i średnie zakłady rodzinne. 
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XIII. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W 2021 roku z terenu Gminy Krempna odebrano: 

 88,50 ton odpadów segregowanych, 

 112,02 ton odpadów zmieszanych, 

 34,28 ton odpadów wielkogabarytowych, 

Dla porównania w 2020 z terenu Gminy Krempna odebrano: 

 77,06 ton odpadów segregowanych; 

 107,12 ton odpadów zmieszanych, 

 27,96 ton odpadów wielkogabarytowych. 

 

W 2020 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 59 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, 21 kg odpadów wielkogabarytowych oraz 82 kg 

zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast w 2021 r. na 1 mieszkańca/ 

mieszkankę gminy przypadało 67 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

26 kg odpadów wielkogabarytowych oraz 85 kg zmieszanych odpadów komunalnych. 

Wpływ na przyrost ilości odpadów miała pandemia, która sprawiła, że ludzie pozostali 

w domach przez co zwiększyli udział odpadów opakowaniowych w systemie 

gospodarowania odpadami. Przyrost odpadów wielkogabarytowych wynika z braku 

oddzielnej zbiorki zużytych opon, która miała miejsce w roku 2020 r. 

 

Kontrole przeprowadzane przez pracownika Urzędu Gminy Krempna podczas odbioru 

odpadów z terenu Gminy Krempna wykazały, że nadal zdarzają się sporadycznie 

przypadki nieprawidłowej segregacji. Ciągłe uświadamianie mieszkańców w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi poprawia ten stan. 

Kontynuacja analizy systemu gospodarki odpadami pozwoliła na kolejne weryfikacje 

składanych deklaracji pod względem zgłoszenia osób wprowadzając do systemu 

osoby, które wcześniej w nim nie figurowały. 

 

Podobnie jak w roku 2020 w systemie gospodarowania odpadami znalazły się 

nieruchomości letniskowe, wykorzystywane w celach wypoczynkowych przez część 

roku. Naliczana od nich opłata ryczałtowa od budynku letniskowego w roku 2021 r. 

wynosiła 165 zł, w przypadku stwierdzenia braku segregacji była stosowana kara 

podwojenia takiej opłaty. W 2021 roku nie stwierdzono takich przypadków. 
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W 2021 stawka od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła  

16,50 zł od osoby miesięcznie, w przypadku stwierdzenia braku segregacji była 

stosowana kara podwojenia takiej opłaty. Na terenie Gminy Krempna stwierdzono 

nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami łącznie u 5 osób. 

W 2021 roku dla mieszkańców Gminy Krempna obowiązywał upust 1 zł od osoby na 

miesiąc w przypadku deklaracji kompostowania bioodpadów tj. odpadów kuchennych  

i odpadów zielonych na przydomowym kompostowniku. 61 osób nie korzystało z tego 

upustu. 

 

W 2021 roku na terenie Gminy Krempna zostały wydane etykiety w ilości 23144 szt. 

z indywidualnym kodem przydzielonym dla każdej nieruchomości, identyfikujący osoby 

oddające odpady. 

 

W 2021 roku na terenie Gminy Krempna prowadzona była zbiórka sprzętu 

elektronicznego, podczas niej zebrano łącznie około 17 ton zużytego sprzętu. 

 

W 2021 roku Gmina Krempna realizowała program „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Krempna”. Całość zadania wyniosła 8 942,40 zł. 

Kwota dotacji wyniosła 6 000 zł, z czego: 

 4.235,29 zł – środki z NFOŚ i GW 

 1.764,71 zł – środki z WFOŚ i GW 

Wkład własny gminy wyniósł 2 036,95 zł. 

Podczas realizacji programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest” odebrano wyroby zawierające azbest  

z 11 posiadłości z terenu Gminy Krempna na łączną masę 18,40 tony. 
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XIV.  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. 

 

1. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 

W 2021 r. Gmina Krempna złożyła 2 wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na 

wycinkę drzew lub krzewów do Starostwa Powiatowego w Jaśle, rosnących na 

nieruchomościach, które są własnością Gminy Krempna i w związku z tym otrzymała 

decyzje o nasadzeniach zastępczych w ilości 24 sztuki drzew oraz 13 sztuk krzewów. 

