




RAPORT
O STANIE GMINY
MIASTA DĘBICA

2020



Spis treści
SŁOWO WSTĘPU ........................................................................................................................................................................ 7

ROZDZIAŁ I DEMOGRAFIA ..................................................................................................................................................... 9

ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDZIE GMINY MIASTA DĘBICA ...........................................................14
2.1 Informacje o władzach miasta w 2020 r. kadencja 2018-2023 ....................................................................................................................................14
2.1.1 Burmistrz Miasta Dębica, Zastępcy Burmistrza Miasta Dębica w 2020 r. .......................................................................................................14
2.2 Rada Miejska w Dębicy kadencja 2018-2023 ........................................................................................................................................................................... 15
2.3 Współpraca z jednostkami pomocniczymi miasta Dębica, Rady Osiedlowe.  .............................................................................................. 16
2.4 Urząd Miejski w Dębicy ........................................................................................................................................................................................................................... 17
2.4.1 Funkcjonowanie i obsługa interesanta .................................................................................................................................................................................... 17
2.5 Spółki Gminy Miasta Dębica ...............................................................................................................................................................................................................20
2.5.1 Jednoosobowe Spółki Gminy Miasta Dębica ......................................................................................................................................................................20
2.5.2 Spółki z udziałem Gminy Miasta Dębica ...............................................................................................................................................................................20
2.6. Jednostki organizacyjne .......................................................................................................................................................................................................................20
2.7 Kontrole dotyczące prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom na realizację 
zadań publicznych  ............................................................................................................................................................................................................................................. 21

ROZDZIAŁ III ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ............................................................................................24
3.1 Aktualny stan dotyczący planowania przestrzennego Gminy Miasta Dębica ...............................................................................................24
3.2 Prace analityczne prowadzone w obszarze planowania przestrzennego w 2020 r. .................................................................................24
3.3 Decyzje administracyjne związane z procesami inwestycyjnymi .......................................................................................................................... 25
3.3.1 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .............................................................................................................................. 25
3.3.2 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  .............................................................................................................................................................. 26
3.4 Rewitalizacja obszarów miasta ........................................................................................................................................................................................................ 26

ROZDZIAŁ IV GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ..................................................................................................29
4.1. Opis działań majątkowych w roku 2020 z wyłączeniem danych zawartych w informacji o stanie mienia1. ......................... 29
4.2. Gospodarka nieruchomościami w świetle Uchwał podjętych w roku 2020 przez Radę Miejską w Dębicy. ........................ 29
4.3. Gospodarka nieruchomościami w świetle wieloletnich polityk i programów oraz Strategii Rozwoju Miasta Dębicy 
2017-2022. .................................................................................................................................................................................................................................................................. 29

ROZDZIAŁ V MIESZKALNICTWO ........................................................................................................................................ 32
5.1 Zasoby mieszkaniowe Miasta Dębica, w tym zasoby zarządzane przez ADM ............................................................................................... 32
5.2 Liczba wnioskodawców oczekujących na pomoc mieszkaniową w 2020 r.  ................................................................................................. 33
5.3 Remonty w budynkach i lokalach komunalnych ............................................................................................................................................................... 33

ROZDZIAŁ VI OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ............................................................................................... 35
6.1 Stan środowiska naturalnego w 2020 r. – charakterystyka jakości powietrza ................................................................................................35
6.2 Gospodarka wodno-ściekowa, obszary zielone i edukacja ekologiczna ........................................................................................................... 37
6.3. Gospodarka odpadami .......................................................................................................................................................................................................................... 39
6.3.1 Odpady komunalne ............................................................................................................................................................................................................................... 39
6.3.2 Odpady zawierające azbest .............................................................................................................................................................................................................41
6.3.3 Składowisko odpadów .........................................................................................................................................................................................................................41
6.3.4 Kontrola właścicieli nieruchomości  ..........................................................................................................................................................................................41
6.4. Ochrona środowiska 2020 r. - w świetle wieloletnich polityk i programów oraz Strategii Rozwoju Miasta Dębicy 2017-
2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................41

ROZDZIAŁ VII INFRASTRUKTURA MIEJSKA ...................................................................................................................43
7.1 System transportowo-drogowy wraz z infrastrukturą parkingową i rowerową ...........................................................................................43
7.1.1 System transportowo-drogowy  .....................................................................................................................................................................................................43
7.1.2 Infrastruktura parkingowa  ...............................................................................................................................................................................................................43
7.1.3 Infrastruktura rowerowa  ....................................................................................................................................................................................................................43
7.2 Ważniejsze inwestycje realizowane w 2020 r. ........................................................................................................................................................................45
7.2.1 Inwestycje drogowe  ..............................................................................................................................................................................................................................45
7.2.2 Inwestycje obiektów kultu religijnego zrealizowane w 2020 r. – inwestycje mogił, pomników męczeństwa oraz 
cmentarzy wojskowych i komunalnych ............................................................................................................................................................................................48
7.2.3 Inwestycje z zakresu kultury, sportu oraz oświaty ..........................................................................................................................................................48
7.2.4 Realizowane projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych ..................................................................................................................... 52



7.3 Publiczny transport zbiorowy – komunikacja miejska ...................................................................................................................................................54
7.4 Targowiska, handel – w tym koncesje wydawane przez burmistrza miasta Dębicy w 2020 roku ................................................ 57

ROZDZIAŁ VIII INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.........................................................................................................62
8.1 System zaopatrzenia w wodę, jakość wody pitnej, remonty i modernizacje sieci wodociągowej w 2020 roku 
i odbiorów ścieków ............................................................................................................................................................................................................................................62
8.2 System ciepłowniczy, inwestycje oraz modernizacje realizowane przez MPEC sp. z o.o. w 2020 roku ......................................69

ROZDZIAŁ IX PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ................................................................................................................................76
9.1 Gospodarka przez pryzmat przedsiębiorstw działających w mieście .................................................................................................................. 76
9.2. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON .....................................................................................................................................81
9.3.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ..............................................................................................................................85

ROZDZIAŁ X KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ...............................................................................................89
10.1 Instytucje kultury finansowane przez samorząd gminny i wojewódzki ..........................................................................................................89
10.1.1 Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy ..............................................................................................................................................................................................89
10.1.1.1 Działalność Domu Kultury „Mors” ............................................................................................................................................................................................89
10.1.1.2 Działalność Domu Kultury i Kina „Śnieżka” ...................................................................................................................................................................... 91
10.1.1.3 Działalność Domu Kultury i Kina „Kosmos” ..................................................................................................................................................................... 92
10.1.1.4 Działalność Galerii Sztuki............................................................................................................................................................................................................... 93
10.1.2 Muzeum Regionalne w Dębicy ................................................................................................................................................................................................... 93
10.1.3 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy ..................................................................................................................................................96
10.2 Nagrody i stypendia w zakresie kultury ...................................................................................................................................................................................98
10.3. Otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku .....99
10.4 Ochrona zabytków ................................................................................................................................................................................................................................100

ROZDZIAŁ XI EDUKACJA..................................................................................................................................................... 103
11.1 Przedszkola .................................................................................................................................................................................................................................................... 103
11.2 Szkoły podstawowe ................................................................................................................................................................................................................................ 103
11.3 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku 
szk. 2019/20 ............................................................................................................................................................................................................................................................104
11.4 Integracja ....................................................................................................................................................................................................................................................... 105
11.5 Zatrudnienie w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica. ...................106
11.6 Żłobek miejski .............................................................................................................................................................................................................................................106
11.7 Projekty, programy, przedsięwzięcia .........................................................................................................................................................................................106

ROZDZIAŁ XII ZDROWIE...................................................................................................................................................... 109
12.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze ochrony zdrowia realizowanych w 2020 r., 
w tym realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ....................................................................................................................................109
12.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej .........................................................................................................................112
12.3 Profilaktyka uzależnień.........................................................................................................................................................................................................................112

ROZDZIAŁ XIII POMOC SPOŁECZNA ............................................................................................................................... 116
13.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze „pomoc społeczna” realizowanych w 2020 r., 
w tym realizowane przez MOPS ..............................................................................................................................................................................................................116
13.1.1 Pomoc środowiskowa i organizacja społeczności lokalnej realizowana przez MOPS .........................................................................117
13.1.2 Udzielone świadczenia, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, piecza zastępcza .......................................................................................................................................................119
13.1.3 Klub Integracji Społecznej (KIS), Centrum Integracji Społecznej .......................................................................................................................121
13.1.4 Praca socjalna, projekty socjalne, wspieranie działalności charytatywnej .................................................................................................123
13.2 Pomoc instytucjonalna świadczona przez System Pomocy Społecznej ....................................................................................................... 124
13.2.1 Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek wsparcia w tym dla osób bezdomnych. ...................................................................127
13.3 Świadczenia wynikające z polityki społecznej państwa i gminy ......................................................................................................................... 128
13.3.1 Świadczenia rodzinne w 2020 roku i świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych ................131

ROZDZIAŁ XIV BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE..........................................................................................................135
14.1 Informacje ogólne o działaniach w obszarze bezpieczeństwa publicznego realizowanych w 2020 r. ....................................135
14.1.1 Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed powodzią, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ................................ 138
14.2 Mapa bezpieczeństwa miasta, system monitoringu wizyjnego .........................................................................................................................140



ROZDZIAŁ XV SPORT, KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA .................................................................................... 145
15.1.Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze sportu i rekreacji realizowanych w 2020 r. ... 145
15.2.Infrastruktura sportowa ..................................................................................................................................................................................................................... 147
15.3. Stypendia sportowe .............................................................................................................................................................................................................................148
15.4.System wsparcia finansowego sportu, kultury fizycznej i rekreacji w 2020 roku .................................................................................. 149

ROZDZIAŁ XVI PROMOCJA MIASTA I WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI I ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI .................................................................................................................................................................152
16.1 Promocja Miasta ........................................................................................................................................................................................................................................152
16.2 Patronat Honorowy Burmistrza ................................................................................................................................................................................................... 159
16.3 Przynależność do krajowych i regionalnych organizacji samorządowych .................................................................................................. 159
16.4 Współpraca miasta z miastami partnerskimi oraz z miastami bez formalnych umów o partnerstwie .................................161
16.5.Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi (NGO) i rozwój społeczeństwa obywatelskiego ...................................161

ROZDZIAŁ XVII BUDŻET OBYWATELSKI ....................................................................................................................... 164

Aneks nr 1 .................................................................................................................................................................................. 165
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Dębicy za 2020 r. .......................................................................................................................................................... 165

Aneks nr 2 ................................................................................................................................................................................. 179
Realizacja celów i zadań „Strategii rozwoju Miasta Dębicy na lata 2017-2022”.  ................................................................................................ 179

Aneks nr 3 ................................................................................................................................................................................. 182
Fotorelacja przedstawiająca wybrane przedsięwzięcia i wydarzenia 2020 roku. ............................................................................................. 182



SŁOWO WSTĘPU

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy 
Dębicy!

Mam przyjemność przekazać w Państwa 
ręce „Raport o stanie Gminy Miasta Dębica”. To 
już trzecia odsłona sprawozdania z działalności or-
ganów miejskich w bieżącej kadencji samorządu, 
w którym przedkładamy sprawozdanie w świetle 
obowiązujących przepisów corocznego raportowa-
nia o stanie gminy za miniony rok kalendarzowy. 
Raport jest z jednej strony okazją do podsumo-
wania działalności Urzędu Miejskiego, jednostek 
i podmiotów podległych, z drugiej strony może 
służyć jako narzędzie ewaluacji i weryfikacji działal-
ności organu wykonawczego gminy. 

Rok 2020 był bardzo trudny ze względu 
na trwającą pandemię koronawirusa. Przyczyni-
ła się ona m.in. do spadku dochodów z podatku 
dochodowego od osób prywatnych (PIT), od osób 
prawnych (CIT) oraz z podatku od nieruchomości. 
Mimo uszczuplenia budżetu udało się zrealizować 
większość zaplanowanych inwestycji. Zakończono 
przebudowę hali lodowiska i Domu Dziennego 
„Senior +”, budowę żłobka przy ul. Kołłątaja, drugi 
etap przebudowy pomieszczeń w Domu Kultury 
Mors. Wykonano też zadania w infrastrukturze dro-
gowej m.in. budowę ul. Skowronków – bocznej, 
rozbudowę ul. Kwiatkowskiego, przebudowę chod-
nika oraz miejsc parkingowych wraz z wykonaniem 
nowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Sienkiewicza 
oraz przebudowę ulicy Olszynowej i Raczyńskich. 
W 2020 roku sfinalizowano również rewitalizację 
Parku Miejskiego. Ze względu na pandemię inwe-
stycje w ramach „budżetu obywatelskiego” z 2020 
r. zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok. 

Mimo pandemii i ograniczonej liczby organizowa-
nych zawodów sportowych, nasze miasto po raz 
kolejny było gospodarzem Mistrzostw Polski Ju-
niorów w Piłce Siatkowej i Pucharu Polski w SUMO. 
Samorząd w tym trudnym czasie nie zapomniał 
także o przedsiębiorcach, których biznesy ucier-
piały z powodu COVID-19 i częściowo umorzył bądź 
zwolnił z podatku od nieruchomości.

To tylko część zadań zrealizowanych w celu 
podniesienia jakości życia mieszkańców Dębicy 
oraz wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta Dę-
bica. Mam nadzieję, że przedstawiony dokument 
przyczyni się do uświadomienia skali zmian, jakie 
zaszły w naszym Mieście na przestrzeni ubiegłego 
roku oraz tego, że dzięki wspólnej pracy możemy 
uczynić jeszcze więcej dla Dębicy i jej mieszkań-
ców. Pragnę podziękować wszystkim, którzy na co 
dzień podejmują działania na rzecz naszego Mia-
sta, budują jego wizerunek i dbają o naszą małą 
ojczyznę. Zapraszam do zapoznania się z działa-
niami podjętymi i realizowanymi w Mieście Dębicy 
w 2020 roku.

Mariusz Szewczyk
Burmistrz Miasta Dębicy





RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 9

ROZDZIAŁ I
W 2020 r., liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Dębicy wynio-

sła 43 924 osoby, z tego kobiet było 22 827, a mężczyzn 21 097. Liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt czasowy wynosiła 446 osób, w tym kobiet 156, a mężczyzn 

290.
Tabela 1. Ludność Dębicy na podstawie danych z ewidencji ludności w 2020 r.

Kobiet Mężczyzn Ogółem

Zameldowani na pobyt stały 22 827 21 097 43 924

Zameldowani na pobyt czasowy 156 290 446

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

W 2020 r. na pobyt stały zameldowanych zostało 292 osoby. Liczba osób wymel-

dowanych z pobytu stałego w roku 2020 wynosiła 686, w tym na pobyt stały za granicę 

17 osób. W 2020 r. wydano 2 239 dowodów osobistych.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębicy w ubiegłym roku zarejestrowano 306 

ślubów, w tym śluby konkordatowe zawierane w kościołach na terenie działania USC 

Dębica stanowiły 188. Śluby cywilne udzielone w USC Dębica to 94, natomiast liczba 

ślubów transkrybowanych w USC Dębica wyniosła 24. Te ostatnie są to śluby zawarte 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i wpisane (zalegalizowane) w USC Dębica.

W 2020 r. w USC Dębica zarejestrowano 1003 urodzeń, z tego liczba dzieci uro-

dzonych w szpitalu w Dębicy stanowiła 881. Liczba transkrybowanych dzieci w USC 

Dębica wyniosła 122 – są to dzieci urodzone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

i wpisane w USC Dębica. Czynność ta jest konieczna, aby np. wyrobić dowód osobisty, 

paszport czy nadać numer PESEL.

Ogólna liczba zarejestrowanych zgonów w USC Dębica w 2020 r. wyniosła 981 

osób. Zgony, które nastąpiły w szpitalu i na terenie miasta oraz gminy Dębica stano-

wiły 958 osób. Liczba zgonów transkrybowanych wyniosła 23 osoby. Są to zgony poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej i wpisane w USC Dębica. Czynność konieczna np. 

do pochowania zmarłych na cmentarzu czy przeprowadzenia spadku.

W 2020 r. zarejestrowano 81 rozwodów.

Tabela 2. Ruch naturalny w oparciu o dane z Urzędu Stanu Cywilnego w Dębicy w 2020 r. 

Liczba ślubów ogółem 306

Śluby konkordatowe 188

Śluby cywilne 94

DEMOGRAFIA
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Śluby transkrybowane 24

Liczba urodzeń ogółem 1003

Dzieci urodzone w szpitalu w Dębicy 881

Dzieci transkrybowane 122

Liczba zgonów ogółem 981

Zgony w szpitalu i na terenie miasta oraz gminy Dębica 958

Zgony transkrybowane 23

Liczba rozwodów 81

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy

Tabela 3. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2020 r.

Imiona żeńskie

Zuzanna 23

Julia 20

Oliwia 18

Iga 18

Zofia 18

Imiona męskie

Filip 27

Franciszek 19

Antoni 18

Jakub 18

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy

W 2020 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 44 pary. Jednak 

ze względu na pandemię COVID-19, uroczystość wręczenia medali została przeniesio-

na na rok następny.

Znani i zasłużeni dębiczanie, którzy zmarli w 2020 r.:
 ∙ Edward Brzostowski (1935-2020) - Burmistrz Dębicy w latach 2002-2006, Wice-

minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Poseł na Sejm RP, Założyciel i 

Prezes Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Igloopol”, Prezes Polskiego Związku 
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Piłki Nożnej, Zasłużony dla Miasta Dębica, laureat nagrody honorowej „Berło 

Dębicy”,

 ∙ kpt. Tadeusz Garstka (1930-2020) – żołnierz Armii Krajowej, członek organizacji 

podziemia antykomunistycznego, wieloletni wiceprezes Światowego Związku 

Armii Krajowej Środowiska 5. PSK AK, członek Związku Inwalidów Wojennych 

oraz Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Wielki patriota, wielokrotnie 

odznaczany za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego oraz po-

pularyzacji narodowej historii. Zmarł 2 listopada 2020 r., w wieku 90 lat, 

 ∙ Artur Kowalski (1979-2020) - Komendant Hufca ZHP Dębica im. Dębickich Sza-

rych Szeregów, Skarbnik Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Zasłużony instruktor 

dębickiego hufca, wychowawca dzieci i młodzieży, założyciel i współzałożyciel 

wielu drużyn harcerskich. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją pra-

cę, rok temu, w październiku 2019 roku odebrał Brązowy Krzyż Za Zasługi dla 

ZHP,

 ∙ Kazimierz Kurdybacha (1939-2020) - były Naczelnik Wydziału Architektury Urzę-

du Miejskiego w Dębicy oraz biegły sądowy. Zmarł 13 listopada 2020 r., w wieku 

81 lat. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Dębicy,

 ∙ Stanisław Minorczyk (1937-2020) - wieloletni trener dębickich pięściarzy i zało-

życiel UKS Morsy Dębica, wychował kilkunastu młodzieżowych Mistrzów Polski. 

W 2011 roku przeszedł na trenerską emeryturę. W 2016 roku odznaczony złotą 

odznaką Podkarpackiego Związku Bokserskiego,

 ∙ Krzysztof Penderecki (1933-2020) - światowej sławy kompozytor, współtwórca 

polskiej kultury narodowej, kontynuator dzieła wielkich poprzedników: Fryde-

ryka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego. Urodzony 23 listopada 1933 roku 

w Dębicy, Kawaler Orderu Orła Białego, Honorowy Obywatel Miasta Dębicy od 

2020 r. Zmarł 29.03.2020 r.,

 ∙ Ryszard Telega (1957-2020) - wieloletni dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Dębicy,

 ∙ Antoni Węgrzyniak (1948-2020) - pierwszy Prezes Administracji Domów Miesz-

kalnych Sp. z o.o. w Dębicy.
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ROZDZIAŁ II
2.1 Informacje o władzach miasta w 2020 r. kadencja 2018-2023
2.1.1 Burmistrz Miasta Dębica, Zastępcy Burmistrza Miasta Dębica w 2020 r.

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy Miasta Dębica, którego ustawo-

wa kadencja trwać będzie do roku 2023. Burmistrz Mariusz Szewczyk wykonuje za-

dania określone ustawą o samorządzie gminnym. Do kompetencji burmistrza należy 

w szczególności wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i innych zadań określonych prze-

pisami prawa. 

Dębica jest gminą miejską. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miej-

ska w Dębicy licząca 21 radnych, a organem wykonawczym Burmistrz Miasta Dębicy. 

Informacje na temat działalności Rady Miejskiej w Dębicy oraz Burmistrza Miasta znaj-

dują się na stronie internetowej: https://debica.bip.gov.pl/, http://debica.pl/ w zakładce 

Samorząd. 

Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należy realizowanie 

uchwał Rady Miejskiej w Dębicy, kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowa-

nie miasta na zewnątrz. 

Burmistrz Miasta Dębicy w 2020 roku:

 ∙ brał udział w licznych spotkaniach z przedsiębiorcami i innymi podmiotami ze-

wnętrznymi funkcjonującymi w obszarze gospodarki,

 ∙  uczestniczył w oficjalnych uroczystościach organizowanych przez podmioty sa-

morządu miejskiego, a także reprezentował Miasto Dębicę w ramach zaproszeń 

na uroczystości o charakterze państwowym, samorządowym i środowiskowym,

 ∙ objął honorowym patronatem 15 przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i śro-

dowiskowych,

 ∙ wydał 316 zarządzeń wykonawczo-organizacyjnych, 

 ∙ w ramach cotygodniowych spotkań przyjmował mieszkańców w sprawach do-

tyczących głównie problemów mieszkaniowych i pomocy w spłacie zaległości 

czynszowych w lokalach gminnych, podatków gminnych, pomocy socjalnej, 

inwestycji drogowych, a także organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i gospodarczych. Z uwagi na trwającą pandemię i związane z nią ograniczenia 

przez kilka miesięcy większość spotkań z mieszkańcami odbywała się w formie 

rozmów telefonicznych lub wideokonferencji. 

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy zasobów Urzędu Miejskiego 

w Dębicy, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz służb, inspek-

cji i straży. W 2020 roku Burmistrz powierzył prowadzenie określonych w Regulami-

nie Organizacyjnym spraw swoim zastępcom oraz sekretarzowi i skarbnikowi miasta. 

W 2020 r. Zastępcami Burmistrza Miasta Dębicy byli Jerzy Sieradzki i Maciej Małozięć. 

Funkcję Skarbnika Miasta Dębicy pełniła Anna Puzio, a Sekretarzem Miasta Dębicy 

była Wioletta Hadowska.

ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDZIE GMINY MIASTA DĘBICA
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2.2 Rada Miejska w Dębicy kadencja 2018-2023
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcio-

letnią kadencję. Radę Miejską w Dębicy tworzy 21 radnych. Przewodniczącym Rady 

Miejskiej w 2020 r. był Mateusz Cebula, a wiceprzewodniczącymi Rady byli: Mateusz 

Kutrzeba, Andrzej Bal i Józef Sieradzki.

W 2020 r. w Radzie Miejskiej w Dębicy funkcjonowały następujące komisje stałe:

Tabela 1. Stałe komisje Rady Miejskiej w Dębicy w 2020 r. – VIII kadencja

Lp. Nazwa komisji Przewodniczący Liczba odbytych po-
siedzeńw 2020 r.

1 Komisja Budżetu i Gospodarki Komunalnej Mateusz Kutrzeba 9

2 Komisja Infrastruktury i Gospodarki Prze-
strzennej Stanisław Ciszek 7

3 Komisja Oświaty Sławomir Gleń 8

4 Komisja Rewizyjna Paweł Hayn 13

5 Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Katarzyna Rostowska - 
Machnik 6

6 Komisja Sportu Andrzej Bal 6

7 Komisja Kultury Ludmiła Stelmach - 
Kołodziej 6

8 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Iwona Przydzielska 7

Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Dębicy

W 2020 r. Rada Miejska w Dębicy odbyła 16 sesji, w tym 11 sesji nadzwyczajnych.

Rada podjęła 121 uchwał oraz 1 stanowisko w sprawie zawieszenia współpracy 

bilateralnej z Dębicą przez władze samorządowe Puurs-Sint-Amands. W 2020 r. Rada 

Miejska rozpatrzyła 3 petycje oraz 1 skargę wniesioną na Burmistrza Miasta i 1 skargę 

wniesioną na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy.

Zgodnie z procedurą, uchwały w zależności od treści były przekazywane do Wo-

jewody Podkarpackiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dz. 

Urz. Woj. Podkarpackiego. 

W 2020 r. Rada Miejska w Dębicy przyznała 1 odznaczenie „Honorowy Obywatel 

Miasta Dębica” oraz 5 odznaczeń „Zasłużony dla Miasta Dębica”. 

Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Dębica” otrzymał Waldemar Sujdak (pośmiertnie).

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębica” otrzymali:

 ∙  ks. Adam Bartkowicz (pośmiertnie)

 ∙  Pani Renata Plizga

 ∙  ppłk Adam Kantor

 ∙ Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”
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 ∙ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO”.

W 2020 r. do Burmistrza Miasta zostało złożonych 169 wniosków, 13 zapytań (od Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej) oraz 1 interpelacja.

2.3 Współpraca z jednostkami pomocniczymi miasta Dębica, Rady Osiedlo-
we. 
Miasto Dębica podzielone jest na 11 osiedli.

 ∙ Osiedle Nr 1 Centrum

 ∙ Osiedle Nr 2 Gawrzyłowa

 ∙ Osiedle Nr 3 Kawęczyn – Pana Tadeusza

 ∙ Osiedle Nr 4 Kępa – Wolica

 ∙ Osiedle Nr 5 Krakowska – Południe

 ∙ Osiedle Nr 6 Krakowska – Północ

 ∙ Osiedle Nr 7 Rzeszowska – Południe

 ∙ Osiedle Nr 8 Rzeszowska – Północ

 ∙ Osiedle Nr 9 Słoneczne

 ∙ Osiedle Nr 10 Świętosława

 ∙ Osiedla Nr 11 Mickiewicza

W Dębicy działa 6 Rad Osiedli, które pełnią funkcję samorządowych jednostek 

pomocniczych, reprezentują mieszkańców wobec organów i jednostek organizacyj-

nych gminy, występują z wnioskami do władz miasta, podejmują inicjatywy w spra-

wach dot. lokalnej społeczności i opiniują ważne dla mieszkańców kwestie np. dot. 

inwestycji na osiedlach, komunikacji miejskiej i inne.

Tabela 2. Rady Osiedli- kadencja 2019-2023

Lp. Nazwa i nr Rady Osiedla Przewodniczący ZarządówOsiedli

1 Rada Osiedla Nr 2 Gawrzyłowa Stanisław Oleksy

2 Rada Osiedla Nr 3 Kawęczyn - Pana Tadeusza  Magdalena Zielińska

3 Rada Osiedla Nr 4 Kępa - Wolica Bogusław Cieśla

4 Rada Osiedla Nr 9 Słoneczne Mariusz Blezień

5 Rada Osiedla Nr 10 Świętosława  Adam Stawarski

6 Rada Osiedla Nr 11 Mickiewicza Anna Witkoś - Janczura

Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Dębicy
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2.4 Urząd Miejski w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2 

www.debica.pl

Kierownik Urzędu: Burmistrz Mariusz Szewczyk

Przedmiot działalności:

Urząd Miejski jest samorządową jednostką organizacyjną, którą kieruje Bur-

mistrz Miasta Dębicy. Przy pomocy zasobów urzędu Burmistrz wykonuje zadania 

kierując bieżącymi sprawami miasta. Zasady funkcjonowania urzędu określa regu-

lamin organizacyjny zawierający szczegółowe opisy zadań poszczególnych komórek 

organizacyjnych oraz wewnętrzną strukturę urzędu z uwidocznionymi zależnościami 

funkcjonalnymi. Strukturę urzędu tworzy 20 wydziałów i biur oraz 4 wydzielone, samo-

dzielne stanowiska. W 2020 r. funkcję I-go Zastępcy Burmistrza pełnił Jerzy Sieradzki, 

a II-go zastępcy Maciej Małozięć. 

W trakcie roku utworzono trzy nowe komórki: Biuro Obsługi Interesanta (sym-

bol BOI), Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (symbol BAK) oraz samodzielne sta-

nowisko Inspektor Ochrony Danych Osobowych (symbol IODO). 

Od marca ubiegłego roku forma pracy urzędu była dostosowywana do zmie-

niającej się sytuacji epidemicznej. Zastosowano adekwatne środki organizacyjno-

-techniczne, które umożliwiły z jednej strony ciągłą obsługę interesantów, a z drugiej 

zapewniły możliwie pełną ochronę pracowników i petentów przed zakażeniami wiru-

sem COVID-19. Urzędnicy i pracownicy administracyjni okresowo pracowali w syste-

mie hybrydowym (zdalnie i stacjonarnie na zmianę). Pomimo obiektywnie trudnych 

warunków zewnętrznych urząd obsługiwał mieszkańców miasta we wszystkie dni ro-

bocze roku 2020.

2.4.1 Funkcjonowanie i obsługa interesanta
W celu usprawnienia pracy Urzędu Miejskiego w Dębicy z dniem 8 czerwca 

2020 r. powstało Biuro Obsługi Interesanta, które zajmuje się koordynacją obsługi 

kancelaryjnej oraz świadczeniem pomocy interesantom podczas załatwiania spraw 

urzędowych. Biuro obsługuje także: Zobowiązania wobec gminy (Portal Interesanta), 

Portal E-usług oraz Portal Konsultacji Społecznych. 

Portal E-usług 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Miasto Dębica poszerzyło 

możliwość korzystania z przyjaznych rozwiązań komunikacji elektronicznej, jakimi są 

E-usługi. Za pomocą tych udogodnień, bez konieczności osobistej wizyty w ratuszu, 

wiele spraw można było realizować online. Było to szczególnie cenne w okresie pan-

demii COVID-19. 

W 2020 roku na Portalu E-usług odnotowano 161 467 wejść i pobrań dokumen-

tów, z czego konta użytkownika na portalu założyło 522 osoby. Do najczęściej załatwia-

nych e-usług należą: 

http://www.umdebica.pl
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 ∙ Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi

 ∙ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 ∙ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

 ∙ Składanie wniosków o wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywne-

go

 ∙ Udzielenie informacji publicznej 

 ∙ Wniosek o zarejestrowanie psa

 ∙ Wniosek o wyrejestrowanie psa

 ∙ Przyjmowanie wniosków o odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest

 ∙ Wniosek o zwrot/zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 

 ∙ Prolongata książek

 ∙ Rezerwacja książek

Pełen wykaz e-usług realizowanych przez Urząd Miejski w Dębicy dostępny jest 

na stronie https://e-uslugi.debica.pl .

Zobowiązania wobec gminy (Portal Interesanta)
Dzięki Portalowi Interesanta można na bieżąco sprawdzać i kontrolować swoje 

zobowiązania wobec miasta Dębica oraz uregulować je drogą on-line – bezpiecznie 

i bez wychodzenia z domu. Portal Interesanta Urzędu Miejskiego w Dębicy dostęp-

ny jest dla interesantów na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://e-urzad.

debica.pl. W celu zalogowania się do portalu wymagane jest posiadanie tzw. profilu 

zaufanego.

Dodatkowo za pośrednictwem tej strony można zapłacić swoje zobowiązania 

wobec Gminy Miasto Dębica, takie jak podatek czy opłatę.

W 2020 roku na Portalu Interesanta odnotowano 1 633 odwiedzin strony, z cze-

go konta użytkownika na portalu założyło blisko 100 osób. 

Za pomocą Portalu Interesanta bez wychodzenia z domu można sprawdzić m.in.:
 ∙ stan swoich zobowiązań wobec Gminy z tytułu podatku od nieruchomości, po-

datku od środków transportu, opłat za wywóz odpadów komunalnych,

 ∙ wymiar podatku oraz wykaz nieruchomości, za które naliczany jest twój poda-

tek,

 ∙ wykaz pojazdów wg złożonych deklaracji, będący podstawą do naliczenia po-

datku od środków transportowych,

 ∙ historię płatności internetowych.

Dodatkowo za pośrednictwem tej strony można zapłacić swoje zobowiązania wobec 

Gminy Miasto Dębica, takie jak podatek czy opłatę.

Portal Konsultacji Społecznych 
W celu ułatwienia przebiegu procesu konsultacji społecznych został uruchomio-

ny Portal Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Dębicy dostępny pod adresem 

https://e-urzad.debica.pl
https://e-urzad.debica.pl
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https://konsultacje.debica.pl/, za pomocą którego można zabrać głos w konsultacjach, 

które przeprowadza Miasto Dębica.

W 2020 roku na Portalu Konsultacji Społecznych odnotowano blisko 1500 od-

wiedzin strony, z czego konta użytkownika na portalu założyło 253 osoby. 

Miasto Dębica przeprowadziło w 2020 roku następujące konsultacje z miesz-

kańcami:

W dniach od 15 września do 2 października – konsultacje dotyczące zmiany na-

zwy dla instytucji Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy z siedzibą przy ulicy Bojanow-

skiego 18. W trakcie trwania konsultacji oddano 821 głosów ważnych, w tym w wersji 

papierowej 636 a w wersji elektronicznej 185 na następujące nazwy: 

 ∙ Dom Kultury i Kino „Śnieżka” w Dębicy – 573 głosy

 ∙ Dom Kultury i Kino „Sokół” w Dębicy – 198 głosów

 ∙ Dom Kultury „Sokół” i Kino „Śnieżka” w Dębicy – 50 głosów.

W dniach od 1 do 20 października – konsultacje dotyczące problemów społecz-

nych występujących w Dębicy. Celem konsultacji było zebranie opinii, niezbędnych 

do przeprowadzenia diagnozy poruszonych zagadnień, umożliwiającej wypracowanie 

skutecznych metod rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Dębi-

cy. W trakcie trwania konsultacji wpłynęło łącznie 45 ankiet, w tym w wersji elektro-

nicznej 3 a w wersji papierowej 42. W badaniu wzięły udział 32 kobiety i 13 mężczyzn, 

głównie w przedziale wiekowym od 36-45 lat oraz powyżej 65 roku życia. Większość 

respondentów stanowiły osoby pracujące oraz emeryci/renciści o wykształceniu śred-

nim i wyższym. Szczegółowe podsumowanie badań ankietowych będzie zawarte 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2021-2026.

W dniach od 13 do 30 listopada – konsultacje w przedmiocie nadania nazwy dla 

parku miejskiego położonego obok Domu Kultury i Kino „Śnieżka” w Dębicy. W trakcie 

trwania konsultacji wpłynęło 8 ankiet w wersji elektronicznej, w tym na nazwę:

 ∙ Park im. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – 5 głosów

 ∙ Park im. (należy wskazać własną propozycję):

 ∙  „inż. Cebuli”, „Zbigniewa Warchoła”- 2 głosy 

 ∙ Park powinien pozostać bez nazwy – 1 głos.

W dniach od 1 do 8 grudnia – konsultacje projektu zmian Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag 

dotyczących planowanej zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy. W trakcie 

trwania konsultacji nie wpłynęła żadna opinia, uwaga ani propozycja zmian.
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2.5 Spółki Gminy Miasta Dębica
2.5.1 Jednoosobowe Spółki Gminy Miasta Dębica

Nazwa spółki Adres KRS Kapitał zakła-
dowy Prezes Zarządu

Administracja Do-
mów Mieszkalnych 

sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. Raczyń-
skich 7 0000265269 1 864 900,00 Łukasz Paluch

Miejska Komunikacja 
Samochodowa sp. 

z o.o.

39-200 Dębica, ul. Sando-
mierska 3 0000046772 4 178 000,00 Józef Rutka

Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki 

Cieplnej sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. Rzeczna 
1A 000008866 10 342 000,00 Tomasz Wróbel

Wodociągi Dębickie 
sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. Kosynie-
rów Racławickich 35 0000044893 43 748 000,00 Jacek Gil

Zakład Usług Miej-
skich sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. Ratuszo-
wa 12 0000297564 2 716 700,00 Andrzej Osocha

2.5.2 Spółki z udziałem Gminy Miasta Dębica

Nazwa spół-
ki Adres KRS Kapitał zakła-

dowy
Prezes Zarzą-

du
Udział Gminy 
Miasta Dębica

Przedsiębior-
stwo Gospo-
darowania 
Odpadami 

sp. z o.o.

39-207 Brzeźnica, 
Paszczyna 62 B 0000324965 10 085 000,00 Witold Sta-

noch 30%

MDR Dębica 
sp. z o.o.

200-032 Warszawa, 
ul. Przeskok 0000741839 18 134 000,00

Robert Chu-
dziak, Bartło-
miej Żelazek

13,15%

2.6. Jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki Adres Dyrektor/Kierownik Kontakt

Centrum Integracji 
Społecznej

39-200 Dębica, ul. 
Brzegowa 42 Monika Skowron www.cisdebica.pl

Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna

39-200 Dębica, ul. 
Akademicka 10 Marzena Kowalska www.mbpdebica.eu

Miejski Ośrodek 
Kultury

39-200 Dębica, ul. 
Sportowa 28 Jan Borek www.mokdebica.pl

Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej

39-200 Dębica, ul. 
Akademicka 12 Małgorzata Kędzior www.mops-debica.pl

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

39-200 Dębica, ul. 
Sportowa 26 Marta Pawełko-Tokarz www.mosir.debica.pl

http://www.cisdebica.pl
http://www.mbpdebica.eu
http://www.mokdebica.pl
http://www.mops-debica.pl
http://www.mosir.debica.pl
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Miejski Zarząd 
Oświaty

39-200 Dębica, ul. 
Ratuszowa 2 Ireneusz Kozak www.mzo.debica.kei.pl

Muzeum Regionalne 39-200 Dębica, ul. 
Ratuszowa 4 Jacek Dymitrowski www.muzeumwdebicy.pl

Środowiskowy Dom 
Samopomocy

39-200 Dębica, ul. 
Mościckiego 26 Marta Skórska www.sdsdebica.wordpress.

com

2.7 Kontrole dotyczące prawidłowości wykorzystania środków publicznych 
przekazanych jednostkom na realizację zadań publicznych 

W 2020 roku, z uwagi na ograniczenia pandemiczne, plan kontroli został zreali-

zowany w 75%. W sumie wykonano 6 z 8 zaplanowanych kontroli, których przedmio-

tem były:

 ∙ 4 kontrole prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych 

jednostkom w ramach dotacji na realizacje zleconych zadań publicznych, 

 ∙ 2 kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej, zgodnie 

z zasadami i definicją wydatków bieżących, o których mowa w art. 35 ustawy z 

dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017.2203) oraz wia-

rygodności przekazywanych danych liczbowych – liczby dzieci uczęszczających 

do placówki oświatowej.

Celem podjętych czynności kontrolnych była ocena realizowanych zadań zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności należało uzyskać pewność co 

do prawidłowości i wiarygodności :

 ∙ prowadzonej dokumentacji finansowo–księgowej i ewidencji księgowej realizo-

wanych zadań publicznych;

 ∙ wydatkowania środków pieniężnych otrzymanych w ramach przyznanych do-

tacji zgodnie z: przyjętymi założeniami ofertowymi, zawartymi umownymi oraz 

obowiązującymi przepisami;

 ∙ sporządzanych sprawozdań końcowych z realizacji powierzonych do wykonania 

zadań, zgodnie z zawartymi umowami. 

http://www.mzo.debica.kei.pl
http://www.muzeumwdebicy.pl
http://www.sdsdebica.wordpress.com
http://www.sdsdebica.wordpress.com


22 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDZIE GMINY MIASTA DĘBICAII

Tabela 3. Zestawienie liczbowe planowanych i faktycznie wykonanych w 2020r. kontroli, z uwzględnieniem ich 
wyników oraz rodzaju wydanych zaleceń/uwag pokontrolnych dla jednostek kontrolowanych.

L.p.
Ilość planowa-

nych do realizacji 
w2020r.kontroli

Ilość faktycznie wy-
konanych w 2020r. 

kontroli
Wynik kontroli Uwagi / zalecenia 

pokontrolne

1

8 6

4 brak nieprawidłowości w 
badanym obszarze brak

2 1

czynności kontrolne wykaza-
ły nieprawidłowości zwią-

zane z wielkością pobranej 
z budżetu Gminy Miasta 

Dębica dotacji

zalecenia dot. 
zwrot części 

dotacji pobranej 
w nadmiernej 

wysokości

3 1

uchybienia i braki formalne 
dotyczące niewłaściwego 

prowadzenia ewidencji 
księgowej i sposobu realizacji 

postanowień umowy

uwagi dotyczące 
sposobu prowa-
dzenia ewidencji 
księgowej zada-
nia publicznego 

zgodniez obowią-
zującymi przepi-

sami 

4 2
niezrealizowane kontrole przeniesiono do re-

alizacji w 2021r. /zostały uwzględnione w planie 
kontroli na 2021 r.

Źródło: Samodzielne stanowisko ds. Kontroli

Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły kontroli. W przy-

padkach stwierdzonych nieprawidłowości przedstawione zostały zalecenia pokontrol-

ne i uwagi, mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości celem zapobie-

gania ich dalszemu występowaniu. Wydane w trakcie kontroli zalecenia pokontrolne 

zostały przekazane kierownikom jednostek kontrolowanych, wobec których zostały 

sformułowane.
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ROZDZIAŁ III
3.1 Aktualny stan dotyczący planowania przestrzennego Gminy Miasta Dębi-
ca

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Mia-

sta Dębica – 2010, zostało uchwalone Uchwałą Nr XLI/320/98 Rady Miejskiej w Dębicy z 

dnia 16 czerwca 1998 r. i w latach późniejszych było miejscowo zmieniane. Opracowa-

nie to zostało wykonane i przyjęte w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o za-

gospodarowaniu przestrzennym i określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne 

zasady zagospodarowania przestrzennego. 

Dla terenów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Dębi-

ca zostało sporządzonych 21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

które obejmują łącznie obszar o powierzchni ok. 374 ha tj. ok. 11% ogólnej powierzchni 

miasta, z których 11 Uchwał dotyczy planów opracowanych w trybie przepisów Ustawy 

z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, pozostałe zgodnie 

z przepisami obowiązującej Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Dębica, zwane dalej Studium, i wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospoda-

rowania przestrzennego, zwane dalej miejscowe plany, opracowane w formie cyfro-

wej tj. umożliwiającej przeglądanie, drukowanie, identyfikację nieruchomości i inne 

czynności, przedstawione są w sporządzonym dla potrzeb planowania przestrzenne-

go Systemie Informacji Przestrzennej.

