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SŁOWO WSTĘPU

Szanowni Państwo! Drodzy Dębiczanie!

Po czterech latach pracy obecnej kadencji 
samorządu mam przyjemność przedłożyć Państwu 
kolejny „Raport o  stanie Gminy Miasta Dębica”. 
Dokument ukazuje zarówno zadania, zrealizowa-
ne projekty oraz przedsięwzięcia 2021 roku – roku 
trudnego, w  którym po raz drugi przyszło nam się 
zmierzyć z wyzwaniami pandemii. Stąd miniony rok 
był czasem trudnym, zarówno w wymiarze organi-
zacyjnym, społecznym, jak również finansowym. 

Był to jednak kolejny dobry rok dla mia-
sta zarówno w  wymiarze realizacji i  zakończenia 
ważnych dla inwestycji, m.in.: finalizacja prac 
rewitalizacji Parku Miejskiego im. Włodzimierza 
Skarbek-Borowskiego, zakończenie przebudowy 
obiektu hali lodowiska wraz z zapleczem, oddanie do 
użytku Domu Dziennego „Senior +” czy zakończenie 
budowy nowego żłobka przy ul. Kołłątaja. Realizo-
wano też zadania w infrastrukturze drogowej m.in. 
budowę parkingu przy ul. Słonecznej, rozpoczęcie 
przebudowy ul. Mościckiego i Metalowców w Dębic 
oraz mniejsze inwestycje osiedlowe, w tym m.in. uli-
cy Budzisz, modernizacja ulicy Gawrzyłowskiej.

Samorząd miejski podjął także szereg dzia-
łań w  celu zwiększenia świadomości ekologicznej 
wśród społeczności lokalnej. Możemy zaobserwować 
widoczne zmiany w zakresie dbałości o środowisko 
w Dębicy, w tym ograniczenie niskiej emisji poprzez 
likwidację kotłów węglowych oraz zastosowanie od-
nawialnych źródeł energii. Systematycznie wzrasta 
ilość projektów ekologicznych, zajęć edukacyjnych 
i konkursów plastycznych z zakresu ochrony środo-
wiska organizowanych przez Dębicę, które angażują 
różne grupy społeczne, w  szczególności najmłod-
szych mieszkańców miasta.

Mam nadzieję, że przedstawiony dokument 
przyczyni się do uświadomienia skali zmian, jakie 
zaszły w Dębicy na przestrzeni ubiegłego roku oraz 
tego, że dzięki wspólnej pracy możemy uczynić jesz-
cze więcej dla Dębicy i Dębiczan.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na co 
dzień podejmują działania na rzecz naszego Miasta, 
budują jego wizerunek i dbają o naszą małą ojczy-
znę.

Zapraszam do zapoznania się z działaniami 
podjętymi i realizowanymi w Mieście Dębicy w 2021 
roku!

Mariusz Szewczyk
Burmistrz Miasta Dębicy
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Rozdział I
Według danych uzyskanych z  rejestru mieszkańców Dębicy w  2021 r., liczba 

mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wyniosła na koniec roku 43 219 osób, 

z tego 22 515 kobiet i 20 704 mężczyzn. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt 

czasowy wyniosła 562 osoby, w tym 187 kobiety i  375 mężczyzn.

Tabela 1. Ludność Dębicy na podstawie danych z ewidencji ludności w 2021 r.

Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zameldowani na pobyt stały 22 515 20 704 43 219

Zameldowani na pobyt czasowy 187 375 562

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

W 2021 roku na pobyt stały zameldowanych zostało w Dębicy 258 osób. Liczba 

osób wymeldowanych z pobytu stałego w roku 2021 wyniosła 754, w tym na pobyt stały 

za granicę wymeldowały się 23 osoby. Na przestrzeni 2021 roku wydanych zostało 2 952 

dowody osobiste. W związku ze zmianą przepisów Ustawy o dowodach osobistych, od 

dnia 7 listopada 2021 roku wdrożono nowe rozwiązania techniczne umożliwiające wy-

dawanie dowodów osobistych, w których w warstwie elektronicznej znalazła się druga 

cecha biometryczna tj. dwa odciski palców w formatach cyfrowych. W okresie od dnia 

8 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku złożonych zostało 418 wniosków o dowód 

osobisty, zawierających już obydwie cechy biometryczne.

Dodatkowo Urząd Miejski w Dębicy został wyposażony w mobilną stację urzęd-

nika. Urządzenie to umożliwia składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i po-

branie odcisków palców przez osoby, które zamieszkują na terenie całego powiatu 

dębickiego, a z powodów określonych w przepisach prawa nie mogą osobiście złożyć 

wniosku w placówce urzędu gminy. 

Miasto Dębica, jako jedyny samorząd w  powiecie, obsługuje w  ten sposób 

mieszkańców na obszarze całego powiatu, tj. gmin: Brzostek, Czarna, Dębica (miasto), 

Dębica (gmina wiejska), Jodłowa, Pilzno, Żyraków.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębicy w ubiegłym roku zarejestrowano 398 

ślubów, w tym 204 ślubów konkordatowych zawieranych w kościołach na terenie dzia-

łania USC Dębica. Śluby cywilne udzielone w USC Dębica to 194, natomiast liczba ślu-

bów transkrybowanych w  USC Dębica wyniosła 72. Te ostatnie są to śluby zawarte 

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

W 2021 r. w USC Dębica zarejestrowano 1133 urodzeń, z tego liczba dzieci uro-

dzonych w szpitalu w Dębicy stanowiła 856. Liczba transkrybowanych dzieci w USC 

Dębica wyniosła 277 – są to dzieci urodzone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

DEMOGRAFIA
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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 2021 r. wyniosła 1118 

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

wiły 1090 osób. Liczba zgonów transkrybowanych wyniosła 28 osoby. Są to zgony poza 

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

np. do pochowania zmarłych na cmentarzu czy przeprowadzenia spadku. W 2021 r. 

zarejestrowano 112 rozwodów.