Wydano 7 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów dla instytucji 

publicznych. Ponadto rozpatrzono 62 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby 

fizyczne. 

 

2. Oczyszczalnia ścieków. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 11 km. 

Do kanalizacji sanitarnej dostęp posiadają mieszkańcy miejscowości Krempna oraz 

części miejscowości Kotań, co stanowi 36% gospodarstw domowych na terenie gminy. 

Oczyszczalnia ścieków w Krempnej odbiera ścieki od gospodarstw domowych  

i instytucji publicznych. Na terenie Gminy Krempna funkcjonuje 160 przydomowych 

oczyszczalni ścieków, w tym 55 oczyszczalni biologicznych oraz 105 roślinno – 

stawowych. 

 

W poszczególnych miejscowościach ilość przydomowych oczyszczalni ścieków 

przedstawia się następująco: Ożenna – 13 szt., Grab – 6 szt., Świątkowa Wielka – 39 

szt., Świątkowa Mała – 13 szt., Kotań – 19 szt., Krempna – 7 szt., Myscowa – 37 szt., 

Polany – 26 szt.   

 

W 2021 r. zakupiono 1 pompę zatapialną Pirania S26/2 D na przepompownię ścieków 

P3 w miejscowości Kotań. Ponadto wykonano niezbędne przeglądy (mieszadła, 

dmuchawy i pompy) oraz konserwację urządzeń i instalacji elektrycznej (badania 

antyporażeniowe) zarówno w przepompowniach ścieków, jak i na Oczyszczalni 

Ścieków w Krempnej. 

 

W 2021 r. w ramach usług Zakładu Gospodarki Komunalnej łącznie odebrano 

 343,2 m3 nieczystości ciekłych, w sumie wykonano 81 kursów, w tym: 28  

w miejscowości Polany, 6 w miejscowości Świątkowa Wielka, 4 w miejscowości 
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Świątkowa Mała, 7 w miejscowości Myscowa, w miejscowości Grab 5,  

7 w miejscowości Kotań, 12 w miejscowości Ożenna oraz 12 w miejscowości Krempna. 

W 2021 r. taryfy za odprowadzanie ścieków zgodnie z decyzją z dnia 20.03.2019 r.  

znak: RZ.RET.070.2.98.2018.PS Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie wyniosły: 

Grupa I – gospodarstwa domowe – 15,12 zł/m3 

Grupa II -  domki letniskowe – 15,12 zł/m3 

Grupa III – pozostali odbiorcy – 15,12 zł/m3 

 

Dopłaty w 2021 r. uchwalone zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/133/2020 przez Radę Gminy 

Krempna z dnia 30 grudnia 2020 r. wynosiły: 

Grupa I – 8,85 zł/m3 

Grupa II – 7,06 zł/m3 

 

Dopłata z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej na 

odprowadzanie ścieków wyniosła 139.632,97 zł. 

 

3. Infrastruktura wodociągowa. 

Na terenie Gminy Krempna funkcjonują 4 wodociągi służące do zaopatrywania 

odbiorców w wodę. Wodociąg w Krempnej zaopatruje w wodę mieszkańców 

z miejscowości Kotań i Krempna, a wodociąg w Ożennej zaopatruje w wodę osiedle 

mieszkaniowe po byłym PGR. Wodociągi te są utrzymywane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Krempnej. Natomiast wodociągi w Świątkowej Wielkiej i Wyszowatce to 

wodociągi wiejskie utrzymywane przez mieszkańców. Na terenie Gminy Krempna 

dostęp do sieci wodociągowej posiada ok. 60% gospodarstw domowych. 

W 2021 r. wykonano szereg czynności dotyczących bieżącego utrzymania wodociągu 

w Krempnej i Ożennej. W ciągu roku na bieżąco przeprowadzane były badania wody, 

przeglądy antyporażeniowe instalacji elektrycznej i ppoż. oraz konserwacje urządzeń. 