3.2 Prace analityczne prowadzone w obszarze planowania przestrzennego 
w 2020 r.

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia 

zmiany Studium w obszarze „Budzisz” pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, 

Rzeszowską i Lwowską w Dębicy – zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/315/2017 Rady Miejskiej 

w Dębicy z dnia 13 lutego 2017r. Odbyło się trzecie wyłożenie do publicznego wglądu 

projektu zmiany Studium przedmiotowego obszaru.

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia 

miejscowego planu „Budzisz” pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, Rzeszow-

ską i Lwowską w Dębicy – zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/316/2017 Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 13 lutego 2017r. Odbyło się drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu „Budzisz”.

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia 

zmiany Studium w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławic-

kich w Dębicy – zgodnie z Uchwałą Nr XLV/493/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 

lutego 2018 r. Odbyło się pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany 

Studium przedmiotowego obszaru.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
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Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia 

miejscowego planu w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racła-

wickich w Dębicy – zgodnie z Uchwałą Nr XLV/494/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 

19 lutego 2018 r. Odbyło się pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu przedmiotowego obszaru.

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia 

zmiany Studium w rejonie ulic: Świętosława, Łąkowej i Cmentarnej w Dębicy – zgod-

nie z Uchwałą NR VII/43/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2019 r. Projekt 

zmiany Studium tego obszaru, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzyskał 

wymagane prawem opinie i uzgodnienia, sporządzono materiały do wyłożenia do pu-

blicznego wglądu.

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia 

miejscowego planu nr 1/2019 w rejonie ulic: Świętosława, Łąkowej i Cmentarnej w Dę-

bicy – zgodnie z Uchwałą NR VII/44/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2019 

r. Projekt miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzyskał 

wymagane prawem opinie i uzgodnienia, sporządzono materiały do wyłożenia do pu-

blicznego wglądu. 

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia 

miejscowego planu nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowackiego w Dębicy – zgodnie z Uchwa-

łą nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 r. Odbyło się pierwsze 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu przedmiotowego ob-

szaru.

Podjęta została Uchwała nr XXVIII/221/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 

sierpnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic 

Tadeusza Kościuszki i Słonecznej w Dębicy.

Podjęta została Uchwała nr XXVIII/222/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go nr 1/2020 w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki i Słonecznej w Dębicy.

3.3 Decyzje administracyjne związane z procesami inwestycyjnymi
3.3.1 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Tabela 1 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rok Ilość wydanych decyzji

2020 52

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Dębicy
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Tabela 2. Decyzje o warunkach zabudowy

Rok

Ilość wydanych decyzji

zabudowa 
mieszkanio-
wa wieloro-

dzinna

zabudowa 
mieszkanio-
wa szerego-

wa

zabudowa 
mieszkanio-
wa jednoro-

dzinna

zabudowa 
produkcyj-

na 

zabudowa 
usługowa inna ogółem

2020 7 10 87 5 23 29 161

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Dębicy

3.3.2 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
Zasady wydawania decyzji regulują przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Istotą decyzji jest 

określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Wydanie decyzji 

następuje na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia i jest 

wymagane dla przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w spra-

wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Tabela 3. Postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rok Ilość wydanych decyzji

2020 14

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Dębicy

3.4 Rewitalizacja obszarów miasta
Najważniejszym dokumentem planistycznym obowiązującym w 2020 roku 

na terenie Gminy Miasta Dębica dotyczącym rewitalizacji był Lokalny Program Re-

witalizacji miasta Dębica na lata 2016 – 2020. Program został przyjęty Uchwałą NR 

XXXI/325/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017 r., a następnie zmieniony 

Uchwałą XXXIV/359/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2017 r.

W ramach rewitalizacji w 2020 r. wykonano większość robót związanych z rewi-

talizacją Parku im. Włodzimierza Skarbka-Borowskiego w Dębicy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował przede wszystkim odnowienie i przywró-

cenie do życia terenu Parku czyniąc go atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem spotkań 

i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta.

W ramach zadania przestrzeń parku została przystosowana do pełnienia funkcji 

społecznych i rekreacyjnych oraz otoczenia przyjaznego mieszkańcom.

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie siedmiu stref funkcjonal-

no-użytkowych, przeznaczonych dla określonej grupy odbiorców:

 ∙ Strefa I wejściowa – wyposażona w elementy małej architektury w postaci donic 

i stalowych krat pod drzewa, obsadzona zielenią;
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 ∙ Strefa II doświadczeń – obszar, gdzie zostały wybudowane obiekty do organiza-

cji zabawy w postaci m.in. kalejdoskopu, kolorowych tarcz, pryzmatu, lustra, in-

strumentów muzycznych, wiru wodnego, ścianki 3D, kołowrotka, labiryntu i kul;

 ∙ Strefa III edukacyjna – wyposażona w obiekty edukacyjne w postaci różnych ta-

blic informacyjnych, owadników, karmników dla ptaków i wiewiórek;

 ∙ Strefa IV czworonoga – obszar przystosowany do zabaw z czworonożnymi przy-

jaciółmi, wyposażony w równoważnię ruchomą, platformę, płotki regulowane, 

słupki do slalomu, tunel, pochylnię dwustronną;

 ∙ Strefa V gastronomii – strefa wyposażona w stoliki parkowe, ławki oraz kosze na 

śmieci. Na jej terenie zostało wydzielone miejsce pod foodtrucki;

 ∙ Strefa VI aktywności – obejmuje teren wyposażony w obiekty rekreacyjno-spor-

towe tworzące siłownię zewnętrzną;

 ∙ Strefa VII zabaw – obejmująca teren, gdzie został utworzony plac zabaw, wy-

posażony w elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady i 

stalowych krat pod drzewa.
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ROZDZIAŁ IV
4.1. Opis działań majątkowych w roku 2020 z wyłączeniem danych zawar-
tych w informacji o stanie mienia1.
W 2020 r. sprzedano w drodze przetargu:

 ∙ działkę 425 obr. 5 położoną przy ulicy Krakowskiej za kwotę 5760,00 zł, 

 ∙ działkę 428/8 obr. 5 położoną przy ulicy Krakowskiej za kwotę 52630,00 zł.

W drodze bezprzetargowej sprzedano: 

 ∙ Działkę 430/122 obr. 2 położoną przy ul. Świętosława za kwotę 86100,00 zł,

 ∙ Działkę 166/73 obr. 1 położoną przy ulicy Sportowej za kwotę 590600,00 zł,

 ∙ Działkę 423/1 obr. 5 położoną przy ulicy Krakowskiej za kwotę 12600,00 zł,

 ∙ Działkę 794/2 obr. 4 położoną przy ulicy ks. Kołłątaja za kwotę 3100,00 zł,

 ∙ Działkę 1895/3 obr. 5 położoną przy ul. Północnej za kwotę 23800,00 zł,

 ∙ Lokal mieszkalny położony na Osiedlu Matejki za kwotę 67670,00 zł,

 ∙ Lokal mieszkalny położony przy ul. Krakowskiej za kwotę 31582,30 zł,

 ∙ Lokal mieszkalny położony na Osiedlu Matejki za kwotę 63900,00 zł,

 ∙ Lokal mieszkalny położony przy ul. Konarskiego za kwotę 10820,05 zł,

 ∙ Lokal mieszkalny położony na Osiedlu Matejki za kwotę 68900,80 zł.

4.2. Gospodarka nieruchomościami w świetle Uchwał podjętych w roku 2020 
przez Radę Miejską w Dębicy.
W 2020 roku podjęto 25 uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami stanowią-

cymi zasób Gminy Miasta Dębica, spośród których: 

 ∙ 2 realizowane są na bieżąco zgodnie z wpływającymi wnioskami (dzierżawy 

gruntów);

 ∙ 1 dotyczyła nadania nazw ulic (plac im. Krzysztofa Pendereckiego);

 ∙ 3 zostało zakończonych aktem notarialnym (kupno, sprzedaż nieruchomości);

 ∙ 19 spraw jest w trakcie realizacji z zachowaniem terminów wynikających z obo-

wiązujących aktów prawnych (kupno, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości, pro-

gram Mieszkanie+).

4.3. Gospodarka nieruchomościami w świetle wieloletnich polityk i progra-
mów oraz Strategii Rozwoju Miasta Dębicy 2017-2022.

Prognoza sprzedaży mienia na lata wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej 2019-2026 zakładała sprzedaż nieruchomości na poziomie 527.000,00 PLN. Uzy-

skano 1.017.463,15 PLN. 

Oferta inwestycyjna zawarta w Strategii Rozwoju Miasta Dębicy na lata 2017-

2022 zawiera: 

1. Działki przy ul. Metalowców o powierzchni 8 228 m2 z budynkiem byłego 

biurowca; 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1Dane o wszystkich transakcjach dotyczących gospodarki nieruchomościami zawarto w opracowaniu: „Informacja o stanie mienia komu-
nalnego w 2020 r.”
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2. Teren przy ul. Metalowców – Mościckiego o powierzchni 17 024 m2 zabudowany 

bocznicą kolejową;

3. Tereny przy ul. Kosynierów Racławickich przy oczyszczalni ścieków o powierzchni 

19 416 m2;

4. Tereny rekreacyjne z basenami odkrytymi przy ul. Sobieskiego o powierzchni 1 

202 m2.

W 2020 roku nie została zbyta żadna z tych nieruchomości.
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ROZDZIAŁ V
5.1 Zasoby mieszkaniowe Miasta Dębica, w tym zasoby zarządzane przez 
ADM

Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe Miasta Dębica, w tym zasoby zarządzane przez ADM

Lp. Ulica
Liczba mieszkań

komunalne socjalne

1 Batorego 16 0

2 Jana III Sobieskiego 86 0

3 Targowa 11 0

4 Rzeszowska 40 1

5 Strażacka 16 0

6 Krakowska 26 0

7 Kwiatkowskiego 9 0

8 Rynek 2 0

9 Wielopolska 16 4

10 Kraszewskiego 1 0

11 Cwena 1 0

12 Kościuszki 25 0

13 Matejki 173 0

14 Strumskiego 23 0

15 Łysogórska 13 0

16 Mościckiego 23 52

17 Reymonta 16 0

18 Kolejowa 1 0

19 Głowackiego 5 10

20 Piekarska 3 0

MIESZKALNICTWO
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21 Robotnicza 6 0

22 Poddęby 6 0

23 Krasickiego 20 0

24 Słoneczna 1 0

25 Świętosława 8 0

Źródło: Administracja Domów Mieszkalnych sp. z o.o.

5.2 Liczba wnioskodawców oczekujących na pomoc mieszkaniową w 2020 r. 
Tabela 2. Wnioski dot. przydziału lokali i działalność Komisji Mieszkaniowej w 2020 r.

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów 
gminy 211

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 172

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 1

Liczba posiedzeń Komisji Mieszkaniowej 5

Liczba decyzji przyznających prawo najmu 8

Liczba przedłużonych umów na najem socjalny 26

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej

5.3 Remonty w budynkach i lokalach komunalnych

Tabela 3. Wykaz remontów przeprowadzonych w budynkach i lokalach komunalnych w roku 2020

Zakres robót remontowych Sztuk

Wykonanie remontu elewacji i ocieplenie ścian na odcinku lokalu 
usługowego 1

Wymiana źródła ciepła C.O. dla budynku usługowego 1

Przebudowa pieca kaflowego 5

Wymiana pieca wolnostojącego z płaszczem wodnym 1

Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych 15

Wymiana drzwi wejściowych do mieszkań komunalnych 2

Wymiana pakietów szybowych w mieszkaniach komunalnych 3

Źródło: Administracja Domów Mieszkalnych sp. z o.o.





RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 35

ROZDZIAŁ VI
6.1 Stan środowiska naturalnego w 2020 r. – charakterystyka jakości powie-
trza

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego są zakłady prze-

mysłowe, transport, kotłownie lokalne oraz paleniska indywidualne. W strukturze emi-

sji zanieczyszczeń wyróżnia się zanieczyszczenia pyłowe oraz zanieczyszczenia gazo-

we. Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i składzie 

chemicznym. Cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wni-

kać do płuc, co powoduje poważne problemy zdrowotne. Największa emisja pyłów po-

wodowana jest w wyniku spalania węgla w piecach domowych, znacząca emisja pyłu 

jest również powodowana przez komunikację w wyniku spalania paliw w silnikach. Na 

terenie Dębicy w rejonie ul. Grottgera znajduje się stacja pomiaru pyłu zawieszonego 

PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym. Na stronie internetowej Wojewódzkie-

go Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce „system monitoringu 

jakości powietrza” prezentowane są aktualne dane pomiarowe z ww. stacji.

Tabela 1. Dane pomiarowe dla stacji Dębica – Grottgera w roku 2020 r.

Miesiąc
Pył zawieszony

PM10[µg/m3] PM2.5[µg/m3]

Styczeń 40 36

Luty 25 22

Marzec 39 33

Kwiecień 38 25

Maj 21 15

Czerwiec 18 12

Lipiec 19 11

Sierpień 21 13

Wrzesień 21 13

Październik 26 21

Listopad 33 28

Grudzień 35 32

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY
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Miesiąc
Pył zawieszony

PM10[µg/m3] PM2.5[µg/m3]

wartość średnia 28 22

minimum 18 11

maksimum 40 36

poziom dopuszczalny 40 25

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

W 2020 roku jakość powietrza w mieście Dębica była zadowalająca, a wyniki 

państwowego monitoringu środowiska pokazały, że nie zostały przekroczone dopusz-

czalne poziomy stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5.

Uzupełnieniem stacji do pomiaru pyłu zawieszonego jest 9 sensorów znajdują-

cych się na terenie miasta, mających na celu pomiar zanieczyszczeń powietrza. Czuj-

niki są zamontowane w 9 lokalizacjach na terenie miasta Dębicy:

1. Rynek – płyta Rynku,

2. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. H. Wagnera 4,

3. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Grottgera 3,

4. Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Strumskiego 3,

5. Ochotnicza Straż Pożarna Dębica Kędzierz, ul. Świętosława,

6. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wielopolska 162,

7. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Łysogórska 25,

8. MOSiR Dom Sportu, ul. Sportowa 26,

9. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Szkotnia.

Czujniki wykorzystują metodę laserową do pomiaru pyłu zawieszonego, a tak-

że metody fotochemiczne do pomiaru zanieczyszczeń gazowych. Dane wysyłane 

są w czasie rzeczywistym na platformę internetową, gdzie każdy mieszkaniec może 

sprawdzić, jaka jest jakość powietrza w danym miejscu. Czujnik mierzy pyły zawieszo-

ne, PM1, PM2,5 i PM10, a także zanieczyszczenia gazowe, czyli tlenki azotu, tlenki siarki, 

tlenek węgla oraz ozon. Dodatkowo czujniki mierzą temperaturę, wilgotność i ciśnie-

nie atmosferyczne. Nie jest to system profesjonalny, ale daje pogląd na stan powietrza 

w mieście.

Informacje o stanie jakości powietrza, na które składają się stężenia pyłów 

PM10, PM2,5, PM1, temperatura, wilgotność, ciśnienie oraz dane historyczne, moż-

na śledzić na bieżąco na miejskiej stronie internetowej. Link do strony interneto-

wej: https://airly.eu/map/pl/ lub bezpośrednio dla miasta Dębicy: https://airly.eu/map/

pl/#50.05091,21.41009,i718

https://airly.eu/map/pl/
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6.2 Gospodarka wodno-ściekowa, obszary zielone i edukacja ekologiczna
Gospodarka wodno-ściekowa realizowane przez Wodociągi Dębickie

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zostały zapo-

czątkowane wiele lat temu budową nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Każdego roku 

budowane są nowe odcinki kanalizacji sanitarnej, którymi ścieki kierowane są na miej-

ską mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Dębicy. W 2020 roku wybudo-

wano 5,2 km nowych odcinków kanalizacji sanitarnej. Do miejskiej oczyszczalni zosta-

ło odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacji łącznie 3700,9 tys. m3 ścieków.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o. realizuje wszystkie obowiązki wynikające z przepi-

sów w zakresie ochrony środowiska, składając wymagane z tego tytułu raporty i spra-

wozdania, a także ponosząc stosowne opłaty za usługi wodne i korzystanie ze środo-

wiska.

Od czerwca 2012 roku, w związku z uruchomieniem układu kogeneracji do pro-

dukcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu, Spółka uzyskuje świadectwa pochodze-

nia energii wytworzonej z OZE (tzw. zielone certyfikaty).

W ramach gospodarowania wytwarzanymi jako produkt uboczny procesu 

oczyszczania ścieków osadami, Spółka prowadzi ich ścisłą ewidencję. Osady ściekowe 

przekazywane były uprawnionym specjalistycznym firmom, wyłonionym w przetargu, 

do zagospodarowania. Zagospodarowywane w 2020 roku były w sposób dopuszczalny 

dla tego typu odpadów – poprzez rolnicze wykorzystanie – do uprawy roślin nie prze-

znaczonych do spożycia i do produkcji pasz. 

Ujęcie wody objęte jest stałym monitoringiem jakościowym. Wyniki analiz pod-

dawane są szczegółowej ocenie. Ujęcie wody posiada aktualne, zatwierdzone strefy 

ochronne.

W spółce Wodociągi Dębicki w 2020 r. wprowadzone zostały procedury zapew-

niające bezpieczeństwo produkcji, bezpieczeństwo pracowników i bezpieczeństwo 

klientów w związku z pandemią COVID-19. Wprowadzono także mechanizmy pomocy 

dla firm, które ucierpiały w związku z COVID-19. Mogły one liczyć na umorzenie odse-

tek oraz wydłużenie terminu płatności.

Obszary zielone
Urząd Miejski w Dębicy – Wydział Infrastruktury Miejskiej w ramach prowadzo-

nych prac na bieżąco utrzymywał parki, zieleńce i rabatki kwiatowe na terenie miasta 

Dębica, starając się co roku powiększać tereny pod nowe nasadzenia drzew i krzewów. 

W ramach zadania pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochro-

nę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” realizowanym przez Samorząd 

Województwa Podkarpackiego zostało nasadzonych łącznie 30 szt. drzew z gatunku: 

lipa, akcja, klon oraz 17 szt. krzewów gatunku: tamaryszek, pęcherznica.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania nasadzonych zostało 344 szt. drzew 

oraz 15 szt. krzewów. Na terenach zieleni miejskiej przeprowadzano także zabiegi 
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pielęgnacyjne drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz usuwano drzewa stanowiące 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

W bieżącym utrzymaniu Gminy Miasta Dębica znajduje się blisko 50 000 mb 

kanalizacji deszczowej. 

W utrzymaniu Miasta Dębicy znajdują się również potoki oraz cieki o łącznej długości:

Potok „Kawęcki” – 5 704 mb

Potok Gawrzyłowski – 5 291 

Potok „Wolicki” – 647 mb

Cieki pozostałe –330 mb

W ramach bieżącego utrzymania prowadzone były prace konserwacyjno – re-

montowe kolektorów kanalizacji deszczowej i jej urządzeń oraz potoków.

Woda do picia
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Dębica jest rzeka Wisłoka. Ba-

dania wody wodociągowej dostarczanej mieszkańcom Dębicy obejmowały monito-

ring parametrów mikrobiologicznych i chemicznych, które określa Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-

tarny w Dębicy wydał dwie oceny okresowe o jakości wody na terenie miasta Dębicy 

w ciągu 2020 roku. Na podstawie ww. ocen stwierdzono, że w zakresie monitoringu 

parametrów grupy A i grupy B, woda na terenie miasta Dębica spełniała wymagania 

określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 

r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Edukacja ekologiczna
Gmina Miasta Dębica otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Rozwój bazy edukacji eko-

logicznej poprzez zakup mierników jakości powietrza oraz tablic informacyjnych dla 

szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Dębica wraz z upowszechnieniem wiedzy 

ekologicznej”. 

Dotacja wyniosła 10 000 zł i została przeznaczona na zakup ekranów zewnętrz-

nych, monitorów wewnętrznych w czterech placówkach oświatowych (Szkoła Podsta-

wowa Nr 6, Nr 8, Nr 9 oraz Nr 10) oraz materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji 

ekologicznej dla dzieci. Ekrany zewnętrzne i monitory wewnętrzne prezentują wyniki 

jakości powietrza w naszym mieście. W szkołach dodatkowo prowadzone są warsz-

taty dla dzieci dotyczące SMOGu. Całkowita wartość projektu wyniosła: 24 206,40 zł. 

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym 

- Naukową i Akademicką Siecią Komputerową z Warszawy.

Wodociągi Dębickie, pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, zreali-

zowały w 2020 roku kilka edukacyjnych działań na terenie miasta. W marcu zorga-

nizowano w formule on-line obchody Światowego Dnia Wody i konkurs ekologiczny 
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„Woda a zmiany klimatu”. Dębickie dzieci i młodzież mogli w czerwcu 2020 r. zaprojek-

tować zakładkę do książki, za co zostali nagrodzone książkami. 

W czerwcu zorganizowano na terenie oczyszczalni, z udziałem pracowników, 

akcję sadzenia drzew tlenowych. Drzewa tlenowe rosną bardzo szybko, a dzięki dużym 

liściom produkują 10 razy więcej tlenu niż inne gatunki drzew. 

6.3. Gospodarka odpadami
6.3.1 Odpady komunalne

W 2020 r. Wydział Ochrony Środowiska realizował działania z zakresu gospo-

darki odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Miasta Dębica były zagospoda-

rowane w instalacjach wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego przyjętego Uchwałą Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkar-

packiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Podkarpackiego 2022.

Zmieszane odpady komunalne przetwarzane były w dwóch instalacjach: 

 ∙ Zakład Zagospodarowania Odpadów w m. Kozodrza. 

 ∙ Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w m. Paszczy-

na

Tabela 2. Ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z te-
renu miasta Dębica na 31.12.2020 r.

Rodzaj odebranych i zagospodarowanych odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 

miasta Dębica

2018 2019 2020

Mg Mg Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 7 813,46 7 276,41 6 591,06

Papier i tektura 198,73 207,48 345,82

Szkło 467,74 589,10 637,37

Tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 838,72 845,07 976,00

Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone 1146,56 1075,61 1 436,30

Leki 1,80 2,70 1,56

Popiół 685,84 696,22 507,98

Baterie i akumulatory 0,14 0,18 0

Razem odpady zmieszane 7 813,46 7276,41 6 591,06
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Razem odpady biodegradowalne 1 146,56 1075,61 1 436,30

Razem odpady segregowane 2 192,97 2340,75 2 468,73

Odpady odebrane w PSZOK 1 211,50 1440,18 1 574,236

Razem odpady 12 364,49 12 132,95 12 070,326

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

Tabela 3. Odebrane odpady komunalne w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Wyszczególnienie 2018 2019 2020

Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców 12 364,49 
Mg 

12 132,96 
Mg 

12 070,326 
Mg

Ilość mieszkańców wg złożonych deklaracji 37 854 36 826 36 264

Ilość odebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca 326 kg 329 kg 332 kg

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

Tabela 4. Dane dotyczące segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Dębica na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie 2018 2019 2020

Ilość osób zameldowanych na terenie miasta Dębica 44 864 44 433 43 924

Ilość osób zamieszkałych wg złożonych deklaracji 37 854 36 826 36 264

Ilość mieszkańców segregujących odpady komunalne 34 014 33 710 35 570

Ilość mieszkańców niesegregujących odpady komunalne 3840 3116 694

Ilość mieszkańców segregujących odpady komunalne 89,85 % 91,53 % 98,08 %

Ilość mieszkańców niesegregujących odpady komunalne 10,15 % 8,47 % 1,92 %

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

Analizując dane za rok 2018, 2019 i 2020 systemu gospodarki odpadami, można 

zaobserwować, że zmniejszenie liczby osób zamieszkałych w Dębicy (wg złożonych 

przez mieszkańców deklaracji) nie przełożyło się na zmniejszenie ilości odpadów ode-

branych od mieszkańców. Także w punkcie PSZOK odebrano więcej odpadów niż 

w roku ubiegłym. Zauważyć również można tendencje spadkową w ilości odbieranych 

odpadów zmieszanych, a wzrost ilości odbieranych odpadów segregowanych. 
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6.3.2 Odpady zawierające azbest
W 2020 roku miasto Dębica otrzymało dotację w wysokości 9 435 zł z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usu-

wanie wyrobów zawierający azbest z terenu miasta.

W ramach zadania w 2020 r. z nieruchomości mieszkańców Dębicy zdemonto-

wano prawie 10 Mg azbestu i odebrano blisko 57 Mg wyrobów zawierających azbest.

6.3.3 Składowisko odpadów
Do 1994 roku odpady z terenu miasta Dębica wywożone były na składowisko 

odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscowości Chotowa. Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami od chwili zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Cho-

towej prowadzony jest monitoring składowiska w zakresie badania wód podziemnych 

oraz odcieków. Odcieki wywożone są do oczyszczalni ścieków w Dębicy.

6.3.4 Kontrola właścicieli nieruchomości 
Z uwagi na stan epidemiologiczny i wynikające z niego obostrzenia, w roku 

2020 pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili 15 kontroli właścicieli 

nieruchomości w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

6.4. Ochrona środowiska 2020 r. - w świetle wieloletnich polityk i programów 
oraz Strategii Rozwoju Miasta Dębicy 2017-2022

Na podstawie uchwały Nr XXI/173/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 

2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowych z budżetu Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie kosztów inwestycji słu-

żących ochronie powietrza polegających na wymianie lub usprawnieniu źródeł ciepła 

na terenie Gminy Miasta Dębica, wymieniono w 24 gospodarstwach domowych piece 

węglowe na gazowe, dofinansowanie dla jednego gospodarstwa wyniosło 6 000,00 zł.

Ponadto, w roku 2020 Gmina Miasta Dębica kontynuowała realizację projektu 

pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych 

na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 3.3.1”.
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7.1 System transportowo-drogowy wraz z infrastrukturą parkingową i rowe-
rową
7.1.1 System transportowo-drogowy 
Na terenie Gminy Miasta Dębicy znajdują się obecnie:

 ∙ Droga krajowa nr 94 o łącznej długości – 6,1 km

 ∙ Droga wojewódzka nr 985 o łącznej długości – 2,6 km

 ∙ Drogi powiatowe o łącznej długości – 22,1 km

 ∙ Drogi gminne o łącznej długości – 107,635 km

 ∙ Łączna powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych w pasach drogowych 

dróg gminnych – 208445,34 m2

7.1.2 Infrastruktura parkingowa 
W roku 2020, w związku z rosnącą ilością potrzeb związanych z parkowaniem 

pojazdów na terenie Miasta Dębicy, zrealizowano zadanie, które w znaczący sposób 

przyczyniło się do zwiększenia ilości dotychczas istniejących miejsc parkingowych. Na-

leży wspomnieć o wykonaniu dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Paderew-

skiego w niedalekiej odległości Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz przy ulicy Łysogórskiej 

w niedalekiej odległości Szkoły Podstawowej Nr 6.

Do zadań w 2020 r. związanych z infrastrukturą parkingową na terenie Miasta 

Dębica należy uwzględnić także działania realizowane w tzw. „Strefie Płatnego Parko-

wania”. W 2020 roku Strefa Płatnego Parkowania zajmowała swoim obszarem ulicę 

Rynek - Strefa „0” oraz ulice: Żeromskiego, Kolejowa, Piekarska, Żuławskiego, Sobie-

skiego i Czarnieckiego - Strefa „I”. W sumie przy wyżej wymienionych ulicach jest do 

dyspozycji mieszkańców 460 miejsc parkingowych w ramach Strefy Płatnego Parko-

wania. W ramach infrastruktury technicznej Strefy Płatnego Parkowania zamontowa-

ne jest 11 parkomatów, gdzie mieszkańcy mają możliwość zakupienia biletu parkingo-

wego. Każdy z parkomatów jest również wyposażony w terminal kart płatniczych. Od 

2 listopada 2020 roku na terenie całej Strefy Płatnego Parkowania funkcjonuje system 

płatności mobilnych „PANGO”.

7.1.3 Infrastruktura rowerowa 
W pasach drogowych dróg miejskich znajduje się ok. 8 867,00 mb ścieżek rowe-

rowych. Większość z niech jest drogami dwukierunkowymi, co w rozbiciu na kierunki 

daje łącznie 15 514,00 mb ścieżek rowerowych. Dodatkowo na wale przeciwpowodzio-

wym rzeki Wisłoki znajduje się dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości 1080 mb, 

co w rozbiciu na kierunki daje 2160 mb ścieżek rowerowych. W celu usprawnienia po-

ruszania się po ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Wisłoki na wale przeciwpowodziowym, 

z inicjatywy Burmistrza oraz mieszkańców naszego miasta, w roku 2019 r. wykonano 

projekt na oznakowanie ścieżki rowerowej na istniejącym wale przeciwpowodziowym, 

który to projekt został w roku 2020 zaakceptowany przez Wody Polskie. Oznakowanie 

INFRASTRUKTURA MIEJSKA
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ścieżki rowerowej przyczyniło się znacząco do sprawnego, bezkolizyjnego poruszania 

się zarówno rowerzystom jak i pieszym (spacerowiczom), którzy na spacerach aktyw-

nie spędzają swój wolny czas.

W związku z rosnącą liczbą rowerzystów w roku 2020 powstała nowa ścieżka 

rowerowa wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego, łącząca istniejący ciąg rowerowy wzdłuż ul. 

Krakowskiej („Ronda im. Doktora Stefana Bartusia”) z istniejącym ciągiem pieszo-ro-

werowym w obrębie „Ronda im. Solidarności”.

Dodatkowo w ciągu drogi powiatowej nr 1295R (ul. Krakowska oraz ul. Rzeszow-

ska) znajdują się ciągi pieszo-rowerowe oraz wydzielone z jezdni pasy dla ruchu ro-

werów. W ciągu drogi wojewódzkiej znajdują się dwukierunkowe drogi dla rowerów 

zarówno w ciągu ul. Rzeszowskiej jak i ul. Sandomierskiej.

Mając na celu usprawnienie komunikacji rowerowej projektowane są dwukie-

runkowe drogi dla rowerów na ul. Mościckiego (odcinek od ul. Świętosława do MOP 

oraz od MOP do ul. Metalowców) oraz ul. Metalowców mające na celu połączenie no-

woprojektowanych dróg z już istniejącą infrastrukturą rowerową w ciągu „Małej Ob-

wodnicy Północnej”.

Tabela 1. Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Miasta Dębica

Lp. Numer drogi  Ulica Długość 
drogi [m]

Ilość kie-
runków

Łączna długość 
pasów

1 105920R Tysiąclecia 1 407,00 1 1407,00

2 105857R Kwiatkowskiego 1 752,00 2 3504,00

3 105878R Kosynierów Racławic-
kich(MOP) 699,00 2 1398,00

4 105951R Księdza Nosala 807,00 1 807,00

5 105887R Mościckiego (MOP) 893,00 2 1786,00

6 105932R Transportowców 506,00 2 1012,00

7 105858R Fabryczna 900,00 2 1800,00

8 105859R Słoneczna 223,00 2 446,00

9 105900R Lisa 513,00 2 1026,00

10 105920R Poddęby 316,00 2 632,00

11 105889R Sandomierska (MOP) 769,00 2 1538,00

12 105917R Jana III Sobieskiego 6,00 1 6,00
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13 105859R Słoneczna 66,00 2 132,00

14 105854R Bojanowskiego 10,00 2 20,00

15 wał przeciwpo-
wodziowy Jana Pawła II 1 080,00 2 2160,00

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej

7.2 Ważniejsze inwestycje realizowane w 2020 r.
7.2.1 Inwestycje drogowe 

 ∙ Rozbudowa drogi gminnej nr 105857R – ulica Kwiatkowskiego – w ramach in-

westycji Miasto Dębica zakończyła przebudowę ul. Kwiatkowskiego w Dębicy  

o łącznej długości 1653,30 mb, od ronda imienia Doktora Stefana Bartusia (przy 

ulicy Krakowskiej) do ronda im. NSZZ Solidarność (przy ulicy 1 Maja). Realiza-

cja zadania rozpoczęła się w 2019 r. a zakończyła w 2020 roku. W ramach całe-

go zadania inwestycyjnego została wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z 

budową kanalizacji deszczowej, chodnika i ścieżki rowerowej oraz wykonaniem 

nowego oświetlenia ulicznego. Przebudowana została sieć: wodociągowa, ka-

nalizacji sanitarnej, teletechniczna oraz energetyczna. Na realizację tej inwe-

stycji Gmina Miasta Dębica pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samo-

rządowych w wysokości 3 506  458 zł. Koszt realizacji całości zadania wyniósł: 

9 509 200 zł. Wykonawcą robót była Firma EUROVIA POLSKA S.A. – w zakresie 

branży drogowej i sanitarnej natomiast branża elektroenergetyczna i teletech-

niczna została wykonana przez Firmę Usługi Telekomunikacyjne DK-TEL.

 ∙ Budowa ulicy Ludowej oraz Paderewskiego w Dębicy – w 2020 r. została zrealizo-

wana przebudowa ulicy Ludowej i ulicy Paderewskiego, której budowa uspraw-

niła ruch w tej części miasta. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. 

Ludowej o długości 204 mb jako ciąg pieszo jezdny wraz z placem do zawraca-

nia o nawierzchni z kostki betonowej, wykonane zostały nowe zjazdy, pobocza 

oraz przebudowana została sieć kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, 

gazowej i wodociągowej, a także odcinek ulicy Paderewskiego o długości 235 

mb z kostki betonowej, z jednostronnym chodnikiem i miejscami postojowymi 

wraz z kanalizacją deszczową. Na realizację tej inwestycji Gmina Miasta Dębica 

pozyskała dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wyso-

kości: 569 760 zł. Koszt realizacji zadania wyniósł: 915 750 zł. Wykonawcą robót 

było Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „CENTROBUD”.

W 2020 r. opracowanych i zleconych zostało kilka istotnych dla rozwoju infrastruktury 

drogowej miasta Dębicy dokumentacji projektowych, do których zaliczyć należy na-

stępujące zadania: 

 ∙ Budowa ulicy Skowronków - boczna – w ramach realizacji zadania opracowana 

została w 2019 roku dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rozbudowę 



46 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

INFRASTRUKTURA MIEJSKAIIV

drogi ulicy Skowronków (ok. 260 m) wraz z budową chodnika, odwodnieniem, 

oświetleniem oraz przebudową kolidującej infrastruktury. Zapłacone zosta-

ły wszystkie odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę tej ulicy. Koszt 

opracowania dokumentacji wraz z odszkodowaniami wyniósł: 300 615 zł.

 ∙ Przebudowa ulicy Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu –  

w ramach realizacji zadania została opracowana w latach wcześniejszych doku-

mentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę drogi ul. Budzisz (ok. 306 m) 

wraz z budową chodnika, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidują-

cej infrastruktury. Gmina Miasta Dębica uzyskała decyzję Starosty Dębickiego o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Od przedmiotowej decyzji zostało 

wniesione odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, które jest w trakcie rozpa-

trywania.

 ∙ Budowa ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dębickiego Parku Prze-

mysłowego – w ramach tej inwestycji została opracowana dokumentacja pro-

jektowo-kosztorysowa na budowę ulic na terenie Dębickiego Parku Przemysło-

wego wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej oraz 

przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Koszt opracowania doku-

mentacji wyniósł: 160 148 zł.

 ∙ Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną in-

frastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie – w 2019 r. zlecone zosta-

ło opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na terenie byłego po-

ligonu w Straszęcinie. W ramach inwestycji planuje się budowę dróg na terenie 

byłego poligonu w Straszęcinie wraz z sieciami: wodociągową, kanalizacji sa-

nitarnej, kanalizacji deszczowej, kanałem technologicznym oraz oświetleniem 

ulicznym. Zaopatrzenie w wodę użytkową zaplanowane zostało z terenu miasta 

Dębica. Ze względu na wydłużające się terminy uzgodnień, opinii i decyzji nie-

zbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę spowodowane sytuacją epide-

miologiczną w kraju, termin opracowania dokumentacji został wydłużony do 

połowy 2021 roku. 

 ∙ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – w ramach realizacji zadania opra-

cowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę parkingu 

przy ul. Słonecznej na 130 miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towa-

rzyszącą oraz na budowę pięciu miejsc postojowych przy ul. Sandomierskiej.  

W 2020 r. Gmina Miasta Dębica po kilkuletniej procedurze sfinalizowała spra-

wę uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po-

przez nabycie od PKP prawa użytkowania wieczystego działki 742/72 obr. 1 przy 

ul. Słonecznej. We wrześniu 2020 r. Gmina Miasta Dębica wystąpiła do Wojewo-

dy Podkarpackiego z wnioskiem o uzyskanie zgody na odstępstwo na nienor-

matywne zbliżenie wykonywania projektowanych robót ziemnych do terenów 
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kolejowych. Realizacja inwestycji została zaplanowana w 2021 roku. 

 ∙ Modernizacja ulicy Sienkiewicza - w 2020 r. zakończył się ostatni etap prac mo-

dernizacyjnych na ul. Sienkiewicza. Zakres robót obejmował przebudowę chod-

nika oraz miejsc parkingowych wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfalto-

wej od ul. Rzeszowskiej do ul. Tysiąclecia o łącznej powierzchni ok. 3100 mkw. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 600 tys. zł. Wykonawcą robót był Zakład 

Usług Miejskich oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Wyremontowana 

droga, nowe chodniki i miejsca parkingowe, które powstały w ramach zadania, 

poprawiły bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz pieszego, a tak-

że w znacznym stopniu ułatwiły dojazd do osiedla. Na ulicy Sienkiewicza prze-

prowadzono również prace naprawcze odwodnienia. Wykonawcą robót była 

firma Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „HYDROBUD”. Dzięki kom-

pleksowemu wykonaniu prac, jakość drogi i bezpieczeństwo jej użytkowników 

zostały poprawione.

 ∙ Nowe nawierzchnie asfaltowe na terenie Dębicy – w 2020 r. wykonano nowe na-

wierzchnie asfaltowe, m.in. na ul. Górzystej, Kawęczyńskiej, Świętosława, Orlej, 

Rzecznej i Budzisz, których wartość przekroczyła 360 tysięcy złotych. Dzięki no-

wym nakładkom poprawiła się płynność ruchu oraz bezpieczeństwo kierowców 

i pieszych.

 ∙ Przebudowa ulicy Olszynowej i ulicy Raczyńskich – zadanie obejmowało wy-

konanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni oraz przebudowę istniejących 

chodników i zatoki parkingowej. Był to ostatni etap prac związanych z przebu-

dową ciągu komunikacyjnego na tym osiedlu. Ponadto na całym osiedlu zosta-

ło wykonane nowe oznakowanie pionowe oraz poziome. Dzięki realizacji przed-

miotowych robót poprawił się komfort jazdy, zwiększyło się bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci uczęszczających do pobliskich 

placówek edukacyjnych oraz wzrosły walory estetyczne przedmiotowego osie-

dla.

 ∙ Remont chodnika przy ulicy Staszica – zadanie obejmowało wykonanie remon-

tu chodnika na długości ok. 400 mb wzdłuż ulicy Staszica. Remont chodnika 

w znacznym stopniu wpłynął na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu 

pieszego. 

 ∙ Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Górzystej – zadanie obejmowało wy-

konanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Górzystej na odcinku ok. 500 mb. Za-

kres robót obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy wraz z wykonaniem 

stabilizacji oraz nawierzchni asfaltowej na jezdni. Dzięki realizacji przedmioto-

wych prac poprawił się komfort jazdy, jak również zwiększyło się bezpieczeń-

stwo uczestników ruchu samochodowego oraz pieszego. Zadanie było współfi-

nansowane przez Wodociągi Dębickie.
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Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

zwłaszcza pieszych, sukcesywnie uzupełniono na terenie Gminy Miasta Dębica ozna-

kowanie pionowe oraz poziome. 

7.2.2 Inwestycje obiektów kultu religijnego zrealizowane w 2020 r. – inwesty-
cje mogił, pomników męczeństwa oraz cmentarzy wojskowych i komunal-
nych

 ∙ Remont mogił na Cmentarzu Wojskowym przy ulicy Cmentarnej – realizowa-

ny jako kolejny etap działań prowadzonych przy wsparciu finansowym Podkar-

packiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach przedmiotowego zadania zostało 

odnowionych 9 pojedynczych mogił. Cmentarz Wojskowy wpisany jest do Re-

jestru Zabytków. Wszystkie wykonywane prace zostały zatem przeprowadzone 

z zachowaniem określonych, szczególnych procedur, pod nadzorem upraw-

nionego konserwatora zabytków. Prace obejmowały m.in. oczyszczenie i usu-

nięcie nawarstwień wtórnych, stabilizację fundamentów - wypoziomowanie, 

dezynfekcję – trucie żywotności szkodliwej mikroflory, uzupełnienie ubytków 

i złuszczeń, impregnację - wzmocnienie osłabionych fragmentów nagrobków 

głęboko penetrującym preparatem krzemoorganicznym, scalanie kolorystycz-

ne powłoką hydrofobową. 