Tabela 2. Ruch naturalny w oparciu o dane z Urzędu Stanu Cywilnego w Dębicy w 2021 r.

Liczba ślubów ogółem 398

Śluby konkordatowe 204

Śluby cywilne 194

Śluby transkrybowane 72

Liczba urodzeń ogółem 1133

Dzieci urodzone w szpitalu w Dębicy 856

Dzieci transkrybowane 277

Liczba zgonów ogółem 1118

Zgony w szpitalu i na terenie miasta oraz gminy Dębica 1090

Zgony transkrybowane 28

Liczba rozwodów 112

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego

Tabela 3. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2021 r.

Imiona żeńskie

Hanna 20 

Laura 14

Julia 13

Maja 14

Oliwia 13
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Imiona męskie

Antoni 29

Jan 23

Jakub 20

Franciszek 18

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego

W  2021 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 49 par. Medale 

nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył burmistrz Dębicy podczas 

uroczystości w Domu Kultury Mors.

Znani i zasłużeni dębiczanie, którzy zmarli w 2021 r.:

 ∙ Urszula Rojek (1951-2021) – wieloletnia kierowniczka Domu Kultury „Śnieżka”, in-

struktorka teatralna, długoletnia animatorka i twórca kultury w Dębicy, Zasłużo-

na dla Miasta Dębica, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi,

 ∙ Janusz Ożóg (1942-2021) – pierwszy dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, 

kierownik Domu Kultury Śnieżka i Domu Kultury Mors, działacz i animator kul-

tury, 

 ∙ Edward Krzystyniak (1934 -2021) – Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2002-

2006,

 ∙ Tadeusz Popiołek (1938-2021) – zawodnik i trener dębickich zapaśników, pierw-

szy dębiczanin, który wystąpił w reprezentacji Polski, Zasłużony dla Miasta Dębi-

cy, odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Związku Zapaśniczego, Złotą 

Odznaką „Za zasługi dla Sportu”, Srebrnym Krzyżem Zasługi,

 ∙ kpt. Edmund Książek (1926-2021) – żołnierz Armii Krajowej, Prezes Honorowy 

Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy, Zasłużony 

dla Miasta Dębicy.
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1049

1200

974

1028

1256

1712

1966

1701

1350

1217

1243

1505

1391

957

501

362

264
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Rozdział II
2.1 Informacje o władzach miasta w 2021 r. kadencja 2018-2023
2.1.1 Burmistrz Miasta Dębica, Zastępcy Burmistrza Miasta Dębica w 2021 r.

Organem wykonawczym Gminy Miasta Dębica jest Burmistrz, wybrany na pię-

cioletnią kadencję w 2018 roku. Funkcję tę pełni drugą kadencję Mariusz Szewczyk. 

Do jego ustawowych kompetencji należy wykonywanie zadań określonych przepisa-

mi prawa i wykonywanie uchwał samorządu gminnego, tj. Rady Miejskiej w Dębicy.

W gminie miejskiej, jaką jest Miasto Dębica, organem stanowiącym i kontrol-

nym jest Rada Miejska w Dębicy licząca 21 radnych. Szczegółowe informacje w zakre-

sie działalności Rady Miejskiej w Dębicy oraz Burmistrza Miasta opublikowane są na 

stronach internetowych https://debica.bip.gov.pl/ i  http://debica.pl/ w zakładce Samo-

rząd.

Burmistrz w ramach sprawowanej władzy wykonawczej, realizuje zadania okre-

ślone uchwałami Rady Miejskiej w Dębicy, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezen-

tuje Dębicę na zewnątrz. 

W 2021 roku mimo utrzymującego się stanu pandemii COVID-19 Burmistrz Mia-

sta wypełniał swoje obowiązki w sposób ciągły, realizując zadania bieżące z zachowa-

niem reżimu sanitarnego. W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku, m.in.:

 ∙ wydał 268 zarządzeń Burmistrza Miasta; 

 ∙ podpisał 593 umów;

 ∙ wydał 18 904 decyzji;

 ∙ uczestniczył w  spotkaniach z  przedsiębiorcami i  podmiotami zewnętrznymi 

funkcjonującymi w obszarze gospodarki;

 ∙ brał udział w oficjalnych uroczystościach organizowanych przez jednostki sa-

morządu miejskiego, a także reprezentował Miasto Dębicę na uroczystościach 

o charakterze państwowym, samorządowym i środowiskowym; 

 ∙ sprawował honorowy patronat w 15 przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych  

i środowiskowych;

 ∙ za pośrednictwem łączy elektronicznych oraz w  ramach bezpośrednich spo-

tkań przyjmował mieszkańców w sprawach dotyczących problemów mieszka-

niowych, pomocy w spłacie zaległości czynszowych w lokalach gminnych, po-

datków gminnych, pomocy socjalnej, inwestycji drogowych, a także organizacji 

wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych.