W celu utrzymania odpowiedniej jakości wody wykonano m.in. wymianę filtrów i części 

zamiennych do chloratorów, remont pomp, zakup środków do uzdatniania wody, 

czyszczenie i dezynfekcja zbiorników z wodą. Wykonywano też prace dotyczące 

usuwania awarii.  
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Zgodnie z prawem zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie. 

W 2021 r. stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wyniosły: 

1. Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe i domki letniskowe – 5,78 zł/m3 

2. Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 5,79 zł/m3 

3. Grupa taryfowa III – gospodarstwa domowe Ożenna – 34,83 zł/m3 

 

Stosownie do Uchwały Rady Gminy Krempna z 30 grudnia 2021 r. określono dopłaty 

dla taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego 

przez Gminę Krempna. 

 

Dopłaty wyniosły: 

1. Grupa I – gospodarstwa domowe 

dopłata Gminy Krempna do 1 m3 - 1,75 zł 

1,75 zł x 4 033,11 m3 = 7 057,94 zł 

2. Grupa III – gospodarstwa domowe w miejscowości Ożenna 

dopłata Gminy Krempna do 1m3 - 29,38 zł 

29,38 zł x 234,09 m3 = 6 877,56 zł 

 

Zatem dopłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej na zaopatrzenie  

w wodę wyniosła 13 935,50 zł. 
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XV.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. 

Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krempna zabezpiecza Komisariat Policji  

w Nowym Żmigrodzie. Corocznie w czerwcu Komendant Komisariatu przedstawia 

Radzie Gminy sprawozdanie ze swej działalności. 

Na terenie Gminy Krempna funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krempnej jest w Krajowym Systemie Ratowniczo 

Gaśniczym.  

Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczają ochronę przeciwpożarową, 

bezpieczeństwo na drogach w przypadku zagrożeń lub wypadków, pomoc 

poszkodowanym oraz zabezpieczają mienie  w przypadku klęsk żywiołowych. 

 

Działalność OSP z terenu Gminy Krempna w 2021 roku: 

1. Udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych: 

 pożary - 11 

 miejscowe zagrożenia – 52 

W w/w działaniach udział brało 290 strażaków. 

 

2. Udział w szkoleniach: 

 strażak ratownik OSP - 5 

 dowódca OSP – 2 

 kwalifikowana pierwsza pomoc – 12 

 

Ilość szkoleń a także osób kierowanych na szkolenia uzależniona jest od decyzji PSP 

w Jaśle, która zajmuje się organizacją szkoleń oraz przydziałem miejsc na 

poszczególne gminy. 

 

3. Udział w wydarzeniach kulturalnych i kościelnych: 

 powitanie lekkiego pojazdu ratowniczego w OSP Myscowa 

 udział w uroczystości Bożego Ciała 

 obstawa rajdu rowerowego „Pętla Magurska” 

 obstawa Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Amatorów 

 pomoc w obstawie Międzynarodowego Biegu Strażaków 

 ćwiczenia gminne OSP 

 zajęcia prewencyjne w szkole i przedszkolu oraz z młodzieżą z Liturgicznej 

Służby Ołtarza 

 pomoc przy akcji Szlachetna Paczka. 
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4. Zakupy i inwestycje: 

 tor do ćwiczeń dla MDP 

 środki BHP z Agencji Rezerw Materiałowych 

 2 aparaty powietrzne z sygnalizatorami 

 torba medyczna PSP R-1, nosze płachtowe, zestaw do triage, zestaw szyn 

kramera,  stabilizator do deski ortopedycznej 

 klucz wielofunkcyjny do hydrantu, zwijadło do węży 

 wąż tłoczny W-42 o długości 30m, przełącznik z nasady 110 na 75 

 4 klucze do łączników 

 2 szperacze 

 zbiornik rozkładany na wodę na 2500l ze stelażem 

 radiotelefon nasobny z mikrofonogłośnikiem 

 5 pary obuwia specjalnego 

  8 par rękawic specjalnych 

 rękawice techniczne 

 9 sztuk kominiarek trudnopalnych 

 4 ubrania specjalne bojowe 

 pompę elektryczną 

 6 hełmów pożarniczych 

 pas do stabilizacji miednicy 

 2x walkie talkie dla młodzieżowej drużyny 

 4 uchwyty samochodowe do aparatów ochrony dróg oddechowych 

 zestaw lanc gaśniczych 

 zestaw klinów do stabilizacji pojazdów 

 zabezpieczenia poduszki kierowcy AIRBAG 

 szelki bezpieczeństwa z linką strażacką 

 opryskiwacz spalinowy 

 zestaw dysków sygnalizacyjnych dla LPR. 