7.2.3 Inwestycje z zakresu kultury, sportu oraz oświaty
 ∙ Rozbudowa, przebudowa i modernizacja hali lodowiska w Dębicy – wieloletnie 

zadanie zostało rozpoczęte w 2019 roku. W ramach zadania wykonano przebu-

dowę hali widowiskowej lodowiska oraz kompleksowy remont zaplecza tech-

nicznego lodowiska tj. maszynowni ze sterownią, wentylatorni i rozdzielni elek-

trycznej, przebudowano pomieszczenia na rolbę, topielnik i trybuny. W ramach 

robót budowlanych wykonano m.in. wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu, 

montaż przewodów wentylacyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zo-

stała wykonana specjalistyczna instalacja chłodząca w maszynowni i na płycie 

lodowiska. Wykonano instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, centralnego 

ogrzewania, hydrantową, natrysku ratunkowego i elektryczną. Dodatkowo pły-

ta lodowiska została wydłużona i ma obecnie wymiary 26 m x 60 m. Zamonto-

wane zostało nowe nagłośnienie hali widowiskowej. W 2020 r. powstała także 

multi-sportowa, wielofunkcyjna, polipropylenowa płyta dająca możliwość wyko-

rzystywania obiektu także po rozmrożeniu tafli np. jako boisko, plac do jazdy na 

rolkach plac do ćwiczeń jak również do organizacji wystaw i koncertów. Zadanie 

uzyskało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-

mach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017” 

w wysokości 5 000 000,00 zł. Generalnym Wykonawcą robót była firma „PE-

SAM” Sp. z o.o. Sp. K. Koszt realizacji zadania wyniósł 14 557 880 zł. 
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 ∙ Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dębicy – w 

2020 roku zakończyła się budowa żłobka przy ul. Kołłątaja w Dębicy. Zakres 

zadania inwestycyjnego obejmował budowę parterowego budynku (żłobka), 

w którym utworzone zostały 3 nowe oddziały żłobkowe (75 nowych miejsc) 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym budową wewnętrznych 

instalacji – wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, 

elektrycznej i niskoprądowej, fotowoltaiki i instalacji odgromowej, a także ze-

wnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody. 

W ramach zadania powstał również plac zabaw. Placówka została wyposa-

żona w niezbędny sprzęt i wyposażenie do rozpoczęcia swojej działalności. 

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pra-

cy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” w wysokości: 1 770 400,95 zł. 

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane „PRZEM-

BUD”. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2 559 850 zł. Dostaw-

cami wyposażenia do żłobka były Firmy Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. Koraz Wi-

lanka Sp. z o.o. Wartość wyposażenia wyniosła 224 106,72 zł.

 ∙ Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury MORS w Dębicy II etap – w 2020 r. 

zakończyło się zadanie związane z przebudową DK MORS. W ramach II eta-

pu wyremontowane zostały pomieszczenia na I piętrze obiektu. W ramach 

zadania utworzone zostały 2 pracownie nauki muzyki, pracownia plastycz-

na, 2 szatnie (1 damska, 1 męska), 2 pokoje dla instruktorów, toaleta damska, 

magazyn strojów, magazyn orkiestry, pracownia muzyczna orkiestry, sala ba-

letowa wraz z przedsionkiem. Zakres robót obejmował wykonanie robót wy-

kończeniowych i im towarzyszących - rozbiórki i demontaże instalacji, ścian, 

podłóg, okładzin ściennych itp. oraz przebudowę instalacji sanitarnych oraz 

elektrycznych. Remontowana część budynku została dostosowana do po-

trzeb osób niepełnosprawnych - m.in. została zamontowana pętla indukcyjna 

stała i przenośna dla osób niedosłyszących, na drzwiach zostały umieszczo-

ne tabliczki w języku Braille’a, na korytarzu namalowano wypukłe, w jaskra-

wych kolorach linie prowadzące dla osób niedowidzących. Przebudowane po-

mieszczenia zostały wyposażone w meble, instrumenty muzyczne oraz sprzęt 

audio niezbędne do funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.  

Zadanie uzyskało dofinansowane z Ministerstwa Kultury w wysokości 325 000 

zł. Wykonawca robót była firma „IGLOOBUD” Sp. z o.o. Wartość wykonanych 

robót wyniosła449 177,23 zł. Dostawcami wyposażenia do DK MORS były Firmy 

MUSIC SPACE, ZM CONCEPT, Pracownia aranżacji i wyposażenia wnętrz Marta 

Skarbiecka. Wartość wyposażenia wyniosła 114 986,75 zł.
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 ∙ Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko–Ropczyckiego Obsza-

ru Funkcjonalnego: 2. Zagospodarowanie terenu Parku im. Skarbka-Borowskie-

go – w 2020 r. trwały intensywnie prace budowlane związane z rewitalizacją 

Parku Miejskiego im. Włodzimierza Skarbka-Borowskiego. Planowany termin 

zakończenia prac to luty 2021 roku. Wykonawcami zadania są: Firma Handlowo 

- Usługowa „SAN-SPEED” oraz Usługowy Zakład Elektryczny Jan Zorzański. Za-

danie uzyskało dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr „VI Spójność Przestrzenna i Spo-

łeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020” w wysokości 1 464 456,59 zł.

 ∙ Remont części budynku po Gimnazjum Miejskim nr 1 – zadanie inwestycyjne 

obejmowało wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pomieszczeń 

lekcyjnych po placówce oświatowej i innych pomieszczeń towarzyszących na 

potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Peda-

gogicznej w Dębicy. Roboty remontowe polegały m.in. na: wymianie stolarki 

drzwiowej i okiennej, szpachlowaniu i malowaniu ścian, wymianie wykładzin 

podłogowych, wykonaniu instalacji elektrycznych. Wartość wykonanych robót 

wyniosła 98 730 zł.

 ∙ Przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy w celu utworzenia 

Domu Dziennego „Senior +” – w marcu 2020 r. Gmina Miasta Dębica złożyła 

wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach wieloletniego programu 

SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2020 r. W ślad za tym zostało zlecone opraco-

wanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku przy 

ul. Rzeszowskiej 15 w celu utworzenia dziennego domu SENIOR+. Zakres zada-

nia obejmował przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń 

na potrzeby Dziennego Domu „SENIOR+”. W ramach realizowanych robót zo-

stały wykonane roboty rozbiórkowe, wydzielone zostały pomieszczenia ścian-

kami działowymi, wzmocniony stropodach oraz rozbudowane zostały instalacje 

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewa-

nia i wentylacji mechanicznej. W celu umożliwienia montażu windy dla nie-

pełnosprawnych została przebudowana klatka schodowa wewnętrzna. Obiekt 

został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania 

zamontowane i zakupione zostało wyposażenie w meble, sprzęt RTV i AGD oraz 

sprzęt rehabilitacyjny. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju 

i związane z tym opóźnienie w zakresie dostawy windy dla niepełnosprawnych 

termin realizacji zadania został wydłużony do stycznia 2021 roku. 
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W 2020 r. zostały opracowane następujące dokumentacje projektowe na: 

 ∙ Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy 

– w ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-koszto-

rysowa w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska o  wymiarach 17,4 x 34,4 

m o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1615/6 

oraz 1615/7 obr. 4 w Dębicy przy ul. Ogrodowej. Koszt opracowania dokumenta-

cji wyniósł 16 605 zł.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju realizacja zadania została 

przeniesiona na 2021 rok. 

 ∙ Rewitalizację terenu pomiędzy budynkami: Galerii Sztuki a Miejskiej i Powiato-

wej Biblioteki Publicznej w celu utworzenia Ogrodu Sztuki – w ramach inwesty-

cji opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie bu-

dowy zbiornika podziemnego na wody opadowe wraz z instalacją wyposażoną 

w pompę służącą do podlewania obszaru Ogrodu Sztuki, budowa elementów 

małej architektury do odpoczynku mieszkańców i celów edukacyjnych, budowa 

fontanny, utworzenie ogrodów deszczowych, budowa chodników i ścieżek ko-

munikacyjnych, budowa parkingu, projekt terenów zielonych (m.in. nasadzeń 

drzew, krzewów, kwiatów) oraz budowa oświetlenia. Projekt uzyskał pozytyw-

ną opinię konserwatora zabytków. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 

13 550 zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zadania inwestycyjne w ramach „bu-

dżetu obywatelskiego” z 2020 r. zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok. Są to: 

 ∙ Renowacja asfaltowego boiska wielofunkcyjnego oraz rozbiegu skoczni lekko-

atletycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9

 ∙ Droga do domu

 ∙ Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dę-

bicy

 ∙ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej 

Jadwigi w Dębicy

 ∙ Objęcie Osiedla nr 4 Kępa – Wolica monitoringiem miejskim

 ∙ Automatyczny system nawadniający

 ∙ Poprawa warunków sanitarno-higienicznych szkoły poprzez remont sanitaria-

tów szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy 

ul. Wielopolska 162

 ∙ Plac zabaw dla dzieci – przyblokowy.

W 2020 r. zakończyła się również realizacja zadania związanego z wykonaniem 

badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na tere-

nie miasta, który wykonany został na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energe-

tyki Cieplnej przy ul. Rzecznej. Odwiert został wykonany zgodnie z zatwierdzonym 
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projektem robót geologicznych i osiągnął głębokość końcową3410 m p.p.t. Po opró-

bowaniu tego interwału stwierdzono brak możliwości na ujęcie na tej głębokości wód 

termalnych. Podczas wiercenia otworu zaobserwowano perspektywę ujęcia wód ter-

malnych w utworach jurajskich na głębokości 1907-2836 m o temperaturze 65-70 stop-

ni C. Otwór został częściowo zlikwidowany, co umożliwi powrót do opróbowania tego 

interwału w najbliższej perspektywie czasowej. Wiąże się to ze sporządzeniem nowej 

dokumentacji robót geologicznych uwzględniających dalsze badania na tej głębo-

kości i uzależniony będzie od uzyskania zgód i pozyskania środków finansowych na 

dalsze przeprowadzenie badań geofizycznych w obrębie utworów jurajskich. Przed-

sięwzięcie realizowane było przy wsparciu środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja zadania od 2019 r. do 2020 r. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 19 442 215 zł.

7.2.4 Realizowane projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych

Tabela 2. Środki unijne

Lp. Nazwa projektu

1

Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko-Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup 
nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej - dotacja ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (zadanie realizowane od 2017 roku)- kwota zewnętrznego finansowania w 

2020 roku: 697 788,80zł

2
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA-dotacja ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020 (zadanie realizowane od 2017 roku)

3

Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna DROF obejmująca: 
1. Przebudowę i rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 8 wraz z oddziałami żłobkowymi przy ul. 

Szkolnej 4 w Dębicy,
2. Zagospodarowanie terenu Parku im. W. Skarbka-Borowskiego w Dębicy. - wnioskowana 

zmiana -dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zadanie realizowane od 2016 roku)- kwota 

zewnętrznego finansowania w 2020 roku: 2 343 447,00 zł

4

Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwią-
zań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - projekt dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (zadanie realizowane od 2017 roku) - kwota zewnętrznego 
finansowania w 2020 roku: 420 125,75 zł
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5

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie 
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Projekt 3.3.1” - dotacja ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (zadanie realizowane od 2020 roku)- kwota zewnętrznego finansowania w 

2020 roku: 14 232,00 zł

6

Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy - dotacja ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.04.04.00-18-081/16-00 

z dnia 18.08.2017 r. (zadanie realizowane od 2017 roku)- kwota zewnętrznego finansowania w 
2020 roku: 408 705,55 zł

7

Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy 
Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zadanie realizo-

wane od 2017 roku)- kwota zewnętrznego finansowania w 2020 roku: 2 385 659,28 zł

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta

Tabela 3 Środki krajowe

Lp. Nazwa projektu

1
Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy w celu utworzenia 

Dziennego Domu „Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 
edycja 2020 kwota zewnętrznego finansowania - 286 462,29 zł

2

Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 
dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich przepustowościach kwota zewnętrznego finansowania - 99 999,98 

zł

3

Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 
dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich przepustowościach kwota zewnętrznego finansowania - 114 752,85 

zł

4 Przebudowa pomieszczeń DK Mors - etap II- ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu - kwota zewnętrznego finansowania w 2020 roku: 325 000,00 zł

5

„Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na te-
renie miasta” -dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
 w ramach programu priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy 
geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” - (zadanie re-

alizowane od 2019 roku)- kwota zewnętrznego finansowania w 2020 roku: 6 803 561,30 zł
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6
Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 w Dębicy Maluch + 2020 ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 - kwota zewnętrznego finansowania: 1 770 400,95 zł

7

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja hali lodowiska w Dębicy - dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym 

Znaczeniu dla Sportu (zadanie realizowane od 2017 roku)- kwota zewnętrznego finansowania 
w 2020 roku: 4 800 000,00 zł

8 Przebudowa ul. Ludowej i ul. Paderewskiego dofinansowanie z programu Fundusz Dróg Sa-
morządowych - kwota zewnętrznego finansowania w 2020 roku: 411 421,00 zł

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta

7.3 Publiczny transport zbiorowy – komunikacja miejska
Gmina Miasta Dębica jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

wykonywanego w swoich granicach administracyjnych oraz w granicach administra-

cyjnych gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienia z Gminą Miasta 

Dębica. W ramach systemu dębickiej komunikacji miejskiej organizowane są gminne 

przewozy pasażerskie tylko na liniach autobusowych. 

Usługi przewozowe w dębickiej komunikacji miejskiej świadczy Miejska Komu-

nikacja Samochodowa sp. z o. o. w Dębicy (MKS), która jest operatorem publicznego 

transportu zbiorowego na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Gminą Miasta 

Dębica. Przewozy były wykonywane na terenie Dębicy oraz 5 gmin (Gmina Dębica, 

Gmina Czarna, Gmina Żyraków, Gmina Przecław, Gmina Pilzno) w ramach zawartych 

porozumień międzygminnych. Od 01 marca 2020 r. wprowadzona została nowa siatka 

połączeń, która miała na celu zapewnienie większej dostępności komunikacji miej-

skiej dla mieszkańców miasta Dębicy.

MKS wykonuje również zadania związane z dystrybucją biletów uprawniających 

do korzystania z usług przewozowych świadczonych w ramach dębickiej komunika-

cji miejskiej, kontrolowaniem dokumentu przewozu, a także windykacją i egzekucją 

należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych 

i należności przewozowych za przejazd bez ważnego biletu lub ważnego dokumentu 

uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Wpływy z realizacji tych za-

dań stanowią przychód MKS i pomniejszają należną im rekompensatę w związku ze 

świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Miasta Dębica zarządza również infrastrukturą niezbędną do wykony-

wania usług publicznego transportu zbiorowego, która znajduje się na jej terenie, 

a w szczególności: zatokami autobusowymi, pętlami autobusowymi, wiatami przy-

stankowymi, słupkami i tabliczkami przystankowymi.
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Obecnie w Dębicy zlokalizowanych jest 192 przestanki komunikacyjne, w tym 

109, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica. Na 74 przy-

stankach komunikacyjnych znajdują się wiaty przystankowe. W 2020 roku została za-

kupiona 1 wiata przystankowa, która została zamontowana przy ulicy Wielopolskiej. 

Jednocześnie w 2020 r. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy wyremontowało 30 

wiat przystankowych.

Tabela 4. Sieć dębickiej komunikacji miejskiej w latach 2018 – 2020 

  2018 2019 I - II 2020 III - XII 
2020

Liczba linii autobusowych 13 14 14 10

Liczba pasażerów przewiezionych komunikacją 
miejską 1 581 000 1 552 359 266 000 445 000

Długość tras - długość odcinków na których 
kursują linie w Dębicy 114,3 133,5 133,5 50

Długość tras - długość odcinków na których 
kursują linie poza Dębicą 93,3 94,8 94,8 23

Źródło: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.

W roku 2020 w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczenia-

mi częściowo zawieszono wykonywanie transportu na liniach komunikacji miejskiej. 

Tabela 5. Dębicka komunikacja miejska w latach 2018 – 2020 

  2018 2019 I - II 2020 III - XII 
2020

Liczba linii autobusowych 13 14 14 10

Całkowita długość linii autobusowych (w km) 207,6 224,5 225 140

Średnia prędkość eksploatacyjna taboru auto-
busowego (w km/h) 27,82 25,08 25,08 18,46

Źródło: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.

Tabela 6. Stan taboru Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o. o. w Dębicy 

  2018 2019 I - II 2020 III - XII 
2020

Autobusy w inwentarzu (w szt.), w tym: 26 30 30 28

zakupione 3 0 0 0

w dzierżawie 0 10 10 10

Autobusy wycofane z ruchu 4 6 0 2
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Autobusy w ruchu (w szt. /doba) 19 21 21 20

Średni wiek taboru autobusowego (w latach) 13 8 9,25 9,5

Źródło: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.

Tabela 7. Wykaz linii komunikacji miejskiej w okresie od stycznia do lutego 2020 roku 

Numer 
linii Trasa

1 Starzyńskiego Latoszyn-Skrzyżowanie - Dębica Dworzec PKP - Budy Zastawie 

2 Braciejowa - Dębica Dworzec PKP - Stobierna 

3 Wielopolska Las - Rzeszowska Sąd - Piłsudskiego - DK Mors 

4 Nagawczyna Pętla - Szpital Miejski - Straszęcin Szpital 

5 Zajezdnia MKS - Straszęcin - Grabiny - Chotowa Ośrodek Wypoczynkowy 

7 Dębica Krakowska Szpital – Pustynia – Zawada Hutchinson

8 T.C.”Dębica” - Pustynia Kościół - Mościckiego „Tikkurila” 

11 Dębica Dworzec PKP - Brzeźnica Szkoła - Tuszyma Cegielnia 

12 Mościckiego „Tikkurila” - Dębica Dworzec PKP - Wolica III 

13 Zajezdnia MKS - Dębica Dworzec PKP - Wolica III - Wielopolska Cmentarz 

14 ul. Budzisz Pętla - Robotnicza Skrzyżowanie - Zajezdnia MKS

15 Dębica Dworzec PKP - Brzeźnica Skrzyżowanie - Paszczyna Pętla 

16 Dębica Zajezdnia MKS - Borowa - Borowa Sklep 

17 Laskowa (Stobierna) Skrzyżowanie - Robotnicza Skrzyżowanie - Dębica Dworzec PKP 

0 Wolica III - Dębica Dworzec PKP - Wielopolska Las

0C Starzyńskiego Latoszyn-Skrzyżowanie - ZURiT - Wielopolska Las 

0M Słoneczna _ Cmentarna Urząd Pracy - Wielopolska Las 

0T Mościckiego „Tikkurila” - Cmentarna Urząd Pracy - Wielopolska Las 

Źródło: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.
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Tabela 8. Wykaz linii komunikacji miejskiej w okresie od marca do grudnia 2020 roku 

Numer 
linii Trasa

1 Starzyńskiego Pętla – Dębica Dworzec PKP – WUCH – Tikkurila

2 Wolica III – Dworzec PKP – Sandomierska Tabor

3 Wielopolska Las –Dębica Dworzec PKP – Krakowska Szpital – Straszęcin Kościół

4 Zajezdnia MKS – Dębica Dworzec PKP – Wolica III – Wielopolska Cmentarz

5 Dębica Rzeszowska Nadleśnictwo – Zajezdnia MKS – Straszęcin – Grabiny – Chotowa Ośro-
dek Wypoczynkowy – Lipiny

6 Zajezdnia MKS – DK MORS – Nosala – Zajezdnia MKS 

7 Wolica III – Dębica Dworzec PKP – Zawada Hutchinson 

8 Północna PBROL – WUCH – Mościckiego Tikkurila

9 Budzisz Pętla – Robotnicza Skrzyżowanie – DK MORS 

16 Dębica Zajezdnia MKS - Borowa - Borowa Sklep 

0 Dębica Krakowska Szpital – Dworzec PKP – Wielopolska Las 

Źródło: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.

W dniu 21 października 2020 r. Rada Miejska w Dębicy podjęła Uchwałę nr 

XXX/240/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/411/2017 Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związa-

nych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz 

wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w które powinny być zaopatrzone taksówki 

osobowe. Uchwała została podjęta w celu dostosowania obowiązujących przepisów 

lokalnych do zmienionych przepisów o transporcie drogowym, które weszły w życie 

od 1 stycznia 2020 r.

7.4 Targowiska, handel – w tym koncesje wydawane przez burmistrza miasta 
Dębicy w 2020 roku
W 2020 roku w Dębicy funkcjonowały 4 Targowiska Miejskie: 

1. „Mój Rynek” :

 ∙ stanowiska do sprzedaży produktów rolno – spożywczych 

 ∙ stanowiska do sprzedaży produktów nabiałowych 

2. „Plac Bazar”, „Skarpa”, „Parking MOP” 

 ∙ stanowiska do sprzedaży artykułów przemysłowych
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Z tytułu opłat pobieranych na Targowiskach Miejskich w 2020 roku do budżetu 

miasta wpłynęło 186 085,05 zł. Wpływy obejmowały kwoty z poboru:

 ∙ opłaty targowej na: Targowiskach Miejskich przy ulicy Kraszewskiego w Dębicy, 

Jarmarkach Twórczości Ludowej i Rękodzieła, Dembickiej Giełdzie Staroci, oraz 

sezonowych stanowiskach handlowych 

 ∙ opłaty rezerwacyjnej z przyznanych na 2020 rok rezerwacji stanowisk handlo-

wych

 ∙ opłat za korzystanie z toalety miejskiej, zlokalizowanej na Targowisku Miejskim 

„Mój Rynek”. 

Opłatę wprowadzono Zarządzeniem Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 

czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu użyteczności pu-

blicznej – toalety miejskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica. 

Tabela 9. Targowiska w mieście Dębica oraz wpływy z opłat

Targowiska sezonowe: Jednostka 
miary 2017 2018 2019 2020

targowiska lub miejsca na ulicach i placach do 
prowadzenia sprzedaży sezonowej obiekt 3 3 3 3

roczne wpływy z opłaty targowej na targowi-
skach stałych i sezonowych ogółem tys. zł 210,8 219,2 218,1 186,1

Targowiska stałe ogółem: obiekt 4 4 4 4

targowiska z przewagą sprzedaży drobnodeta-
licznej obiekt 4 4 4 4

powierzchnia ogółem m2 2 480 2 480 2 480 2 480

powierzchnia sprzedażowa targowisk m2 2 105 2 105 2 105 2 105

stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej ogó-
łem obiekt 161 161 161 161

stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej na 
targowiskach czynnych codziennie obiekt 161 161 161 161

Źródło: Główny Urząd Statystyczny + opracowanie własne

W roku 2020 odnotowano spadek rocznych wpływów z tytułu poboru opłaty 

targowej na targowiskach stałych i sezonowych, 2019 r. - 218,1 tys. zł.,2020 r .– 173,4 tys. 

zł. Powodem zmniejszenia wysokości wpływów było czasowe zamknięcie targowisk, 

wywołane pandemią wirusa COVID-19, w okresie od 15.03.2020 r. do 12.05.2020 r.

Ponadto Burmistrz Miasta Dębicy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przed-

siębiorców oraz osób rezerwujących stanowiska handlowe na dębickich targowiskach, 

podjął decyzję o zwolnieniach z opłat rezerwacyjnych za okres czasowego zamknięcia 

targowisk.
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Rezerwujący, otrzymali upust z tytułu opłaty rezerwacyjnej:

 ∙ za okres od 15.03.2020 r. do 08.04.2020 r. – wartości jednomiesięcznej opłaty re-

zerwacyjnej na targowisku „ Mój Rynek 

 ∙ za okres od 15.03.2020 r. do 12.05.2020 r. - wartości dwumiesięcznej opłaty rezer-

wacyjnej na targowiskach : Bazar, Skarpa, Parking MOP

W 2020 roku w Dębicy utrzymano na stałym poziomie liczbę stałych i sezono-

wych targowisk tj. 4 obiekty stałe oraz 3 sezonowe. Nie uległa zmianie powierzchnia 

targowisk: 2480 m 2 - powierzchni ogółem, 2105 m2 - powierzchni sprzedażowej, nie-

zmienną pozostała także liczba stanowisk sprzedażowych. 

Stan pandemii w Polsce wpłynął negatywnie na wysokość wpływów z poboru 

opłat, jednakże nie przełożył się na zmniejszenie zainteresowania rezerwacją stano-

wisk handlowych na Targowiskach Miejskich w Dębicy. Zainteresowanie stanowiska-

mi handlowymi na trzech targowiskach kształtowało się na identycznym poziomie 

w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wyjątek stanowił Parking 

MOP, gdzie nie zostały wynajęte dwa stanowiska, z powodu braku zainteresowania 

oferowanymi lokalizacjami. 

Rezerwację stanowisk handlowych przeprowadzono zgodnie z Regulaminem 

Targowisk Miejskich (Uchwała Nr XXVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 

sierpnia 2020 r w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich) oraz zasadami rezerwacji 

na podstawie Zarządzenia Burmistrza (Zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Miasta 

Dębicy z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych 

oraz ustalania wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Dę-

bicy przy ul. Kraszewskiego).

Tabela 10. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydane w 2020 roku

Lp. Rodzaj placówki Ilość

1 Sklepy 108

2 Lokale gastronomiczne 41

3 Zezwolenia cateringowe 0

4 Zezwolenia jednorazowe na imprezy 1

5 Ogółem 150

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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Tabela 11. Funkcjonujące zezwolenia na sprzedaż alkoholu na koniec 2020 roku

Lp. Rodzaj placówki Ilość

1 Sklepy 236

2 Lokale gastronomiczne 96

3 Zezwolenia cateringowe 2

4 Ogółem 334

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 12. liczba punktów sprzedaży alkoholu na koniec 2020 roku

Lp. Rodzaj placówki Ilość

1 Sklepy 89

2 Lokale gastronomiczne 48

3 Ogółem 137

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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ROZDZIAŁ VIII
8.1 System zaopatrzenia w wodę, jakość wody pitnej, remonty i moderniza-
cje sieci wodociągowej w 2020 roku i odbiorów ścieków
Infrastruktura techniczna

Wodociągi Dębickie odpowiadają za dostarczanie wody i odbiór ścieków z mia-

sta Dębicy i kilku okolicznych miejscowości. Woda pobierana jest z ujęcia brzegowego 

zlokalizowanego na Wisłoce. Zasoby wodne, wielkość ujęcia, jak również przepusto-

wość oczyszczalni ścieków pozwalają zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo do-

staw wody i niezawodność odprowadzania ścieków.

Najważniejsze elementy infrastruktury technicznej Wodociągów Dębickich sp. 

o. o. (stan na 31.12.2020 r.):

1. Stacja uzdatniania wody o wydajności 15 050 m3/d, zlokalizowana na prawym brzegu 

Wisłoki, zbiornik wody czystej o pojemności 3 000 m3 usytuowany przy ul. Kwiatkow-

skiego.

2. Sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 282,3 km, na którą składają się:

 ∙ sieć magistralna 11,1 km

 ∙ sieć rozdzielcza 152,6 km

 ∙ przyłącza 118,6 km

 ∙ hydrofornie 11 szt.

 ∙ zbiorniki wyrównawcze o pojemności 2,1 tys. m3

3. Sieć kanalizacyjna w systemie rozdzielczym o łącznej długości 231,5 km na  którą 

składają się:

 ∙ sieć rozdzielcza 186,9 km

 ∙ przyłącza 44,6 km

 ∙ przepompownie 61 szt.

Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 21 tys. m3/d, zlokalizowana w północ-

no-wschodniej części miasta, na prawym brzegu Wisłoki, oczyszcza ścieki bytowo-go-

spodarcze z terenu aglomeracji. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczne-

go ze zintegrowanymi procesami usuwania biogenów. 

Układ kogeneracji o mocy 192 kWh do produkcji energii elektrycznej i ciepła 

z biogazu.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 195 kWh do produkcji energii elektrycznej.

Z sieci wodociągowej w Dębicy korzysta około 43,4 tys. osób oraz prawie wszyst-

kie podmioty gospodarcze, natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta około 43,5 tys. 

osób.

Jakość uzdatnianej i przesyłanej odbiorcom wody badana jest na bieżąco 

przez specjalistyczne laboratorium, posiadające system jakości. Woda spełnia wymogi 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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Ponadto, w związku z rosnącym zainteresowaniem, została uruchomiona nowa 

usługa badania wody dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Laboratorium 

Produkcji Wody wykonuje badania w oparciu o system jakości badania wody prze-

znaczonej do spożycia przez ludzi, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Dębicy.

Tabela 1 – Infrastruktura techniczna Wodociągów Dębickich Sp. z o. o.

Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca/rok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

28 28,7 28,8 28,7 28,3 29,1 28,9 28,4

Długość sieci wodociągowej z przyłączami

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

km km km km km km km km

242,3 245,7 253,9 257,9 263,3 267 273,8 282,3

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej z przyłączami

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

km km km km km km km km

194,4 198,9 204,3 207,5 213,8 216 223,5 231,5

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba

44 455 44 896 44 793 45 400 44 700 43 600 43 945 43 460

Źródło: opracowanie własne

W 2020 r. kontynuowano realizację dwóch istotnych dla rozwoju Spółki projek-

tów inwestycyjnych:

1. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni 

ścieków”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-

sko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
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Całkowita wartość projektu brutto: 54 271 173,32 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 28 256 856,00 zł

Wkład własny: 26 014 317,32 zł

W ramach projektu zakończono modernizację oczyszczalni ścieków. W listopa-

dzie 2020 r. został przeprowadzony odbiór końcowy. Generalnym wykonawcą była In-

żynieria Rzeszów S.A., która realizowała roboty przy udziale 18 podwykonawców.

Modernizacja oczyszczalni pozwoli na podwyższenie efektywności usuwania 

azotu ogólnego i piasku ze ścieków, zapewni oszczędności wody i energii, usprawni 

pracę istniejących obiektów i podwyższy niezawodność eksploatacyjną oczyszczalni.

Na Stacji Uzdatniania Wody w maju 2020 odbył się odbiór końcowy robót. 

Wybudowany został zbiornik wody czystej o pojemności 3 000 m3 wraz rurociągami 

technologicznymi. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-

we „Integral” Sp. z o. o. w Rzeszowie. Wymieniono pompy w pompowni pośredniej, 

przebudowano budynek filtrów węglowych, zmodernizowano układ mieszaczy oraz 

wymieniono istniejące rurociągi technologiczne. Realizacja tej inwestycji ma na celu 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców aglomeracji związanych z ilościową oraz ciągłą 

dostawą wody przeznaczonej do spożycia o wymaganej przepisami prawa jakości.

W roku 2020 zakończono również modernizację sieci kanalizacyjnej w ulicy Ko-

synierów Racławickich metodą bezwykopową. Inwestycję realizowała FHU INSTBUD 

Stanisław Boguta Sp. J. z Nieznanowic. Modernizacja kanalizacji sanitarnej polegała na 

wprowadzeniu do kanałów specjalnego elastycznego rękawa utwardzanego następ-

nie promieniami UV.

W 2020 r. rozstrzygnięto także przetarg na dostawę samochodu do obsługi sieci 

wod-kan.

Pozostałe prace budowlane w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-

-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” potrwają do 2022 roku.

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy, re-

alizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-

packiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój 

OZE.

Całkowita wartość projektu: 1 164 726,51 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 800 906,97 zł

Wkład własny: 363 819,54 zł

Inwestycje te polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 200 

kW oraz instalacji solarnej na boisku „Orlik” w Dębicy zostały zakończone w marcu 

2020 r. Wykonawcą robót była firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. K.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej skutkuje wyprodukowaniem śred-

nio 177 MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Zaspokaja to 20-25 procent energii 
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zużywanej na Stacji Uzdatniania Wody. Produkcja energii ze słońca przyczynia się do 

zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz wpisuje się w trend rozwoju 

alternatywnych źródeł energii w Spółce.

W ramach pozostałych działań inwestycyjnych wybudowano bądź kontynuowa-

no budowę sieci wodociągowych w ulicy Sobocińskiego, Osiedlowej, Bonara, Sporto-

wej, do ogródków działkowych na ul. Sandomierskiej.

Do najważniejszych zadań związanych z budową lub kontynuacją budowy sieci 

kanalizacyjnej należą: kanalizacja sanitarna w ulicy Rolniczej, Wiejskiej, Macha, Skow-

ronków, Akademickiej, Pogodnej, Spokojnej, Promiennej, Górzystej, Sportowej. Zmo-

dernizowano bez wykopowo odcinek sieci w ulicy Świętosława oraz ulepszono prze-

pompownię w ulicy Fabrycznej.

Budowa i modernizacja powyższych elementów sieci miasta przyczynia się do 

dalszego rozwoju infrastruktury miejskiej. Mieszkańcy kolejnych nieruchomości uzy-

skują możliwość dostawy wody z wodociągu miejskiego oraz odprowadzenia ścieków 

ze swoich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Z kolei na oczyszczalni ścieków, równolegle z inwestycją unijną, przeprowadzo-

no modernizację wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF), co zwiększy efektyw-

ność procesów przeróbki osadów.

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji w 2020 roku przed-

stawia poniższa tabela: 

Tabela 2 – Inwestycje zrealizowane w 2020 r. przez Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.

Poz. Nazwa zadania Wykonanie 
w zł

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

1 Spłata pożyczki „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 
Dębica” 224 317

2
Spłata pożyczki „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy 
poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodocią-

gowej”
97 272

 3 RAZEM DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY 321 589

PROJEKT „ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
MIASTA DĘBICA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” 

1 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy 6 378 609

1a WKF - modernizacja komór 1 674 675

2 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy 2 418 665

3 Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi w Dębicy 
(w tym dokumentacja etap II) 1 419 750



66 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNAVIII

4 Przygotowanie projektu, zarządzanie, promocja, inżynier kontraktu 142 585

5 Odsetki od pożyczki - nakład inwestycyjny 58 175

PROJEKT „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZASILAJĄCEJ STACJĘ UZDATNIANIA 
WODY W DĘBICY”

1 Budowa instalacji fotowoltaicznej 555 815

 2 RAZEM PROJEKTY 12 648 274

WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY

1 Wymiana przepustnic, zasuw 54 495

2 Zakup wózka widłowego 69 437

3 Modernizacja systemu monitoringu stacji uzdatniania wody 17 471

4 Droga wjazdowa awaryjna 19 777

5 Wykonanie ogrodzenia SUW 66 518

 6 RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY 227 699

Poz. Nazwa zadania Wykonanie 
w zł

WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 ul. Promienna. Spokojna, Pogodna 
- etap 5 49 132

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chłodnicza 23 380

3 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza (dz.6-1738/2) /Wiejska 105 425

4 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa 1-236/1 30 585

5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Budzisz - boczna 685/2, 659/2, 663/1, 
664/1, 665/1, 665/6 obr.3 32 651

6 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków 16 426

7 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rzeszowska - wschód (osiedle) 23 631

8 Budowa sieci kan. s. PCW dn 200 wraz z przyłączami kan. do granicy działek 
oraz przepompownią ścieków ul. Malinowa/ Wiśniowa w Dębicy 72 133

9 Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej 137 066

10 Budowa sieci wod. PE dn 110 wraz z przyłączami wod. do granicy działek
ul. Malinowa/Wiśniowa w Dębicy 27 569
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11 Budowa sieci wodociągowej ul. Skowronków 13 276

12 Budowa sieci wodociągowej ul. Rzeszowska - wschód (osiedle) 7 668

13 Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona dz.1897/9 obr.6 6 199

14 Budowa wodociagu ul. Sobocińskiego, Osiedlowa, Bonara 122 605

15 Budowa sieci PE dn 160 i odcinków przyłączy wodociagowych ul. Starzyńskie-
go w Dębicy 42 636

16 Budowa sieci wodociagowej ul. Leśna 4-2669/28, 2667/4, 2529/1, 2667/5 27 384

17 Budowa wodociągu ul. Sportowa 59-93 125 706

18 Budowa wod. ul. Wielopolska (II etap) 15 462

19 Odpłatne nabycie sieci wodociagowej 57 437

20 Układ dezynfekcji zbiorników końcowych 64 320

21 Budowa sieci wodociagowej do ogródków działkowych ul. Sandomierska 51 675

22 Budowa sieci wodociagowej do ogródków działkowych ul. Sandomierska 
(projekt) 14 500

23 Zakup środków trwałych niskocennych 3 599

24 Modernizacja systemu opomiarowania 51 550

25 Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Akademicka 27 924

26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona dz.6193/2/3/4 29 104

27 Budowa sieci wodociągowej ul. Akademicka 16 109

28 Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona dz.6193/2/3/4 23 699

29 Budowa wodociągu ul. Piękna 600

30 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. W.Macha (projekt) 24 393

31 Budowa sieci wod-kan. ul. Budzisz - dz.357,335 (projekt) 15 000

32 Budowa sieci wod-kan. ul. Gawrzyłowska 1 100

33 Modernizacja nawierzchniul. Górzysta 13 755
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34 Budowa sieci kan. tłocznej ul. Wierzbowa 43 775

35 Modernizacja przepompowni na ul. Fabrycznej 25 050

36 Bezwykopowa modernizacja kanalaizacji sanitarnej ul. Świętosława 31 202

 37 RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN. 1 373 726

WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1 Modernizacja systemu monitoringu oczyszczalni ścieków 18 852

2 Modernizacja placu składowego osadu 10 323

3 Kotłownia - zakup stacji uzdatniania wody kotłowej 3 000

4 Zadania nadzwyczajne 5 400

5 Opracowanie koncepcji poprawy gospodarki osadowej na oczyszczalni ście-
ków 700

 6 RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 38 275

LABORATORIUM PRODUKCJI WODY

1 Zakup wyposażenia laboratorium 11 034

 2 RAZEM LABORATORIUM PRODUKCJI WODY 11 034

DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA

1 Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wod-kan 49 878

2 Zakup cysterny do przewozu wody pitnej 16 900

 3 RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA 66 778

DZIAŁ PERSONALNY (HR)

1 Zakup środków trwałych niskocennych 3 603

 2 RAZEM DZIAŁ PERSONALNY 3 603

 3 RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2020 r. 14 690 979

 4 DOTACJA 6 508 035
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 5 POŻYCZKA 3 134 286

 6 ŚRODKI WŁASNE 5 048 658

Źródło: Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

8.2 System ciepłowniczy, inwestycje oraz modernizacje realizowane przez 
MPEC sp. z o.o. w 2020 roku

Podstawowa działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o., polega na wytwarzaniu i zaopatrywaniu w parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych. Prowadzona jest ona w oparciu o udzielone przez pre-

zesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie 

i dystrybucję ciepła.

MPEC zabezpiecza dostawę ciepłej wody na potrzeby centralnego ogrzewania 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 

instytucji, przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych. Z usług przedsiębiorstwa 

korzysta około 25,5 tys. mieszkańców Dębicy.

System ciepłowniczy
System ciepłowniczy obejmuje źródła ciepła oraz infrastrukturę przesyłową i dystry-

bucyjną. Wytwarzanie ciepła odbywa się w ośmiu źródłach własnych o łącznej mocy 

zainstalowanej 47,680 MW, w tym:

1. Źródło K-15, ciepłownia zlokalizowana przy ul. Rzecznej 1A, o łącznej mocy zainstalo-

wanej 44,630 MW, opalana miałem węglowym,

2. Źródło ciepła OZE 1 zlokalizowane w obrębie grupowego węzła cieplnego WI-2 przy 

ul. 3 Maja 5, o łącznej mocy zainstalowanej 0,205 MW, pochodzącej z kolektorów sło-

necznych oraz pomp ciepła,

3. Kotłownie lokalne z kotłami wodnymi opalanymi gazem systemowym:

 ∙ K-1 przy ul. Mościckiego 21, o mocy zainstalowanej 0,123 MW, 

 ∙ K-3 przy ul. Strażackiej 10, o mocy zainstalowanej 0,450 MW, 

 ∙ K-4 przy ul. Sobieskiego 13, o mocy zainstalowanej 1,120 MW,

 ∙ K-5 przy ul. Batorego 14 i Sobieskiego 6 o mocy zainstalowanej0,7599 MW (dwie 

kotłownie stanowiące jedno źródło ciepła),

 ∙ K-7 przy ul. Rzeszowskiej 20 o mocy zainstalowanej 0,233 MW,

 ∙ K-8 przy ul. Rzeszowskiej 46 o mocy zainstalowanej 0,160 MW.

Spółka posiada również źródło energii elektrycznej OZE 2 w postaci instalacji fotowol-

taicznej o mocy 79,2 kW zlokalizowanej na terenie ciepłowni K-15.

Infrastruktura przesyłowo-dystrybucyjna obejmuje trzy magistrale ciepłow-

nicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 35,376 km wykonane 

w średnicach rurociągów od 20 do 300 mm i pojemności zładu 1232,2 m3. Układ prze-

syłowy składa się z 244 węzłów cieplnych, z czego 113 należy do przedsiębiorstwa, 

natomiast pozostałe węzły zainstalowane są głównie w domach jednorodzinnych 

INFRASTRUKTURA MIEJSKA
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i stanowią własność odbiorców.

Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 420 budynków o łącznej powierzchni 

ogrzewanej około 599 tys. m2, z czego do 134 budynków ciepło dostarczane jest przez 

cały rok w związku z zamówieniem przez odbiorców dostawy ciepłej wody użytkowej.

Struktura odbiorców ciepła systemowego przedstawia się w sposób następujący:

 ∙ spółdzielnie mieszkaniowe 138 budynków,

 ∙ wspólnoty mieszkaniowe 73 budynki,

 ∙ mieszkania komunalne 2 budynki,

 ∙ domy prywatne 112 budynków,

 ∙ urzędy i instytucje 59 budynków,

 ∙ deweloperzy 4 budynki,

 ∙ pozostali odbiorcy 32 budynki.

Rysunek 1 Struktura odbiorców ciepła systemowego w 2020 roku

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy

Głównym źródłem przychodów przedsiębiorstwa jest sprzedaż ciepła, która od-

bywa się w oparciu o zawarte umowy i aktualny zbiór cen stawek opłat tzw. „Taryfę dla 

ciepła” zatwierdzoną w formie decyzji administracyjnej przez Urząd Regulacji Ener-

getyki. Na dzień 31.12.2020 r. MPEC posiadało 272 zawartych umów kompleksowych 

dostawy ciepła.

Sprzedaż ciepła za rok 2020 wyniosła 216 181,4270 GJ i była o ponad 1 700 GJ niż-

sza w porównaniu z rokiem ubiegłym. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 

duża część odbiorców została zmuszona do ograniczenia działalności, co w konse-

kwencji wpłynęło na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło. Dotyczy to w szczegól-

ności obiektów oświatowych, sportowych oraz kulturalnych. 

Spółdzielnie mieszkaniowe

Domy prywatne

Urzędy i instytucje

Wspólnoty mieszkaniowe

Pozostali odbiorcy

Mieszkania komunalne

Deweloperzy

33
%

27%

17%

14%

8%

0,48%
0,95%
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Rysunek 2 Struktura sprzedaży ciepła w 2020 roku

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy

Działalność inwestycyjna
W 2020 r. MPEC zrealizowało 23 zadania inwestycyjne za łączną kwotę 1  859 

013,00 zł. 