Łącznie z Zastępcami Burmistrza przyjęto 221 tego typu spraw i interwencji.

Jako organ gminy Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy zasobów 

Urzędu Miejskiego w Dębicy, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich 

oraz służb, inspekcji i straży. W 2021 roku Burmistrz powierzył prowadzenie określo-

nych w  Regulaminie Organizacyjnym spraw swoim zastępcom oraz sekretarzowi 

ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDZIE GMINY MIASTA DĘBICA

https://debica.bip.gov.pl/  
http://debica.pl/
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i skarbnikowi miasta.

W 2021 r. Zastępcami Burmistrza Miasta Dębicy byli: Jerzy Sieradzki i Maciej Ma-

łozięć. Funkcję Skarbnika Miasta Dębicy pełniła Anna Puzio, a Sekretarza Miasta Dębi-

cy Wioletta Hadowska.

2.2 Rada Miejska w Dębicy kadencja 2018-2023
Rada Miejska jest organem stanowiącym i  kontrolnym wybieranym na pię-

cioletnią kadencję. Tworzy ją 21 radnych. Przewodniczącym Rady Miejskiej do dnia 

03.03.2021 r. był Mateusz Cebula odwołany uchwałą Nr XXXIX/284/2021 Rady Miej-

skiej w Dębicy z dnia 3 marca 2021 r. Zastąpił go Józef Sieradzki wybrany na tę funk-

cję uchwałą Nr  XXXIX/285/2021 z  dnia 3 marca 2021 r. Wiceprzewodniczącymi Rady 

do dnia 03.03.2021 r. byli: Mateusz Kutrzeba, Andrzej Bal i Józef Sieradzki, zastąpili ich 

Szczepan Mroczek, Piotr Michoń i Kazimierz Sak. 

W 2021 r. w Radzie Miejskiej w Dębicy funkcjonowały komisje stałe.

Tabela 1. Stałe komisje Rady Miejskiej w Dębicy w 2021 r. 

Lp. Nazwa komisji Przewodniczący Liczba odbytych posie-
dzeń w 2021 r.

1. Komisja Budżetu i Gospodarki Komu-
nalnej

Mateusz Kutrzeba – do 
03.03.2021 r.

Renata Barszcz – od 
03.03.2021 r.

8

2. Komisja Infrastruktury i Gospodarki 
Przestrzennej

Stanisław Ciszek – do 
03.03.2021 r.

Szczepan Mroczek – od 
03.03.2021 r.

10

3. Komisja Kultury

Ludmiła Stelmach - Koło-
dziej – do 03.03.2021 r.

Joanna Ożóg – od 
03.03.2021 r.

12

4. Komisja Oświaty

Sławomir Gleń – do 
03.03.2021 r.

Marta Czekaj – od 
03.03.2021 r.

9

5. Komisja Rewizyjna

Paweł Hayn – do 
03.03.2021 r.

Monika Garduła – od 
03.03.2021 r.

22

6. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Katarzyna Rostowska-
-Machnik – do 03.03.2021 

r.
Adam Rogowski – od 

03.03.2021 r.

7

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Iwona Przydzielska – do 
03.03.2021 r.

Jerzy Kula – od 03.03.2021 
r.

12

8. Komisja Sportu

Andrzej Bal – do 
03.03.2021 r.

Leszek Żyłka – od 
03.03.2021 r.

6

Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Dębicy
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W 2021 r. Rada Miejska w Dębicy odbyła 18 sesji, w tym 11 nadzwyczajnych. Rada 

podjęła 121 uchwał. Ponadto rozpatrzyła 5 petycji oraz 2 skargi wniesione na działal-

ność Burmistrza Miasta.

Zgodnie z  procedurą uchwały w  zależności od treści były przekazywane do 

Wojewody Podkarpackiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

W 2021 r. Rada Miejska w Dębicy przyznała 1 odznaczenie „Zasłużony dla Miasta 

Dębica” Związkowi Sybiraków – Koło w Dębicy.

W 2021 r. do Burmistrza Miasta złożonych zostało 353 wniosków, 43 zapytania 

oraz 7 interpelacji.

2.3 Współpraca z jednostkami pomocniczymi – Rady Osiedlowe
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,

 ∙ Osiedle Nr 11 Mickiewicza.

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

pomocniczych, reprezentują mieszkańców wobec organów i jednostek organizacyjnych 

gminy, występują z  wnioskami do władz miasta, podejmują inicjatywy w  sprawach 

dotyczących lokalnej społeczności i opiniują ważne dla mieszkańców kwestie dotyczące 

m.in. inwestycji na osiedlach czy komunikacji miejskiej.

Tabela 2. Rady Osiedli kadencja 2019 - 2023

Lp. Nazwa i nr Rady Osiedla Przewodniczący Zarządu Osiedla

1. Osiedle Nr 2 Gawrzyłowa Stanisław Oleksy

2. Osiedle Nr 3 Kawęczyn – Pana Tadeusza Magdalena Zielińska

3. Osiedle Nr 4 Kępa – Wolica Bogusław Cieśla

4. Osiedle Nr 9 Słoneczne Mariusz Blezień
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5. Osiedle Nr 10 Świętosława Adam Stawarski

6. Osiedle Nr 11 Mickiewicza Anna Witkoś - Janczura

Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Dębicy

2.4 Urząd Miejski 
Urząd Miejski w  Dębicy mieści się przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica. Jest 

samorządową jednostką organizacyjną, którą kieruje Burmistrz Miasta Dębicy. Przy 

pomocy zasobów urzędu Burmistrz wykonuje zadania kierując bieżącymi sprawami 

miasta. Zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny zawierający 

szczegółowe opisy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wewnętrzną 

strukturę urzędu z uwidocznionymi zależnościami funkcjonalnymi . Strukturę urzędu 

tworzy 19 wydziałów i biur oraz 5 wydzielonych, samodzielnych stanowisk.