 

Łączne wydatki na powyższy asortyment wyniosły 73.502,00 zł. Środki pochodziły 

głównie z dotacji Gminy Krempna, dotacji MSWiA przekazanej za pośrednictwem 

Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
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XVI.  EDUKACJA. 

 

W gminie w 2021 r. funkcjonował jeden Zespół Szkół w skład, którego wchodziła: 

 jedna szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym, biblioteką  

i świetlicą, 

 dwa szkolne schroniska młodzieżowe, 

 jedno publiczne przedszkole. 
 

We wrześniu 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 146 uczniów  

w tym: 

 w szkole podstawowej 111 + oddział przedszkolnym 13 tj. razem 124 uczniów; 

 w przedszkolu – 22. 
 

W Zespole Szkół w Krempnej w 2021 r.  5 uczniów korzystało z kształcenia 

specjalnego, żaden uczeń nie korzystał z nauczania indywidualnego. 

 

Wydatki gminy na oświatę wyniosły 2.277.500,59 zł, z czego 1.288.390 zł tj. 56,57 % 

pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki z budżetu gminy wyniosły ogółem15.599,32 zł  

w tym szkoła podstawowa –16.283,34 zł, oddział przedszkolny – 11.294,60 zł, 

przedszkole – 7.134,96 zł. 

 

Od września 2021 r. w szkole podstawowej odbywała się nauka języków obcych:  

- języka angielskiego uczyło się 146 dzieci, 

- języka niemieckiego uczyło się 41. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 14,6 uczniów. Najwięcej 

uczniów w klasie 21, najmniej uczniów w klasie 8. 

 

W Zespole Szkół zatrudniono 16,65 + 0,5 SSM nauczycieli (w przeliczeniu na pełne 

etaty), w tym 0 nauczycieli poza awansem zawodowym, 0 stażystów, 2 etaty - 

nauczyciel kontraktowy, 3,05 etatu -  nauczycieli mianowanych, 12,60 etatu -  

nauczycieli dyplomowanych.  

W ciągu 2021 r. zwolniono jednego nauczyciela (w przeliczeniu na pełne etaty).  

Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,77 uczniów. 

W 2021 r. szkołę ukończyło 12 uczniów, wszyscy uczniowie otrzymali promocje do 

następnej klasy. 
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W 2021 r. przyznano łącznie 126.200,40 zł stypendiów w formie pomocy materialnej 

dla uczniów. Łączna wypłacona kwota to 157.728,00 zł, w tym wkład własny gminy 

wyniósł 31.527,60 zł. 

Do czerwca 2021 r. 68 uczniów, natomiast od września 2021 r. 69 uczniów, dojeżdżało 

do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.  

Koszt dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Krempnej w 2021 r. wyniósł ogółem 

106.677,84 zł. 

W 2021 r. gmina zawarła dwie umowy na zwrot kosztów dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jaśle.  

Koszt tego dowozu to kwota 20.258,38 zł.  

 

W 2021 r. funkcjonowało jedno przedszkole gminne, do którego uczęszczało do 

sierpnia 2021 r. 15 dzieci, natomiast od września 2021 r. 22 dzieci. Do przedszkola 

uczęszczało, według stanu na 30 września 2021r.: 8 trzylatków, 8 czterolatków,  

6 pięciolatków. 

W 2021 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 157.025,49 zł, a oddziału 

przedszkolnego – 146.829,79 zł, z czego zwrot kosztów uczęszczania dzieci do 

przedszkoli w innych gminach wyniósł 24.847,82 zł. 

 

W 2021 r. gmina otrzymała środki na realizacje projektu pn. „Poznaj Polskę”. Łączny koszt 

wycieczki – 3.523 zł, z czego środki dotacji - 2.818,40 zł, środki własne gminy (wpłata 

rodziców) – 704,60 zł. W ramach w tych środków zorganizowano wycieczkę szkolną 

dla dzieci z klas I-III do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.  