Tabela 3 Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MPEC Sp. z o.o. w 2020 roku

Lp. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MPEC Sp. z o.o. w 2020 roku
Wysokość 
nakładów

[zł]

1 Budowa przyłącza ciepł. do budynku Cmentarna 20 (Urząd Pracy) DN65, dł. 95 
mb 56 171

2 Zakup zestawu kompaktowego dla budynku Cmentarna 20 o mocy 90 kW 26 472

3 Budowa przyłącza ciepł. do budynku IFESCO przy ul. Poddęby DN65 dł. 93 mb 6 220

4 Zakup zestawukompaktowgo do budynku IFESCO przy ul. Poddęby o mocy 
270/80kW 40 920

5 Budowa przyłącza ciepł. do budynku Prusa 4 DN 20 dł. 30 mb 12 716

6 Budowa przyłącza ciepł. do budynku Rzeszowska 63 DN20 dł. 20 mb 0

7 Likwidacja wymiennikowni WI-1; zakup i montaż 15 szt. węzłów kompaktowych 
na osiedlu Słoneczna: -

7.1 - wykonanie przyłączy elektrycznych do 15 szt. i wodnych do 10 szt. węzłów kom-
pakt. 0

7.2 - budowa odcinków przyłączy do budynków Sikorskiego 1,3,5,7 DN 65 dł. 200 mb 112 714

7.3 - prace przygotowawcze w pomieszczeniach oraz montaż i uruchomienie 15 szt. 
węzłów kompaktowych 60 633

Spółdzielnie mieszkaniowe

Domy prywatne

Urzędy i instytucje

Wspólnoty mieszkaniowe

Pozostali odbiorcy

Mieszkania komunalne

Deweloperzy

0,3%
0,2%

55%

19%

18%
5%

3%
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7.4 - zakup węzłów kompaktowych dla budynków ul. Sikorskiego 1, 3, 5;208 kW - 3 
szt. 95 515

7.5 - zakup węzła kompaktowego dla budynku ul. Sikorskiego 7; 266 kW 36 004

7.6 - zakup 5 szt. węzłów kompakt. dla budynków ul. Sikorskiego 4,6,12,14,16; 80/35 
kW 158 302

7.7 - zakup węzła kompaktowego dla budynku ul. 3 Maja 16 106/34 kW). 34 929

7.8 - zakup węzła kompaktowego dla budynku ul. Sikorskiego 2 kl. II;110/30 kW 34 533

7.9 - zakup węzła kompaktowego dla budynku ul. Sikorskiego 2 kl. VIII 120/45 kW 36 951

7.10 - zakup węzłów kompaktowych dla budynków ul. Witosa 1,2,3;135/45 kW -3 szt. 110 184

8 Zakup samochodu samowyładowczego o masie DMC 3,5 t dla Wydziału Przesyłu 
i Dystrybucji Ciepła 47 256

9 Wykonanie ogrodzenia stalowego panelowego działki przy ul. Kraszewskiego 90 17 823

10 Nabycie uprawnień do emisji CO2 348 100

11 Kogeneracja - prace projektowe, roboty budowlane, zarządzanie projektem 97 800

12 Zakup zestawu kompaktowego dla budynku Rzeszowska 76 o mocy 382 kW. 34 573

13 Budowa przyłącza co do budynku Rzeszowska 76 16 716

14 Budowa przyłącza ciepł. do budynku SGL Deweloper 1 s.c. przy ul. Piłsudskiego 
–dł. 100 mb 49 682

15 Zakup węzła kompaktowego do budynku SGL Deweloper 1 przy ul. Piłsudskiego 
o mocy 150/70kW 27 779

16 Budowa przyłącza ciepł. do budynków A1 i A2 BJM Investment Sp. K. ul.Akade-
micka. 139 616

17 Zakup zestawów kompaktowych dla bud.A1 i A2 BJM Investment Sp. K. ul. Aka-
demicka - 241kW i 271kW 59 270

18 Budowa przyłącza ciepł. do budynków „Mieszkanie Plus” ul. Ratuszowa 56 898

19 Zakup węzłów kompakt. dla bud. „Mieszkanie Plus” ul. Ratuszowa 
65/70kW,75/75kW,170/170kW-3szt. 98 179

20 Przyłącze co do budynku Domu Seniora Rzeszowska. 1 441

21 Przyłącze c.o.; węzeł c.o. do bud. Głowackiego 35. 800

22 Przyłącze ciepłownicze Żłobek Kołłątaja. 12 414

23 Zakup węzła dla Żłobka Kołłątaja. 28 402

Razem nakłady na zadania inwestycyjne 1 859 013

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy
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W dniu 17.12.2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu działania 1.6.1 POIiŚ zo-

stała podpisana umowa na dotację do inwestycji pn. „Budowa źródła wysokosprawnej 

kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy”. 

Umowa przewiduje dotację w wysokości 7 158 390,00 zł. Oprócz dotacji inwestycja bę-

dzie finansowana pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 7 mln zł oraz środkami własnymi 

w kwocie około 3 mln zł. Instalacja będzie się składać z dwóch silników gazowych z ge-

neratorami energii elektrycznej o maksymalnej łącznej mocy ok. 4,6MWel. i 4,6MWt. 

Dodatkowo zostanie wyposażona w kocioł gazowy o mocy ok. 4MW. Zakończenie bu-

dowy instalacji planowane jest do dnia 31.12.2022 r. Spółka posiada warunki techniczne 

przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej, zapewnienie dostawy gazu oraz 

promesę na wytwarzanie energii elektrycznej. Aktualnie wykonany został projekt bu-

dowlany, a uprawniony organ Starostwa Powiatowego prowadzi postępowanie w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu niezwłocznie przystąpi do ogło-

szenia przetargu, w celu wyboru wykonawcy instalacji kogeneracyjnej. 

W ramach programu Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż został wykonany i zło-

żony do NFOŚiGW wniosek dotyczący budowy kotła opalanego biomasą. Realizacja 

inwestycji planowana jest w latach 2024-2025 i umożliwi uzyskanie statusu efektyw-

nego systemu ciepłowniczego zdefiniowanego w Dyrektywie nr 2012/27/UE PE i Rady. 

Realizacja zadań remontowych
Plan finansowy na rok 2020 zakładał wykonanie zamierzeń remontowych na 

kwotę 373  380,00 zł, w skład której wchodzi wartość niezbędnych materiałów oraz 

koszt usług obcych. Plan został zrealizowany w 171,77%.

Tabela 4. Ważniejsze remonty wykonane przez MPEC Sp. z o.o. w 2020 roku

L.p. Ważniejsze remonty wykonane przez MPEC Sp. z o.o. w 2020 roku
Wysokość 
nakładów

[zł]

1
Remont sieci ciepłowniczej DN250 od komory przy ul. Rzeszowskiej do komory 

przy ul. Robotniczej, remont przyłącza do budynku Robotnicza 76 DN 65-25 
mb.

309 491

2 Rewizja wewnętrzna komina H=60 m, roboty naprawcze po wykonaniu rewizji 73 832

3 Remont kotła nr 1 WR17M (wymiana zasuwy łukowej, czyszczenie skrzyń po-
wietrza) 46 066

4 Remont dachu budynku wymiennikowni WI-4. 21 500

5 Remont stacji uzdatniania wody. 19 376

6 Remont przenośnika taśmowego nawęglania. 12 521
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7 Wymiana liczników ciepła. 16 177

8 Wymiana zaworów do magnetoodmulaczy 10 040

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy

Działania proekologiczne realizowane przez MPEC sp. z o.o.
Spółka w sposób ciągły dąży do zmniejszenia obciążenia środowiska z tytułu 

prowadzonej działalności. W 2019 roku oddano do użytku instalację fotowoltaiczną, 

która wytwarza energię elektryczną na potrzeby głównej ciepłowni przy ul. Rzecznej 

1A. Instalacja fotowoltaiczna, jako odnawialne źródło energii, wykorzystuje energię 

promieniowania słonecznego. W 2020 w instalacji fotowoltaicznej wyprodukowano 

łącznie 88,900 MWh energii elektrycznej, z czego 82,898 MWh zostało zużyte prze ko-

tłownię K-15 natomiast 6,002 MWh sprzedano do sieci Tauron.

W działania proekologiczne wpisuje się także budowa źródła wysokosprawnej 

kogeneracji. Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji na gaz ziemny z wykorzy-

staniem silników gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysoko-

sprawnej kogeneracji. Spółka zakłada, że uzyska pozwolenie na budowę do końca 

pierwszego kwartału 2021 roku. Produkcja ciepła w instalacji kogeneracyjnej spowo-

duje zmniejszenie o około 30% zużycia węgla w istniejącej ciepłowni MPEC Dębica 

zlokalizowanej w Dębicy przy ul. Rzecznej. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy emisję 

CO2 ze spalania węgła kamiennego poprzez spalanie paliwa o niższej emisyjności. 

Działalność marketingowa i społeczna
Przedsiębiorstwo każdego roku włączało się w lokalne inicjatywy organizowane 

m.in. przez Miejski Ośrodek Kultury. Pandemia koronawirusa zmusiła jednak miejskie 

instytucje kulturalne do ograniczenia działalności w roku 2020. Z tego powodu koszty 

promocji i reklamy w 2020 roku wyniosły jedynie 1 500,00 zł, co stanowi 5,56% kwoty 

planowanej. 

W roku 2020 przyłączono do sieci ciepłowniczej 9 budynków, w tym 4 wieloro-

dzinne, dlatego też działania marketingowe prowadzone przez Spółkę można uznać 

za skuteczne.
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ROZDZIAŁ IX
9.1 Gospodarka przez pryzmat przedsiębiorstw działających w mieście

Sytuacja społeczno-gospodarcza Dębicy jako jednego z regionalnych biegu-

nów wzrostu województwa podkarpackiego w oparciu o Regionalny Program Opera-

cyjny na lata 2014 – 2020 (stan na 31 grudnia 2020 r.).

Poniższe tabele przedstawiają liczbę oraz wartość umów, podpisanych przez 

Beneficjentów mających siedzibę na terenie regionalnych biegunów wzrostu, w tym 

w ośrodkach subregionalnych w województwie podkarpackim według obszarów in-

terwencji.

Tabela 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

Miasto Liczba umów Wartość umów ogółem 
(zł) 

Dofinansowanie UE 
(zł) 

Rzeszów 560 3 189 963 123 2 445 204 559

Mielec 122 375 429 262 247 818 312

Przemyśl 104 409 760 875 315 339 175

Dębica 90 329 350 129 193 320 724

Krosno 77 335 764 188 220 945 120

Tarnobrzeg 63 273 871 962 194 340 646

Stalowa Wola 53 308 653 952 168 570 122

Jarosław 52 161 568 810 118 082 593

Sanok 51 201 178 555 106 716 100

Ropczyce 47 100 441 951 61 901 952

Łańcut 46 142 297 872 69 835 473

Lubaczów 42 106 275 546 64 418 846

Przeworsk 34 101 784 952 70 328 579

Lesko 31 95 138 433 60 339 997

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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Tabela 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020Obszar interwencji 
- Infrastruktura społeczna, zdrowotna i edukacyjna oraz powiązane inwestycje

Miasto Liczba umów Wartość umów ogółem 
(zł) 

Dofinansowanie UE 
(zł) 

Rzeszów 13 370 468 363 277 528 134

Dębica 10 49 157 268 22 260 998

Łańcut 8 70 224 787 18 217 232

Przemyśl 8 45 973 155 32 112 387

Lubaczów 8 30 270 584 19 926 309

Mielec 8 31 400 664 20 078 976

Tarnobrzeg 7 78 641 663 53 176 741

Sanok 6 85 531 551 33 724 968

Krosno 5 64 905 103 41 584 300

Stalowa Wola 5 51 836 263 23 927 138

Jarosław 4 37 254 799 23 759 576

Przeworsk 3 30 315 274 16 716 737

Ropczyce 3 26 472 939 12 301 162

Lesko 2 25 710 576 77 937

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Tabela 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.Obszar interwen-
cji - Rozwój przedsiębiorczości (stan na 31 grudnia 2020 r.) 

Miasto Liczba umów Wartość umów ogółem 
(zł) 

Dofinansowanie UE 
(zł) 

Rzeszów 53 291 281 559 195 020 748

Mielec 12 54 290 124 25 091 147

Przemyśl 9 42 352 892 20 252 811

Krosno 8 81 441 971 45 129 195

Dębica 8 30 483 350 13 853 840
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Sanok 7 16 283 022 8 480 240

Przeworsk 6 9 711 489 4 880 374

Lesko 6 7 084 341 3 719 326

Stalowa Wola 5 27 122 244 12 121 477

Ropczyce 5 13 367 539 6 201 960

Tarnobrzeg 5 12 047 452 6 666 884

Jarosław 3 16 430 428 9 157 606

Łańcut 3 14 091 568 6 750 152

Lubaczów 1 7 290 675 3 260 058

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Analizując sytuację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości w Gminie Miasta 

Dębica w latach 2014-2020 (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.) Dębica plasuje się na wy-

sokiej piątej pozycji wśród regionalnych biegunów wzrostu w oparciu o Regionalny 

Program Operacyjny województwa podkarpackiego.

Struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych według sekto-

rów własności w latach 2019-2020r. według stanu na dzień 31.12.2020r.

 ∙ Odnotowano wzrost liczby podmiotów z siedzibą w Dębicy o 105(2019 - 4364, 

2020 - 4469).

 ∙ W sektorze publicznym spadła liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze 

Regon o 1 podmiot. 

 ∙ Sektor prywatny powiększył się o 101 podmiotów w stosunku do roku 2019 

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własności w latach 2018-2020

2018 2019 stan na 
31.12.2020

Ogółem, w tym: 4 243 1 4 364 1 4 469 1

sektor publiczny 131 133 132

sektor prywatny 4 078 4 181 4 282

1 w podziale na sektory własności - bez podmiotów, dla których informacja o formie własności nie występuje w reje-
strze REGON

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
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Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własności w latach 2018-2020

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Struktura podmiotów gospodarki narodowej w Dębicy według liczby 
zatrudnionych w 2020 r.
W strukturze według przewidywanej liczby zatrudnionych udział firm przedstawiał się 

następująco: 

 ∙ 94,7% stanowiły firmy zatrudniające do 9 osób, 

 ∙ 4,0% firmy o liczbie pracujących 10-49 osób, 

 ∙ 1,3% ogółu podmiotów stanowiły jednostki duże, zatrudniające powyżej 50 osób.

Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby zatrudnionych w latach 2018-2020

Liczba podmiotów

Liczba zatrudnionych 2018 2019 stan na 31.12.2020

Ogółem, z tego: 4 243 4 364 4 469

9 i mniej 3 990 4 113 4 219

10 - 49 194 191 190

50 - 249 48 49 49

250 - 999 9 9 9

1000 i więcej 2 2 2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Sektor prywatnySektor publiczny

42824078 4181

132133131
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Wykres 2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby zatrudnionych w latach 2018-2020

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

W 2020 r. nastąpił widoczny wzrost ogólnej liczby bezrobotnych z przewagą ilo-

ściową kobiet. W stosunku do minionego roku liczba bezrobotnych mężczyzn wzrosła 

o 192 osoby natomiast kobiet o 128 osób. Największą ilościowo grupę bezrobotnych 

w Dębicy stanowią osoby w wieku 25- 34 lata.

Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe najliczniejszą grupę bezrobotnych 

stanowiły osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe.

Tabela 6. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Dębica wg wieku, płci i wy-
kształcenia

Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2020

Ogółem 916 1236

z liczby ogółem:

Kobiety 578 706

Mężczyźni 338 530

wiek 18-24 87 137

wiek 25-34 270 350

wiek 35-44 240 332

wiek 45-54 154 219

9 i mniej 10-49 50-249 250-999 1000 i więcej
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wiek 55-59 112 133

wiek 60 lat i więcej 53 65

wykształcenie wyższe 195 251

wykształcenie policealne i średnie zawodowe 250 338

wykształcenie średnie ogólnokształcące 125 191

wykształcenie zasadnicze zawodowe 180 252

wykształcenie gimnazjalne / podstawowe i poniżej 166 204

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2018 – 2020

Źródło: Opracowano na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

9.2. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany rejestrem 

REGON prowadzony jest przez Prezesa GUS. Jest bieżąco aktualizowanym zbiorem 

informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informa-

tycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Wpisowi do 

rejestru REGON podlegają następujące podmioty: 

 ∙ osoby prawne, 

 ∙ jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
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 ∙ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indy-

widualne gospodarstwa rolne, 

 ∙ jednostki lokalne ww. podmiotów.

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w Dębicy naj-

więcej podmiotów deklarowało: handel; naprawę pojazdów samochodowych – 1 052 

(24% ogółu). Na drugim miejscu uplasowały się przedsiębiorstwa prowadzące działal-

ność w zakresie budownictwa – 515 (12% ogółu) zamieniając się miejscami w porówna-

niu do ubiegłego roku z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność profesjonalną, 

naukową i techniczną, których ilość się nie zmieniła – 498 (11% ogółu). Kluczowymi spe-

cjalizacjami pozostają: przetwórstwo przemysłowe – 449 (10% ogółu) oraz transport 

i gospodarka magazynowa – 369 (8% ogółu). Największy wzrost procentowy wśród 

podmiotów gospodarczych w skali roku wystąpił w sekcjach: działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca (o 12%) oraz budownictwo (o 7,5%). 

Natomiast największy spadek odnotowały sekcje: opieka zdrowotna i pomoc społecz-

na (o 1,4 %) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,2 %).

Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według wybranych sekcji PKD w latach 2018-2020

Sekcje PKD 2018 2019 2020

OGÓŁEM, z tego: 4 243 4 364 4 469

Handel; naprawa pojazdów samochodowych, 1 054 1 046 1 052

Budownictwo 443 479 515

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 486 498 498

Przetwórstwo przemysłowe 422 430 449

Transport i gospodarka magazynowa 335 355 369

Pozostała działalność usługowa 289 302 305

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 274 276 272

Edukacja 188 193 204

Obsługa rynku nieruchomości 185 191 193

Informacja i komunikacja 137 149 154

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 103 108 121

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 86 89 90
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Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 84 85 84

Zakwaterowanie i gastronomia 73 76 78

Pozostałe sekcje 84 87 85

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Wykres 4. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według wybranych sekcji PKD w 2020 r. 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

5% 10% 15% 20% 25%

24%

12%

11%

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

Handel: naprawa pojazdów samochodowych

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Budownictwo

Przetwórstwo przemysłowe

Transport i gospodarka magazynowa

Pozostała działalność usługowa

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Edukacja

Obsługa rynku nieruchomości

Informacja i komunikacja

Działalność w zakresie usług administrowania i...

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Zakwaterowanie i gastronomia

Pozostałe sekcje



84 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆIX

Struktura podmiotów gospodarki narodowej według formy prawnej w roku 2020 
w porównaniu do roku 2019

 ∙ Spółek handlowych ogółem – 436, wzrost o 29.

 ∙ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 72% spółek handlowych 

ogółem. Odnotowano wzrost o 23 spółki.

 ∙ Spółki akcyjne stanowiła 1,4% spółek handlowych ogółem. Odnotowano spadek 

o 1. 

 ∙ Spółki cywilne – 357, spadek o 3. 

 ∙ Spółdzielnie ogółem - 11 podmiotów. Spadek o 1 . 

 ∙ Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: 3226. Za-

notowano wzrost o 91 podmiotów.

Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej w latach 2018-2020

Rodzaj podmiotu 2018 2019 2020

Spółdzielnie 13 12 11

Spółki handlowe ogółem, w tym: 379 407 436

Spółki handlowe - akcyjne 8 7 6

Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością 268 291 314

Spółki cywilne ogółem 357 360 357

Osoby fizyczne prowadzące działalność 3 068 3135 3226

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Wykres 5. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według formy prawnej w latach 2018-2020

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
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9.3.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej działała od 1 lipca 

2011. Do 29 kwietnia 2018 r. działała na mocy ustawy o swobodzie działalności gospo-

darczej z 2 lipca 2004 r., natomiast od 30 kwietnia 2018 r. podstawą jej funkcjonowania 

jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Centralna Ewidencja to internetowa platforma prowadzona w systemie telein-

formatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, której głównym ce-

lem było zreformowanie i uproszczenie przepisów, dotyczących prowadzenia działal-

ności. Co więcej, jednym z udogodnień Centralnej ewidencji jest możliwość złożenia 

wniosku CEIDG-1 bez wychodzenia z domu (w przypadku posiadania podpisu elek-

tronicznego lub profilu zaufanego). Dodatkowo zniesiona została rejonizacja- wnioski 

składać można w dowolnym Urzędzie Miasta/ Gminy na terenie całej Polski. Przy czym 

wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne. W ten sposób udo-

stępniono podatnikom szybsze i prostsze metody kontaktowania się z urzędem. 

Dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wska-

zanym w ustawie to drugi istotny cel przyświecający twórcom systemu. Dodatkowo, 

za pośrednictwem CEIDG można uzyskać dostęp do informacji udostępnianych bez-

płatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Portal CEIDG 

zawiera wyszukiwarkę firm i osób, które prowadzą firmy w Polsce, informacje o konce-

sjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej.

Działalność gospodarcza wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
 ∙ Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG ogółem: 3  226. 

Wzrost o 91 podmiotów.

 ∙ Liczba założonych i wznowionych działalności: 256. Spadek o 113.

 ∙ Liczba zakończonych i zawieszonych działalności: 269. Spadek o 116.

 ∙ Liczba złożonych, zweryfikowanych i przesłanych do CEIDG wniosków: 1 291

 ∙ Udzielono 1 135 porad

Tabela 9. Liczba złożonych wniosków w systemie CEIDG (szt)

Rodzaj wniosku Razem 
2019 rok

I kwar-
tał 

2020

II 
kwartał 

2020

III 
kwartał 

2020

IV 
kwartał 

2020
Razem 2020 rok

założenie działalności 234 46 30 42 29 147

zmiana 963 375 99 181 111 766

zawieszenie 249 59 24 41 48 172
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wznowienie 135 32 24 35 18 109

zakończenie działalności 136 33 7 27 30 97

Suma: 1 717 545 184 326 236 1 291

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CEIDG

Wykres 6. Struktura złożonych wniosków do systemu CEIDG w 2020 roku (szt.)

Źródło: Opracowano na podstawie danych CEIDG

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z mło-

docianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki 

zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodociane-

go egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników.

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warun-

kami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzeniaKomisji (UE) Nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowni-

ków finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i przyznawane jest na podstawie 

decyzji administracyjnej.
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W roku 2020 dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracow-

ników objęto 16 pracodawców (spadek o 2), wydano 19 decyzji administracyjnych na 

łączną kwotę dofinansowania 114 002 zł (o 30 109 zł mniej niż w roku 2019).

Tabela 10. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2020

Rok 2019 2020

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie 18 16

Liczba młodocianych pracowników 23 19

Łączna kwota przyznanego dofinansowania 144 111 zł 114 002 zł

Źródło: Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

W roku 2020 do Urzędu Miejskiego w Dębica wpłynęło 17 zgłoszeń o zawartych 

umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego między pracodawcami a mło-

docianymi pracownikami.

Okres kształcenia młodocianych pracowników wynoszący 36 m-cy zakończy się 

w roku 2023 wydaniem decyzji administracyjnych na odpowiednie kwoty dofinanso-

wania proporcjonalne do okresu kształcenia młodocianego pracownika.





RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 89

ROZDZIAŁ X
10.1 Instytucje kultury finansowane przez samorząd gminny i wojewódzki
10.1.1 Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy jest samorządową instytucją kultury posia-

dającą osobowość prawną, dla której organizatorem jest Gmina Miasta Dębica. Działa 

na podstawie Statutu nadanego Uchwałą nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 9 września 2016 r. Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury mieści się w Domu Kul-

tury „Mors” przy ul. Sportowej 28 w Dębicy.

Źródłem finansowania Miejskiego Ośrodka Kultury są dotacje podmiotowe 

z budżetu organizatora, tj. Gminy Miasta Dębica, dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dotacje celowe na realizację wska-

zanych zadań i programów. Na przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury składają 

się przychody ze sprzedaży biletów do kina, przychody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych, z usług plakatowania i przychody z innych źródeł, tj. akredytacja, sprze-

daż własnych imprez, sprzedaż z biletów na imprezy, wpłaty uczestników za udział 

w edukacji artystycznej prowadzonej przez MOK, usługi studia nagrań. 

Zamknięcie instytucji kultury z powodu pandemii nie pozwoliło zrealizować za-

planowanych wydarzeń oraz osiągnąć zakładanych przychodów z prowadzonej dzia-

łalności kulturalnej.

Statutową działalność MOK prowadził w 4 obiektach, tj. Domu Kultury „Mors”, 

Domu Kultury i Kinie „Kosmos”, Domu Kultury i Kinie „Śnieżka” oraz Galerii Sztuki. 

W wymienionych placówkach MOK prowadził różnorodne formy działalności i eduka-

cji artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Był także organizatorem lub współ-

organizatorem imprez okolicznościowych i patriotycznych. Działalność wszystkich 

jednostek Miejskiego Ośrodka Kultury przez większość roku była jednak sparaliżowa-

na w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym i przerwami w działalności spo-

wodowanymi pandemią. Wiele imprez stałych, cyklicznych nie mogło się odbyć. Tak 

stało się też z dużymi i prestiżowymi imprezami o znaczeniu ponadlokalnym, m.in. 

z Festiwalem Tanecznym „Złoty Gryf”, z Galicyjskimi Konfrontacjami Kapel Ludowych 

i Zespołów Śpiewaczych, z imprezami artystycznymi Dni Dębicy.

10.1.1.1 Działalność Domu Kultury „Mors”
Główne zadania statutowe w Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultu-

ry w Dębicy realizowane były poprzez prowadzenie edukacji artystycznej oraz upo-

wszechnianie sztuki; przez organizację i współorganizację imprez artystycznych, 

charytatywnych, patriotycznych, okolicznościowych, a także poprzez udostępnianie 

uczestnictwa w imprezach realizowanych przez podmioty zewnętrzne, tj. agencje ar-

tystyczne. 

Zaledwie przez 4 miesiące w roku możliwe było prowadzenie pełnej działalno-

ści. Regulacje związane z pandemią uniemożliwiły przez większość roku prowadzenie 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
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wszystkich grup ZPiT „Igloopolanie” i ZPiT „Mali Igloopolanie”, kapeli ludowej towarzy-

szącej Zespołowi oraz Orkiestrze Dętej skupiającej około 50 muzyków. Zespoły te do 

swojej artystycznej pracy zyskały nowe, znakomicie wyremontowane sale na I piętrze 

Domu Kultury „Mors” (dokończenie inwestycji remontowej całego obiektu). 

W ZPiT „Igloopolanie” tańczy, śpiewa i gra blisko 160 osób: dzieci, młodzieży  

i dorosłych, którzy swoją artystyczną pasję realizują w Domu Kultury „Mors” w Dębicy. 

W skład zespołu wchodzą 3 grupy dziecięce (razem ponad 100 dzieci) oraz grupa mło-

dzieżowa (25 osób), grupa reprezentacyjna (25 osób) wraz z kapelą (10 osób).

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy znalazł się w gronie 293 beneficjentów, któ-

rzy otrzymali dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu EtnoPolska 2020. Środki w wysokości 37 000,00 zł zostały przeznaczone na 

zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie”.

Grupa starsza „Małych Igloopolan” zyskała 10 kompletnych strojów żywieckich, 

damskich oraz męskich, a także niezbędne elementy: police (laski pasterskie), war-

kocze, obuwie oraz pasy. Stroje i elementy strojów, tj. police (laski pasterskie), kierp-

ce oraz pasy żywieckie, zostały wykonane przez osoby zamieszkujące teren żywiecki, 

wychowane w jego kulturze i tradycji. „Mali Igloopolanie” wzbogacili się tym samym 

o kolejną, niezwykle atrakcyjną pozycję repertuarową, dzięki temu będą mogli prezen-

tować kulturę pięknego regionu żywieckiego.

W ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Uwierz w Sie-

bie”, zostały zakupione elementy strojów rzeszowskich dla dziecięcej grupy Zespołu 

Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie”, które uzupełniły garderobę Zespołu i będą nieod-

łącznym elementem stroju ludowego.

W 4 miesiącach roku 2020, tj. w styczniu, lutym, marcu i wrześniu odbyło się 

w Domu Kultury „Mors” 20 imprez artystycznych, w których uczestniczyło 8800 wi-

dzów. Z wydarzeń tych organizowanych przez MOK warto odnotować: koncert ZPiT 

„Śląsk”, koncert ZPiT „Igloopolanie”, obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. We współpra-

cy ze Szkołą Muzyczną w Dębicy zorganizowany został tradycyjny Koncert Noworocz-

ny oraz 2 duże imprezy charytatywne: „Anioły są takie ciche” z II Liceum Ogólnokształ-

cącym w Dębicy i „Miłość dociera wszędzie” ze Szkołą Podstawową nr 9.

Z imprez artystycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne wymienia-

my spektakle: „Lekko nie będzie”, „Pikantni”, „Klimakterium i już”, „Jezioro łabędzie”, 

„Szalone nożyczki”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty „Queen symfonicz-

nie” i koncert Andrzeja Piasecznego. 

Warto wspomnieć o udziale MOK we współtworzeniu takich wydarzeń jak „Or-

szak 3 Króli”, czy widowisko rekonstrukcyjne historycznej szarży żołnierzy polskiej ka-

walerii w wojnie polsko-bolszewickiej; imprezy te gromadziły tysiące dębiczan. 

Uzupełnieniem oferty MOK była działalność Klubu Miłośników Teatru, Ope-

ry i Muzyki. Członkowie Klubu mieli dzięki takiej formie działalności możliwość 
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bezpośredniego kontaktu ze sztuką profesjonalną na najwyższym poziomie. Członko-

wie Klubu obejrzeli „Ariadnę na Naxos” w Operze Krakowskiej i spektakl „Turnus mija, 

a ja niczyja” w Teatrze im . J. Słowackiego w Krakowie. Pozostałych planów nie udało 

się zrealizować w związku z pandemią. 

10.1.1.2 Działalność Domu Kultury i Kina „Śnieżka”
W roku 2020 w Domu Kultury i Kinie „Śnieżka” ograniczona została edukacja 

artystyczna. W I kwartale roku w placówce działało 3 zespoły teatralne dla dzieci (Fan-

tazja, Mini Fantazja, Mini Mini Fantazja) i 3 grupy artystyczne młodzieżowe (Safo, T.LAB 

i Ferment) oraz zespół teatralny Kurtyna dla dorosłych. Zajęcia taneczne prowadzone 

były w 5 formacjach (Iskierki, Pantera, Kids Force, Mini Force i Force). Prowadzone były 

także w Domu Kultury zajęcia wokalne i zajęcia plastyczne. Swoje miejsce w wyre-

montowanych pomieszczeniach znalazł tutaj także Zespól Ludowy „Morsy”. Łącznie 

w wymienionych zespołach pracowało 306 młodych oraz starszych artystów amato-

rów. 

Odbyło się w tym okresie 40 imprez, w których uczestniczyło 5367 widzów. 

Z ciekawszych wydarzeń wymienić należy: „Wigilię w okopach”, festiwal „Tylko Polska 

Piosenka” powiązany z koncertem Renaty Przemyk, artystyczne czytanie „Balladyny” 

w ramach Narodowego Czytania. W realu przeprowadzono Przegląd Kolęd i Pastora-

łek zakończony koncertem laureatów, a w wersji on-line konkursy: „Świąteczne wier-

szowanki i śpiewanki” oraz Konkurs Poezji Religijnej.
Odbyły się przy dużym zainteresowaniu babć i dziadków koncerty z okazji ich 

święta.

Duża grupa dzieci uczestniczyła podczas ferii zimowych w bardzo interesują-

cych warsztatach (budowa karmników dla ptaków, lepienie w glinie, robienie biżuterii 

z makaronu). 

W „Śnieżce” na swoich zajęciach dwukrotnie spotkali się młodzi studenci w ra-

mach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. 

Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyło się kino letnie współorganizowa-

ne z Fabryką Farb i Lakierów „Śnieżka”. W lipcu tego roku odbyło się 5 projekcji nowych 

polskich filmów, a w sierpniu 5 filmowych piątków przeznaczone było dla najmłod-

szych widzów. Powodzeniem cieszyły się także letnie, plenerowe pokazy spektakli te-

atralnych, które odbywały się, podobnie jak kino letnie, w parku obok Domu Kultury 

i Kina „Śnieżka”. Dzieci obejrzały „Podróże Baltazara Gąbki” i „Mamę Bohatera”.

W miesiącu czerwcu w reżimie sanitarnym odbyły się premiery Małych Form 

Teatralnych. Alicja Wojnarowska zaprezentowała monodram zatytułowany „A”, Alek-

sandra Występek monodram „Puść”, młodzieżowy teatr małych form Ferment wystą-

pił z premierą „HejTy”, a grupa artystyczna T.LAB wystąpiła z premierą „OczyszczeNIE”. 

Wielu młodych artystów, wychowanków Pań: Dominiki Migoń, Magdaleny Biało-

ruckiej-Ogorzelec oraz Pana Piotra Madury odniosło wiele sukcesów biorąc udział 
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w konkursach, przeglądach, festiwalach. Bezsprzeczną liderką w zdobywaniu nagród 

została w 2020 r. Alicja Wojnarowska; recytatorka, monodramistka, która otrzymała: 

I miejsce w IX Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Artystycznych w Chorzowie, III 

miejsce w V Ogólnopolskim Międzypokoleniowym Spotkaniu Teatralnym w Stalowej 

Woli, wyróżnienie w XXV Ogólnopolskich Zamkowych Spotkaniach Teatralnych „O laur 

Złotego Gargulca”, III miejsce w VIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Ma-

łych Form „Karbidka” w Siemianowicach Śląskich, II miejsce w 41. edycji Ogólnopol-

skiego Festiwalu Teatru Młodych „Dziatwa” w Warszawie i tytuł finalistki XVIII Ogólno-

polskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” w Inowrocławiu. 

W VIII konkursie wokalnym „Tylko Polska Piosenka”, organizowanym przez Miej-

ski Ośrodek Kultury, Sara Chwastek otrzymała wyróżnienie, Rozalia Białorucka II miej-

sce, a Wiktoria Wadas wyśpiewała Grand Prix. 

Do XXX Podkarpackiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami” w Przemy-

ślu nominacje uzyskały Zofia Gawle i Aleksandra Występek.

W eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego repre-

zentowały Miejski Ośrodek Kultury Kinga Kania i Aleksandra Występek. 

W Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej w poszczególnych kategoriach 

I miejsca przypadły: Julii Sikorze, Wiktorii Wadas, Aleksandrze Występek. Nagrodzono 

także Weronikę Pych. 2 i 3 miejsca zajęły Zuzanna Borowiec, Zuzanna Grecka, Julia 

Bielawa, Sara Chwastek i Rozalia Białorucka. 

W Domu Kultury „Śnieżka” od 1 października 2020 zaczęło działać, przeniesione 

z Domu Kultury i Kina „Kosmos”, Kino „Śnieżka”. Na inaugurację działalności kina po-

kazano film „Wojtyła. Śledztwo”.

Uruchomienie kina możliwe było dzięki pomocy uzyskanej z Polskiego Insty-

tutu Sztuki Filmowej i środkom własnym. Z uzyskanych środków zakupiony został 

ekran, nagłośnienie i system zdalnego sterowania. Przeniesiono także system kaso-

wy i doposażono go w oddzielny serwer kasowy. Społeczność Dębicy zyskała dzięki 

temu nowoczesne, wygodne, estetyczne kino. W okresie do 31 grudnia 2020 odbyło 

się w warunkach zaostrzeń pandemicznych 40 seansów filmowych dla zaledwie 488 

widzów. Średnia na seansie wyniosła tylko 12 widzów. Zrezygnowano z comiesięcznych 

pokazów filmowych Dębickiego Klubu Filmowego, a wprowadzono nową formę, co-

tygodniowe „Wtorki z dobrym kinem”, które mają swoją wierną grupę kinomanów 

oczekujących kontaktu z kinem ambitnym, artystycznym. 

Warto dodać, że Kino „Śnieżka” przystąpiło do programu Sieć Kin Studyjnych 

i Lokalnych, mających na celu rozpowszechnianie filmów o wysokich walorach arty-

stycznych i edukacyjnych. 

10.1.1.3 Działalność Domu Kultury i Kina „Kosmos”
Kino „Kosmos” MOK w Dębicy działało do 9 września 2020 r. w Domu Kultu-

ry Firmy Oponiarskiej, który to budynek dzierżawiony był przez Gminę Miasta Dębicy 
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z przeznaczeniem na działalność kulturalną MOK. Zgodnie z porozumieniem stron 

MOK zakończył działalność w tym obiekcie i przekazał go w dniu 30 września 2020 

właścicielowi, tj. Firmie Oponiarskiej w Dębicy. 

W okresie działalności odbyło się 218 seansów filmowych, w których uczestni-

czyło 11888 widzów. Działanie kina to nie tylko projekcje w ramach kin repertuarowych, 

ale także propozycje skierowane do bardziej wymagających kinomanów. Te odbywały 

się w ramach Dębickiego Klubu Filmowego. Dla tej grupy wyświetlano filmy o wy-

sokich walorach artystycznych, filmy nagradzane na festiwalach i cieszące się uzna-

niem krytyków. Swoją wierną widownię mieli także zwolennicy kultury wysokiej, któ-

rzy uczestniczyli w retransmisjach oper z The Met. Zainteresowani dębiczanie obejrzeli 

dzieła operowe z wielkiej literatury muzycznej, tj. „Aida”, „Romeo i Julia”, „Cyganeria”. 

Dużą popularnością cieszyły się filmowe propozycje dla najmłodszych widzów, 

których zapraszaliśmy na „Poranki z tatą”. W ramach tych spotkań przybliżaliśmy dzie-

ciom także literaturę dziecięcą poprzez czytanie tematycznych opowieści w ramach 

programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Te opowieści czytane były przez zaproszonych 

interesujących gości. Czytali, a także o swoich zawodach i pasjach opowiadali dzie-

ciom m.in. grafik/ilustrator i instruktor jazdy konnej. 

10.1.1.4 Działalność Galerii Sztuki
Ważnym miejscem dla kultury w Dębicy jest Galeria Sztuki Miejskiego Ośrod-

ka Kultury, w której prezentowana jest w comiesięcznych cyklach sztuka profesjonal-

na. W tym niezwykle trudnym 2020 r. zorganizowano 7 wystaw okresowych. Podczas 

corocznej Wystawy Środowiskowej przybliżona została twórczość dębickich i zaprzy-

jaźnionych z Galerią twórców, w której zaprezentowano malarstwo, rzeźbę, grafikę 

i rysunek. W Galerii swoje miejsce znalazła też twórczość cenionych prymitywistów 

w ramach wystawy NIKIFORY. Pokazane zostały prace Stanisława Czarneckiego, Ma-

riana Grabowskiego, Stanisława Jaskiera, Nikifora Krynickiego i Juliana Stręka. Swoje 

wystawy mieli także Ewa i Roman Fleszarowie, Niu Mingming, Anna Pazdalska, Józef 

Murzyn, Iwona Witka-Wawrzkiewicz. Większość z tych wystaw odbyła się niestety bez 

spotkań wernisażowych, prace prezentowane były głównie on-line lub z ograniczo-

ną bardzo bezpośrednią dostępnością. Podobnie było z prowadzonymi przez Galerię 

Sztuki zajęciami szkoły rysunku i zajęciami z tkactwa artystycznego. 

10.1.2 Muzeum Regionalne w Dębicy
Informacje wstępne o muzeum

Misją Muzeum jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowe-

go regionu Ziemi Dębickiej. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowy-

wanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią kultury mate-

rialnej i duchowej regionu. Muzeum gromadzi zbiory w pięciu działach: historycznym, 

archeologicznym, etnograficznym, wojskowości i sztuki; prowadzi działalność popu-

larno-naukową i naukowo-badawczą w oparciu o zgromadzony materiał zabytkowy; 
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popularyzuje wiedzę poprzez organizację wystaw, publikacje oraz działania edukacyj-

ne i dydaktyczne wśród dzieci i młodzieży. 

Działalność muzeum w roku 2020
Zbiory

W roku 2020 Muzeum pozyskało łącznie 40 nowych obiektów muzealnych. 

Większość z nich stanowią muzealia etnograficzne i historyczne, pozyskane drogą da-

rowizn od mieszkańców. Redukcja budżetu jak również stan epidemiczny zasadniczo 

ograniczyły możliwość rozwijania kolekcji. Specyfikację nowych nabytków prezentuje 

tabela 2.

Zbiory są sukcesywnie opracowywane i ewidencjonowane. Muzeum prowadzi 

bieżącą digitalizację zasobu z wykorzystaniem podstawowych narzędzi: skanery i apa-

rat fotograficzny. Działania konserwatorskie realizowane były w stopniu zachowaw-

czym.

Tabela 1. Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2020

Lp. Wyszczególnienie Ogółem
W poszczególnych działach

Historia Archeologia Wojskowość Etnografia Sztuka

1 Muzealia 5392 4167 226 594 393 12

2 Depozyty 550 273 23 73 103 78

Źródło: Muzeum Regionalne w Dębicy

Tabela 2. Muzealia nabyte w roku 2020

Lp. Wyszczególnienie Ogółem
W poszczególnych działach

Historia Archeologia Wojskowość Etnografia Sztuka

1 Liczba nabytków 40 18 - 1 18 3

Źródło: Muzeum Regionalne w Dębicy

W 2020 r. przebudowie uległa część wystawy „Dzieje dębickiego garnizonu”, 

poświęcona dziejom pułków kawaleryjskich stacjonującym w Dębicy w okresie II Rze-

czypospolitej. Pozostała część wystawy oczekuje na przebudowę.