W trakcie 2021 roku forma pracy urzędu była dostosowywana do zmieniających 

się zagrożeń pandemicznych związanych z  Covid-19. 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 wirusem Covid-19. Urząd Miejski obsługiwał petentów we wszystkie 

dni robocze 2021 roku. Urzędnicy okresowo pracowali w  systemie hybrydowym 

(zdalnie i stacjonarnie na zmianę). Systematycznie zwiększała się liczba załatwianych 

spraw z wykorzystaniem informatycznej platformy e-Usług, Portalu Interesanta oraz 

za pośrednictwem krajowego systemu e-PUAP. 

2.4.1 Funkcjonowanie i obsługa interesanta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miejski w  Dębicy 

uzyskał uprawnienia Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany. W 2021 r. Profil Zaufany 

w Urzędzie Miejskim w Dębicy potwierdziło 690 osób, co miało duży wpływ na wzrost 

zainteresowania miejskimi e-usługami, ponieważ warunkiem założenia konta na 

Portalu Interesanta i Portalu E-usług jest posiadanie Profilu Zaufanego. 

W  okresie od stycznia do grudnia 2021 r. na wszystkich miejskich portalach 

e-usług odnotowano 38789 pobrań/odtworzeń dokumentów. Natomiast konta 

użytkowników na wspomnianych portalach założyło 1172 osoby.

Do najczęściej załatwianych e-usług należały: 

 ∙ złożenie deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 ∙ zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, 

 ∙ wniosek o zarejestrowanie/wyrejestrowanie psa,

 ∙ przyjmowanie wniosków o odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest,

 ∙ złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku lub zwrot opłaty skarbowej,

 ∙ złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku Planu Miejscowego,

 ∙ złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej,
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 ∙ zgłoszenie nieprawidłowości w  zakresie czystości, ochrony środowiska, ruchu 

drogowego,

 ∙ zgłoszenie zmiany danych adresowych do celów podatkowych,

 ∙ prolongata książek,

 ∙ rezerwacja książek.

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

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

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. Ra-
czyńskich 7 0000265269 1 864 900,00 Łukasz Paluch

Miejska Komunika-
cja Samochodowa 

sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. San-
domierska 3 0000046772 4 178 000,00 Józef Rutka

Miejskie Przedsię-
biorstwo Energety-
ki Cieplnej sp. z o.o. 

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

Wodociągi Dębic-
kie sp. z o.o. 

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

Zakład Usług Miej-
skich sp. z o.o. 

39-200 Dębica, ul. Ratu-
szowa 12 0000297564 2 716 700,00 Andrzej Osocha

2.5.2 Spółki z udziałem Gminy Miasta Dębica

Nazwa spółki Adres KRS Kapitał Zakła-
dowy Prezes Zarządu

Udział Gmi-
ny Miasta 

Dębica

Przedsiębiorstwo 
Gospodarowania 

Odpadami sp. z o.o. 

39-207 Brzeź-
nica, Paszczy-

na 62B
0000324965 10 085 000,00 Witold Stanoch 30%

MDR Dębica sp. 
z o.o. 

(do 17 grudnia 
2021r.) 

200-032 War-
szawa,

ul. Przeskok 2
0000741839 18 134 000,00 Robert Chudziak, 

Bartłomiej 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 

https://e-uslugi.debica.pl
http://www.cisdebica.pl
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Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 

39-200 Dębica, ul. Aka-
demicka 10

Marzena Kowalska (do 
kwietnia 2021 r.)

p.o. dyrektora Monika 
Rojek-Kałek 

www.mbpdebica.eu 

Miejski Ośrodek Kul-
tury

39-200 Dębica, ul. 
Sportowa 28

Jan Borek (do września 
2021 r.)

p.o. dyrektora Dawid 
Pikor

www.mokdebica.pl 

Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej

39-200 Dębica, ul. Aka-
demicka 12

Małgorzata Kędzior (do 
listopada 2021 r.)

p.o. dyrektora Marzena 
Socha 

www.mops-debica.pl 

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

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

Miejski Zarząd Oświaty 39-200 Dębica, ul. Ra-
tuszowa 2 Ireneusz Kozak www.mzodebica.pl 

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

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

39-200 Dębica, ul. Mo-
ścickiego 26 Marta Skórska

www.sdsdebica.wordpress.
com 

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

W 2021 roku kontrole realizowane były według planu kontroli, zatwierdzonego 

przez Burmistrza Miasta Dębicy w  dniu 21.12.2020 r. i  ogłoszonego w  Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Dębicy. Plan zakładał przeprowadzenie 

kontroli w 10 jednostkach, które w  latach 2019 – 2021 otrzymały środki publiczne na 

realizację zleconych zadań publicznych. 