W 2021 roku realizowany był projekt pn. ,,Laboratoria przyszłości”. Gmina otrzymała 

środki z budżetu państwa na ten cel w wysokości 60.000 zł. Ogółem wydatki wyniosły 

60.010,61 zł i dotyczyły: 

Zakup długopisów 3D - 8.970 zł, zestaw nagłośnieniowy – 3.299 zł, wiertarko – 

wkrętarka – 2.610 zł, maszyna do szycia – 1.100 zł, laptop multimedialny - 3.899 zł, 

kamera – 1.150 zł, aparat – 3.163 zł, szafka – 1.999 zł, drukarka 3D -3.659 zł, gimbal 

ręczny – 1.199 zł, szafy – 2.645 zł, lodówka – 1.900 zł, kuchnia elektryczna – 1.100 zł, 

robot wielofunkcyjny – 1.200 zł, komplet obiadowy – 599,99 zł, pozostałe przybory 

dotyczące zajęć kulinarnych, zajęć fotograficznych, art. ślusarskich – 21.517. 
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XVII.  SPRAWY OBYWATELSKIE 

 
1. Informacja publiczna. 

Do urzędu w 2021 r. wpłynęło 79 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one udzielania informacji w zakresie m. in. dostępności cyfrowej  

i architektonicznej, Inspektora Ochrony Danych, obsługi prawnej, ochrony środowiska 

w tym OZE, usuwania azbestu, oczyszczalni ścieków, gospodarki odpadami, ochrony 

zabytków, pomocy bezdomnym zwierzętom, zamówień publicznych, oświaty, spraw 

kadrowych i administracyjnych oraz z zakresu finansów gminy m.in. sprawozdań 

finansowych. W odpowiedzi na 77 wniosków informacja została udostępniona 

wnioskodawcom w ustawowym terminie, natomiast w przypadku 2 wniosków został 

przesunięty termin udzielenia odpowiedzi na podstawie art.13 ust. 2 ustawy z dnia 

06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie wydano ani jednej decyzji 

o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

 

2. Skargi i wnioski. 

Do urzędu w 2021 r. wpłynęło16 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Urzędu zostały rozpatrzone. 

Przedmiotem złożonych wniosków były najczęściej sprawy z zakresu budownictwa  

i infrastruktury drogowej dot. remontów dróg gminnych, geodezji oraz gospodarki 

komunalnej i rolnictwa. 

W 2020 r. do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga. 

 

3. Urząd Stanu Cywilnego: 

 sporządzanie aktów stanu cywilnego – 31 (w tym aktów małżeństwa 9), 

 wydawanie decyzji z zakresu rejestracji stanu cywilnego – 0, 

 sprostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego – 10, 

 wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, przyjmowanie oświadczeń – 10, 

 wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – 221, 

 sporządzanie wzmianek do aktów stanu cywilnego – 9, 

 sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – 76, 

 migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 72, 

 wydanie decyzji w sprawie imion i nazwisk – 1. 
 

4. Ewidencja ludności: 

 zameldowania, wymeldowania – 53, 

 usuwanie niezgodności – 49, 
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 decyzje w sprawach meldunkowych – 1, 

 nadanie numeru PESEL – 12. 
 

5. Dowody osobiste: 

 wydanie dowodów osobistych – 85, 

 przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego – 3, 

 unieważnianie dowodów osobistych w RDO – 3. 
 

6. Udostępnianie danych : 

 udostępnianie danych z RM, rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych – 6, 

 wydawanie zaświadczeń z RM, rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych – 

78. 
 

7. Dodatki mieszkaniowe. 

W 2020 roku wpłynęło łącznie 6 wniosków o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,  

które zostały rozpatrzone pozytywnie. 
 

8. Podatki. 

Wydano 290 zaświadczeń oraz 2605 decyzji podatkowych. 
 

9. Pomoc materialna dla uczniów. 

W 2021 r. przyznano łącznie 125 stypendiów w formie pomocy materialnej dla uczniów. 
 