W raportowanym okresie trwały również prace nad przygotowaniem dwóch 

nowych wystaw stałych: „COP i dzieje dębickiego przemysłu” oraz „W dolinie Wisłoki 

– kultura i krajobraz wsi poddębickiej”. Pierwsza jest pokłosiem wystawy czasowej po-

święconej zakładom COP na ziemi dębickiej. Jej zakres chronologiczny i tematyczny 

został poszerzony na okres całego XX w. W chwili obecnej wystawa jest na ukończe-

niu i oczekuje na otwarcie. Prace nad wystawą etnograficzną, szczególnie oczekiwaną 
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przez nauczycieli i uczniów szkół podstawowych ograniczyła pandemia oraz wprowa-

dzone ograniczenia budżetowe.

W minionym roku zorganizowano dwie wystawy czasowe. Pierwsza wystawa 

poświęcona była rocznicy Wojny polsko-bolszewickiej 1920. Prace nad tą wystawą 

przebiegały wraz z przebudową wystawy garnizonowej.

Drugą wystawę czasową zorganizowano w okolicznościach 100. rocznicy uro-

dzin św. Jana Pawła II. Prezentuje ona zarówno szereg fotografii dębiczan podczas 

pielgrzymek, spotkań i audiencji u Ojca Świętego, jak również kolekcję filatelistyczną 

– numizmatyczną poświęconą Papieżowi.

Działalność edukacyjno-dydaktyczna i popularyzatorska
Podstawową formą pracy edukacyjnej jest oprowadzanie zwiedzających po 

wystawach, zarówno w grupach zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Najlicz-

niejszą grupą zwiedzającą muzeum jest młodzież szkolna, która w oparciu o tema-

tykę wystaw realizuje tematy przewidziane podstawą programową. Wsparciem dla 

nauczycieli są zajęcia dydaktyczne realizowane przez pracowników merytorycznych 

muzeum, których oferta wiąże się zarówno z bieżącymi wystawami, jak również otwar-

ta jest na zapotrzebowanie szkoły. Muzeum prowadzi warsztaty muzealne. W muzeum 

przygotowywana jest modelarnia, w której dzieci i młodzież będą mogły pod opieką 

instruktorów zgłębiać arkana pracy i twórczości modelarskiej.

Tabela 3. Zwiedzający w roku 2020 – stan okresu pandemii

Lp. Wyszczególnienie Ogółem

1 Ogółem zwiedzających 1316

2

W tym

Ilość osób w grupach zorganizowanych (wycieczki, 
młodzież szkolna)  500

3 ilość zwiedzających bezpłatnie 422

4 Ilość sprzedanych biletów rodzinnych ( rodziny 3- 6 
osób) 185

Źródło: Muzeum Regionalne w Dębicy

Działalność popularno-naukowa, badawcza i wydawnicza.
Warunki pandemii minionego roku, jakkolwiek ograniczyły działalność ekspo-

zycyjną i dydaktyczną, nie wpłynęły znacząco na działalność badawczą i opracowy-

wanie zbiorów. Muzeum prowadzi kwerendy muzealne, udziela informacji i pomocy 

specjalistycznej osobom studiującym, prowadzącym samodzielne badania naukowe, 

regionalistom, innym placówkom muzealnym i publicystom. 

W 2020 r. ukazał się kolejny, V tom Rocznika Muzeum Regionalnego w Dębicy. 
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W roczniku publikowane są artykuły popularno-naukowe i naukowe, autorstwa lokal-

nych historyków i regionalistów, a także efekty analiz badawczych pracowników mu-

zeum.

10.1.3 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy działa w oparciu o Statut, 

jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta 

Dębica. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta Dębica i po-

wiatu dębickiego oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informa-

cyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury, dba o sprawne funkcjonowanie 

sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej. Służy zaspokajaniu po-

trzeb czytelniczych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Pełni funkcję głównego 

ośrodka informacji naukowej o mieście i powiecie. Promuje i upowszechnia literaturę 

współczesną oraz wiedzę o regionie. Zbiory biblioteczne posiadają charakter uniwer-

salny. Czytelnicy mają do dyspozycji Bibliotekę Główną, usytuowaną na obszarach by-

łej jednostki wojskowej, przy ul. Akademickiej 10, oraz cztery Filie znajdujące się na 

terenie miasta. Filia nr 1 -ul. Bojanowskiego 18; Filia nr 2 – ul. Krakowska 75; Filia nr 3 ul. 

Sportowa 28; Filia nr 4 – ul. Rzeszowska 15.

Użytkownicy
W 2020 roku było 6560 zarejestrowanych czytelników, z czego 3851 osób 

aktywnie skorzystało z zasobów biblioteki. 

Struktura aktywnych czytelników ze względu na wiek w 2020 roku (3851 osób)
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Struktura odwiedzin ze względu na formę korzystania w 2020 roku 

Księgozbiór na koniec 2020 r. obejmował ogółem: 148 257 pozycji, z czego 
literatury pięknej dla dorosłych 60 894 wol., literatury piękna dla dzieci 20137 
wol. oraz książek niebeletrystycznych 28 085, a czasopism 1854.
Działalność informacyjna. E-usługi 

Od 1 października 2020 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Dębicy 
można korzystać z nowych e-usług. Za pośrednictwem portalu e-usług Urzę-
du Miejskiego w Dębicy, bez konieczności użycia profilu zaufanego, możliwa 
jest rejestracja nowego czytelnika do biblioteki online, założenie elektronicznej 
karty bibliotecznej oraz wgląd w swoją kartę z historią wypożyczonych książek 
i audiobooków. Każdy czytelnik otrzymuje także elektroniczny dostęp do zaso-
bów biblioteki, elektroniczne powiadamianie o zbliżającym się terminie zwrotu 
wypożyczonych pozycji oraz możliwość ich prolongaty. Dzięki wprowadzeniu 
e-usług w bibliotece, czytelnicy mają możliwość również zarezerwować książ-
ki przez internet. Wprowadzenie usług jest rezultatem realizowanego przez 
Miasto Dębicę projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy 
poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efek-
tywności i dostępności e-usług” dofinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020.

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży

Filia nr 2

Oddział dla dzieci

Czytelnia

Filia nr 1

Filia nr 4

Filia nr 3

21
043

9304

18180

80
90

16116

7597

6662
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zachęca swoich sta-
łych oraz nowych klientów do skorzystania z oferowanych usług on-line.

Biblioteka użycza czytelnikom komputery z dostępem do internetu, 
w działach Biblioteki Głównej. W pracowni komputerowej prowadzone były 
warsztaty komputerowe i szkolenia. Biblioteka gromadzi i przechowuje zbio-
ry dotyczące regionu: książki, mapy, przewodniki, ulotki, foldery, prasę lokalną 
oraz dokumenty życia społecznego. 

W 2020 roku została przebudowana strona internetowa oraz została do-
stosowana do urządzeń mobilnych, a tym samym otrzymała nową szatę gra-
ficzną. Dzięki niej użytkownicy biblioteki mogą korzystać z katalogu online 
zbiorów biblioteki. Liczba wejść na stronę www biblioteki do 31 grudnia 2020 
roku wynosiła ponad 300 000 osób. Biblioteka prowadzi profil na portalu spo-
łecznościowym oraz współpracuje z lokalnymi mediami.

Tabela 4. Formy promocji książki i biblioteki zrealizowane w 2020 roku

Promocja książki pana Aleksandra Bielendy pt. „Pij krew braci swoich… Opowieść z dziejów rodu Ło-
siów”

Narodowe czytanie „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Quiz dla dzieci Zasmakuj w bibliotece, o smakach ukrytych na kartach książek.

Konkurs sms–owy zatytułowany ,,Pamiętasz o mnie? – tego sms-a wysyła książka’’.

Literackie Menu, ułożone z tytułów książek, zawierających nazwę jedzenia. Quiz dla dzieci Zasmakuj w 
Bibliotece, będzie dużo o smakach ukrytych na kartach książek.

Spotkanie autorskie z Joanną Jax

Konkurs na komiks pt. „Biblioteka nowych możliwości”

Quizy o Janie Pawle II oraz o patronach w czasach zarazy.

Story Cubes - Kości opowieści - zabawa on-line

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich #noswksiążce

Źródło: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

10.2 Nagrody i stypendia w zakresie kultury
Burmistrz Miasta Dębicy przyznał w 2020 roku stypendia z zakresu kultury dla 

8 osób za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury. Stypendia przyznane zostały na okres dziesięciu miesięcy po 300 zł miesięcz-

nie za osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach
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Tabela 5. Stypendia z zakresu kultury

Liczba zgłoszonych wniosków 8

Liczba stypendystów 8

Ogółem wysokość środków finansowych na wypłatę stypendiów 24 000

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 6. Stypendia z zakresu kultury ciąg dalszy

Dziedzina sztuki Liczba stypendystów

Taniec nowoczesny 4

Gra na instrumencie - flet 1

Taniec towarzyski 2

Teatr-recytatorstwo 1

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

10.3. Otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Tabela 7. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy miasta Dębica w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Liczba zgłoszonych ofert 7

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 3

Ogółem kwota wydatków z budżetu Dębicy (w PLN) 40 587,35

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 8. Zadania publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 
roku

Lp. Nazwa zadania

Liczba 
zadań wy-
branych 
do reali-

zacji

Kwota 
przy-

znanych 
dotacji 

na 2020 r. 
(w PLN)

Liczba 
zadań 

zrealizo-
wanych

Kwota roz-
liczonych 

dotacji 
ogółem 

w 2020 r. 
(w PLN)

1

Organizowanie koncertów, festiwali, 
przeglądów, konkursów, spotkań, warsz-

tatów, wystaw, konfrontacji artystycznych 
i innych imprez, tworzących ofertę kultu-

ralną miasta Dębicy

4 26 500 1 10 000
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2

Prowadzenie działalności wspomagają-
cej podtrzymywanie tradycji narodowej, 

ochronę kultury ludowej oraz miejscowej 
twórczości artystycznej

1 10000 1 10 000

3 Realizacja projektów wpisujących się 
w obchody Dni Dębicy 1 7000 0 0

4
Organizacja obchodów uroczystości pań-
stwowych, patriotycznych, historycznych 

i jubileuszowych
1 30 000 1 20 587,35

5 Ogółem 7 73 500 3 40 587,35

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 9. Zadania zlecone w trybie pozakonkursowym w 2020 roku

Lp. Nazwa zadania

Liczba 
zadań wy-
branych 
do reali-

zacji

Kwota 
przyzna-

nych dota-
cji na 2020 
r. (w PLN)

Liczba 
zadań 

zrealizo-
wanych

Kwota roz-
liczonych 

dotacji 
ogółem 

w 2020 r. 
(w PLN)

1 Zorganizowanie Koncertu Noworocznego 1 6 500 1 6 500

2  Konkurs Wokalny Tylko Polska Piosenka 1 5 800 1 5 800

3 Ogółem 2 12 300 2 12 300

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

10.4 Ochrona zabytków
Gmina Miasta Dębica posiada gminną ewidencję zabytków, która zawiera 148 

kart adresowych. W ewidencji znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru za-

bytków prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków oraz inne obiekty posiadające wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Gmina Miasta Dębica posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 

Miasta Dębica na lata 2018-2022, uzgodniony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-

ków Delegatura w Rzeszowie, przyjęty uchwałą nr XIV/88/2019 z dnia 25 czerwca 2019 

r. Rady Miejskiej w Dębicy.
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Tabela 10. Prace konserwatorskie lub budowlane przy zabytkach należących do Gminy Miasta Dębica wykona-
ne w 2020 r. finansowane z budżetu miasta

Nazwa obiektu Kwota(w PLN)

Cmentarz Wojskowy 5 786,50

Park Miejski przy DK Śnieżka 11 400,00

Dzienny dom „Senior+” 23 208,00

Ogółem 25 0394,50

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej 

Tabela 11. Inne źródła finansowania prac remontowych w obiektach zabytkowych będących własnością Gminy 
Miasta Dębica

Źródło finansowania Kwota (w PLN )

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego 256 470,00

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej





RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 103

ROZDZIAŁ XI
11.1 Przedszkola

W 2020 r. (według stanu na 30.09.2020) funkcjonowało 11 przeszkoli miejskich, 

dla których organem prowadzącym była Gmina Miasta Dębica, 1 przedszkole publicz-

ne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek oraz 9 przedszkoli niepublicz-

nych prowadzonych przez inne podmioty. W szkołach podstawowych funkcjonowało 

6 oddziałów przedszkolnych. Opieką przedszkolną we wszystkich typach placówek 

wychowania przedszkolnego objętych było 2006 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Tabela 1. Liczba przedszkoli

rok szk. 2019/20 * rok szk. 2020/21 **

Ogółem, w tym: 19 21

miejskie 11 11

pozostałe 8 10

oddziały przedszkolne w SP 8 6

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty

Tabela 2. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

rok szk. 2019/20 * rok szk. 2020/21 **

Ogółem, w tym: 1959 2006

miejskie 1323 1303

pozostałe 484 587

oddziały przedszkolne w SP 152 116

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty

*- stan na 30.09.2019 r.

**- stan na 30.09.2020 r.

11.2 Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2020/21 w Dębicy funkcjonuje 10 szkół podstawowych prowa-

dzonych przez Gminę Miasta Dębica oraz 1 szkoła niepubliczna dotowana przez mia-

sto – Weldon School. Do wszystkich szkół podstawowych, według stanu na 30 wrze-

śnia 2020 r., uczęszczało 3927 uczniów.

EDUKACJA
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Tabela 3. Liczba szkół podstawowych

rok szk. 2019/20* rok szk. 2020/21**

Ogółem, w tym: 12 11

miejskie 10 10

pozostałe 2* 1

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty

* - z dniem 1 stycznia 2020 r. jedna szkoła niepubliczna dotowana jest przez inną JST.

Tabela 4. Liczba uczniów w szkołach podstawowych

rok szk. 2019/20* rok szk. 2020/21**

Ogółem, w tym: 4008 3927

miejskie 3862 3873

pozostałe 146 54

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty

*- stan na 30.09.2019 r.

**- stan na 30.09.2020 r.

11.3 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szk. 2019/20

Uczniowie dębickich szkół podstawowych zdobyli łącznie w konkursach przed-

miotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 32 tytuły laure-

ata i 42 tytuły finalisty. Dębickie szkoły podstawowe tradycyjnie znalazły się w czołów-

ce szkół na Podkarpaciu.

Tabela 5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

szkoła laureaci finaliści

SP2 1 3

SP3 2 0

SP 4 0 1

SP5 14 8

SP 6 3 3

SP8 0 1
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SP9 4 7

SP10 2 1

SP11 5 15

SP12 1 3

razem 32 42

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty

11.4 Integracja
Szczególną opieką objęci są uczniowie i dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształ-

cenia specjalnego. Miasto Dębica zapewnia im naukę i opiekę w oddziałach integra-

cyjnych w szkołach (SP nr 5 i SP nr 11) i przedszkolach (PM nr 2 i Przedszkole Zgro-

madzenia Sióstr Służebniczek). Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczęszczają również do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach i przed-

szkolach realizując kształcenie w ramach edukacji włączającej.

Tabela 6. Liczba oddziałów integracyjnych

rok szk. 2018/19 * rok szk. 2019/20 **

Przedszkola, w tym: 9 13

miejskie 4 4

pozostałe 5 9

szkoły podstawowe 25 27

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty

Tabela 7. Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

rok szk. 2018/19* rok szk. 2019/20**

Przedszkola, w tym: 34 96

miejskie 18 23

pozostałe 16 73

szkoły podstawowe 132 144

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty
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*- stan na 30.09.2019 r.

**- stan na 30.09.2020 r.

11.5 Zatrudnienie w placówkach oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Miasta Dębica.

Tabela 8. Liczba etatów pedagogicznych w placówkach miejskich (szkołach podstawowych i przedszkolach).

rok szk. 2019/20 * rok szk. 2020/21 **

Ogółem, w tym: 618,2 612,4

przedszkola 121,9 128

szkoły 496,3 484,4

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty

11.6 Żłobek miejski
W Dębicy funkcjonuje żłobek miejski z dwoma filiami, zapewniający opiekę dla 

171 dzieci w wieku do lat 3. W 2020 r. z wykorzystaniem dotacji z programu MALUCH+ 

powstały 3 nowe oddziały dla kolejnych 75 dzieci. Łącznie żłobek posiada 11 oddziałów 

w trzech lokalizacjach. Oprócz żłobka miejskiego w Dębicy funkcjonuje 5 żłobków pry-

watnych: Kolorowy Żłobek, Żłobek „Maluszkowo”, Żłobek „Misie Tulisie”, Żłobek „Pała-

cyk Malucha”, Żłobek „Bajkowa Akademia Bobasa”, zapewniających miejsce dla 140 

dzieci.

11.7 Projekty, programy, przedsięwzięcia

Tabela 9. Projekty, programy i przedsięwzięcia realizowane przez dębickie placówki oświatowe

Lp. Nazwa zadania Placówki Wartość zadania 
(zł)

1
Kontynuacja i zakończenie projektu edukacyj-

nego „Kompleksowa oferta kształcenia ogólne-
go szkół podstawowych w Dębicy”

SP 2, SP 8, SP 12 1 112 231,76 

2 Program rządowy Maluch 2020 (bieżące funk-
cjonowanie) Żłobek miejski 187 920,00

3 Szkolny Klub Sportowy – aktywizujące zajęcia 
sportowe

wszystkie szkoły podsta-
wowe 53 200,00

4 Projekt Zdalna Szkoła – zakup komputerów do 
zdalnego nauczania

SP 2, SP 3, SP 4, SP 6,SP 
8, SP 9, SP 10, SP 11, SP 12 100 000,00

5 Projekt Zdalna Szkoła Plus – zakup kompute-
rów do zdalnego nauczania

SP 2, SP 3, SP 4, SP 5,SP 
6,SP 8, SP 9, SP 10, SP 11, 

SP 12
115 000,00

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty



RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 107

EDUKACJA XI

Tabela 10 Zadania publiczne w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz 
w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zlecone organiza-

cjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.

Lp. Nazwa zadania

Liczba 
zadań 
wybra-
nych do 
realizacji

Kwota przyzna-
nych dotacji na 

2020 r. (w zł)

Liczba 
zadań 
zreali-
zowa-
nych

Kwota roz-
liczonych 

dotacji 
ogółem w 
2020 r. (w 

zł)

1 Prowadzenie centrum systemowego roz-
woju dzieci i młodzieży 1 120 000 1 117 120

2
Organizowanie zajęć, przeglądów, kon-
kursów i innych alternatywnych form 

edukacji
2 5 000 2 5 000

3

Podejmowanie działań mających na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych wśród 
dziecii młodzieży szkolnej oraz rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień

2 7 000 1 3 000

4 Aktywizacja seniorów – słuchaczy Dębic-
kiego UTW. 1 5 000 1 5 000

5
Organizowanie konkursów, szkoleń, wy-
staw festiwali popularyzujących wiedzę i 

postawy ekologiczne
1 7 000 1 7 000

6 Ogółem 7 144 000 6 137 120,00

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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12.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze 
ochrony zdrowia realizowanych w 2020 r., w tym realizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dębicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie poszerza swoją 

działalność, podejmuje nowe inicjatywy poszukując skutecznych sposobów rozwiązy-

wania problemów społecznych, prowadzi niestandardowe działania. Pozyskuje rów-

nież środki zewnętrzne na projekty, które pozwalają na włączenie nowych, dodatko-

wych form wsparcia.

W ubiegłym roku realizował:

Projekt socjalny „Postaw na zdrowie”
Projekt socjalny skierowany był do rodzin (rodziców i dzieci) z problemami opie-

kuńczo - wychowawczymi, które w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy 

objęte były wsparciem asystenta rodziny lub pracownika socjalnego prowadzącego 

pogłębioną pracę socjalną z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi. Celem projektu było zorganizowanie warsztatów „Postaw na zdro-

wie” dla 10 rodzin objętych wsparciem przez pracowników tut. Ośrodka. Rezultatami 

udziału w projekcie było:

 ∙ wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia,

 ∙ wyłonienie się grup samopomocowych,

 ∙ wzrost świadomości na temat aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 ∙ budowanie więzów rodzinnych,

 ∙ budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 ∙ wzrost wiedzy uczestników na temat korzyści wynikających z prowadzenia 

zdrowego stylu życia i zwiększania aktywności fizycznej w codziennym życiu. 

Projekt „Wspierajmy razem”
Od czerwca 2019 r. do grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w  Dębicy realizował projekt „Wspierajmy razem”, który współfinansowany był ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.

00-IP.01-18-031/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-

kiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwięk-

szenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Celem projektu pt. „Wspierajmy razem” było zwiększenie dostępu do usług spo-

łecznych i zdrowotnych oraz poprawa codziennego funkcjonowania 45 osób niepeł-

nosprawnych lub niesamodzielnych w wieku powyżej 18 roku życia, które ze względu 

na zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związ-

ku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego. Osoby te zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

teren miasta Dębica. 

ZDROWIE
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Projekt ten objął 15 osób niepełnosprawnych usługami asystenckimi i 30 osób 

niesamodzielnych sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi. Usługi te miały poprawić ja-

kość życia osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych, a także usprawnić ich co-

dzienne funkcjonowanie. Wartość projektu 1 992 600,00 zł w tym 1 891 100,00 zł kwota 

dofinansowania oraz 101 500,00 zł wkład własny. 

W 2020 roku usługi asystenckie były świadczone 5 dni w tygodniu (średnio 20 

godz. w tygodniu łącznie 80 godzin w miesiącu) z gotowością asystentów do świadcze-

nia usługi do 7 dni w tygodniu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze były świadczone nieprze-

rwalnie, 7 dni w tygodniu (średnio 15 godz. w tygodniu łącznie 60 godzin w miesiącu). 

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe (dwa razy w 2020 roku) 

na zakup leków, środków higienicznych, itp.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
Zakresem swojego działania obejmuje obszar powiatu dębickiego i  świadczy 

usługi na rzecz jego mieszkańców. Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie korzystać 

z jej usług, przez co możliwa jest ich szybka aktywizacja zawodowa i społeczna oraz 

przyśpieszenie procesu rehabilitacji i ograniczenia skutków niepełnosprawności. Wy-

pożyczalnia funkcjonuje od 2008 r., w którym została utworzona na podstawie umowy 

o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepeł-

nosprawności” z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 

czerwcu, wrześniu i grudniu2020 roku dokonano zakupu nowego sprzętu rehabilita-

cyjnego, niezbędnego dla osób niepełnosprawnych korzystających z usług wypoży-

czalni. W minionym roku udzielono bezpośrednio lub telefonicznie około 375 porad 

osobom, które chciały skorzystać z usług Wypożyczalni. W ok. 125 przypadkach infor-

macja ta dotyczyła dzieci i młodzieży. Wpłynęło 626 wniosków o  użyczenie sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, w tym: (30 dla dzieci i młodzieży oraz 596 

dla dorosłych), w tym: 318 dla osób z Miasta Dębica,308 dla osób z Powiatu Dębickiego.

Wszystkie wnioski zakończyły się zawarciem umowy użyczenia. Ponadto w 2020 

r. podpisano z osobami niepełnosprawnymi: 478 aneksów do umów użyczenia, 193 

rozwiązania umów użyczenia. Na życzenie klientów wypożyczany sprzęt był dowożony 

bezpłatnie do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych: 660 km na terenie Mia-

sta Dębica, 2 077 km na terenie Powiatu Dębickiego.

W 2020 r. wypożyczono 1 033 szt. sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomoc-

niczych. Osoby niepełnosprawne, którym został udostępniony bezpłatnie sprzęt reha-

bilitacyjny urządzenia pomocnicze będą mogły szybciej powrócić do aktywności za-

wodowej i społecznej. Różnorodność kupowanego sprzętu uwzględniana jest według 

zapotrzebowania osób zainteresowanych. Wypożyczający poprzez skuteczną rehabili-

tację właściwie dobranym i dopasowanym sprzętem mają szansę na zminimalizowa-

nie skutków niepełnosprawności.
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Wykorzystane środki na realizację zadania wyniosły ogółem: 200  000,00 zł, 

w tym: ze środków własnych Gminy Miasta Dębica: 100000,00 zł, ze środków pozyska-

nych z Powiatu Dębickiego: 100000,00 zł.

Program „Wspieraj seniora”
W okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 roku w Miejskim Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Dębicy ruszył program „Wspieraj seniora” w ramach Solidarnościo-

wego Korpusu Wsparcia Seniorów. W ramach jego funkcjonowania powstała infolinia 

dla Seniorów. Program był skierowany dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecy-

dowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii 

z powodu COVID-19. 

Zakupy czy usługi realizowane były poprzez pracowników ośrodka (pracowni-

ków socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Usługa 

mogła być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale 

było to uzależnione od organizacji działań przez MOPS i potrzeb osoby starszej w wie-

ku 70 lat i więcej.

Wsparcie dla seniorów zaoferowała młodzież z Parafii Miłosierdzia Bożego w Dę-

bicy. 18 wolontariuszy w dwu osobowych zespołach zostało przydzielonych do senio-

rów udzielając im wsparcia w robieniu zakupów oraz dostarczaniu ciepłego posiłku. 

Koszt całkowity realizacji programu „Wspieraj Seniora” wyniósł 64 751,27 zł.

Tabela 1. Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu „Wspieraj Seniora”

Ogólna liczba 
zgłoszeń zare-
jestrowanych 
przez MOPS 

w Dębicy

Liczba zare-
jestrowanych 
zgłoszeń osób 
w wieku 70 lat 

i więcej

Liczba zare-
jestrowanych 
zgłoszeń osób 

w wieku poniżej 
70 lat

Ogólna liczba 
osób faktycz-
nie objętych 
wsparciem

Liczba osób 
faktycznie 
objętych 

wsparciem 
w wieku 70 
lat i więcej

Liczba osób 
faktycznie 
objętych 

wsparciemw 
wieku poni-

żej 70 lat

221 213 8 121 114 7

Źródło: Opracowanie własne MOPS w Dębicy

Działania MOPS podejmowane w czasie pandemii
Pracownicy MOPS w okresie pandemii odwiedzali swoich podopiecznych, za-

opatrywali ich w potrzebne artykuły i lekarstwa, opłacali rachunki. Reagowali także 

na telefony od dębickich Seniorów, którzy z powodu wieku i obawy o własne zdrowie 

i bezpieczeństwo nie wychodzili z domów. Osobom najbardziej potrzebującym do-

wozili żywność z Podkarpackiego Banku Żywności, a w okresie Świąt Wielkanocnych 

MOPS wraz z Urzędem Miejskim przygotował paczki świąteczne oraz stroiki, które pra-

cownicy Dziennego Domu „Senior+” oraz Domu Dziennego Pobytu „Dom Seniora” 

dowieźli do mieszkań podopiecznych. 

Od marca do kwietnia 2020 r. pracownicy socjalni, asystenci rodzin oraz kie-

rownicy i  pracownicy: Dziennego Domu „Senior+”, Domu Dziennego Pobytu „Dom 
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Seniora” i placówek wsparcia dziennego przy wsparciu wolontariuszy rozpoczęli szycie 

maseczek ochronnych.

Łącznie MOPS wykonał ok. 5000 maseczek. Łącznie wszystkie dębickie instytu-

cje wykonały ponad 20 000 maseczek, które trafiły mieszkańców miasta, funkcjona-

riuszy Policji, pracowników dębickiego szpitala oraz pracowników miejskich jednostek 

organizacyjnych. Maseczki rozdawano także osobom bezdomnym, przebywającym na 

terenie miasta.

Środki ochrony osobistej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy otrzymał pomoc w postaci środ-

ków ochrony osobistej w ramach walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w ramach 

projektu pozakonkursowego, realizowanego przez ROPS Rzeszów pn. „Koordynacja 

sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2020”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020.

12.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przy realizacji zadań z za-
kresu profilaktyki zdrowotnej
Schroniska dla osób bezdomnych prowadzone przez Koło Dębickie Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta w Dębicy

MOPS poza świadczeniami finansowymi, udziela pomocy w formie schronienia 

dla osób bezdomnych. Osoby te kierowane były do Schroniska dla Bezdomnych Męż-

czyzn przy ul. Słonecznej 1 oraz Schroniska dla Bezdomnych Kobiet oraz Schroniska 

dla Mężczyzn przy ul. św. Brata Alberta 2 w Dębicy, prowadzonych przez Towarzystwo 

Pomocy im. św. Brata Alberta w Dębicy. W 2020 r. opłatę na pobyt w schroniskach do-

konano za 65 bezdomnych na kwotę 487 014 zł. 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w minionym roku było wyko-

nawcą specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym z autyzmem z terenu miasta Dębicy. Zostało wybrane w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania dziecka w formie indy-

widualnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów. W minionym 

roku wykonano 13 044 godzin na rzecz 55 dzieci. 

12.3 Profilaktyka uzależnień
Zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeź-

wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2277 z późn. zm.) 

zadania własne gminy w zakresie określonym ustawą powinny być realizowane w ra-

mach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
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uchwalanych corocznie przez rady gmin. W ten sam sposób realizowane są również 

zadania wynikające z Ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2050).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Miasta Dębicy na 2021 rok został przyjęty do realizacji uchwałą NR XXXI/244/2020 Rady 

Miejskiej w Dębicy z dnia 25 listopada 2020 r., a Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2021-2023 uchwałą nr XXXI/245/2020 Rady Miej-

skiej w Dębicy z dnia 25 listopada 2020 r. Za koordynowanie realizacji programów od-

powiada Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy we współdziała-

niu z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela 2. Zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zlecone w trybie konkursów ofert w 2020 r.

Lp. Nazwa zadania
Ilość

adresa-
tów

Liczba 
zawar-

tych 
umów

Kwota 
przezna-
czona na 
realizację 
zadania 
w (PLN)

Kwota roz-
liczonych 

umów

Otwarte konkursy ofert – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 
zapewniających pomoc psychologiczną, socjo-
terapeutyczną i opiekuńczą dla dzieci z rodzin 

z problemem uzależnień

100 2 235 000 234 000

Ogółem: 100 2 235 000 234 000

Konkursy ofert – na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym

1
Prowadzenie działań terapeutycznych i tera-

peutyczno-edukacyjnych wspierających utrzy-
manie abstynencji

461 2 68 000 66 000

2

Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyj-
nych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczą-

cych ryzyka szkód wynikających ze spożywania 
alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół 

podstawowych nr 10 i 12.

30 1 26 000 26 000

3
Realizacja programów profilaktycznych z ob-
szaru profilaktyki uniwersalnej w środowisku 

harcerskim wśród dzieci i młodzieży
200 1 10 000 7 660,85

4

Świadczenie usług terapeutycznych dla grup 
uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem 
terapii indywidualnej obejmującej także osoby 

współuzależnione.

68 1 15 000 15 000

5

Zorganizowanie wypoczynku zimowego 
o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym 

dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym 
otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu 

oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem 
społecznym –„AKCJA ZIMA 2020”

325 6 45 000 45 000
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6

Zorganizowanie wypoczynku letniego o cha-
rakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla 
dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym 

otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu 
oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem 

społecznym –„AKCJA LATO 2020”

1325 6 142 000 142 000

7

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży wykazującej zaintere-

sowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach 
sportu, połączonych z działaniami informa-
cyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki 

uzależnień.

1211 6 120 000 106 495,85

8

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sporto-
wo-wychowawczych z programem z zakresu 

profilaktyki narkomanii dla uczniów dębickich 
szkół

508 8 60 000 42 685,00

9 Ogółem 4128 31 486 000 450 841,70

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 3. Pozostałe zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w 2020 roku

Lp. Nazwa zadania Ilość uczestników
Kwota przezna-

czona na realizację 
zadania w (PLN)

1 Zorganizowanie kampanii pn. „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł” 1000 2 952

2 Zorganizowanie kampanii pn. „Przeciw pijanym 
kierowcom” 700 2 952

3
Rozmowy interwencyjno-motywujące z oso-
bami dotkniętymi problemem alkoholowym 

ogółem, w tym:
36 ------------

4 - skierowano do sądu na przymusowe leczenie 
odwykowe 4 1 467,28

5 - umorzono postępowanie 3 -----------

6 Ogółem 1736 7 371,28

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

W wyniku działań realizowanych w ramach procedury „Niebieska Karta” i po-

głębionej pracy socjalnej kierowano wnioski o osobach nadużywających alkoholu do 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i do Prokuratury Rejono-

wej w Dębicy. W 2020 r. pracownicy socjalni wystąpili do Miejskiej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych z 2 wnioskami o skierowanie na przymusowe le-

czenie odwykowe, natomiast 4 wnioski zostały skierowane do Prokuratury Rejonowej 

w Dębicy.
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13.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze 
„pomoc społeczna” realizowanych w 2020 r., w tym realizowane przez MOPS

Tabela 1. Programy w obszarze „pomoc społeczna” realizowane przez MOPS w 2020 roku

Nazwa zadania Wyszczególnienie wydatków Plan na2020 
r.

Wykona-
nie 2020 r.

Wskaźnik 
%

Program „Wspierajmy 
razem”

Świadczenie usług asystenta osoby 
niepełnosprawnej oraz sąsiedzkich 

usług opiekuńczych
1 260 400 1 260 400 100,00

Program „Aktywna 
rodzina”

Program wsparcia rodzin, zajęcia 
opiekuńcze, zajęcia kształtujące 

kompetencje kluczowe, zajęcia spe-
cjalistyczne w placówkach wsparcia 
dziennego przy ul. Matejki, Sienkie-

wicza, Kraszewskiego

0 0 0

Program „Prace społecz-
nie użyteczne”

Wynagrodzenie w formie zasiłku 
dla uczestników prac społecznie 

użytecznych
11 220 10 485,60 93,45

Program „Senior+” Bieżące funkcjonowanie Domu 
Dziennego „Senior+” 147 600 147 600 100,00

Program „Reorganiza-
cja Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
w Dębicy”

Realizacja pracy socjalnej i usług so-
cjalnych, monitoring realizacji pracy 

socjalnej i usług socjalnych
0 0 0

Program „Asystent 
rodziny” Wsparcie asystentów rodzin 5 100 5 100,00 100,00

Program „Opieka 75+”
Usługi opiekuńcze oraz specjali-

styczne usługi opiekuńcze dla osób 
w wieku 75 lat i więcej

44 079,50 42 785,75 97,06

Program „Usługi opie-
kuńcze dla osób niepeł-

nosprawnych”

Usługi opiekuńcze oraz specjali-
styczne usługi opiekuńcze dla osób 

do 75 r. ż.
20 700 16 065,50 77,61

Źródło: Opracowanie własne MOPS w Dębicy

Program „Opieka 75+”
Realizowany był od stycznia 2020 r. był adresowany do gmin: miejskich, wiej-

skich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze 

samodzielnie. Strategicznym celem programu była poprawa dostępności do usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat 

i więcej. Gminy, które przystąpiły do realizacji programu uzyskały finansowe wspar-

cie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla 

osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Z tej 

formy pomocy w  minionym roku skorzystało 39 osób, kwota dofinansowania którą 

otrzymał MOPS w Dębicy wyniosła 18 869,50 zł.

POMOC SPOŁECZNA
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Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020”
Program realizowany był w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. Program miał na celu zwiększenie dostępności do usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnospraw-

nych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci 

do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. 

Dla gmin przewidywał dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na 

organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co 

umożliwiło gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych. W ramach tego progra-

mu w 2020 roku 8 osób skorzystało z usług opiekuńczych, a Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dębicy otrzymał kwotę 13 377,00 zł dofinansowania.

Projekt „Sprawny Senior IV”
W 2020 roku w Dziennym Domu „Senior+” realizowany był projekt pn. „Sprawny 

Senior IV” współfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego w ramach Pro-

gramu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020 r. - Moduł II - zapewnie-

nie funkcjonowania już istniejących placówek. Całkowity koszt projektu – 370 100,00 zł. 

Kwota dofinansowania – 147 600,00 zł. 

W rezultacie zrealizowanego działania w roku 2020 dostępnych było 41 miejsc 

opieki w Dziennym Domu „Senior+”, a wsparciem objęto 42 seniorów w następują-

cych obszarach aktywności: aktywność rekreacyjna, leczniczo – rehabilitacyjna, rodzin-

na, aktywność kulturalna, psycho-społeczna, taneczna, edukacyjna, kulinarna, ręko-

dzielnicza, krawiecka, cyfrowa.

Ponadto dzięki programowi, uczestnicy mieli możliwość zdobycia nowych 

kompetencji, rozszerzenia swoich zainteresowań, zagospodarowali swój czas wolny 

poprzez udział w spersonalizowanych i specjalnie dla nich dedykowanych działaniach. 

W roku 2020, z uwagi na brak środków finansowych, w ramach bieżącej działalności 

Działu Ośrodków Wsparcia Dziennego nie realizowano projektów socjalnych. 

13.1.1 Pomoc środowiskowa i organizacja społeczności lokalnej realizowana 
przez MOPS

W minionym roku MOPS w Dębicy objął pomocą ponad 23 000 osób (ok. 52% 

ogółu mieszkańców Dębicy). Z uwagi na fakt, że współczesny OPS działa nie tylko 

w obszarze pomocy społecznej, na ogólną liczbę klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dębicy składają się osoby i rodziny uzyskujące wsparcie przede wszyst-

kim z tytułu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, funduszu 

alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pomocy materialnej 

dla uczniów, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, Karta 

Dużej Rodziny, Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus, Dębicka oraz Ogólnopolska Karta Se-

niora. 



118 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

POMOC SPOŁECZNAXIII

Głównym celem pomocy społecznej jest wsparcie w przezwyciężaniu trudnych 

sytuacji życiowych i doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, 

a także ich integracja ze środowiskiem. 

Tabela 2. Powody korzystania z systemu pomocy społecznej w 2020 roku

Powód korzystania z pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo 570 1 121

Bezdomność 71 71

Potrzeba ochrony macierzyństwa 73 347

Bezrobocie 397 923

Niepełnosprawność 436 766

Długotrwała lub ciężka choroba 626 1 104

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 
w tym: 160 597

rodziny niepełne 113 360

rodziny wielodzietne 47 252

Alkoholizm 11 16

Narkomania 0 0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego 4 4

Przemoc w rodzinie 1 3

Zdarzenie losowe 4 4

Źródło: Sprawozdania MOPS w Dębicy*

(Powyżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych grupach. Wy-
mienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznana była pomoc, mogły współwystępować ze sobą i z tego 

względu liczby osób i rodzin nie sumuje się).

Analiza danych za rok 2020 odnośnie dysfunkcji osób korzystających z pomocy 

społecznej wyznacza priorytety w pracy z poszczególnymi kategoriami osób: długo-

trwale lub ciężko chorymi, niepełnosprawnymi, bezrobotnymi. Podobnie jak w latach 

ubiegłych trudnością życiową klientów pomocy społecznej było ubóstwo.

Poza wyżej wymienionymi problemami istnieje szereg innych zdiagnozowa-

nych dysfunkcji, które występują w mniejszym natężeniu, jednak mają istotny wpływ 
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na życie społeczne. Należą do nich bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-

czych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezdomność czy przemoc domowa.

13.1.2 Udzielone świadczenia, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzi-
ny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych, piecza zastępcza

Tabela 3. Placówki wsparcia dziennego w 2020 roku

Lp. Typ placówek Liczba pla-
cówek

Liczba 
miejsc

Liczba osób, któ-
re skorzystały 

z placówki

1 Opiekuńcze 5 190 202

2 Pracy podwórkowej 4 60 60

3 Ogółem 9 250 262

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 4. Udzielone świadczenia w 2020 roku 

Wyszczególnienie Liczba osób Kwota

Zasiłki stałe 210 1 191 876 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 195 103 559 zł

Zasiłki okresowe 451 1 111 383 zł

Zasiłki celowe i celowe specjalne, 
w tym: 648 442 000 zł

Zasiłki celowe w ramach programu 
„Posiłek w szkole i w domu” 780 436 314 zł

Usługi opiekuńcze w miejscu za-
mieszkania 100 548 818 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 123 1 144 674 zł

(Dożywianie) Posiłki w ramach pro-
gramu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”
381 120 586 zł

Opłata za pobyt w Domach Pomocy 
Społecznej 92 2 143 999 zł

Opłata za pobyt osób bezdomnych 
w schroniskach 65 492 810 zł

Stypendia szkolne 172 213 077 zł

Zasiłki szkolne 10 5 680 zł

Dodatki mieszkaniowe 445 gospodarstw domowych 852 018,38 zł
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Dodatki energetyczne 52 gospodarstw domowych 5 444 zł

Wynagrodzenie dla opiekuna praw-
nego 24 63 763 zł

Źródło: Opracowanie własne MOPS w Dębicy

Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest dla rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 

dla młodzieży realizowane było w minionym roku przez psychoterapeutę, psychiatrę 

oraz doradcę zawodowego. Obejmowało ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, 

ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia. Z tej formy pomocy 

w minionym roku skorzystały 34 rodziny (tj. 78 osób w tych rodzinach). 

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 

Rodzinom przeżywającym różnorodne trudności w wypełnianiu funkcji opie-

kuńczo-wychowawczej udzielone jest wsparcie w postaci usługi asystenta rodziny. Po-

nadto rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne z zaburzeniami psychicz-

nymi, w tym z autyzmem oferowana jest pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych.

W celu pomocy rodzinie, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo mogą 

korzystać z zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” funkcjonujących 

przy MOPS w Dębicy. W ubiegłym roku z zajęć prowadzonych w trzech placówkach 

„Zgrana Paka” skorzystało 109 wychowanków. 

Pogłębiona praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin, w szcze-

gólności stworzenia optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i poko-

nywaniu bieżących problemów, nabycia i doskonalenia umiejętności społecznych ro-

dziców i zwiększenia kompetencji rodzicielskich. Adresaci usługi to rodziny, w których 

dominującym problemem są trudności opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, gotowe 

do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji i współpracujące z pracownikiem socjalnym, 

posiadające zasoby pozwalające rozwiązać zidentyfikowane problemy przy wykorzy-

staniu posiadanych możliwości i zasobów, w szczególności zagrożone wykluczeniem 

społecznym oraz umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

W minionym roku pogłębioną pracą socjalną objęto 80 rodzin.