W  trakcie roku 2021, poza przyjętym planem kontroli, na wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Dębicy, do planu kontroli zostały 

wprowadzone 3 dodatkowe kontrole (aktualizacja planu kontroli na 2021 r. 

z  dnia 22.07.2021 r.) Przyjęte do realizacji kontrole nie zostały zrealizowane  

w całości w przewidywanym terminie z uwagi na wprowadzone w IV kwartale roku 

szczególne obostrzenia sanitarne. W sumie w 2021 r. roku wykonano 10 kontroli oraz 3 

kontrole zostały przeniesione do realizacji w 2022 r. 

Przekazane jednostkom kontrolowanym środki publiczne zostały przekazane 

na podstawie: 

 ∙ ustawy z dnia 24.04.2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. 2019.688),

 ∙ ustawy z  dnia 11.09.2015r. o  zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018.1492), w  związku 

z ustawą z dnia 27.08.2013r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869), 

 ∙ uchwały Nr XX/215/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 09.12.2011r. określenie wa-

runków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica 

(Dz. Woj. Podka.2012.309 z dnia 10.02.2012).

 ∙ Celem podjętych czynności kontrolnych była ocena realizowanych zadań 

http://www.mbpdebica.eu
http://www.mokdebica.pl
http://www.mosir.debica.pl
http://www.mzodebica.pl
http://www.muzeumwdebicy.pl
http://www.sdsdebica.wordpress.com
http://www.sdsdebica.wordpress.com
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publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności na-

leżało 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 publicznych w  tym: sprawdzenie czy wydatki na realizację tych zadań 

poniesione zostały w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej przy-

jętych ofert i zawartych umów cywilno-prawnych. 

Tabela 3. Zestawienie liczbowe planowanych i faktycznie wykonanych w 2021 r. kontroli

Lp.
Ilość planowa-

nych do realizacji 
w  2021r. kontroli

Ilość faktycznie wy-
konanych w 2021r. 

kontroli
Wynik kontroli Uwagi / zalecenia 

pokontrolne

1.

13 10

8 brak nieprawidłowości 
w badanym obszarze brak

2. 1

czynności kontrolne wy-
kazały nieprawidłowości 
związane z wydatkowa-

niem przekazanej dotacji 

zalecenia dot. zwrot 
części dotacji wyko-
rzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem

3. 1

uchybienia i braki formal-
ne dotyczące niewłaściwe-
go prowadzenia ewidencji 
księgowej i sposobu reali-
zacji postanowień umowy

uwagi dotyczące spo-
sobu prowadzenia do-
kumentacji księgowej 
zadania publicznego 

zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami 

4. 3
niezrealizowane kontrole przeniesiono do realizacji 
w 2022r. /zostały uwzględnione w planie kontroli na 

2022 r.

Źródło: Samodzielne stanowisko ds. kontroli 

Z  przeprowadzonych kontroli porządzono protokoły kontroli które zostały 

podpisane i  przyjęte bez uwag przez kierowników jednostek kontrolowanych oraz 

przekazane po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. W przypadkach stwierdzonych 

nieprawidłowości przedstawione zostały zalecenia pokontrolne i  uwagi, mające na 

celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości celem zapobiegania 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

Politykę przestrzenną gminy, w  tym lokalne zasady zagospodarowania prze-

strzennego, określa studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy.

Dla terenów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Dębica 

w 2021 r. obowiązywało 19 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

które obejmują łącznie obszar o powierzchni ok. 370 ha, tj. ok. 11% ogólnej powierzchni 

miasta, z  których 9 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 zagospodarowaniu przestrzennym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Dębica i wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

opracowane w  formie cyfrowej tj. umożliwiającej przeglądanie, drukowanie, 

identyfikację nieruchomości i inne czynności, przedstawione są w sporządzonym dla 

potrzeb planowania przestrzennego Systemie Informacji Przestrzennej.

3.2 Prace analityczne prowadzone w obszarze planowania przestrzennego 
w 2021 r.

Rozpoczęto procedurę planistyczną dotyczącą sporządze-

nia zmiany Studium w  rejonie ulic Rzeszowskiej i  Rajskiej w  Dę-

bicy – zgodnie z  uchwałą Nr XLVIII/363/2021 Rady Miejskiej  

w Dębicy z dnia 12 października 2021 r., wraz z jej późniejszą zmianą.

Rozpoczęto procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2021 w rejonie ulic Rzeszowskiej i Rajskiej 

w  Dębicy – zgodnie z  uchwałą nr XLVII/349/2021 Rady Miejskiej w  Dębicy z  dnia 15 

września 2021 r.

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia zmia-

ny Studium w obszarze „Budzisz” pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, Rzeszow-

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

13 lutego 2017 r., którą następnie zmieniono Uchwałą NR XLVII/362/2021 Rady Miejskiej  

w Dębicy z dnia 12 października 2021 r.

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczą-

cą sporządzenia miejscowego planu „Budzisz” pomiędzy ulicami: Wielo-

polską, Mickiewicza, Rzeszowską i  Lwowską w  Dębicy – zgodnie z  Uchwa-

łą Nr XXIX/316/2017 Rady Miejskiej w  Dębicy z  dnia 13 lutego 2017 r., 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
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którą następnie zmieniono Uchwałą NR XLVII/348/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia  

15 września 2021 r.