10. Petycje. 

W 2020 r. do Urzędu Gminy Krempna wpłynęło 6 petycji, które głównie dotyczyły 

szczepień przeciw COVID-19. 
 

11. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 

W 2021 r. Gmina Krempna wydała 7 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub 

krzewów dla instytucji publicznych, rozpatrzono 62 zgłoszenia zamiaru usunięcia 

drzew przez osoby fizyczne. 
 

12. Gospodarka przestrzenna. 

Obowiązującym dokumentem planistycznym na terenie Gminy Krempna, 

kształtującym politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krempna. 

Studium zostało uchwalone dnia 30 grudnia 2002 r., a w 2018 r. dokonano ostatniej 

zmiany. 

W 2021 r. wydano 15 decyzji o warunkach zabudowy, które dotyczyły w większości 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ale też zabudowy rekreacyjnej czy 

usługowej. Wydano również 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dotyczące budowy parkingu wraz ze zjazdem z drogi w miejscowości 

Świątkowa Wielka oraz przebudowy przepustów i przejazdu w bród  

w miejscowościach Grab, Ożenna i Wyszowatka. 



71 
 

XVIII.  KULTURA I KULTURA FIZYCZNA. 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej. 

W Gminie Krempna w roku 2021 funkcjonował 1 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. 

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

W roku 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia: 

 Konkurs plastyczny – liczba uczestników: 13, 

 Gminne Zawody Sportowe w Świątkowej Wielkiej, 

 Turniej siatkarski dorosłych – liczba uczestników: 20, 

 Turniej piłkarski juniorów – liczba uczestników: 24. 

 

Koncerty: 

 Koncert majowy online- liczba odbiorców 147, 

 Koncert kolęd - liczba odbiorców: ok. 50. 

 

Projekty: 

Udział w projekcie „Sieć na kulturę”, w ramach którego odbyły się: 

 warsztaty online pn.: „Bezpieczne zachowania w sieci” dla Dyrektora GOKiR 

 warsztaty dla dzieci i młodzieży pn.: „Bezpieczne zachowania w sieci”  

liczba uczestników: 6 

 wyjazd integracyjny do Parku Linowego w Jaśle 

 zakup sprzętu komputerowego dla GOKiR: 3 laptopy, 3 tablety 

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Krempnej funkcjonują następujące grupy 

złożone z mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach zorganizowano: 

 Zajęcia z nauki gry na instrumentach – liczba uczestników: 15. 

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Krempnej. 

Na terenie gminy działa jedna biblioteka publiczna. 

W skład bazy lokalowej wchodzi czytelnia, wypożyczalnia, pomieszczenie 

administracyjne oraz łazienka. Zatrudnienie wynosi 2 osoby. 

Stan księgozbioru na koniec roku 2021 wynosił 8043 woluminów. 

W 2021 roku zarejestrowanych zostało 203 czytelników. W porównaniu do roku 

ubiegłego pandemia nie miała już tak negatywnego oddziaływania na działalność 
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Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej. Zwiększyła się liczba odwiedzin  

i wypożyczeń w porównaniu do roku 2020; zanotowano 3272 wypożyczeń na zewnątrz 

oraz 489 na miejscu.  

Regularnie organizowane są lekcje biblioteczne oraz wycieczki.  

Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie  

i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników poprzez udostępnianie 

zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, organizowanie  

i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, 

sztuki i nauki, współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami 

kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo - kulturalnej 

społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Biblioteka może 

organizować spotkania literackie i wystawy artystyczne, lekcje biblioteczne, 

prezentowane są gazetki. 

W bibliotece jest użytkowanych 4 komputery w tym 2 komputery dostępne dla 

użytkowników podłączone do Internetu. W bibliotece jest możliwość zdalnego 

składania zamówień na materiały biblioteczne i zdalnej rezerwacji materiałów 

bibliotecznych do wypożyczenia. W czasie pandemii czytelnicy częściej dokonywali 

rezerwacji książek zarówno on-line jak i telefonicznie. 

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej gmina wydała 45.500,62 zł, 

z tego na zakup prasy i nowości wydawniczych została przeznaczona kwota  

2.273,70 zł. 

 

 