Usługa w zakresie asysty rodzinnej w 2020 r. była realizowana na terenie miasta 

Dębica przez 3 odpowiednio przygotowanych asystentów. Pracownicy realizujący za-

dania z zakresu asysty rodzinnej objęli wsparciem 37 rodzin. Zakres realizowanych w ra-

mach usługi zadań miał charakter kompleksowy, odpowiadający identyfikowanym po-

trzebom rodziny. Misją pracy asystenta jest towarzyszenie rodzinom w poszukiwaniu 
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rozwiązań i podejmowaniu działań zmierzających do przezwyciężania trudności i po-

prawy funkcjonowania systemu rodzinnego.

13.1.3 Klub Integracji Społecznej (KIS), Centrum Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej (KIS) jest elementem wewnętrznej struktury organi-

zacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Działalność KIS prowadzo-

na jest w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawę o pomocy społecz-

nej. Działania Klubu prowadzone są na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 

Dyrektora Ośrodka. Głównym celem KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia 

uczestnikom warsztatów bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomo-

cy w osobistym rozwoju.

Działania Klubu ukierunkowane są na edukację personalną, zawodową i społecz-

ną, ułatwiającą osiągnięcie samodzielności finansowej poprzez zatrudnienie. Uczest-

nicy  zajęć w trakcie trwania programu objęci są kompleksową opieką pracownika 

socjalnego, jak również mogą korzystać z porad: psychologa, doradcy zawodowego, 

terapeuty ds. uzależnień, prawnika.

W 2020 r. KIS przekazał do Powiatowego Urzędu Pracy listę z osobami wyty-

powanymi do prac społecznie użytecznych. Z informacji uzyskanych z PUP, do wy-

konywania prac społecznie użytecznych skierowano 11 osób. W ramach reintegracji 

zawodowej 7 uczestników KIS wykonywało prace społecznie użyteczne na terenie 

miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich, a 4 uczestniczki podjęły prace 

w ramach warsztatu usług opiekuńczych pod nadzorem MOPS w  Dębicy. Ponadto 

uczestnicy KIS odbywali comiesięczne zajęcia warsztatowe z psychologiem, doradcą 

zawodowym i pracownikiem socjalnym w ramach reintegracji społecznej. Uczestnicy 

przed rozpoczęciem prac zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz zasad 

bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia, w tym w czasie panującej epide-

mii. Uczestnicy wzięli udział w indywidualnych warsztatach z ekonomii społecznej zor-

ganizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Program prac społecznie 

użytecznych trwał od 15 czerwca do 30 listopada 2020 roku. 

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało powołane Uchwałą Nr 

XXIV/262/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21.06.2012 roku jako samorządowy zakład 

budżetowy. Decyzją Wojewody Podkarpackiego S-I.9420.5.8.2012.MW z dnia 16.11.2012 

roku otrzymało status od dnia 01.01.2013 roku na okres 5 lat. Wojewoda Podkarpacki 

decyzją S-I.9420.4.11.2017.KW z dnia 08.12.2017 roku przedłużył status Centrum od dnia 

02.01.2018 roku na okres kolejnych 5 lat.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało utworzone i działa w oparciu 

o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2020 poz. 176).

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pełni następujące funkcje:

 ∙ społeczno-wychowawcze rozumiane jako aktywność w sferze reintegracji 
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społecznej, resocjalizacji społecznej;

 ∙ terapeutyczne – rozumiane jako eliminowanie źródeł, objawów i skutków psy-

chologiczno-społecznych dysfunkcji, którymi dotknięci są uczestnicy;

 ∙ socjalne – rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków pracy (na-

rzędzia i wyposażenie – bezpieczne i higieniczne użytkowanie) oraz warunków 

ekonomicznych (zagwarantowanie świadczeń integracyjnych, posiłków, odzie-

ży ochronnej);

 ∙ ekonomiczne – rozumiane jako możliwość statutowego uzyskiwania dochodów 

z własnej działalności usługowej, handlowej lub produkcyjnej (usługi remonto-

wo porządkowe, usługi gospodarcze oraz usługi opiekuńcze)

Centrum, jako podmiot ekonomii społecznej Gminy Miasta Dębica, realizuje no-

woczesną politykę społeczną miasta Dębicy, która służy wprowadzaniu nowych roz-

wiązań profilaktycznych i naprawczych w kwestiach problemów społecznych, w tym 

również problemów alkoholowych dotyczących mieszkańców miasta Dębicy, jak rów-

nież służy budowaniu społecznego zaufania.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy prowadzi swoje działania, które zmie-

rzają do włączenia społecznego 24 osób - mieszkańców miasta Dębicy, w trzech warsz-

tatach zawodowych: warsztacie usług gospodarczych, warsztacie remontowo-porząd-

kowym oraz w warsztacie usług opiekuńczych. Osoby, które uczestniczą w zajęciach 

Centrum kształcą się w zakresie nabywania umiejętności pozwalających na pełnienie 

ról społecznych i osiągania pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym 

wykluczeniu społecznemu. Ponadto nabywają umiejętności zawodowych poprzez 

przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodo-

wych. Uczą się planować swoje życie, zaspakajać potrzeby własnym staraniem, zwłasz-

cza przez możliwość osiągania własnych dochodów z pracy oraz racjonalnie gospoda-

rować posiadanymi środkami pieniężnymi.

W 2020 roku Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, jako jedna z 30 lokalizacji 

w Polsce, na terenie których realizowany jest projekt: „Nowy model współpracy insty-

tucji zatrudnienia socjalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 

- 2020 (Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) na podstawie umowy z Minister-

stwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - X 2019 - XI 2020, kontynuowało działania 

związane z tym projektem.

W roku 2020 uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej 

w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy rozpoczęło 19 osób z 18 osób, które zakoń-

czyło realizację programu, 6 podjęło pracę zawodową na otwartym rynku pracy, co 

stanowi 33,33 % i świadczy o skuteczności realizowanego w Centrum Integracji Spo-

łecznej w Dębicy programu reintegracji zawodowej i społecznej.
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Ze względu na pandemię prowadzenie zajęć dla uczestników zostało zawieszo-

ne na okres trzech miesięcy (III – V 2020), co wpłynęło na sposób realizowanych zadań. 

Ponadto niektórzy kontrahenci również ograniczyli swoją działalność, w tym także za-

kres współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Dębicy.

Uwzględniając wprowadzone ograniczenia, od miesiąca czerwca 2020 roku 

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy powróciło do pracy w dostosowanej do rze-

czywistości formule, jak poniżej:

13.1.4 Praca socjalna, projekty socjalne, wspieranie działalności charytatyw-
nej
Praca socjalna

Praca socjalna należy do zadań własnych samorządu gminnego o charakterze 

obligatoryjnym i jest świadczeniem niepieniężnym. Jest świadczona osobom i rodzi-

nom bez względu na posiadany dochód i nie wymaga wydania decyzji przez organ 

pomocy społecznej. Praca socjalna jest działalnością mającą na celu pomoc osobom 

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społe-

czeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. W 2020 roku udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 

893 rodzinom (tj. 1 610 osobom w tych rodzinach). 

W ramach pracy socjalnej dokonuje się licznych działań mających na celu po-

prawę jakości życia osób i rodzin. Takim działaniem jest między innymi zawarcie kon-

traktu socjalnego, który jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, 

określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmo-

wanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub 

rodziny np. do podjęcia aktywności zawodowej poprzez zarejestrowanie się w urzędzie 

pracy.

Tabela 5. Liczba zawartych kontraktów socjalnych w 2020 roku

Praca socjalna prowadzona w oparciu o: Rok 2020

KONTRAKT SOCJALNY część A* 79

KONTRAKT SOCJALNY część B* 11

Źródło: Sprawozdania roczne MOPS w Dębicy

*Kontrakt socjalny część A dotyczy osób i rodzin, z którymi zawierany jest kontrakt w zakresie rozwiązywania trudnej 
sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny część B dotyczy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których 
mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 
r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zawierany w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy kontynuował dzia-

łania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podejmowane w oparciu 
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o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządze-

nie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieskiej Karty”. W 2020 r. działania związane z przeciw-

działaniem przemocy w rodzinie podejmowane były w ramach procedury „Niebieskiej 

Karty”. Wszystkie osoby i rodziny, u których wszczęto procedurę, stały się automatycz-

nie adresatami tych działań. Osobom, co do których istniało podejrzenie, że są do-

tknięte przemocą, udzielono wsparcia psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz 

socjalnego.

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzi-

nie do pracy w rodzinie dotkniętej przemocą powoływane były grupy robocze, które 

podejmowały działania zgodne z zadaniami określonymi w ustawie. W skład grup ro-

boczych wchodzili przedstawiciele MOPS, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi 

oraz specjaliści mogący udzielać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie. 

W roku 2020 działaniami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie objętych było 100 rodzin. Wszystkie te rodziny 

zostały objęte procedurą „Niebieskiej Karty”.

Tabela 6. Zadania publiczne w obszarze z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zlecone w trybie otwartych konkursów 

ofert w 2020 roku

Lp. Nazwa zadania Ilość
osób

Liczba za-
wartych 
umów

Kwota przezna-
czona na reali-
zację zadania 

w (PLN)

Kwota 
rozli-

czonych 
umów

1
Zorganizowanie pomocy żywnościo-
wej poprzez dostarczenie żywności 

dla dzieci i rodzin najuboższych
800 1 20 000 20 000

2 „Działania integracyjne, edukacyjne 
i kulturalne skierowane do seniorów” 50 2 6 000 3 040

3 Ogółem: 850 3 26 000 23 040

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

13.2 Pomoc instytucjonalna świadczona przez System Pomocy Społecznej
Ośrodki wsparcia dla seniorów

Ośrodki wsparcia mają za zadanie podtrzymywanie sprawności psychofizycz-

nej osób starszych dla umożliwienia im jak najdłuższego funkcjonowania w środowi-

sku rodzinnym, sąsiedzkim, w miejscu zamieszkania. Osoby starsze mogą zaspokoić 

potrzebę kontaktu i integracji społecznej, bez ostatecznego zerwania więzi z rodziną 

i środowiskiem lokalnym. W strukturach MOPS w Dębicy znajdują się dwa ośrodki 

wsparcia, które zapewniają pomoc środowiskową na rzecz osób starszych, niepełno-

sprawnych, samotnych: Dzienny Dom „Senior+” oraz Dom Dziennego Pobytu Senior+ 

pn. „Dom Seniora”.
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Dzienny Dom „Senior+”
Realizuje pomoc środowiskową na rzecz osób starszych (emerytów i rencistów) 

samotnych i nie tylko, również osób potrzebujących wsparcia. Zasady funkcjonowa-

nia domu określa regulamin. Do Dziennego Domu „Senior+” w 2020 roku uczęszczało 

42 osoby. 

Oferta dotycząca dziennego pobytu skierowana jest do osób częściowo lub cał-

kowicie wycofanych z aktywności, nie angażujących się w życie społeczności lokalnej. 

Dzienny Dom „Senior+” świadczy pomoc w zakresie:

 ∙ terapii zajęciowej (indywidualnej lub grupowej),

 ∙ działalności kulturalno-oświatowej,

 ∙ działalności sportowo-rekreacyjnej,

 ∙ działalności zdrowotnej,

 ∙ działalności edukacyjnej,

 ∙ zapewnia wyżywienie (obiad).

Dom Dziennego Pobytu „Senior+” pn. „Dom Seniora”
Realizuje pomoc środowiskową na rzecz osób starszych, samotnych, potrzebu-

jących wsparcia. Siedzibą DS jest budynek przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy. Zada-

niem DS w Dębicy jest:

 ∙ zaspokojenie uczestnikom potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalnych,

 ∙ stworzenie sprzyjających warunków dobrego współżycia osób korzystających z 

DS,

 ∙ pomoc we współdziałaniu DS z działami MOPS oraz z instytucjami i organiza-

cjami społecznymi w celu zaspokojenia potrzeb uczestników,

 ∙ fachowe poradnictwo i praca socjalna.

Dom Seniora zapewnia swoim uczestnikom:

 ∙ wyżywienie (kawa, herbata, obiady dla osób zakwalifikowanych do tej formy po-

mocy);

 ∙ rehabilitację ruchową – ćwiczenia na przyrządach (bieżnia, rower stacjonarny);

 ∙ korzystanie z komputera (podstawowe zasady obsługi komputera);

 ∙ imprezy okolicznościowe tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Kobiet, 

Dzień Matki, Spotkanie Opłatkowe, wspólne wyjścia na imprezy okolicznościo-

we organizowane w mieście;

 ∙ uroczyste obchody imienin, urodzin uczestników Domu Seniora;

 ∙ zabawy integracyjne wynikające z potrzeb uczestników (Zabawa Karnawałowa, 

Ostatki, Walentynki ,Tłusty Czwartek, Andrzejki);

 ∙ korzystanie z gier planszowych i edukacyjnych;

 ∙ organizowanie spotkań literackich z wybranymi przez uczestników autorami;

 ∙ spotkania ze znajomymi osobami np. psychologiem, lekarzem;

 ∙ wspólne oglądanie filmów o tematyce wybranej przez uczestników Domu 
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Seniora;

 ∙ korzystanie z bieżącej prasy oraz wypożyczanie książek z zaprzyjaźnionej biblio-

teki;

 ∙ poradnictwo (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, socjalno-bytowych  i 

zdrowotnych uczestników).

Udział w zajęciach jest dobrowolny. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towa-

rzyskie, terapeutyczne mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wyzwala-

ją one wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności. Dom Seniora w Dębicy 

spełnia bardzo ważną funkcję, gdyż kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych, 

aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, zapewnia terapię nie odrywając ich od własnego 

środowiska. 

W 2020 roku na 15 miejsc skorzystało 29 osób z pobytu w Domu Seniora. Po-

nadto dwa razy w tygodniu w godz. od 10:00–15:30 w Domu Seniora spotykało się 6 

brydżystów.

Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” dla dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje zadania w zakresie opie-

ki nad dzieckiem i rodziną. Funkcjonujące przy Ośrodku Placówki Wsparcia Dzienne-

go wykonują stałą pracę z dzieckiem i jego rodziną. Zatrudniona kadra służy pomo-

cą w nauce, organizuje czas wolny, kształtuje rozwój zainteresowań oraz organizuje 

zabawy i zajęcia sportowe. Do Placówek Wsparcia Dziennego trafiają głównie osoby  

z rodzin niewydolnych wychowawczo, tj. z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin 

wielodzietnych, rozbitych, których rodzice są klientami MOPS. 

Tabela 7. Organizacja pracy Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” w 2020 r.

Wyszczególnienie
PWD

„Zgrana Paka” ul. 
Matejki

PWD
„Zgrana paka” ul. Kra-

szewskiego

PWD
„Zgrana Paka” ul. Sien-

kiewicza

Ilość dni pracy w ty-
godniu 5 5 5

Ilość godzin pracy 
w tygodniu 30 30 30

Liczba miejsc 30 30 30

Korzystający według 
stanu w dniu 31 XII 30 28 28

Korzystających 
w roku sprawozdaw-

czym
40 35 34

Niepełnosprawni 
według stanu w dniu 

31 XII
0 1 1

Liczba Wolontariuszy 0 0 0

Źródło: Opracowanie własne Placówek Wsparcia Dziennego
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W okresie od 12 marca do końca czerwca 2020 r., a następnie od listopada do 

końca roku 2020 Placówki Wsparcia Dziennego zawiesiły prowadzenie zajęć stacjo-

narnych z uwagi na wybuch pandemii COVID-19. Wdrożenie szczególnych zasad pa-

nujących w trakcie pandemii zmusiło do pracy zdalnej za pomocą komunikatorów, 

dzięki którym były realizowane tematy tygodnia i pomoc w rozwiązywaniu zadań do-

mowych wychowanków. 

13.2.1 Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek wsparcia w tym dla osób 
bezdomnych.

Misją wpisaną w program działalności ŚDS i głównym celem Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Dębicy jest działanie na rzecz nabywania i podtrzymywania 

samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego uczestników, ich 

integracji ze środowiskiem, funkcjonowania w życiu społecznym oraz rehabilitacji spo-

łecznej. Do realizacji każdej z tych form przygotowane są odpowiednio wyposażone 

sale terapeutyczne. 

Dom jest ośrodkiem typu ABC czyli przeznaczonym dla osób przewlekle psy-

chicznie chorych (A), z niepełnosprawnością intelektualną (B), i osób wykazujących 

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C). W każdej grupie była podob-

na liczba uczestników, przy czym kilka osób z niepełnosprawnością intelektualną wy-

kazywało również objawy zaburzeń psychicznych. Na koniec 2020 r. do ŚDS uczęszcza-

ło 6 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach 

realizacji ministerialnego programu „Za życiem”.

W 2020 r. dotowanych z budżetu państwa było nadal 37 miejsc miesięcznie. 

Mimo pandemii i mimo faktu, że przez 3 miesiące prowadzono zdalną pracę z uczest-

nikami, w ciągu całego roku przyznano miejsca 42 osobom.

Wśród uczestników zajęć było 11 osób z Gminy Dębica i jedna osoba z Gminy 

Czarna – skierowanych na podstawie porozumień z tymi gminami.

Pomocne są też działające w ŚDS: Grupa Teatralna „Rubin”, Zespół Muzyczny 

„Słowiki”, Klub Turystyki Pieszej „Stonoga”, Klub Filmowy.

Codzienna działalność ŚDS w 2020 r. to: 

 ∙ trening funkcjonowania w codziennym życiu,

 ∙ trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

 ∙ trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

 ∙ pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych to indywidualne 

spotkania z lekarzem psychiatrą – w związku z trudną sytuacją pandemiczną 

kontakt był nawiązywany w formie teleporady według potrzeb uczestników. . 

ŚDS współpracował z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Szpitalem Psychiatrycz-

nym. Pomagaliśmy w kontakcie uczestników z lekarzami, w organizowaniu te-

leporad i transporcie na comiesięczne zastrzyki,
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 ∙ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – trening administracyjny odbywał się 

przy wykorzystaniu internetu

 ∙ terapia ruchowa

 ∙ poradnictwo psychologiczne – do dyspozycji uczestników, ich rodzin i terapeu-

tów był psycholog z teleporadami według zgłaszanych potrzeb,

 ∙ trening komunikacji alternatywnej 

 ∙ trening umiejętności społecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował dwie ważne imprezy integra-

cyjne. Ze względu na pandemię nie odbyły się Świętojańskie Śpiewania Środowisko-

wych Domów Samopomocy. W listopadzie zorganizowano XII Konkurs Fotograficzny 

Środowiskowych Domów Samopomocy. 

13.3 Świadczenia wynikające z polityki społecznej państwa i gminy
Dodatki mieszkaniowe

W 2020 r. przyjęto 727 wniosków o dodatek mieszkaniowy. Łączna liczba wy-

danych decyzji w 2020 r. wyniosła 732, w tym: przyznających – 701, odmownych – 23, 

inne – 8 (dotyczy m.in.: wstrzymania, wznowienia, uchylenia lub umorzenia decyzji). 

W 2020 roku z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 445 gospo-

darstw domowych. Ośrodek na pomoc w formie dofinansowania do czynszu wydał 

łącznie 852 018,58 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnio-

nej do pobierania należności za lokal mieszkalny, w którym mieszka wnioskodawca.

Tabela 8. Dodatki mieszkaniowe z podziałem na użytkowników mieszkań w 2020 roku

Wyszczególnienie
(użytkownicy mieszkań)

Liczba wypłaconych do-
datków mieszkaniowych

Kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych

Ogółem 4 137 852 019

z tego 
w zaso-

bie

gminnym 1 601 314 836

spółdzielczym 2 432 512 528

wspólnot mieszkaniowych 64 10 765

prywatnym 12 4 723

innym 28 9 167

Źródło: opracowanie własne MOPS w Dębicy

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej środków pieniężnych z tytułu dodatków 

mieszkaniowych przekazuje się dla spółdzielni mieszkaniowych, zasobów gminnych, 
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a także wspólnot mieszkaniowych.

Zryczałtowany dodatek energetyczny
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii 

elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano doda-

tek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach miesz-

kaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy po otrzy-

maniu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energe-

tycznego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku wypłacił 393 dodatków ener-

getycznych na kwotę 5  444,38 zł dla 52 gospodarstw domowych. Liczba wydanych 

decyzji administracyjnych w 2020 roku wyniosła 73. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielo-

dzietność, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2019/2020 rozpatrzono 282 wnioski. Na ich podstawie w okre-

sie od stycznia do czerwca 2020 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzy-

stało 238 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 rozpatrzono 179 wniosków. W okresie 

od września do grudnia 2020 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 

172 uczniów. 

Na wypłatę stypendiów szkolnych w 2020 r. przeznaczono kwotę 213 077,38 zł, 

w tym 42 615,48 zł ze środków własnych Miasta Dębica.

Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, tj. zdarzenia nagłego, 

nieprzewidywalnego, niezależnego od wnioskodawcy, które wywoła przynajmniej 

przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia. O zasiłek szkolny można ubie-

gać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego 

uzasadniającego przyznanie świadczenia. Zasiłek szkolny może być przyznany w for-

mie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem eduka-

cyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy 

w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

W 2020 r. do MOPS w Dębicy wpłynęło 10 wniosków o przyznanie zasiłku szkol-

nego dla 10 uczniów. Na wypłatę zasiłków szkolnych w 2020 r. przeznaczono kwotę 
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5680,00 zł, w tym 1 136,00 zł ze środków własnych Miasta Dębica. 

Karta Dużej Rodziny - program wspierania rodzin wielodzietnych 
W 2020 r. MOPS w Dębicy kontynuował realizację zadań wynikających z ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2020 r. wnioski o wydanie Karty Du-

żej Rodziny złożyło łącznie 333 nowych rodzin. Liczba osób, którym wydano KDR wy-

niosła 774, z tego liczba rodziców małżonków wyniosła 474 a liczba dzieci 300. Wydano 

728 kart tradycyjnych oraz 389 kart elektronicznych.

Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus
Program realizowany na rzecz rodzin wielodzietnych z terenu miasta Dębica. 

Karta uprawnia do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych 

przez przedsiębiorców. Partnerami Dębickiej Karty Rodziny Trzy Plus są m.in. jednostki 

i spółki miejskie oraz firmy z terenu Dębicy. Posiadacze takiej karty mogą korzystać 

m.in. z ulg przy zakupie biletów miesięcznych w MKS, zniżek przy korzystaniu z obiek-

tów MOSiR oraz podczas zakupów w dębickich firmach. Karty przyznawane są na pod-

stawie wniosku. Karta wydawana jest rodzinom, bez względu na dochód, mającym na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przy-

padku, gdy dziecko uczy się/studiuje w systemie stacjonarnym, lub bez ograniczenia 

wieku, w  przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-

nosprawności; zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Dębica, 

rozliczającą się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasta Dębica. 

Tabela 9. Zestawienie wydanych kart w 2020 roku

Wyszczególnienie
Rok 2020

Ilość kart Ilość rodzin

Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus 308 108

 Źródło: Opracowanie własne MOPS w Dębicy

Dębicka Karta Seniora
Celem programu Dębicka Karta Seniora jest aktywizacja społeczna seniorów 

poprzez ułatwienie im dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 

świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Dębica, jak również stworzenie 

możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub usług oferowanych 

przez inne podmioty, które zgłoszą deklarację przystąpienia do programu.

Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane 

podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi, 

z którymi zostanie podpisane porozumienie. Koordynatorem Programu Dębicka Kar-

ta Seniora z której mogą korzystać osoby, które ukończyły 65 rok życia i zamieszkują 
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na terenie miasta Dębica jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Przyjmo-

waniem wniosków oraz wydawaniem kart zajmuje się “Dom Seniora” znajdujący się 

przy ulicy Rzeszowskiej 15 w Dębicy. Liczba wydanych Dębickich Kart Seniora w 2020 

roku wyniosła 179.

Ogólnopolska Karta Seniorów
Od 2018 roku dębiccy seniorzy podpisali Porozumienie o Partnerstwie w ramach 

Programu Miasto Przyjazne Seniorom, pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Stowarzy-

szeniem „Manko” z Krakowa dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora. Ogólnopolską 

Kartę Seniora może otrzymać każdy, kto osiągnął 60 rok życia i wypełni kwestionariusz 

w Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej 15 lub pobierze ze strony www.glossenior.pl. 

Wyrobienie OKS jest bezpłatne, bezterminowe i wymaga podania niezbędnych da-

nych osobowych. Dzięki karcie seniorzy mogą korzystać na atrakcyjnych warunkach 

z usług firm prozdrowotnych. W minionym roku zostało wydanych 135 kart.

13.3.1 Świadczenia rodzinne w 2020 roku i świadczenia opieki zdrowotnej fi-
nansowane ze środków publicznych

MOPS realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opieku-

nów, rządowego programu „Dobry start”, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia 

się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nie-

uleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu –Program „Za Życiem”, świadczeń z funduszu alimenta-

cyjnego, Kartę Dużej Rodziny jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 ∙ zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

 ∙ świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i 

specjalny zasiłek opiekuńczy,

 ∙ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 ∙ świadczenie rodzicielskie,

 ∙ świadczenie „Dobry start”,

 ∙ jednorazowe świadczenie „Za Życiem”.

Tabela 10. Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku przedstawiała 
się następująco:

Rodzaj świadczenia Liczba uprawnionych osób

Zasiłek rodzinny z dodatkami 2 396

Zasiłek rodzinny 1 760

urodzenia dziecka 108

http://www.glossenior.pl/
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opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 54

samotnego wychowywania dziecka 82

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 323

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 112

rozpoczęcia roku szkolnego 1 184

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 29

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 277

Zasiłek pielęgnacyjny 1 286

Świadczenie pielęgnacyjne 249

Specjalny zasiłek opiekuńczy 46

Zasiłek dla opiekuna 28

Świadczenie rodzicielskie 112

Świadczenie „Dobry start” 4 893

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 3

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 275

Świadczenie wychowawcze 7 803

Źródło: Opracowanie własne MOPS w Dębicy

Tabela 11. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wycho-
wawcze (500+) w 2020 roku

Rodzaj świadczenia Wypłacona kwota

Zasiłek rodzinny 2 459 110,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego 1 175 056,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 277 000,00 zł

Urodzenie dziecka 108 000,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny 2 897 612,71 zł



RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 133

POMOC SPOŁECZNA XIII

Świadczenie pielęgnacyjne 3 767 746,10 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 267 194,80 zł

Zasiłek dla opiekuna wraz z kosztami obsługi 183 928,57 zł

Świadczenie rodzicielskie 1 119 029,20 zł

Świadczenie „Dobry start” wraz z kosztami obsługi 1 515 469,00 zł

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 12 000,00 zł

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi 1 239 482,61 zł

Świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi 44 451 468,84 zł

Źródło: Opracowanie własne MOPS w Dębicy

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
W 2020 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wy-

dano 76 decyzji administracyjnych. Ze świadczeń mogły skorzystać:

 ∙ osoby nieubezpieczone, 

 ∙ osoby posiadające obywatelstwo polskie, 

 ∙ osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, 

 ∙ osoby, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecz-

nej, co do których nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczy-

wistą sytuacją majątkową. 
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14.1 Informacje ogólne o działaniach w obszarze bezpieczeństwa publiczne-
go realizowanych w 2020 r.

Głównym zadaniem Straży Miejskiej jest zapewnienie porządku i bezpieczeń-

stwa mieszkańców miasta . W 2020 r. Straż Miejska w Dębicy liczyła 14 osób i wykony-

wała służbę na 13,5 etatach.

W 2020 r. strażnicy podjęli 240 działań w zakresie ochrony spokoju i porządku 

publicznego, zdrowia, ochrony osób i mienia, tym skierowano 3 wnioski o ukaranie do 

sądu, nałożono 26 mandatów, a w 190 przypadkach zastosowano pouczenia, 21 ujaw-

nione nieprawidłowości przekazano innym instytucjom. 

W zakresie kontroli ruchu drogowego podjęto 779 działań, 8 spraw skierowano 

do sądu, kierujących ukarano 114 mandatami a 647 spraw zakończono udzieleniem 

pouczeń, informację o 10 zdarzeniach przekazano dyżurnemu Komendy Powiatowej 

Policji w Dębicy. 

W zakresie ochrony czystości środowiska podjęto 352 działania, skierowano 2 

wnioski o ukaranie do sądu, mandatem karnym zakończono 10 spraw, a w 123 przy-

padkach zastosowano pouczenia, 217 zgłoszonych lub ujawnionych nieprawidłowości 

przekazano innym instytucjom. 

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeź-

wości podjęto 167 działań, w tym 4 wnioski do sądu, 26 mandatów i 100 pouczeń, 13 

przypadków nieprawidłowości przekazano Policji. 

W 2020 r doprowadzono do miejsca zamieszkania 28 nietrzeźwych osób wy-

magających pomocy. W zakresie ochrony zwierząt dyżurnemu ZUM przekazano 98 

informacji dotyczących zgłoszonych lub ujawnionych przypadków wymagających 

zabezpieczenia żywych zwierząt. Zabezpieczono 101 miejsc wypadków, zdarzeń oraz 

imprez masowych. W ramach współpracy z Policją 37 razy strażnicy współdziałali we 

wspólnych patrolach na terenie miasta Dębicy, celem zabezpieczenia ładu oraz za-

pewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania Covid19 na terenie miasta Dębica.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W DĘBICY W 2020 r.
Od mieszkańców miasta przyjęto 1302 zgłoszenia dotyczące zakłócania porząd-

ku publicznego i spokoju, zagrożeń w ruchu drogowym, ochrony środowiska i go-

spodarki odpadami, zagrożeń życia i zdrowia, zagrożeń i katastrof pożarowych, awarii 

technicznych i zwierząt.

W 2020 r. Straż Miejska dysponowała 30 kamerami systemu monitoringu wizyj-

nego. Ujawniono 153 wykroczenia. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
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Tabela 1.

Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych 
w:

Środki 
oddzia-
ływania 
wycho-

wawcze-
go (art. 
41 kw)

Grzywna nało-
żona w drodze 
mandatu kar-

nego

Wnioski 
do sądu

Inny 
sposób za-
kończenia 
czynności 

(np. od-
stąpienie 
od skie-
rowania 
wniosku 

o ukaranie, 
przekaza-

nie sprawy 
innym 

organom)

Razem

liczba kwota

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:            

a)
wykroczenia przeciwko po-

rządkowi i spokojowi publicz-
nemu

112 0 1550 1 6 119

b)
wykroczenia przeciwko insty-
tucjom państwowym, samo-

rządowym i społecznym
0 0 0 0 0 0

c) wykroczenia przeciwko bez-
pieczeństwu osób i mienia 10 4 400 0 4 18

d)
wykroczenia przeciwko bez-

pieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji

647 130 8700 8 10 795

e) wykroczenia przeciwko osobie 0 0 0 0 0 0

f) wykroczenia przeciwko zdro-
wiu 2 0 0 0 1 3

g) wykroczenia przeciwko mie-
niu 1 0 0 1

h) wykroczenia przeciwko intere-
som konsumentów 0 0 0 0 0 0

i) wykroczenia przeciwko oby-
czajności publicznej 31 2 100 2 9 44

j) wykroczenia przeciwko urzą-
dzeniom użytku publicznego 26 12 580 0 1 39

k) szkodnictwo leśne, polne 
i ogrodowe 2 0 100 0 0 2

2 przepisach wprowadzających 
Kodeks pracy 0 0 0 0 0 0

3
ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi

100 18 3150 4 13 135

4

ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytonio-
wych

7 0 100 0 0 7

5 ustawie o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach 71 2 300 2 96 171
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6 ustawie o ochronie zwierząt 11 0 0 0 98 109

7 ustawie o odpadach 37 4 700 0 7 48

8 ustawie - Prawo ochrony
 środowiska 1 0 0 0 2 3

9 ustawie - Prawo o miarach 0 0 0 0 0 0

10 ustawie - Prawo wodne 0 0 0 0 14 14

11 ustawie o publicznym trans-
porcie drogowym 0 0 0 0 0 0

12 ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami 0 0 0 0 0 0

13 ustawie o ochronie przyrody 1 0 0 0 0 1

14 ustawie o recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji 0 0 0 0 0 0

15

ustawie o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdro-

wiskowych

0 0 0 0 0 0

16 ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 0 0 0 0 0 0

17 ustawie o bateriach i akumu-
latorach 0 0 0 0 0 0

18 ustawie - Kodeks wyborczy 1 0 0 0 0 1

19 akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 01 0 0 0 0 0

20 innych 28 0 0 0 50 78

OGÓŁEM 1091 172 15730 17 325 1605

Źródło: Straż Miejska w Dębicy

Tabela 2.

 Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba

1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół

2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogo-
wym

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogo-
wym

  - pojazdy usunięte z drogi
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 Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba

  - zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a

3 pojazdy odnalezione

4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 28

5 ujawnione przestępstwa 0

6 osoby ujęte i przekazane Policji 0

7 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 
albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 101

8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 1

9 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych 
na potrzeby gminy 341

10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby

 11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:

  a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 203

  b) zagrożeń w ruchu drogowym, 322

  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 342

  d) zagrożeń życia i zdrowia, 22

  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 2

  f) awarii technicznych, 76

  g) zwierząt 313

  Pozostałe zgłoszenia: 22

Źródło: Straż Miejska w Dębicy

14.1.1 Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed powodzią, Miejskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
Ochrona przeciwpożarowa

Realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej nakłada na samorząd 

ustawa o samorządzie gminnym. W przypadku organu gminy jest to przede wszyst-

kim monitorowanie zagrożeń oraz wsparcie funkcjonowania ochotniczych straży 

pożarnych i zapewnienie im gotowości bojowej na terenie miasta Dębicy. W Dębicy 

funkcjonuje jedna jednostka OSP Dębica-Kędzierz, która wyposażona została w dwa 
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samochody ratowniczo-gaśnicze. W 2020 r. OSP w Dębicy wzięła udział w 34 akcjach 

ratowniczych. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest istotnym elementem zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego na terenie Gminy Miasta Dębicy.

Ochrona przed powodzią
Jest to zadanie własne gminy polegające na opracowaniu i aktualizowaniu pla-

nu ochrony przeciwpowodziowej, monitoringu zagrożeń powodziowych, prowadze-

niu magazynu przeciwpowodziowego oraz posiadania sił i środków do reagowania na 

zagrożenie. Plan ochrony przeciwpowodziowej jest aktualizowany na bieżąco. Monito-

ring zagrożeń powodziowych jest prowadzony w sposób ciągły w oparciu o prognozy 

meteorologiczne, ostrzeżenia i komunikaty otrzymywane z instytucji odpowiedzial-

nych oraz poprzez systemy techniczne. Komunikaty i ostrzeżenia w razie potrzeby są 

publikowane w serwisach informacyjnych miasta. Na terenie Dębicy funkcjonuje tak-

że magazyn przeciwpowodziowy, w którym zgromadzone są zasoby sprzętu niezbęd-

nego do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych. Obecnie najważniejszymi elemen-

tami systemu przeciwpowodziowego są system monitoringu powodziowego oraz łaty 

wodowskazowe. System monitoringu powodziowego oparty jest o sondy pomiarowe 

do wskazań których dostęp jest poprzez stronę internetową http://www.wisloka.pro-

spect.pl /. Sonda zainstalowana jest na moście drogowym nad rzeką Wisłoką przy ulicy 

Kościuszki. Oprócz sondy na moście zamontowane są łaty wodowskazowe, z których 

odczytu dokonuje się bezpośrednio. Wodowskaz zamontowany jest na prawym brze-

gu rzeki, przy filarach mostu.

Tabela 3.

Nazwa stanu Wysokość poziomu wody w metrach Rzędna m n.p.m.

ZERO WODOWSKAZU 0,0 m 176,83

STAN OSTRZEGAWCZY 4.1m 180,93

STAN ALARMOWY 6.1 m 182,93

KORONA WAŁU P.POW. przy Al. 
JPII 11,3 m 188,1

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tereny miasta znajdujące się wzdłuż rzeki Wisłoki chronione są przez wały 

przeciwpowodziowe o łącznej długości 4,418 km zabezpieczające przed zagrożeniem 

powodziowym ze strony rzeki . Należy nadmienić, że wały w ostatnich latach zostały 

poddane gruntownej modernizacji oraz wybudowano nowe dodatkowe odcinki, aby 

zabezpieczyć miasto przed zagrożeniem. Modernizacja polegała na podniesieniu koro-

ny wałów o ok. 30 cm oraz na wykonaniu przesłon przeciwfiltracyjnych bentonitowych. 

http://www.wisloka.prospect.pl/
http://www.wisloka.prospect.pl/
http://www.wisloka.prospect.pl/
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Wały zapewniają ochronę zurbanizowanym obszarom Dębicy i Kędzierza o powierzch-

ni 111,8 ha. Chronią rejon zlokalizowany przy al. Jana Pawła II, gdzie znajduje się duże 

osiedle mieszkaniowe oraz funkcjonuje wiele firm i instytucji, a także rejon ulic Wierz-

bowej i Wiśniowej. 

Obrona Cywilna / Obronność
Na terenie Dębicy funkcjonuje Radiowy System Alarmowy służący alarmowaniu 

mieszkańców na wypadek masowego zagrożenia bezpieczeństwa składający się z 11 

syren alarmowych w tym 4 syren elektronicznych i 7 syren akustycznych. W przypad-

ku syren elektronicznych istnieje możliwość przekazywania komunikatów głosowych. 

Natomiast w przypadku syren akustycznych jest to dźwiękowy sygnał alarmowy. 

Ponadto system jest wykorzystywany jest do uczczenia świąt państwowych np. 

corocznie 1 sierpnia jest on uruchamiany z okazji rocznicy wybuchu Powstania War-

szawskiego. System jest na bieżąco testowany i w przypadku stwierdzenia awarii na-

tychmiast przywracany do pełnej sprawności. 

Zarządzanie Kryzysowe/Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
W celu realizacji zadań zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Dębicy 

funkcjonuje Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którego celem jest re-

alizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciw-

powodziowej i spraw obronnych. 

Biuro prowadzi analizy i monitorowanie zagrożeń występujących na terenie 

Miasta oraz dba o sprawność systemów ostrzegania i alarmowania do których należą:

 ∙ radiowy system alarmowy miasta – w którego skład wchodzi 11 syren alarmo-

wych;

 ∙ system monitoringu powodziowego – m.in. sonda powodziowa na moście dro-

gowym ul. Kościuszki 

 ∙ link:https://debica.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=DEWI ;

 ∙ system pomiaru jakości powietrza – składający się z 9 sensorów link: https://airly.

eu/map/pl/#50.05091,21.41009,i718;

 ∙ detektor burzowy - zainstalowany na budynku ratusza link: http://www.sta-

cjameteo.eu/detektory_eu/debica.php ;

 ∙ stacja meteorologiczna – zainstalowana na budynku ratusza link: http://me-

teo24.nazwa.pl/meteo/debica/gauges.htm

14.2 Mapa bezpieczeństwa miasta, system monitoringu wizyjnego
Mapa bezpieczeństwa miasta

Stosunkowo ważnym elementem zarządzania bezpieczeństwem publicznym 

jest krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, której administratorem jest Komendant 

Główny Policji. Dokładne informacje na ten temat znajdują się pod linkiem: http://

www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

https://debica.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=DEWI
http://www.stacjameteo.eu/detektory_eu/debica.php
http://www.stacjameteo.eu/detektory_eu/debica.php
http://meteo24.nazwa.pl/meteo/debica/gauges.htm
http://meteo24.nazwa.pl/meteo/debica/gauges.htm
http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
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Mapa zagrożeń bezpieczeństwa publicznego dostępna jest dla wszystkich pod 

poniższym linkiem:https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Mapa ta jest interaktywna i została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy 

mógł wskazać na niej zagrożenie występujące w jego okolicy. Każde naniesienie za-

grożenia spowoduje odpowiednią reakcję, czy działanie Policji. W tym miejscu jednak 

należy zaznaczyć, że nie jest to pogotowie policyjne i w nagłych przypadkach należy 

korzystać z numeru alarmowego 112 lub 997.

System monitoringu wizyjnego 
Monitoring wizyjny został zbudowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

i porządku publicznego poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

w miejscach zagrożonych, oddziaływanie prewencyjne, zapobieganie aktom wandali-

zmu w miejscach publicznych, zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom oraz wy-

korzystywanie nagrań jako dowodu w postępowaniu sądowym przeciwko sprawcom 

wykroczeń i przestępstw. System został zaprojektowany z wizją jego rozwoju na lata 

kolejne. Celem rozbudowy jest objęcie swoim zasięgiem wszystkich miejsc istotnych 

z punktu widzenia bezpieczeństwa. Do 31 grudnia 2020 r. w systemie funkcjonowa-

ło 30 kamer zainstalowanych w różnych punktach Dębicy, nadzorowanych poprzez 

dyżurnych Straży Miejskiej w Centrum Monitoringu. Na system składają się wysokiej 

jakości kamery cyfrowe stałopozycyjne i szybkoobrotowe. Transmisja danych odbywa 

się za pomocą łączy światłowodowych od punktów kamerowych do Centrum Monito-

ringu. 