Kontynuowano wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia 

zmiany Studium w rejonie ulic Świętosława, Łąkowej i Cmentarnej w Dębicy – zgodnie 

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

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.

Zakończono wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowac-

kiego w Dębicy – zgodnie z Uchwałą nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 

czerwca 2019 r. 

Zakończono wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia zmia-

ny Studium w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich 

w Dębicy. Rada Miejska w Dębicy podjęła uchwałę Nr L/371/2021 z dnia 25 listopada 

2021 r., w  sprawie zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynie-

rów Racławicki w Dębicy.

Zakończono wieloletnią procedurę planistyczną dotyczącą sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, 

Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy. Rada Miejska w Dębicy podjęła uchwałę 

Nr L/372/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego nr 1/2018 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynie-

rów Racławicki 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 51

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej 

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 

zabudo-
wa usłu-

gowa
inna ogółem

2021 4 6 74 5 22 11 122

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej 



24 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEIII

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

2021 5

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej

3.4 Rewitalizacja obszarów miasta 
Najważniejszym dokumentem planistycznym obowiązującym w 2021 roku na 

terenie Gminy Miasta Dębica dotyczącym rewitalizacji był Lokalny Program Rewitali-

zacji Dębicy na lata 2016-2023. 

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.

 ∙ Uchwałą XXXII/263/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r.

W roku 2021, w ramach projektu pn. Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i spo-

łeczna DROF, zakończono budowę siedmiu stref funkcjonalno-użytkowych, przezna-

czonych dla określonej grupy odbiorców w parku im. Włodzimierza Skarbek-Borow-

skiego w  Dębicy. Wykonano również miejsca parkingowe dostępne dla wszystkich 

użytkowników. 

W ramach zadania przestrzeń parku została przystosowana do pełnienia funkcji 

społecznych i rekreacyjnych oraz otoczenia przyjaznego mieszkańcom, w tym osobom 

ze szczególnymi potrzebami.
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Rozdział IV 
4.1 Opis działań majątkowych w roku 2021 z wyłączeniem danych zawartych 
w informacji o stanie mienia
W 2021 r. drodze bezprzetargowej sprzedano: 

 ∙ działkę 1896/1 obr. 5 położoną przy ul. Północnej za kwotę 16900,00 zł,

 ∙ działkę 158/88 obr. 3 położoną przy ulicy Cmentarnej za kwotę 11000,00 zł,

 ∙ działki 158/207, 158/208, 158/209, 158/210, 158/211, 158/212, 158/213 obr. 3 położoną 

przy ulicy Rzeszowskiej za kwotę 23800,00 zł,

 ∙ lokal mieszkalny położony na Osiedlu Matejki za kwotę 88321,60 zł,

 ∙ lokal mieszkalny położony przy ul. Strumskiego za kwotę 66851,60 zł,

 ∙ lokal mieszkalny położony przy ul. Sobieskiego za kwotę 98565,20 zł,

 ∙ lokal mieszkalny położony na Osiedlu Matejki za kwotę 54934,00 zł,

 ∙ lokal mieszkalny położony przy ul. Łysogórskiej za kwotę 54050,00 zł,

 ∙ lokal mieszkalny położony przy ul. Targowej za kwotę 93597,20 zł,

 ∙ lokal mieszkalny położony na Osiedlu Matejki za kwotę 86050,00 zł.

W 2021 roku dokonano zamiany działek 158/62 i 158/64 obr. 3 położonych przy 

ulicy Cmentarnej za działki 2317/1, 1629/17 położone przy ul. Leśnej i Krakowskiej.

Przychody ze sprzedaży zależą od ilości złożonych wniosków o zakup mieszkań 

i działek oraz od wartości określanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

4.2 Gospodarka nieruchomościami w świetle Uchwał podjętych w roku 2021 
przez Radę Miejską w Dębicy

W 2021 roku podjęto 23 uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami sta-

nowiącymi zasób Gminy Miasta Dębica, spośród których: 

 ∙ jedna dotyczyła zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

odrębnej własności i sprzedaży lokali mieszkalnych,

 ∙ jedna dotyczyła określenia szczegółowych zasad, sposobu i  trybu udzielania 

podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w  spłacie należności 

pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowa-

nie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu 

epidemii Covid-19,

 ∙ jedna dotyczyła zmiany nazwy Parku Miejskiego i alei (Park im. Włodzimierza 

Skarbek-Borowskiego, Aleja Włodzimierza Skarbek-Borowskiego);

 ∙ jedna dotyczyła nadania nazwy parkowi na terenie miasta Dębica (Park im. To-

warzystwa Gimnastycznego „Sokół”),

 ∙ siedem zostało zakończonych aktem notarialnym (nabycie, sprzedaż nierucho-

mości, ustanowienie służebności),

 ∙ dwanaście spraw jest w trakcie realizacji z zachowaniem terminów wynikają-

cych z obowiązujących aktów prawnych (kupno, sprzedaż, dzierżawa nierucho-

mości).

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
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W 2021 roku podjęto również uchwałę dotyczącą zasad przeprowadzania nabo-

ru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, 

dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej 

oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Ratuszowej 

w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Nabór został przeprowadzony zgodnie z przy-

jętymi kryteriami. 

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 300.000,00 PLN. Uzy-

skano 594069,60 PLN. 

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

2022 zawiera: 

 ∙ działki przy ul. Metalowców o powierzchni 8 228 m2 z budynkiem byłego biu-

rowca, 

 ∙ teren przy ul. Metalowców – Mościckiego o powierzchni 17 024 m2 zabudowany 

bocznicą kolejową.

W 2021 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 Gminy Miasta Dębica w zarządzie Administracji Domów Mieszkalnych sp. z o.o. 
stan na 31 grudnia 2021

Lp. Zasoby Miasta Dębicy w zarządzie ADM Powierzchnia 
[ m2 ]

Ilość lokali 
[ szt. ]

1. Lokale mieszkalne w budynkach będących w ca-
łości własnością Gminy 3 880,69 110

2.
Lokale mieszkalne będące własnością Gminy 

zlokalizowane w budynkach Wspólnot Mieszka-
niowych

18 452,06 458

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

5.2 Liczba wnioskodawców oczekujących na pomoc mieszkaniową w 2021 r.

Tabela 2. Wnioski dot. przydziału lokali i działalność Komisji Mieszkaniowej w 2021 r.

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów 
gminy 234

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 189

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 10

Liczba posiedzeń Komisji Mieszkaniowej 4

Liczba decyzji przyznających prawo najmu 6

Liczba przedłużonych umów na najem socjalny 21

Źródło: Gospodarka Komunalna

5.3 Remonty w budynkach i lokalach komunalnych

Tabela 3. Wykaz remontów przeprowadzonych w budynkach i lokalach komunalnych w roku 2021

Lp. Remonty w budynkach i lokalach komunalnych w zarządzie ADM Ilość [ szt. ]

1. Wymiana stolarki okiennej 23

2. Wymiana ślusarki drzwiowej 4

3. Remont / wymiana pieców kaflowych 1

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

MIESZKALNICTWO
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Rozdział VI
6.1 Działalność związana z poprawą jakości powietrza 

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 – Projekt 

3.3.1”, którego celem jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie województwa pod-

karpackiego poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na pa-

liwa stałe) na instalacje niskoemisyjne – kotły gazowe. W ramach projektu na terenie 

miasta Dębica zamontowano 122 kotły gazowe. Wartość Projektu ogółem to 17,7 mln 

zł. 

W projekcie uczestniczy 8 gmin: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dę-

bica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków.

Miasto Dębica zrealizowało projekt dotyczący udzielenia dotacji celowych 

z  budżetu Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta 

Dębica.

W  ramach projektu w  2021 roku na terenie miasta wymieniono 15 kotłów na 

paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe. Dofinansowanie wyniosło 5.000,00 zł, nie-

zależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji. 

6.2 Gospodarka wodna, obszary zielone i edukacja ekologiczna
Gospodarka wodno-ściekowa realizowane przez Wodociągi Dębickie

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. realizują obowiązki wynikające z przepisów w za-

kresie ochrony środowiska. Od czerwca 2012 roku, w związku z uruchomieniem układu 

kogeneracji do produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu, spółka uzyskuje świa-

dectwa pochodzenia energii wytworzonej z OZE (tzw. zielone certyfikaty).

Spółka prowadzi również ewidencję osadów ściekowych, które są produktem 

ubocznym procesu oczyszczania ścieków. Osady ściekowe przekazywane były upraw-

nionym specjalistycznym firmom do zagospodarowania, m.in. poprzez rolnicze wyko-

rzystanie – do uprawy roślin nie przeznaczonych 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.

Spółka w 2021 roku wzięła udział w kilku wydarzeniach w ramach prowadzonej 

od lat kampanii edukacyjnej, która ma zachęcić mieszkańców do picia wody z kra-

nu i uświadomić, że Dębicka Kraniczanka jest wysokiej jakości, bezpieczna i smaczna. 

Spółka w ramach swojej misji, realizuje również szereg proekologicznych działań, ta-

kich jak m.in. uprawa drzew tlenowych, założenie uli, nasadzenie łąk kwiatowych na 

terenie spółki, utworzenie małej wypożyczalni rowerów dla pracowników, jako alterna-

tywy dla transportu samochodowego.

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY



32 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODYIV

W 2021 roku, podczas gali w Filharmonii Podkarpackiej, spółka została wyróż-

niona certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” przyznawa-

nym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie. 

Edukacja ekologiczna
Miasto Dębica przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zrealizowało w 2021 roku działania z zakresu 

edukacji ekologicznej. W  ramach projektu zorganizowano konkursy: plastyczny pt. 

„W świecie zwierząt z recyklingu” dla uczniów klas I-V oraz filmowy ,,Jak poprawnie 

segregować śmieci?” dla młodzieży z klas VI-VIII. Z prac przesłanych przez uczniów po-

wstał film promujący prawidłową segregację odpadów i ekologiczny styl życia. W ra-

mach projektu przeprowadzono również zajęcia edukacyjne w szkołach oraz opraco-

wano ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów dla mieszkańców.

Aby zwiększać świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnej, Miasto 

Dębica podpisało porozumienie w  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”. W  ramach 

działania punktu zorganizowano 5 spotkań informacyjnych z mieszkańcami miasta. 

W 2021 roku udzielono 298 porad dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania. 

Pracownicy na bieżąco pomagają mieszkańcom w  wypełnianiu oraz rozliczaniu 

wniosków o dotację.