Tabela 4. Wykaz i lokalizacja kamer monitoringu miejskiegow 2020 roku

Nazwa punktu 
kamerowego Lokalizacja Rodzaj i liczba kamer 

PK 01 ul. Rynek 1 szt obrotowa

PK02  ul. Piekarska 1 szt obrotowa

PK03 ul. Sobieskiego -Kaprys 1 szt obrotowa

PK04  ul. Słowackiego 1 szt obrotowa

PK05 Park Jordanowski 1 szt obrotowa

PK06 ul. Kościuszki – rondo im. Ks. H. Jabłonowskiej 1 szt stałopozycyjna

PK07  Rondo im. K. Lipienia - Most Straszęcin 1 szt stałopozycyjna

PK08 Rondo im. Sybiraków - Dworzec PKP 1 szt obrotowa

PK09 ul. Kraszewskiego 1 szt obrotowa

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
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PK10  ul. Szkolna 1 szt obrotowa

PK11  Rondo im dr. Bartusia obok Szpitala 1 szt stałopozycyjna

PK12  Rondo im. Kombatantów RP – Rzeszowska/Drogowców 1 szt stałopozycyjna

PK13  ul. 3 Maja 1 szt stałopozycyjna

PK14  ul. Cmentarna 1 szt stałopozycyjna

PK15  ul. Rzeszowska Blaszak 1 szt stałopozycyjna

PK16  ul. Piłsudskiego - budynek basenu MOSiR 1 szt obrotowa

PK17  Os. Matejki 5 1 szt obrotowa

PK18 Rondo Mickiewicza ul. Robotnicza; 1 szt stałopozycyjna

PK19  ul. Mościckiego sklep Tikkurila; 1 szt stałopozycyjna

PK20 Dom Kultury Kosmos 1 szt obrotowa

PK 21 ul. Kolejowa/Konarskiego 1 szt obrotowa

PK 22 ul. Nosala/Chopina/Ligęzów 2 szt stałopozycyjne

PK 23 ul. Wielopolska 2 szt stałopozycyjne

PK 24 ul. Rzeszowska Dom Seniora 1 szt obrotowa

PK 25 ul. Krakowska 1 szt obrotowa

PK 26 ul. Sportowa DK Mors 1 szt obrotowa

PK 27 Dom Kultury i Kino„Śnieżka” widok na park 1 szt stałopozycyjna

PK 28 Dom Kultury i Kino „Śnieżka” widok na park 1 szt stałopozycyjna

Razem liczba 
kamer 30 szt

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tabela 5. Rodzaje i liczba zdarzeń ujawnionych przy użyciu monitoringu wizyjnego wg Straży Miejskiej

Rodzaj zagrożenia Liczba zdarzeń w 2020

Spożywanie alkoholu 55

Ruch drogowy 49
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Zakłócenia porządku 1

Handel na chodniku 9

Zaśmiecanie 11

Niszczenie mienia 1

Zażywanie i handel narkotykami

Nielegalne plakatowanie 1

Podrzucanie śmieci

Nieprawidłowe korzystanie z urządzeń

Wybryki nieobyczajne

Palenie tytoniu na pl. zabaw

Osoby leżące po spożyciu alkoholu 19

Naruszanie zasad w związku z COVID 19 7

Wydane materiały na Policję (monito-
ring) 84

Razem 237

Źródło: Straż Miejska w Dębicy
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15.1.Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze 
sportu i rekreacji realizowanych w 2020 r.

W 2020 roku Gmina Miasta Dębica zrealizowała 6 programów sportowo-rekre-

acyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Były to:

Tabela 1. Programy sportowo-rekreacyjne realizowane przez Gminę Miasta Dębica

L.P. Nazwa programu 
Liczba 

uczestni-
ków

Cel programu
Miejsce od-
bywania się 
programu

1
Nauka pływania dla dzieci z klas 

od I do III dębickich szkół podsta-
wowych (styczeń, luty)

1200 osób

Nabywanie umiejętności 
pływackich oraz nauka 

bezpiecznego przebywa-
nia w wodzie dla dzieci 

z dębickich szkół podsta-
wowych.

Kompleks kry-
tych basenów 

MOSiR

2
Ferie zimowe na sportowo – pro-

gram wydarzeń sportowych w cza-
sie zimowej przerwy w nauce

35000 wejść

Zapewnienie atrakcyj-
nej formy spędzania ferii 
zimowych na terenie Dę-
bicy. Promocja zdrowego 

stylu życia.

Kompleks kry-
tych basenów,

Lodowisko,
Hala Sportowa

3 Turbo-Kozak Orlika – zabawa pił-
karsko-rekreacyjna 40 osób

Zajęcia prowadzone dla 
dzieci i młodzieży w celu 

zapewnienia aktywnej 
formy spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzie-

ży

Boisko Orlik

4 Dębickie Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej ( luty) 12 szkół

Rywalizacja sportowa 
dzieci i młodzieży ze 

szkół podstawowych oraz 
gimnazjów rozwijająca 

i poprawiająca sprawność 
fizyczną najmłodszych 
mieszkańców Dębicy

Obiekty 
sportowe na 

terenie miasta 
Dębica

5 Piłkarska Liga Halowa Firm Dębic-
kich 16 drużyn

Turniej z wieloletnią tra-
dycją, organizowany dla 
amatorów piłki nożnej.

Hala Sportowa 
MOSiR

SPORT, KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA
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6
Aktywny senior – zdrowy krę-

gosłup oraz nauka pływania dla 
seniorów (styczeń, luty, wrzesień)

70 osób

Program dedykowany 
seniorom 60+ w celu 

zwiększenia aktywności fi-
zycznej. Składa się z zajęć 
w Sali gimnastycznej oraz 
zajęć nauki i doskonalenia 
pływania. Zajęcia odbywa-
ją się pod okiem doświad-

czonych instruktorów.

Sala gimna-
styczna MOSiR

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

Ze względu na ograniczenia epidemiczne Miasto Dębica w 2020 roku było orga-

nizatorem 2 turniejów rangi Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski. 

Najważniejszym turniejem roku 2020 były Mistrzostwa Polski Juniorów w Pił-

ce Siatkowej organizowane wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskim 

Związkiem Piłki Siatkowej. Impreza pierwotnie miała odbyć się w marcu, ale ze wzglę-

du na zagrożenie epidemiologiczne odbyła się w lipcu bez udziału publiczności. Or-

ganizację Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Juniorów przyznano po raz 3 z rzędu 

Dębicy, co świadczy o wysokim poziomie organizacji turniejów sportowych.

Tabela 2. Ogólnopolskie turnieje sportowe.

L.P. Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Miejsce odbywania 
się wydarzenia

1 Mistrzostwa Polski Juniorów w Pił-
ce Siatkowej

160 zawodników z 8 najlep-
szych drużyn w Polsce przez 5 

dni rywalizowało o tytuł Mistrza 
Polski chłopców do 19 roku życia. 
Zwycięzcą turnieju została druży-
na UMKS MOS Wola Warszawa, 

który w finale pokonał Jastrzębski 
Węgiel. Turniej odbywał się bez 

udziału publiczności ale transmi-
sja internetowa przyciągała setki 
osób przed urządzenia mobilne 

każdego dnia turnieju.

Hala Sportowa MO-
SiR

2 Puchar Polski Seniorek i Seniorów, 
Juniorek i Juniorów w Sumo

Po raz trzeci dębiczanie mieli 
możliwość kibicować najlepszym, 

polskim zawodnikom w sumo. 
Niejednokrotnie na najwyższym 

stopniu podium stawali zawodni-
cy z Dębicy, którzy reprezentują 

klub sumo LUKS Lubzina

Hala Sportowa MO-
SiR

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

W 2020 w okresach mniejszej zachorowalności na koronawirusa zorganizowa-

no 5 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych mających na celu promocję aktywnego spo-

sobu spędzania wolnego czasu, promocję zdrowia, zdrowego stylu życia oraz integra-

cję społeczności lokalnej. 
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Tabela 3. Wydarzenia sportowe organizowane oraz współorganizowane przez Miasto Dębica

L.P. Nazwa wydarzenia Data Opis wydarzenia

1
Turniej piłkarski z okazji Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

12.01.2020 Turniej halowy z udziałem drużyn z Rzeszowa, 
Tarnowa, Dębicy.

2 Półmetek Wakacji 2.08.2020

Wydarzenie rekreacyjno-sportowe organizo-
wane w kompleksie odkrytych basenów przy 
ul. Sobieskiego. Zabawa dla dzieci, wodny tor 
przeszkód, otwarty turniej w siatkówce plażo-
wej, dyskoteka w pianie to tylko kilka z atrakcji 

imprezy plenerowej.

3 Dębicki Test Coopera 23.09.2020

Test sprawnościowy dla amatorów polegający 
na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu 
w ciągu 12 minut. Wydarzenie zorganizowano 
w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia 

Sportu z nagrodami ufundowanymi przez 
Ministerstwo Sportu dla każdego uczestnika.

4 Memoriał Dębickich Mistrzów 
w Zapasach 5.12.2020

Turniej zapaśniczy ku czci znakomitych dębic-
kich zawodników Kazimierza Lipienia, Ryszar-
da Świerada oraz Andrzeja Skrzydlewskiego. 

Z racji obostrzeń związanych z epidemią, 
zorganizowany tylko dla dzieci i młodzieży 
uprawiającej zapasy w lokalnych klubach.

5 Turniej tenisa stołowego dla 
dzieci 24.12.2020 Otwarty turniej tenisa stołowego dla dzieci 

i młodzieży z terenów powiatu dębickiego. 

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

15.2.Infrastruktura sportowa
W 2020 wszystkie obiekty sportowe w Dębicy odwiedziło ok 1/2 mniej osób niż 

w latach poprzednich ze względu na długie okresy zamknięcia obiektów spowodowa-

nych pandemią oraz wprowadzonymi limitami wejść. Jedynym obiektem sportowym, 

w którym mimo pandemii zanotowano wzrost ilości osób uczęszczających były letnie 

baseny przy ul. Sobieskiego. W czasie wakacji z tej formy spędzania wolnego czasu na 

świeżym powietrzu skorzystało blisko 11 tys. osób.

Najliczniejszą grupę klientów miejskich obiektów sportowych w 2020 roku sta-

nowiły grupy wyczynowych sportowców różnych grup wiekowych od młodzików po 

seniorów. Organizatorzy obozów treningowych i szkoleniowych wybrali Dębicę na 

miejsce zgrupowań ze względu na bazę hotelową oraz bliskość różnorodnej infra-

struktury sportowej.

Na miejską infrastrukturę sportową składa się:

 ∙ Kompleks krytych basenów przy ul. Piłsudskiego z dwoma basenami treningo-

wymi o długości 25 i 50 metrów, Aquaparkiem, saunarium,

 ∙ Kompleks basenów odkrytych,

 ∙ Lodowisko miejskie przy ul. Piłsudskiego,

 ∙ Dom sportu z halą sportową, gimnastyczną, sportów walki,

 ∙ Obiekty sportowe przy ul. Kościuszki,
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 ∙ Stadion Miejski przy ul. Piłsudskiego z boiskami z naturalną trawą oraz ze sztucz-

ną nawierzchnią,

 ∙ Stadion Miejski przy ul. Parkowej, 

 ∙ Euroboisko – pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią,

 ∙ Kompleks boisk Orlik, 

 ∙ Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Cmentarnej,

 ∙ Boiska piłkarskie przy ul. 23-ego Sierpnia i na osiedlu Budzisz,

 ∙ Boisko wielofunkcyjne przy ul. Krasickiego.

Z obiektów sportowych należących do miasta Dębica w 2020 korzystało 18 klu-

bów i stowarzyszeń zajmujących się szkoleniem młodzieży lub krzewieniem kultury 

fizycznej zarejestrowanych w Dębicy.

Tabela 4. Kluby sportowe korzystające z infrastruktury sportowej w Dębicy w roku 2020

Dyscyplina Nazwa klubu lub stowarzyszenia

Piłka nożna
Akademia Młodych Orłów, Dziecięca Akademia Piłkarska, KS 

Wisłoka Dębica, Autonomiczna Szkółka Piłkarska Wisłoka, LKS 
Igloopol Dębica, SMS Igloopol Dębica.

Pływanie Uczniowski Klub Pływacki GRYF, Międzyszkolny Klub Pływacki 
BOBRY

Hokej Uczniowski Klub Hokeja Dębica 

Piłka Siatkowa UKS MOSiR Kępa Dębica

Łyżwiarstwo Figurowe Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwa Figurowego MORS

Sporty walki Dębicka Akademia Karate Kyokushin, Dębicka Akademia Karate 
Tradycyjnego, Bushi Dębica, Klub Bokserski MORSY

Tenis Akademia Tenisa Michał Matyfi

Lekkoatletyka Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki Dębica

Bieganie Klub Biegacza Maratończyk Dębica

Szachy Miejski Klub Szachowy Gryf Dębica

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

15.3. Stypendia sportowe
Burmistrz Miasta Dębicy przyznał w 2020 r. okresowe stypendia dla 10 zawod-

ników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodo-

wym lub krajowym. Stypendia przyznane zostały na okres dziesięciu miesięcy po 300 

zł miesięcznie za osiągnięcia w poszczególnych dyscyplinach
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Tabela 5. Okresowe stypendia sportowe w 2020 r.

Liczba zgłoszonych wniosków 14

Liczba stypendystów 10

Ogółem wysokość środków finansowych na wypłatę stypendiów 30 000

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 6. Okresowe stypendia sportowe ciąg dalszy

Dyscyplina sportu Liczba stypendystów

Pływanie 2

Karate 2

Piłka nożna 1

Zapasy 1

Tenis stołowy 1

Kolarstwo 1

Sporty motocyklowe 1

Boks 1

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

15.4.System wsparcia finansowego sportu, kultury fizycznej i rekreacji 
w 2020 roku

Tabela 7. Zadania publiczne realizowane w obszarze kultury fizycznej zlecone organizacjom pozarządowym 
w ramach otwartych konkursów ofert i naborów wniosków na rozwój sportu w 2020 roku

Lp. Nazwa zadania

Liczba 
zawar-

tych 
umów

Kwota prze-
znaczona 
na realiza-
cję zadania 

w (PLN)

Kwota 
rozli-

czonych 
umów 

w (PLN)

1 Otwarte konkursy ofert – na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie

2
Prowadzenie zajęć sportowych, udział w szkolnym 

współzawodnictwie sportowym i rozgrywkach sporto-
wych oraz organizacja zawodów i imprez sportowych

15 741 000 684 529,18

3 Ogółem 15 741 000 684 529,18

4 Nabór wniosków -na podstawie Ustawy o sporcie
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5

Prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej IV liga A klasa. 
Starty zawodników zapasów w turniejach, prowadzenie 

rozgrywek kobiet w siatkówce oraz organizacja mię-
dzynarodowego turnieju mistrzów w zapasach i innych 

turniejów.

1 200 000 162 500,00

6 Długofalowy rozwój piłki nożnej w LKS Igloopol Dębica 1 60 000 58 071,00

7 Piłka siatkowa i tenis stołowy mężczyzn 1 59 000 59 000

8 Piłka nożna kobiet 1 25 000 25 000

9 Rozwój dyscypliny szachy w mieście Dębica 1 5 000 5 000

10 Ogółem 5 349 000 309 571,00

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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16.1 Promocja Miasta

Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest budowanie wizerunku i wzmac-

nianie marki miasta Dębicy. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Promocji Urzę-

du Miejskiego przy współpracy z jednostkami miejskimi i spółkami oraz organizacjami 

pozarządowymi. Zadania wydziału realizowano w oparciu o cele strategiczne zawarte 

w Strategii Miasta Dębicy na lata 2017-2022. W 2020 roku zaplanowano wiele przedsię-

wzięć, których celem było:

 ∙ wypracowanie jednolitego wzorca dla materiałów promocyjnych; 

 ∙ szeroka promocja miasta i organizacja imprez o charakterze kulturalnym, spor-

towym, patriotycznym z wykorzystaniem z wykorzystaniem internetu, informa-

cji medialnych oraz we współpracy z instytucjami z terenu miasta. 

Ze względu na pandemię COVID-19, wiele zaplanowanych na 2020 r. działań nie 

zostało zrealizowanych. Wprowadzono wiele zadań związanych z wdrażaniem nowych 

technologii, dzięki którym możliwe było organizowanie wydarzeń w sposób zdalny, 

a komunikacja z mieszkańcami przebiegała za pośrednictwem strony internetowej, 

e-maila, newslettera, mediów społecznościowych. Celem podejmowanych działań 

była nie tylko walka z zagrożeniem epidemiologicznym, ale przede wszystkim utrzy-

manie funkcjonowania lokalnej administracji i świadczonych przez nią usług.

Od marca 2020 roku do grudnia 2020 r. miasto Dębica wydało około 60 komu-

nikatów związanych z zagrożeniem pandemicznym oraz z funkcjonowaniem urzędu 

i jednostek organizacyjnych realizujących zadania o charakterze publicznym.

Miasto Dębica poza wdrażaniem przepisów i poleceń rządowych, jak m.in. za-

mykanie parków, obiektów sportowych, placów zabaw, podejmowało własne inicjaty-

wy informacyjno-komunikacyjne takie jak:

 ∙ promowanie korzystania z e-usług i zdalnego załatwiania spraw urzędowych, 

 ∙ akcje szycia masek ochronnych dla mieszkańców Dębicy przez pracowników 

urzędu oraz innych jednostek miejskich, a następnie dystrybucja masek,

 ∙ zawieszanie opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania,

 ∙ dezynfekowanie autobusów, przystanków i placów zabaw,

 ∙ udostępnianie koncertów online i innych wydarzeń na kanale na YouTube i Fa-

cebook’u,

 ∙ koordynowanie wolontariatu na rzecz pomocy osobom skierowanym na kwa-

rantannę,

 ∙ kontynuowanie konsultacji społecznych w formie online,

 ∙ zwolnienie z opłaty targowej,

 ∙ promowanie podmiotów gospodarczych świadczących np. usługi cateringowe 

z dowozem i na wynos.

PROMOCJA MIASTA I WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI  
PARTNERSKIMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
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Promocja komunikatów odbywała się poprzez zamieszczanie informacji w serwisie in-

formacyjnym Miasta Dębica, mediach społecznościowych, a także w lokalnych porta-

lach informacyjnych, takich jak:

 ∙ www.debica24.eu,

 ∙ www.widomosciedebickie.pl,

 ∙ www.pulspodkarpacia.pl,

 ∙ Dębica-Info24,

oraz w prasie: 

 ∙ Obserwator Lokalny, 

 ∙ Nowiny,

 ∙ Super Nowości,

 ∙ Gość Niedzielny. 

Materiały promocyjne pojawiały się również w lokalnych stacjach radiowych: 

RDN, Radio Rzeszów, Radio Via, Radio Leliwa, Trendy Radio oraz w telewizji kablowej 

PTVR i debica.tv, a także w formie informacji, komunikatów i ogłoszeń kierowanych 

do lokalnych parafii. Wysyłane notatki prasowe zawierały dokumentację zdjęciową, 

materiały wideo. Ograniczenie możliwości bezpośredniego spotykania się, związane 

z zagrożeniem epidemiologicznym, pobudziło rozwój komunikacji drogą internetową. 

Mieszkańcy Dębicy zaczęli aktywniej korzystać z informacji zamieszczanych w serwi-

sie Facebook miasta Dębicy. W ciągu ostatniego roku liczba polubień postów publiko-

wanych w serwisie Facebook wyniosła 4837, a obserwujących portal 5023. W porów-

naniu do 2019 roku liczba tzw. polubień strony wzrosła o 34%, a zasięg postów wynosił 

średnio od 3,5 do 6,9 tys. osób. 

Kolejnym z narzędzi wykorzystanym w komunikacji z mieszkańcami w 2020 

roku był Newsletter Miasta Dębicy. W ramach elektronicznego biuletynu w każdym 

tygodniu do mieszkańców trafiały najważniejsze informacje z życia miasta. Były to 

zarówno wiadomości o sytuacji epidemiologicznej, planowanych i zakończonych in-

westycjach, propozycje wydarzeń kulturalnych i sportowych, wiadomości o miejskich 

akcjach i konkursach.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do zmian w sposobie funkcjonowania 

pracowników w Urzędzie Miejskim w Dębicy. Jedną z nich było ograniczenie bezpo-

średnich kontaktów z innymi członkami zespołu, przez co zmienił się sposób, w jaki 

działa komunikacja wewnętrzna. Poprzez newslettera wewnętrznego do pracowni-

ków urzędu przesyłane były informacje dotyczące zarządzania kryzysowego, obsługi 

interesantów urzędu, zmian prawnych i zarządczych związanych z zagrożeniem zwią-

zanym z COVID-19.

Miasto wprowadziło także nową wersję strony internetowej dostosowaną do 

możliwości osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niedowidzących, niewido-

mych i niesłyszących według standardów WCAG 2.1. Nowa strona zmieniła nie tylko 
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szatę graficzną, ale także została zmieniona struktura strony, przez co poprawiła się jej 

dostępność oraz funkcjonalność. Dzięki temu dostęp do ważnych, z punktu widzenia 

użytkowników, informacji stał się szybszy i pełniejszy. 

Tabela 1. Wydarzenia zorganizowane w 2020 roku, których Miasto Dębica było organizatorem, współorganizato-
rem lub partnerem

Lp. Nazwa wydarzenia Data Opis wydarzenia

1 Koncert Noworoczny 10 stycznia 2020 r.

W Domu Kultury „Mors” odbył się 
koncert noworoczny, który został przy-
gotowany przez Zespół Państwowych 
Szkół Muzycznych w Dębicy. Zagrali 

i zaśpiewali uczniowie, nauczyciele oraz 
absolwenci szkoły. Koncert odbył się 

dzięki wsparciu finansowym m.in. Miasta 
Dębicy.

2

Wręczenie patentów oficer-
skich oraz pośmiertnych aktów 
mianowania na wyższy stopień 

wojskowy rodzinom pocho-
dzących z powiatu dębickiego 
działaczy podziemia niepod-
ległościowego, którzy zostali 
zamordowani 27.11.1948 r. we 
Wrocławiu. Podczas wyda-

rzenia podsumowany został 
międzywojewódzki konkurs 
,,Chcieliśmy tylko wolnej Pol-

ski”

10 stycznia 2020 r.

W Domu Kultury ,,Śnieżka” odbyło się 
uroczyste wręczenie patentów oficer-
skich oraz pośmiertnych aktów mia-

nowania na wyższy stopień wojskowy 
rodzinom bohaterów Polski Podziem-
nej: Ludwika Marszałka, Jana Klamuta, 
Stanisława Dudo i Władysława Ciska. 

W wydarzeniu udział wzięli członkowie 
rodzin Żołnierzy Niezłomnych m.in. z: 

Podkarpacia, Małopolski, Dolnego Śląska 
i Trójmiasta, którzy odebrali patenty 

oficerskie i pośmiertne akty mianowania 
swoich krewnych.

3
Pieszy Rajd Szlakiem Party-

zanckim w 75. rocznicę rozwią-
zania AK

26 stycznia 2020 r.

W 75. rocznicę rozwiązania AK rozkazem 
gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiad-

ka” odbył się rajd pieszy, w którym wzięło 
udział 50 osób. Uczestnicy wędrowali 

przez: Berdech, Jar w Pieczowiskach, Ka-
łużówkę. Organizatorem przedsięwzięcia 

był Światowy Związek Żołnierze Armii 
Krajowej - Środowisko 5. Pułku Strzelców 

Konnych Armii Krajowej w Dębicy oraz 
Miasto Dębica.

4 Międzynarodowy Dzień Pamię-
ci o Ofiarach Holokaustu 27 stycznia 2020 r.

Po raz kolejny Miasto Dębica włączyło 
się w cykl wojewódzkich obchodów. 

W ramach wydarzenia w Domu Kultury 
„Śnieżka” odbyła się  konferencja popu-
larno-naukowa. Po konferencji uczestni-
cy złożyli kwiaty na Placu Mikołajkowów 

oraz pod pomnikiem na Wolicy.

5
76. rocznica rozstrzelania 54 

zakładników przy cegielni 
w Dębicy

 2 lutego 2020 r.

Przedstawiciele władz samorządowych, 
wojska polskiego, organizacji poza-

rządowych, związków kombatanckich 
oraz szkół wzięli udział w mszy świętej 
w kościele pw. Ducha Świętego w Dę-
bicy, a następnie udali się na uroczyste 

złożenie kwiatów w miejscu pamięci przy 
cegielni w Dębicy. Na Cmentarzu Wojko-

wym złożone zostały kwiaty.
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6

Konferencja ekologiczna pn. 
,,Kampania na rzecz czystego 
powietrza – edukacja i prakty-

ka”

6 lutego 2020 r.

W Domu Kultury Mors w Dębicy odbyła 
się konferencja, która została zorganizo-
wana przez Miasto Dębicę oraz Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie. Podczas prelekcji spe-

cjaliści poruszyli kwestie działań na rzecz 
poprawy czystości powietrza, omówili 

strategię i założenia walki ze smogiem, 
a także źródła finansowania proekolo-

gicznych przedsięwzięć. Podczas konfe-
rencji rozstrzygnięty został międzyszkol-
ny konkurs ekologiczny, który polegał na 

wykonaniu plakatu antysmogowego.

7 Koncert charytatywny „Anioły 
są takie ciche…” 13 lutego 2020 r.

W Domu Kultury Mors odbył się koncert 
charytatywny „Anioły są takie ciche –

dzielimy się swoim talentem pomagając 
innym”, zorganizowany przez II Liceum 
Ogólnokształcące w Dębicy pod patro-
natem honorowym burmistrza Dębicy. 

Zebrano kwotę 20 853 zł dla Ksawerego.

8
Jubileusz Szkoły Podstawo-
wej nr 12 im. Armii Krajowej 

w Dębicy
13 lutego 2020 r.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się 
uroczystą mszą św., która odbyła się 

w kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Podczas uroczystości podsumo-
wany został konkurs plastyczny ,,Żołnie-
rze Armii Krajowej”, na który wpłynęło 50 

prac.

9
Puchar Polski Seniorek i Se-
niorów, Juniorek i Juniorów 

w SUMO
23 lutego 2020 r.

W hali sportowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dębicy obył się Pu-
char Polski w sumo. W zawodach wzięło 

udział 200 zawodniczek i zawodników 
z całego kraju.

Zawody były jednym z etapów przygoto-
wań do Mistrzostw Europy oraz Mi-

strzostw Świata. Organizatorami wyda-
rzenia m.in. był Urząd Miejski w Dębicy 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Dębicy.

10
Dwa koncerty z okazji Narodo-
wego Święta Żołnierzy Wyklę-

tych
1-2 marca 2020 r.

W ramach obchodów Dnia „Żołnierzy 
Wyklętych” odbyły się uroczystości pa-
triotyczno-religijne z udziałem wojska, 

których zwieńczeniem był koncert w hoł-
dzie Bohaterom Niezłomnym pt. ,,Już 

dopala się ogień biwaku” w wykonaniu 
lidera zespołu CONTRA MUNDUM – Nor-
berta ,,Smoły” Smolińskiego, który odbył 
się w Domu Kultury Śnieżka. Artyście na 
scenie towarzyszyła Grupa Safo działają-

ca przy MOK w Dębicy.  
2 marca w Domu Kultury Mors odbyła 
się „Lekcja historii” prowadzona przez 

Norberta „Smołę” Smolińskiego. W wy-
darzeniu uczestniczyło kilkuset uczniów 
dębickich szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Całość „Lekcji historii” 
poprzedziła prelekcja świadka historii 

Franciszka Batorego – brata zamordowa-
nego przez UB Józefa Batorego.
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11 Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych 1 marca 2020 r.

W rocznicę śmierci siedmiu członków ZG 
„Wolność i Niezawisłość”, na dębickim 
rynku, w kościele pw. św. Jadwigi i na 

Cmentarzu Wojskowym odbyły się uro-
czystości patriotyczno-religijne.

12 Bieg Pamięci „Tropem
Wilczym” w Dębicy 1 marca 2020 r.

W Dębicy zorganizowany został bieg 
z okazji Dnia „Żołnierzy Wyklętych”. Wy-

darzenie
odbyło się na dwóch dystansach: 1963 

m i 5000 m. Wzięło w nim udział ok. 200 
zawodników.

13

80. rocznica Zbrodni Katyń-
skiej; 

10. rocznica Katastrofy Smoleń-
skiej

3 kwietnia 2020 r.

W 80. rocznicę katyńskiego mordu, 
w imieniu społeczności Dębicy, władze 
miasta złożyły kwiaty i znicze na Placu 
Mikołajkowów w Dębicy, przy Pomniku 

Katyńskim oraz przy Memoriale Smoleń-
skim. 

15 Konkurs online z okazji Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2020 r.

Na konkurs plastyczny pn. „Biało-czerwo-
na” – mój rysunek z flagą Polski” wpłynę-
ło ok. 200 prac. Prace zostały zaprezento-

wane w mediach społecznościowych.

16 Uroczystości Święta 3 Maja 
w Dębicy 3 maja 2020 r.

Z racji stanu epidemii, uroczystości 
z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja miały ograniczony przebieg. 
W imieniu społeczności Miasta Dębicy 
kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości 

na Rynku, Pomnikiem Jana Pawła II oraz 
figurą Matki Bożej Niepokalanej złoży-
ły władze miasta Dębicy. Msza święta 

w intencji Ojczyzny obyła się w kościele 
parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej.

17
„Barka” pod Pomnikiem Jana 
Pawła II w setną rocznicę uro-

dzin
18 maja 2020 r.

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła 
II na Placu Solidarności odbyły się skrom-
ne uroczystości jubileuszowe. Delegacje 
władz, przedstawiciele szkół noszących 

imię Jana Pawła II oraz mieszkańcy 
Dębicy, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze 

przed pomnikiem świętego papieża 
Polaka. Na zakończenie wspólnie odśpie-

wano „Barkę”.

18 Koncert online „Dębica śpiewa 
dla Papieża” 18 maja 2020 r.

Z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana 
Pawła II – Miasto Dębica, Parafia pw. św. 

Jadwigi oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Dębicy zorganizowali koncert „Dębi-
ca śpiewa dla Papieża”. W wydarzeniu, 
transmitowanym na żywo w mediach 

społecznościowych wystąpili m.in. Eleni, 
Mateusz Mijal, Jan Wojdak, Marcin Sty-

czeń, niemaGOtu, a także lokalni artyści 
i muzycy.

19 Święto 5. Pułku Strzelców 
Konnych 9 czerwca 2020 r.

Na polanie Kałużówka (w parafii Gumni-
ska) przedstawiciele organizatorów co-

rocznego Rajdu Gwiaździstego Szlakiem 
Partyzanckim złożyli kwiaty przy pomni-

ku Armii Krajowej.
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20 80. rocznica masowej zbrodni 
w lubzińskim lesie 26 czerwca 2020 r.

W kaplicy na cmentarzu parafialnym 
w Lubzinie odbyła się msza święta 

z okazji 80.rocznicy masowej zbrodni 
dokonanej na 100 Polakach. Odsłonię-
to kamień poświęcony pamięci osób 

zamordowanych w lubzińskim lesie oraz 
pomordowanym 80 lat temu w Katyniu, 
Charkowie, a także w 10.rocznicę śmierci 

ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

21 Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Piłce Siatkowej. 1-5 lipca 2020 r.

W dniach 1-5 lipca, na hali MOSiR 
w Dębicy obyły się Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Piłce Siatkowej. Wszystkie 
mecze były transmitowane na żywo na 
platformie www.podkarpacielive.pl oraz 
na kanale w serwisie PodkarpacieLive. 

Mistrzem Polski zostali siatkarze z UMKS 
MOS Wola Warszawa

22
Rocznica zamordowania żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbroj-

nych
10 lipca 2020 r.

W 74. rocznicę ostatniej publicznej egze-
kucji na działaczach podziemia antyko-
munistycznego w Polsce, władze samo-

rządowe złożyły kwiaty przed pomnikiem 
bohaterów Podziemia Niepodległo-

ściowego, którzy 10 lipca 1946 r. zostali 
zamordowani przez funkcjonariuszy 

Urzędu Publicznego. W uroczystościach 
wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda.

23 Setne urodziny płk. Zdzisława 
Baszaka 8 lipca 2020 r.

Zdzisław Baszak, bohater wojenny, popu-
laryzator historii AK i Honorowy Prezes 

Okręgu Tarnów ŚZŻAK obchodził 8 lipca 
br. swoje setne urodziny. W uroczysto-

ściach jubileuszowych wzięły udział 
władze miasta Dębicy.

24 78. rocznicy likwidacji dębickie-
go getta 21 lipca 2020 r.

Władze miasta Dębicy uczciły pamięć 
ludności żydowskiej zamordowanej 
przez Niemców w ramach likwidacji 

dębickiego getta w 1942 roku. Wiązanki 
kwiatów i znicze zostały złożone w lesie 
na Wolicy przy zbiorowej mogile żydow-
skiej oraz na Placu Mikołajkowów przy 
obelisku upamiętniającym Leokadię 

i Aleksandra Mikołajkowów ratujących 
żydowską rodzinę Reichów w trakcie II 

wojny światowej.

25
76. rocznica

wybuchu Powstania
Warszawskiego

1 sierpnia 2020 r.
O godz. 17:00 uruchomiono syreny 

alarmowe na terenie miasta w hołdzie 
Powstańcom Warszawskim.

26 Święto Wojska Polskiego
w Dębicy 14 sierpnia 2020 r.

W setną rocznicę wygranej przez Pol-
skę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, na 
dębickim Rynku odbyły się symbolicz-
ne obchody Święta Wojska Polskiego, 
w których udział wzięły władze samo-
rządowe, przedstawiciele służb mun-

durowych wojska i policji oraz strzelcy. 
Wiązanki kwiatów złożono przy Pomniku 
Niepodległości oraz na Cmentarzu Woj-

skowym.
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27 76. rocznica bitwy na Kałużów-
ce 23 sierpnia 2020 r.

W 76. rocznicę akcji „Burza” i bitwy na 
Kałużówce, w kościele w Gumniskach 
odbyła się msza św. w intencji boha-
terów. Na polanie Kałużówka zostały 

złożone wiązanki kwiatów. Dzień wcze-
śniej odbyły się uroczystości rocznicowe 

w Dobrkowie i Gołęczynie. 

28
40. rocznica porozumień sierp-

niowych oraz rocznica bitwy 
pod Komarowem

31 sierpnia 2020 r.

Pod krzyżem na Placu Solidarności 
w Dębicy parlamentarzyści, władze sa-
morządowe i przedstawiciele związków 

zawodowych uczcili 40. rocznicę porozu-
mień sierpniowych. 

W tym dniu, z okazji setnej rocznicy 
bitwy pod Komarowem, na dębickim 

Cmentarzu Wojskowym, zapalone zosta-
ły znicze pamięci na grobach żołnierzy 9. 
Pułku Ułanów, w tym na grobie poległe-
go 31 sierpnia 1920 r. pod Komarowem, 

rtm. Adolfa Lachowicza.

29 Turniej Squasha o Puchar Bur-
mistrza Miasta Dębicy 12 września 2020 r.

W sportowych zmaganiach udział wzięło 
16 zawodników. Zwyciężył Szymon Neste-

ruk zawodnik Dębickiej Ligi Squasha.

30 20-lecie UKS Morsy Dębica 19 września 2020 r.

W hali sportowej przy ul. Kościuszki 
w Dębicy odbył się Międzynarodowy 

Puchar Karpat w boksie zorganizowany 
z okazji 20-lecia Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Morsy Dębica. 

31 Inscenizacja walk w ramach 
wojny polsko-bolszewickiej 26 września 2020 r.

Na wałach nad Wisłoką odbyła się insce-
nizacja walk w ramach wojny polsko-bol-
szewickiej oraz inscenizacja szarży kawa-

lerii z udziałem blisko 30 koni oraz 100 
rekonstruktorów. Przed rekonstrukcją, 

przy Pomniku Niepodległości, uczczono 
pamięć bohaterów walk o niepodległość 

ojczyzny. Inscenizację obejrzało kilka 
tysięcy widzów.

32 Upamiętniono wydarzenia 
z września 1939 roku 27 września 2020 r.

W kościele pw. św. Jadwigi obyła się 
msza święta z okazji 81. rocznicy powsta-

nia Polskiego Państwa Podziemnego 
oraz Dnia Sybiraka, ustanowionego przez 

Sejm RP na 17 września w rocznicę na-
paści Armii Czerwonej na Polskę w 1939 
roku. Władze miasta Dębicy złożyły wią-

zanki kwiatów w miejscach pamięci.

33 Uroczystość św. Jadwigi Ślą-
skiej

16 października 
2020 r.

Z okazji święta złożone zostały wiązanki 
kwiatów pod figurą św. Jadwigi. Z inicja-
tywy społeczności Szkoły Podstawowej 
nr 10 im. ks. prof. Alojzego Franciszka 

Nosala w Dębicy, przygotowane zostało 
słuchowisko, które wyemitowano przez 
szkolne radiowęzły w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez miasto.
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34 Święto Niepodległości 11 listopada 2020 r.

Ze względu na obowiązujący stan pan-
demii koronawirusa obchody odbyły 

się ograniczonej formie. W uroczystości 
udział wzięli parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz samorządowych i strzelcy. 
W intencji Ojczyzny odprawiona została 
msza święta w kościele pw. św. Jadwigi. 
Po nabożeństwie złożone zostały kwiaty 
pod figurą Matki Bożen na Placu Gryfi-

tów.

35 Ocalmy od zapomnienia 7 grudnia 2020 r.

W ramach akcji „Ocalmy od zapomnie-
nia” na skrzyżowaniu ul. Lazarowicza z ul. 
Kopernika zamontowana została tablicz-
ka informacyjną dot. Adama Lazarowicza 

– patrona ulicy, bohatera Polski Pod-
ziemnej. Jego osobie poświęcony został 
reportaż filmowy, który został wyemito-

wany w mediach społecznościowych.

Źródło: Wydział Promocji 

16.2 Patronat Honorowy Burmistrza
Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Dębicy jest wyróżnieniem podkreślają-

cym szczególny charakter wydarzenia. Mogą nim zostać objęte najważniejsze przed-

sięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym, 

a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze, które mają duże znaczenie dla 

promocji miasta Dębicy.

Ze względu na trwającą pandemię, część wydarzeń kulturalnych i sportowych 

została odwołana lub przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Z tego względu, w 2020 

roku Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta objętych zostało 15 wydarzeń.

16.3 Przynależność do krajowych i regionalnych organizacji samorządowych
Od wielu lat miasto Dębica uczestniczy w pracach stowarzyszeń oraz zrzeszeń 

miast i gmin. Dębica należy do następujących związków i stowarzyszeń: 

 ∙ Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych z siedzibą w Rze-

szowie,

 ∙ Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle.

Gmina Miasta Dębica wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizu-

je projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 

prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Pro-

jekt 3.3.1”, którego celem jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie województwa 

podkarpackiego poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów 

na paliwa stałe) na instalacje niskoemisyjne uwzględniające, kotły gazowe oraz wę-

zeł cieplny. Wartość projektu to 17,7 mln zł. W projekcie uczestniczy 8 gmin: Gmina 

Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, 

Gmina Pilzno, Gmina Żyraków. W ramach projektu na terenie Gminy Miasta Dębica 

zamontowanych zostanie 117 kotłów gazowych.
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Dostawą i montażem kotłów gazowych i węzłów ciepła w prywatnych budyn-

kach mieszkalnych zajmie się firma SANITO Sp. z o.o. z Warszawy wyłoniona w postę-

powaniu przetargowym. Projekt realizowany będzie do maja 2021 r.

Gmina Miasta Dębica wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki złożyła 

wnioski o dofinansowanie następujących projektów:

1. Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na te-

renie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach obszaru progra-

mowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Mechanizmu Finan-

sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Zakres rzeczowy:

 ∙ powstanie parków kieszonkowych przy ul. Batorego, Ogrodowa, os.Matejki oraz 

park Jordanowski;

 ∙ Ogród Sztuki-Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym po-

między budynkami Galerii Sztuki a Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Dębicy,

 ∙ zakup przydomowych zbiorników retencyjnych dla gospodarstw domowych.

2. Projekt pn. „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat 

łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin nale-

żących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach obszaru programowego „Łago-

dzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Mechanizmu Finansowego Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Zakres rzeczowy:

 ∙ powstanie parków kieszonkowych przy szkołach 9,11,12,

 ∙ budowa powierzchni ekoedukacyjnych (tablice edukacyjne, terenowe gry 

edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/ sensoryczne, 

ogródki dydaktyczne)(szkoły 11,12),

 ∙ instalacja urządzeń/pojemników do sortowania odpadów,

 ∙ wymiana na energooszczędne oświetlenie (szkoła 11), montaż ławek solarnych 

(szkoła 9,11,12),

 ∙ organizacja konkursów, warsztatów dla szkół upowszechniających wiedzę,

 ∙ kampania w mediach tradycyjnych.

Tabela 2. Wysokość składki członkowskiej

Nazwa organizacji Wysokość składki w 2020 roku

PSST 5940,00 zł

ZGDW 91634,00 zł

Źródło: Wydział Promocji



RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 161

PROMOCJA MIASTA I WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI XVI

16.4 Współpraca miasta z miastami partnerskimi oraz z miastami bez formal-
nych umów o partnerstwie

Promocja miasta Dębicy na arenie międzynarodowej odbywa się głównie po-

przez współpracę z miastami partnerskimi. Współpraca ta ma na celu wymianę do-

świadczeń między przedstawicielami samorządów oraz instytucji miejskich. Pande-

mia   COVID-19 jest największym od lat wyzwaniem nie tylko dla miasta Dębicy, ale 

również dla miast partnerskich, które między innymi borykają się z problemem niewy-

starczających zasobów środków i sprzętu medycznego. 

W tym trudnym czasie pomoc dla Dębicy zaoferowały władze zaprzyjaźnionego 

chińskiego miasta Nanhai. Nanhai to jeden z pięciu dystryktów podlegających władzy 

administracyjnej miasta Foshan. Leży w delcie Rzeki Perłowej, niedaleko Hongkon-

gu i Makao, a od wschodu sąsiaduje z Kantonem. Mieszka w nim 2,6 mln ludzi. Osta-

nia wizyta delegacji samorządowców, przedsiębiorców i artystów z chińskiego miasta 

Nanhai miała miejsce w Dębicy w sierpniu 2016 roku. Goście spotkali się w ratuszu 

z władzami miasta, a na dębickim Rynku zaprezentowali dębiczanom krótki program 

artystyczny. 

Władze zaprzyjaźnionego chińskiego miasta Nanhai, w ramach walki z pan-

demią COVID-19, nieodpłatnie przekazały Dębicy środki ochrony osobistej. 20 tysięcy 

maseczek trafiło do dębickiego ratusza, skąd dystrybuowane były do mieszkańców, 
miejskich jednostek oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Współpraca z Puurs-Saint-Amands w Belgii
Samorząd zaprzyjaźnionego miasta Puurs-Sint-Amands w Belgii w 2020 roku 

zawiesił współpracę z Dębicą ze względu na przyjęcie przez Radę Miejską w Dębicy Sa-

morządowej Karty Praw Rodziny, która została uznana za dokument godzący w prawa 

społeczności LGBT. 

W celu wyjaśnienia sytuacji, burmistrz podjął rozmowy z władzami Puurs. W pi-

śmie z dnia 6 listopada 2020 r. skierowanym do samorządu Puurs-Saint-Amands, bur-

mistrz Dębicy podkreślił, że Dębica jest miastem szanującym godność człowieka. Jed-

nocześnie zaznaczył, że dokument Samorządowej Karty Praw Rodzin, przyjęty przez 

Radę Miejską, nie powinien stanowić przeszkody do dalszej dobrej współpracy.

16.5.Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi (NGO) i rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego

W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich Gmina Miasta Dębica podej-

mowała współpracę o charakterze finansowym jak również pozafinansowym z orga-

nizacjami pozarządowymi. Niestety sytuacja epidemiczna panująca w całym kraju 

spowodowała znaczący spadek liczby organizacji pozarządowych współpracujących 

z Gminą Miasta Dębica, a co za tym idzie, spadek liczby zawartych umów na realizację 

przez NGO różnego rodzaju działań. Z uwagi na COVID-19 niemożliwym do przepro-

wadzenia stało się wiele z zadań realizowanych w latach poprzednich.
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Tabela 3. Współpraca finansowa gminy miasta Dębica z NGO w 2020 roku

Liczba NGO współpracujących z Gminą Miasta Dębica 27

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 49

Liczba zawartych umów 36

Liczba osób, które były adresatami działań publicznych ujętych 
w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Środki (dotacje) przeznaczone na zlecanie zadań publicznych 
w (PLN) 1 231 800

Środki (dotacje) rozliczone po zrealizowaniu zadań publicznych na 
podstawie umów dotacyjnych w (PLN) 1 131 576,53

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 4. Współpraca pozafinansowa gminy miasta Dębica z NGO w 2020 roku

Liczba projektów prawa miejscowego poddana konsultacjom 1

Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach Brak danych /konsultacje 
internetowe/

Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych 0

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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ROZDZIAŁ XVII
Na podstawie Uchwały nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 

2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy przeprowadzono konsulta-

cje społeczne z mieszkańcami miasta Dębicy w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 

2020 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zatwierdzono do realizacji w 2020 r. 

osiem projektów zadań :

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju związaną z COVID-19 oraz ubytkami 

w dochodach miasta, zadania podlegające realizacji w 2020 r. zostały zaplanowane w 

budżecie na 2021 rok.

Numer projektu Nazwa projektu Kwota projektu

O00007 Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku spor-
towym MOSIR w Dębicy. 249 991,65 zł

O00015 Automatyczny system nawadniający 86 000,00 zł

O00014 Objęcie Osiedla nr 4 Kępa - Wolica monitoringiem miejskim. 250 000,00 zł

O00003
Renowacja asfaltowego boiska wielofunkcyjnego oraz 

rozbiegu skoczni lekkoatletycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 9

150 000,00 zł

O00009 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy. 136 600,00 zł

O00018

Poprawa warunków sanitarno - higienicznych szkoły po-
przez remont sanitariatów szkolnych w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy
ul. Wielopolska 162.

100 000,00 zł

O00005 „Droga do domu” 65 000,00 zł

O00019 Plac zabaw dla dzieci – przyblokowy 42 400,00 zł

BUDŻET OBYWATELSKI
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Aneks nr 1
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Dębicy za 2020 r.

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł Wy-
dział

Stan realizacji 
(wykonana/ 

niewykonana/ 
bieżące wyko-

nanie)

1 XX/155/2020 27 stycznia 
2020 r.

Budżetu Gminy Miasta Dębi-
cana 2020 r. BF wykonana

2 XX/156/2020 27 stycznia 
2020 r.

Uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Dębica
BF wykonana

3 XX/157/2020 27 stycznia 
2020 r.

Wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 

dróg, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Dębicy

IM realizowana na 
bieżąco

4 XX/158/2020 27 stycznia 
2020 r.

Zmiany uchwały w spra-
wie zapewnienia wspólnej 
obsługi jednostkom orga-
nizacyjnym Gminy Miasta 

Dębica zaliczanym do sektora 
finansów publicznych

MZO realizowana na 
bieżąco

5 XX/159/2020 27 stycznia 
2020 r.

Określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie 

Miasta Dębica na rok szkolny 
2019/2020

MZO
realizowana 
w roku szk. 

2019/20

6 XX/160/2020 27 stycznia 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości 
położonych przy ulicy Księdza 
Kołłątaja w Dębicy stanowią-
cej własność Gminy Miasta 

Dębica

GK wykonana

7 XX/161/2020 27 stycznia 
2020 r.

Wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie nieruchomo-

ści na rzecz Gminy Miasta 
Dębica

GK w trakcie reali-
zacji

8 XX/162/2020 27 stycznia 
2020 r.

Wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie nieruchomo-

ści na rzecz Gminy Miasta 
Dębica

GK w trakcie reali-
zacji

9 XX/163/2020 27 stycznia 
2020 r.

Wyrażenia zgody na udziele-
nie bonifikat GK  wykonana
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10 XX/164/2020 27 stycznia 
2020 r.

Określenia wymagań, jakie 
powinien spełnić przedsię-
biorca ubiegający się o uzy-

skanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności z zakresie 
opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na tere-
nie Gminy Miasta Dębica

OŚ wykonana

11 XX/165/2020 27 stycznia 
2020 r.

Uchylenia uchwały Nr 
X/69/2019 Rady Miejskiej 

w Dębicy z dnia 15 maja 2019 
r. w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych na do-
finansowanie zadania inwe-
stycyjnego pn. „Rozbudowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przy 
ul. Drogowców w Dębicy.”

OŚ niewykonana

12 XX/166/2020 27 stycznia 
2020 r.

Powierzenia uprawnień Bur-
mistrzowi Miasta Dębica BWP wykonana i reali-

zowana

13 XX/167/2020 27 stycznia 
2020 r.

Zatwierdzenia Planu Pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miej-

skiej w Dębicy na 2020 r.
BRM  wykonana

14 XX/168/2020 27 stycznia 
2020 r. Rozpatrzenia petycji BRM  wykonana

15 XX/169/2020 27 stycznia 
2020 r.

Skargi na Dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Dębicy
BRM  wykonana

16 XX/170/2020 27 stycznia 
2020 r.

Przyjęcia zadania i wyrażenia 
zgody na zawarcie Poro-

zumienia w celu realizacji 
zadania publicznego o cha-

rakterze ponadgminnym 
w zakresie wspierania osób 

niepełnosprawnych oraz 
wynikającego z rozeznanych 
potrzeb gminy pn. „Wypoży-
czalnia sprzętu rehabilitacyj-
nego i urządzeń pomocni-

czych w Dębicy.”

MOPS bieżące wykona-
nie

17 XX/171/2020 27 stycznia 
2020 r. Skargi na Burmistrza Miasta BRM  wykonana
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18 XX/172/2020 27 stycznia 
2020 r.

Przyjęcia Planu Pracy Rady 
Miejskiej w Dębicy na 2020 r. BRM  wykonana

19 XXI/173/2020 9 marca 2020 r.

Wprowadzenia Regulaminu 
udzielania osobom fizycznym 

dotacji celowych z budżetu 
Gminy Miasta Dębica na 
dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie 
powietrza

OŚ  wykonana

20 XXI/174/2020 9 marca 2020 r.

Wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 

dróg, których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Dębicy

IM realizacja na 
bieżąco

21 XXI/175/2020 9 marca 2020 r.

Zmiany uchwały Nr 
IX/65/2019 Rady Miejskiej 
w Dębicy z dnia kwietnia 

2019 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej 

przy ulicy Zimowejw Dębicy 
stanowiącej własność Gminy 

Miasta Dębica na poprawę 
zagospodarowania nierucho-

mości przyległej

GK bieżące wykona-
nie

22 XXI/176/2020 9 marca 2020 r.

Sprzedaży nieruchomości po-
łożonej przy ulicy Północnej 
w Dębicy stanowiącej wła-

sność Gminy Miasta Dębica

GK bieżące wykona-
nie

23 XXI/177/2020 9 marca 2020 r.

Sprzedaży nieruchomości 
położonych przy ulicy Rze-

szowskiej w Dębicy stanowią-
cych własność Gminy Miasta 

Dębica

GK bieżące wykona-
nie

24 XXI/178/2020 9 marca 2020 r.

Wyrażenia zgody na zawarcie 
umów dzierżawy działek na 
czas nieoznaczony w drodze 

bezprzetargowej

GK realizacja na 
bieżąco

25 XXI/179/2020 9 marca 2020 r. Szkolnego Programu Stypen-
dialnego Miasta Dębicy MZO w trakcie reali-

zacji

26 XXI/180/2020 9 marca 2020 r.

Przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomny-

mi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie 
Gminy Miasta Dębica w 2020 

r.”

IM realizacja na 
bieżąco

27 XXI/181/2020 9 marca 2020 r.

Ustalenia lokalizacji i regu-
laminu prowadzenia placów 

targowych Gminy Miasta 
Dębica

BWP  wykonana
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28 XXII/182/2020 16 marca 2020 
r.

Wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

oraz stawki opłaty na terenie 
Gminy Miasta Dębica

OŚ bieżące wykona-
nie

29 XXIII/183/2020 26 marca 2020 
r.

Zmiany budżetu Miasta Dębi-
ca na 2020 r. BF uchwała wyko-

nana

30 XXIII/184/2020 26 marca 2020 
r.

Zmiany uchwały Nr 
VII/35/2019 Rady Miejskiej 

w Dębicy z dnia 4 marca 2019 
r. w sprawie terminu, czę-

stotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

OŚ wykonana

31 XXIV/185/2020 29 kwietnia 
2020 r.

Wprowadzenia zwolnienia 
z podatku od nieruchomości PiO zrealizowana

32 XXIV/186/2020 29 kwietnia 
2020 r.

Przedłużenia terminów płat-
ności rat podatku od nieru-

chomości
PiO zrealizowana

33 XXIV/187/2020 29 kwietnia 
2020 r.

Zmieniająca uchwałę w spra-
wie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta 

Dębica

BF uchwała wyko-
nana

34 XXIV/188/2020 29 kwietnia 
2020 r.

Wyrażenia zgody na dokona-
nie darowizny części nieru-

chomości położonej przy 
ulicy Kościuszki w Dębicy 

stanowiącej własność Gminy 
Miasta Dębica

GK bieżące wykona-
nie

35 XXIV/189/2020 29 kwietnia 
2020 r.

Zatwierdzenia zarządzenia 
Burmistrza Miasta Dębicy 

w sprawie zawieszenia funk-
cjonowania na terenie Miasta 
Dębicy strefy płatnego par-

kowania w związku z sytuacją 
kryzysową spowodowaną 

chorobą zakaźną wywołaną 
wirusem COVID-19

IM zrealizowana

36 XXIV/190/2020 29 kwietnia 
2020 r.

Przystąpienia do realizacji 
projektu pt. „Lepsza Przy-

szłość Zgranej Paki” nr 
wniosku RPPK.08.04.00-18-
0007/19 w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 
- 2020, Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna Dzia-
łanie 8.4 Poprawa dostępu 
do usług wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej

MOPS bieżące wykona-
nie
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37 XXIV/191/2020 29 kwietnia 
2020 r.

Nadania nazwy ulicy na tere-
nie Miasta Dębica. GK zrealizowana

38 XXV/192/2020 11 maja 2020 r. Zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego BF

uchwała zreali-
zowana, kredyt 

zaciągnięty

39 XXV/193/2020 11 maja 2020 r.

Ustalenia cen za korzystanie 
z miejskich obiektów spor-
towo - rekreacyjnych będą-
cych w zarządzie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Dębicy

MOSiR

niewykonana 
(odrzucona ze 
względów for-

malnych)

40 XXV/194/2020 11 maja 2020 r.

Zmiany uchwały nr VI/50/2015 
Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 12 maja 2015 r. w spra-
wie utworzenia osiedli na 

terenie Miasta Dębica

BRM  wykonana

41 XXVI/195/2020 24 czerwca 
2020 r. Rozpatrzenia petycji BRM  wykonana

42 XXVII/196/2020 10 sierpnia 
2020 r.

Stwierdzenia nieważno-
ści uchwały własnej Nr 

XXI/179/2020 z dnia 9 marca 
2020 r. w sprawie Szkolnego 
Programu Stypendialnego 

Miasta Dębicy

MZO  wykonana

43 XXVII/197/2020 10 sierpnia 
2020 r.

Przystąpienia Gminy Mia-
sta Dębica do opracowania 

i wdrożenia „Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian 

klimatu”

OŚ bieżące wykona-
nie

44 XXVII/198/2020 10 sierpnia 
2020 r.

Przystąpienia do konkursu 
oraz przyjęcia do realizacji 

projektu pn. Budowa syste-
mu zbierania, retencjono-
wania i wykorzystania wód 

opadowych do nawadniania 
terenów zielonych na terenie 
miasta Dębica, woj. Podkar-

packie”

RM

Wniosek został 
oceniony nega-
tywnie (nie uzy-
skał wymaganej 
liczby punków).

45 XXVII/199/2020 10 sierpnia 
2020 r.

Przystąpienia do projektu 
pn. „Realizacja inwestycji 

w zakresie zielono - niebie-
skiej infrastruktury na terenie 
gmin należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki”

RM

Wniosek jest na 
etapie oceny. 
Uzyskaliśmy 

pozytywną ocenę 
merytoryczną.
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46 XXVII/200/2020 10 sierpnia 
2020 r.

Przystąpienia do projektu pn. 
„Prowadzenie przez szkoły 

działań podnoszących świa-
domość na temat łagodzenia 

zmian klimatu i przystoso-
wania się do ich skutków 

na terenie gmin należących 
do Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki”

RM

Wniosek jest na 
etapie oceny. 
Uzyskaliśmy 

pozytywną ocenę 
merytoryczną.

47 XXVII/201/2020 10 sierpnia 
2020 r.

Zmian „Strategii Rozwoju 
Miasta Dębica na lata 2017 - 

2022
RM

Zaktualizowany 
dokument został 
oceniony pozy-

tywnie i jest ujęty 
w Wykazie LPR 
w woj. podkar-

packim.

48 XXVIII/202/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Nieudzielenia Burmistrzowi 
Miasta wotum zaufania BRM  wykonana

49 XXVIII/203/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2019 rok oraz 

sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2019 rok

BRM  wykonana

50 XXVIII/204/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów, 
określenia terminów płat-
ności dla inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za 
inkaso

BF realizowana na 
bieżąco

51 XXVIII/205/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Niedochodzenia małych 
kwotowo należności o cha-
rakterze cywilnoprawnym 

oraz rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności 

przypadających Gminie Mia-
sta Dębica

BF realizowana na 
bieżąco

52 XXVIII/206/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Zmiany uchwały Nr 
XIII/186/07 Rady Miejskiej 

w Dębicy z dnia 30 listopada 
2007 r. w sprawie przyznawa-

nia honorowych wyróżnień 
Miasta Dębica

BRM  wykonana

53 XXVIII/207/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Zatwierdzenia zarządzenia 
Burmistrza Miasta Dębicy 
dot. odwieszenia zawie-

szonego funkcjonowania 
na terenie Miasta Dębicy 

strefy płatnego parkowania 
w związku z sytuacją kryzy-

sową spowodowaną chorobą 
zakaźną wywołaną wirusem 

COVID-19

IM  wykonana
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54 XXVIII/208/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Regulaminów Targowisk 
Miejskich BWP wykonana i reali-

zowana

55 XXVIII/209/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Przyjęcia lokalnego pro-
gramu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży uczęszczających do 
szkół, dla których Gmina 

Miasta Dębica jest organem 
prowadzącym, pod nazwą 

Szkolny Program Stypendial-
ny Miasta Dębicy

MZO w trakcie reali-
zacji

56 XXVIII/210/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Przyjęcia Regulaminu lokal-
nego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży uczęszczających 
do szkół, dla których Gmina 
Miasta Dębica jest organem 
prowadzącym, pod nazwą 

Szkolny Program Stypendial-
ny Miasta Dębicy

MZO  wykonana

57 XXVIII/211/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie 

Miasta Dębica na rok szkolny 
2020/2021

MZO
realizowana 
w roku szk. 

2020/21

58 XXVIII/212/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości po-
łożonej przy ulicy Krakowskiej 

w Dębicy stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Dębica

GK bieżące wykona-
nie

59 XXVIII/213/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości po-
łożonej przy ulicy Cmentarnej 

w Dębicy stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Dębica

GK bieżące wykona-
nie

60 XXVIII/214/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości po-
łożonej przy ulicy Robotniczej 

w Dębicy stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Dębica

GK bieżące wykona-
nie

61 XXVIII/215/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości 
położonej przy ulicy Kraszew-

skiego w Dębicy stanowią-
cej własność Gminy Miasta 

Dębica

GK bieżące wykona-
nie

62 XXVIII/216/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości 
położonej przy ulicy Rzeszow-

skiej w Dębicy stanowiącej 
własność Gminy Miasta 

Dębica

GK bieżące wykona-
nie

63 XXVIII/217/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Ustanowienia służebności 
przesyłu na nieruchomości 
położonej przy ulicy Piłsud-
skiego w Dębicy stanowią-
cej własność Gminy Miasta 

Dębica

GK bieżące wykona-
nie
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64 XXVIII/218/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Wyrażenia zgody na prze-
kazanie w formie darowi-

zny celowej nieruchomości 
będących własnością Gminy 

Miasta Dębica

GK bieżące wykona-
nie

65 XXVIII/219/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Wyrażenia zgody na udziele-
nie bonifikat GK

 wykonana - 
lokal sprzedany 

29.12.2020

66 XXVIII/220/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Ustalenia cen za korzystanie 
z miejskich obiektów spor-
towo - rekreacyjnych będą-
cych w zarządzie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Dębicy

MOSiR wykonana

67 XXVIII/221/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Przystąpienia do sporządze-
nia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
Dębica – 2010w rejonie ulic 
Tadeusza Kościuszki i Sło-

necznej w Dębicy

GP niewykonana

68 XXVIII/222/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzen-
nego nr 1/2020 w rejonie ulic 

Tadeusza Kościuszki i Sło-
necznej w Dębicy

GP niewykonana

69 XXVIII/223/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzie-
lania podmiotom prowadzą-
cym działalność gospodarczą 

ulg w spłacie należności 
pieniężnych z tytułu odda-

nia nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie 

przypadających za okres 
stanu zagrożenia epidemicz-

nego albo stanu epidemii 
COVID 19

GK bieżące wykona-
nie

70 XXVIII/224/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Pozostawienia petycji bez 
rozpatrzenia BRM  wykonana

71 XXVIII/225/2020 26 sierpnia 
2020 r.

Uznania skargi na Burmistrza 
Miasta za bezzasadną BRM  wykonana

72 XXIX/226/2020 28 września 
2020 r.

Zmiany budżetu Miasta Dębi-
ca na 2020 r. BF uchwała wyko-

nana
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73 XXIX/227/2020 28 września 
2020 r.

Zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Miasta 

Dębica
BF uchwała wyko-

nana

74 XXX/228/2020 21 października 
2020 r.

Przyznania odznaczenia 
„Honorowy Obywatel Miasta 

Dębica”
BRM w trakcie reali-

zacji

75 XXX/229/2020 21 października 
2020 r.

Przyznania odznaczenia „Za-
służony dla Miasta Dębica” BRM w trakcie reali-

zacji

76 XXX/230/2020 21 października 
2020 r.

Przyznania odznaczenia „Za-
służony dla Miasta Dębica” BRM w trakcie reali-

zacji

77 XXX/231/2020 21 października 
2020 r.

Przyznania odznaczenia „Za-
służony dla Miasta Dębica” BRM w trakcie reali-

zacji

78 XXX/232/2020 21 października 
2020 r.

Przyznania odznaczenia „Za-
służony dla Miasta Dębica” BRM w trakcie reali-

zacji

79 XXX/233/2020 21 października 
2020 r.

Przyznania odznaczenia „Za-
służony dla Miasta Dębica” BRM w trakcie reali-

zacji

80 XXX/234/2020 21 października 
2020 r.

Zmiany uchwały w spra-
wie opłat za pobyt dziecka 

w żłobku
MZO

Dzienna staw-
ka żywieniowa 

w żłobku od 1 XI 
2020 r. została 

ustalona na 6 zł 
i jest stosowana 

na bieżąco.

81 XXX/235/2020 21 października 
2020 r.

Wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej części 

działki nr 849/8 obr. 5 przy ul. 
Lwowskiej w Dębicy na okres 

powyżej trzech lat

GK

Umowa dzierża-
wy została napi-

sana i wysłana do 
wnioskodawcy 

do podpisu

82 XXX/236/2020 21 października 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości 
położonej na Osiedlu Matejki 

w Dębicy stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Dębica

GK bieżące wykona-
nie

83 XXX/237/2020 21 października 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości 
położonych przy ulicy Jana 

III Sobieskiego w Dębicy sta-
nowiących własność Gminy 

Miasta Dębica

GK bieżące wykona-
nie
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84 XXX/238/2020 21 października 
2020 r.

Sprzedaży nieruchomości 
położonej przy ulicy Skow-

ronków w Dębicy stanowią-
cej własność Gminy Miasta 

Dębica

GK bieżące wykona-
nie

85 XXX/239/2020 21 października 
2020 r.

Zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Dębicy MOK  wykonana

86 XXX/240/2020 21 października 
2020 r.

Zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/411/2017 Rady Miej-
skiej w Dębicy z dnia 28 

sierpnia 2017 r. W sprawie 
wprowadzenia przepisów 

porządkowych związanych 
z przewozem osób i bagażu 

taksówkami na obszarze 
Gminy Miasta Dębica oraz 

wprowadzenie dodatkowego 
oznaczenia, w które winny 
być zaopatrzone taksówki 

osobowe

BTZ weszła w życie

87 XXX/241/2020 21 października 
2020 r.

Skargi na Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miej-

skiej w Dębicy
BRM zrealizowana

88 XXX/242/2020 21 października 
2020 r.

Zmiany Statutu Gminy Mia-
sta Dębica BRM zrealizowana

89 XXXI/243/2020 25 listopada 
2020 r.

Uchwalenia Rocznego pro-
gramu współpracy Gminy 
Miasta Dębica z organiza-
cjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 
w art.. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2021 r.

SO w trakcie reali-
zacji

90 XXXI/244/2020 25 listopada 
2020 r.

Przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholo-
wych dla Miasta Dębica na 

2021 r.

SO w trakcie reali-
zacji

91 XXXI/245/2020 25 listopada 
2020 r.

Przyjęcia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narko-
manii dla Miasta Dębica na 

lata 2021 – 2023

SO w trakcie reali-
zacji

92 XXXI/246/2020 25 listopada 
2020 r.

Wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia dotyczącego 

przyjęcia przez Gminę Miasto 
Rzeszów realizacji zadań 
w zakresie przyjmowania 

osób w stanie nietrzeźwym

SO  wykonana
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93 XXXII/247/2020 14 grudnia 
2020 r.

Zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy 

Miasta Dębica
BF wykonana

94 XXXII/248/2020 14 grudnia 
2020 r.

Udzielenia pomocy finanso-
wej dla Gminy Krasne BF

wykonana, prze-
kazano środki do 

Gminy Krasne

95 XXXII/249/2020 14 grudnia 
2020 r.

Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 

Gminy Miasta Dębica
OŚ bieżące wykona-

nie

96 XXXII/250/2020 14 grudnia 
2020 r.

Ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy 
Miasta Dębica

OŚ bieżące wykona-
nie

97 XXXII/251/2020 14 grudnia 
2020 r.

Zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowa-

nych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunal-

ne w kompostowniku przy-
domowym

OŚ bieżące wykona-
nie

98 XXXII/252/2020 14 grudnia 
2020 r.

Zmiany uchwały Nr 
XVI/163/2016 Rady Miejskiej 

w Dębicy z dnia 1 marca 
2016 r. w sprawie zwolnienia 

w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi zmienionej Uchwałą Nr 
XXIX/303/2017 Rady Miejskiej 

w Dębicy z dnia 13 lutego 
2017 r.

OŚ bieżące wykona-
nie

99 XXXII/253/2020 14 grudnia 
2020 r.

Terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

OŚ bieżące wykona-
nie

100 XXXII/254/2020 14 grudnia 
2020 r.

Określenia rodzajów dod. 
usług świadczonych przez 
Gm. Miasta Dębica w za-

kresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszka-

łych i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich świad-
czenia oraz wysokości cen za 

te usługi

OŚ bieżące wykona-
nie
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101 XXXII/255/2020 14 grudnia 
2020 r.

Szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zago-

spodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

OŚ bieżące wykona-
nie

102 XXXII/256/2020 14 grudnia 
2020 r.

Przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwa-
cyjnych pomnika przyrody

OŚ bieżące wykona-
nie

103 XXXII/257/2020 14 grudnia 
2020 r.

Przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwa-
cyjnych pomnika przyrody

OŚ bieżące wykona-
nie

104 XXXII/258/2020 14 grudnia 
2020 r.

Przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwa-
cyjnych pomnika przyrody

OŚ bieżące wykona-
nie

105 XXXII/259/2020 14 grudnia 
2020 r.

Przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwa-
cyjnych pomnika przyrody

OŚ bieżące wykona-
nie

106 XXXII/260/2020 14 grudnia 
2020 r.

Wyznaczenia Aglomeracji 
Dębica OŚ wykonana

107 XXXII/261/2020 14 grudnia 
2020 r.

Przyjęcia projektu Regula-
minu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasta Dębi-
ca i przekazania do organu 

regulacyjnego

Wodo-
ciągi 

Dębic-
kie

Regulamin jest 
w trakcie ponow-

nej aktualizacji 
przy współpracy 

Wód Polskich

108 XXXII/262/2020 14 grudnia 
2020 r.

Zasad przeprowadzania 
naboru wniosków o zawar-
cie umowy najmu, w tym 
kryteriów pierwszeństwa, 
zasad przeprowadzania 

oceny punktowej oraz obo-
wiązującej kaucji dla lokali 

mieszkalnych w budynkach 
przy ul. Ratuszowej w ramach 
programu „Mieszkanie Plus”

GK bieżące wykona-
nie

109 XXXII/263/2020 14 grudnia 
2020 r.

Zmiany uchwały nr 
XXXI/325/2017 z dnia 17 marca 
2017 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Dębicy na 
lata 2016 – 2020, zmienionej 
uchwałą nr XXXIV/359/2017 

z dnia 29 maja 2017 r.

RM wykonana
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110 XXXII/264/2020 14 grudnia 
2020 r.

Wyrażenia zgody na rezygna-
cję z zasady pierwszeństwa 
w objęciu nowych udziałów 
w podwyższonym kapitale 
zakładowym Przedsiębior-

stwa Gospodarowania Odpa-
dami Sp. z o.o. w Paszczynie 

przez wspólnika Gminę 
Miasta Dębica

AW  wykonana

111 XXXII/265/2020 14 grudnia 
2020 r.

Utworzenia ośrodka wsparcia 
domu Dziennego Pobytu 

„Senior +”
MOPS wykonana

112 XXXII/266/2020 14 grudnia 
2020 r.

Zmiany uchwały w spra-
wie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia 
prowadzonych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dębicy

MOPS wykonana

113 XXXII/267/2020 14 grudnia 
2020 r.

Ustanowienia służebności 
przesyłu na nieruchomości 
położonej przy ulicy Ratu-
szowej w Dębicy stanowią-
cej własność Gminy Miasta 

Dębica

GK bieżące wykona-
nie

114 XXXII/268/2020 14 grudnia 
2020 r.

Wniesienia skargi na rozstrzy-
gnięcie nadzorcze BRM wykonana

115 XXXII/269/2020 14 grudnia 
2020 r.

Powołania stałych komisji 
Rady Miejskiej w Dębicy BRM  wykonana

116 XXXII/270/2020 14 grudnia 
2020 r.

Powołania Komisji Rewizyj-
nej oraz ustalenia jej składu 

osobowego
BRM  wykonana

117 XXXII/271/2020 14 grudnia 
2020 r.

Powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji oraz usta-

lenia jej składu osobowego
BRM  wykonana

118 XXXII/272/2020 14 grudnia 
2020 r.

Ustalenia składów osobo-
wych komisji stałych Rady 

Miejskiej w Dębicy
BRM  wykonana
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119 XXXIV/273/2020 29 grudnia 
2020 r.

Zmiany uchwały nr 
LVIII/695/10 Rady Miejskiej 

w Dębicy z dnia 10 września 
2010 r. w sprawie ustalenia 

zasad wypłaty diet Radnych 
Rady Miejskiej oraz Przewod-

niczącym Zarządu Osiedli 
w Dębicy zmienionej uchwa-
łą nr IX/74/11 Rady Miejskiej 
w Dębicy z dnia 8 kwietnia 

2011 r.

BRM realizowana na 
bieżąco

120 XXXV/274/2020 29 grudnia 
2020 r.

Zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego BF

 wykonana czę-
ściowo, kredyt 

zaciągnięty 
w wysokości 
1.700.000 zł

121 XXXII/275/2020 29 grudnia 
2020 r.

Zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecz-

nych Miasta Dębica na lata 
2006 - 2020

MOPS bieżące wykona-
nie

Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Dębicy przy współpracy merytorycznych Wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek 
organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Dębica
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Aneks nr 2
Realizacja celów i zadań „Strategii rozwoju Miasta Dębicy na lata 2017-2022”. 
Strategia rozwoju Miasta Dębicy zawiera dwa obszary celów i zadań. Obszar I – rozwój 

gospodarczy miasta. Obszar II – Podniesienie jakości życia mieszkańców.

Realizacja celów strategicznych w 2020 roku.

Cel strategiczny Stopień realizacji

Obszar I – rozwój gospodarczy miasta

Stałe podnoszenie jakości i obsługi przedsiębior-
ców i inwestorów, m. in. poprzez zapewnienie im 
dostępu do rzetelnej, aktualnej i kompleksowej 

informacji.

W pierwszej połowie 2020 r. odbyły się dwa spo-
tkania robocze dotyczące powołania Rady Go-

spodarczo-Naukowej stanowiącej ciało doradcze 
Burmistrza Gminy Miasta Dębica. Kandydatami 
na członków Rady są przedstawiciele świata biz-

nesu, nauki, stowarzyszeń i cechów.

Budowanie klimatu sprzyjania i wspierania przed-
siębiorczości.

Realizacja wspólnej inicjatywy polegającej na 
utworzeniu punktu informacyjnego UM Dębica i 
ZUS Dębica w celu wsparcia przedsiębiorców w 

obszarach:
 - możliwości skorzystania z ulg i preferencji w 
opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne 

związanych z prowadzona działalnością
- warunków jakie należy spełnić delegując prowa-

dzenie działalności gospodarczej do kraju UE
- możliwości dokonywania zmian w CEIDG w for-

mie elektronicznej
- środków odwoławczych od decyzji odmawiają-

cych prawa do świadczeń krótkoterminowych
- warunków uzyskania świadczenia uzupełniające-

go 500+ dla osób niesamodzielnych.
- promocji Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
W okresie realizacji w/w inicjatywy obsłużono 214 

podmiotów gospodarczych.
W 2020 roku w obszarze wsparcia przedsiębiorcy 
dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocia-
nych pracowników objęto 16 pracodawców, wyda-
no 19 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 

dofinansowania 114 002 zł. 
W obszarze wsparcia osób rezerwujących sta-

nowiska handlowe na targowiskach miejskich w 
Dębicy udzielono zwolnień z tzw. opłaty rezerwa-
cyjnej w kwocie ogółem 6035,18 zł za okres czaso-
wego zamknięcia targowisk wywołane zagroże-

niem pandemią .
Ścisła współpraca z przedsiębiorcą w zakresie do-
konywania aktualizacji danych nieobjętych wpi-
sem do wniosku CEIDG-1- udzielono 1 135 porad.

Obszar II – podniesienie jakości życia mieszkańców
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Poprawa stanu technicznego dróg miejskich 
zwiększenie ilości miejsc parkingowych

Inwestycje w zakresie poprawy stanu techniczne-
go dróg miejskich oraz zwiększenia ilości miejsc 
parkingowych poprzez realizację następujących 

projektów: 
-przebudowa ul. Ludowej i ul. Paderewskiego 

oraz kontynuacja projektu pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 105857R – ul. Kwiatkowskiego w Dębi-
cy”, dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych.
- wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu Szko-

ły Podstawowej nr 5 przy ulicy Paderewskiego
- budowa miejsc parkingowych w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 6 przy ulicy Łysogórskiej/Leśnej

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Spor-
towej

- modernizacja ulicy Sienkiewicza poprzez prze-
budowę jezdni, miejsc

parkingowych i remontu chodników
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na ulicy 

Górzystej,
Kawęczyńskiej, Świętosława, Orla, Budzisz oraz 

ulicy Rzecznej
- przebudowa ulicy Raczyńskich i ulicy Olszynowej 
poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni 

oraz przebudowę chodników
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy 

Sportowej

Rozwój komunikacji zbiorowej zarówno we-
wnętrznej miasta jak i połączeń z innymi miejsco-

wościami

Kontynuacja umowy z 2018 na dostawę 5 szt. 
autobusów miejskich MIDI ON (od 9 do 11m) oraz 
3 szt. autobusów miejskich MAXI ON (od 11 do 12,5 
m) w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji w Dębicko Ropczyckim Obszarze Funkcjo-
nalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów 
oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej 

z obsługą trans-portu drogowego”, realizowanego 
w ramach Osi VI Infrastruktura komunikacyjna, 
Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Przedmiotowe autobusy dostarczone zostały w 
czerwcu 2019.

Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc żłobko-
wych

W 2020 r z wykorzystaniem dotacji z Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch + edycja 2020”, zostało 
utworzonych 75 nowych miejsc żłobkowych na 

ulicy. Kołłątaja 8 w Dębicy.

Modernizacja domów kultury i infrastruktury 
sportowej

W 2020 roku zakończyła się realizacja projektu 
„Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna 
DROF” dotyczącego infrastruktury w zakresie:

 Zagospodarowanie terenu Parku im. W. Skarb-
ka-Borowskiego w Dębicy. dotacja ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, Pozyskanie środków na realiza-
cję projektu pn. Przebudowa, rozbudowa i remont 

stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderew-
skiego w Dębicy” w ramach programu „Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej” - edycja 2020
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Wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii i pomoc 
w tym zakresie dla mieszkańców miasta.

Realizacja projektu partnerskiego pn. Poprawa 
jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 
w domach prywatnych na terenie gmin należą-

cych do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 
3.3.1.realizowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego programu Operacyjnego na lata 
2014-2020



Aneks nr 3 Fotorelacja przedstawiająca wybrane przedsięwzięcia 
i wydarzenia 2020 roku.











Opracowanie:

Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Wydawca składa podziękowania wydziałom i biurom Urzędu Miejskiego w Dębicy, 
miejskim spółkom i jednostkom organizacyjnym, które – udostępniając dane –

przyczyniły się do opracowania tej publikacji.

Przy publikacji danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła.

Elektroniczna wersja „Raportu o stanie Gminy Miasta Dębica” znajduje się na 
stronie internetowej www.debica.pl oraz na stronie www.debica.bip.gov.pl 

w zakładce „Raport o stanie Gminy Miasta Dębica”




	SŁOWO WSTĘPU
	ROZDZIAŁ I
	ROZDZIAŁ II
	2.1 Informacje o władzach miasta w 2020 r. kadencja 2018-2023
	2.1.1 Burmistrz Miasta Dębica, Zastępcy Burmistrza Miasta Dębica w 2020 r.
	2.2 Rada Miejska w Dębicy kadencja 2018-2023
	2.3 Współpraca z jednostkami pomocniczymi miasta Dębica, Rady Osiedlowe. 
	2.4 Urząd Miejski w Dębicy
	2.4.1 Funkcjonowanie i obsługa interesanta
	2.5 Spółki Gminy Miasta Dębica
	2.5.1 Jednoosobowe Spółki Gminy Miasta Dębica
	2.5.2 Spółki z udziałem Gminy Miasta Dębica
	2.6. Jednostki organizacyjne
	2.7 Kontrole dotyczące prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom na realizację zadań publicznych 

	ROZDZIAŁ III
	3.1 Aktualny stan dotyczący planowania przestrzennego Gminy Miasta Dębica
	3.2 Prace analityczne prowadzone w obszarze planowania przestrzennego w 2020 r.
	3.3 Decyzje administracyjne związane z procesami inwestycyjnymi
	3.3.1 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	3.3.2 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
	3.4 Rewitalizacja obszarów miasta

	ROZDZIAŁ IV
	4.1. Opis działań majątkowych w roku 2020 z wyłączeniem danych zawartych w informacji o stanie mienia1.
	4.2. Gospodarka nieruchomościami w świetle Uchwał podjętych w roku 2020 przez Radę Miejską w Dębicy.
	4.3. Gospodarka nieruchomościami w świetle wieloletnich polityk i programów oraz Strategii Rozwoju Miasta Dębicy 2017-2022.

	ROZDZIAŁ V
	5.1 Zasoby mieszkaniowe Miasta Dębica, w tym zasoby zarządzane przez ADM
	5.2 Liczba wnioskodawców oczekujących na pomoc mieszkaniową w 2020 r. 
	5.3 Remonty w budynkach i lokalach komunalnych

	ROZDZIAŁ VI
	6.1 Stan środowiska naturalnego w 2020 r. – charakterystyka jakości powietrza
	6.2 Gospodarka wodno-ściekowa, obszary zielone i edukacja ekologiczna
	6.3. Gospodarka odpadami
	6.3.1 Odpady komunalne
	6.3.2 Odpady zawierające azbest
	6.3.3 Składowisko odpadów
	6.3.4 Kontrola właścicieli nieruchomości 
	6.4. Ochrona środowiska 2020 r. - w świetle wieloletnich polityk i programów oraz Strategii Rozwoju Miasta Dębicy 2017-2022

	ROZDZIAŁ VII
	7.1 System transportowo-drogowy wraz z infrastrukturą parkingową i rowerową
	7.1.1 System transportowo-drogowy 
	7.1.2 Infrastruktura parkingowa 
	7.1.3 Infrastruktura rowerowa 
	7.2 Ważniejsze inwestycje realizowane w 2020 r.
	7.2.1 Inwestycje drogowe 
	7.2.2 Inwestycje obiektów kultu religijnego zrealizowane w 2020 r. – inwestycje mogił, pomników męczeństwa oraz cmentarzy wojskowych i komunalnych
	7.2.3 Inwestycje z zakresu kultury, sportu oraz oświaty
	7.2.4 Realizowane projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych
	7.3 Publiczny transport zbiorowy – komunikacja miejska
	7.4 Targowiska, handel – w tym koncesje wydawane przez burmistrza miasta Dębicy w 2020 roku

	ROZDZIAŁ VIII
	8.1 System zaopatrzenia w wodę, jakość wody pitnej, remonty i modernizacje sieci wodociągowej w 2020 roku i odbiorów ścieków
	8.2 System ciepłowniczy, inwestycje oraz modernizacje realizowane przez MPEC sp. z o.o. w 2020 roku

	ROZDZIAŁ IX
	9.1 Gospodarka przez pryzmat przedsiębiorstw działających w mieście
	9.2. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON
	9.3.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

	ROZDZIAŁ X
	10.1 Instytucje kultury finansowane przez samorząd gminny i wojewódzki
	10.1.1 Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
	10.1.1.1 Działalność Domu Kultury „Mors”
	10.1.1.2 Działalność Domu Kultury i Kina „Śnieżka”
	10.1.1.3 Działalność Domu Kultury i Kina „Kosmos”
	10.1.1.4 Działalność Galerii Sztuki
	10.1.2 Muzeum Regionalne w Dębicy
	10.1.3 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
	10.2 Nagrody i stypendia w zakresie kultury
	10.3. Otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
	10.4 Ochrona zabytków

	ROZDZIAŁ XI
	11.1 Przedszkola
	11.2 Szkoły podstawowe
	11.3 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szk. 2019/20
	11.4 Integracja
	11.5 Zatrudnienie w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica.
	11.6 Żłobek miejski
	11.7 Projekty, programy, przedsięwzięcia

	ROZDZIAŁ XII
	12.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze ochrony zdrowia realizowanych w 2020 r., w tym realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	12.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej
	12.3 Profilaktyka uzależnień

	ROZDZIAŁ XIII
	13.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze „pomoc społeczna” realizowanych w 2020 r., w tym realizowane przez MOPS
	13.1.1 Pomoc środowiskowa i organizacja społeczności lokalnej realizowana przez MOPS
	13.1.2 Udzielone świadczenia, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, piecza zastępcza
	13.1.3 Klub Integracji Społecznej (KIS), Centrum Integracji Społecznej
	13.1.4 Praca socjalna, projekty socjalne, wspieranie działalności charytatywnej
	13.2 Pomoc instytucjonalna świadczona przez System Pomocy Społecznej
	13.2.1 Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek wsparcia w tym dla osób bezdomnych.
	13.3 Świadczenia wynikające z polityki społecznej państwa i gminy
	13.3.1 Świadczenia rodzinne w 2020 roku i świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

	ROZDZIAŁ XIV
	14.1 Informacje ogólne o działaniach w obszarze bezpieczeństwa publicznego realizowanych w 2020 r.
	14.1.1 Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed powodzią, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
	14.2 Mapa bezpieczeństwa miasta, system monitoringu wizyjnego

	ROZDZIAŁ XV
	15.1.Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze sportu i rekreacji realizowanych w 2020 r.
	15.2.Infrastruktura sportowa
	15.3. Stypendia sportowe
	15.4.System wsparcia finansowego sportu, kultury fizycznej i rekreacji w 2020 roku

	ROZDZIAŁ XVI
	16.1 Promocja Miasta
	16.2 Patronat Honorowy Burmistrza
	16.3 Przynależność do krajowych i regionalnych organizacji samorządowych
	16.4 Współpraca miasta z miastami partnerskimi oraz z miastami bez formalnych umów o partnerstwie
	16.5.Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi (NGO) i rozwój społeczeństwa obywatelskiego

	ROZDZIAŁ XVII
	Aneks nr 1
	Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Dębicy za 2020 r.

	Aneks nr 2
	Realizacja celów i zadań „Strategii rozwoju Miasta Dębicy na lata 2017-2022”. 

	Aneks nr 3
	Fotorelacja przedstawiająca wybrane przedsięwzięcia i wydarzenia 2020 roku.