Obszary zielone
Urząd Miejski w  Dębicy w  ramach prowadzonych prac na bieżąco utrzymuje 

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 ochronę 

bioróżnorodności w  województwie podkarpackim” realizowanym przez Samorząd 

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

lipa, akcja, klon oraz 20 szt. krzewów gatunku: tamaryszek, pęcherznica, świdośliwa, 

tawuła szara.

W ramach bieżącego utrzymania, nasadzonych zostało również 88 szt. drzew 

oraz 20 szt. krzewów. Na terenach zieleni miejskiej przeprowadzano także zabiegi 

pielęgnacyjne drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz usuwano drzewa stanowiące 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

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 mb,

 ∙ Potok „Wolicki” – 647 mb,

 ∙ Cieki pozostałe – 330 mb.
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W  ramach bieżącego utrzymania prowadzone były prace konserwacyj-

no-remontowe kolektorów kanalizacji deszczowej i jej urządzeń oraz potoków.

6.3 Gospodarka odpadami
6.3.1 Odpady komunalne

Działania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021 były re-

alizowane przez Wydział Ochrony Środowiska 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 instalacji – Zakład Zagospodarowania Odpadów – nr BDO 000025933 – Ko-

zodrza, 39-103 Ostrów (instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpa-

dów, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225).

Tabela 1. Dane dotyczące ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu miasta Dębica

Rodzaj odebranych i zagospodarowa-
nych odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych z terenu 

miasta Dębica

2018 2019 2020 2021

Mg Mg Mg Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 7 813,46 7 276,41 6 591,06 6 462,88

Opakowania z papieru i tektury 198,73 207,48 345,82 127,04

Opakowania ze szkła 467,74 589,10 637,37 578,18

Zmieszane odpady opakowaniowe 838,72 845,07 976,00 1 319,88

Odpady ulegające biodegradacji 1 146,56 1 075,61 1 436,30 1 128,14

Leki zebrane w aptekach 1,80 2,70 1,56 1,78

Popiół 685,84 696,22 507,98 717,56

Odpady zebrane w PSZOK 1 211,50 1 440,18 1 574,236 1 237,135

Razem odpady 12 364,49 12 132,95 12 132,95 11 572,595

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

Tabela 2. Dane dotyczące odebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021

Ilość odpadów komunalnych odebranych od 
mieszkańców

12 364,49 
Mg

12 132,96 
Mg

12 070,326 
Mg

11 572,595 
Mg

Ilość odebranych odpadów komunalnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 326 kg 329 kg 332 kg 320 kg

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska
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Tabela 3. Dane dotyczące osób zameldowanych i zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami na 
terenie miasta Dębica

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021

Ilość osób zameldowanych na terenie miasta 
Dębica 44 864 44 433 43 924 43 219

Ilość osób zamieszkałych wg złożonych deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi
37 854 36 826 36 264 36 109

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

Analiza danych systemu gospodarki odpadami za lata 2018 – 2021 pozwala za-

obserwować zmniejszenie ilości odpadów odebranych od mieszkańców. Od stycznia 

2021 r. właściciele nieruchomości, którzy deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych, zostali ustawowo zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów, co 

skutkuje tendencją spadkową w ilości odbieranych odpadów zmieszanych, natomiast 

wzrostem ilości odbieranych odpadów segregowanych. 

Również w punkcie PSZOK nastąpił spadek ilości zebranych odpadów. Jest to 

wynik wprowadzenia limitów i opłat za przywiezienie odpadów ponad limit do PSZOK 

(uchwała Nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. zmienio-

na uchwałą Nr XXXVIII/279/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 lutego 2021 r. oraz 

uchwałą Nr LIV/402/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 stycznia 2022 r.). Limity 

dotyczą dostarczania w  roku kalendarzowym z  nieruchomości/lokalu mieszkalnego 

następujących odpadów: opony do 6 szt., odpady remontowo – budowlane (papa, weł-

na, styropian, tworzywa sztuczne budowlane) w łącznej ilości do 200 kg, gruz w ilości 

do 500 kg, odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg.

Jeśli chodzi o  zmiany w  ilości osób zameldowanych i  zamieszkałych na 

terenie miasta Dębica, które są wykazywane w  deklaracjach o  wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, to wynikają one najczęściej z  migracji 

mieszkańców w poszukiwaniu pracy lub w związku z podjęciem studiów. Są to wyjazdy 

do innych miast, lub za granicę. Ponadto na skutek utrzymującej się pandemii Covid-19 

obserwuje się zwiększoną ilość zgonów mieszkańców.

6.3.2 Odpady zawierające azbest 
W 2021 roku miasto Dębica otrzymało dotację w wysokości 6000 zł z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie 

wyrobów zawierający azbest z  terenu miasta. W ramach zadania w 2021 r. z  terenu 

miasta unieszkodliwiono ponad 37 ton azbestu z 23 nieruchomości.

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  obo-

wiązującymi przepisami od chwili zamknięcia składowiska odpadów komunalnych 
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w Chotowej prowadzony jest monitoring składowiska w zakresie badania wód pod-

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

6.3.4 Kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych była prowadzona na bieżąco przez firmy realizujące usługę odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Dębicy.

Ponadto, kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania i stoso-

wania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulami-

nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica były prowadzone 

przez Straż Miejską w Dębicy. 

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole wieku pie-

ców u mieszkańców Dębicy, zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej wojewódz-

twa podkarpackiego. Kontrole przeprowadzone zostały w  listopadzie oraz grudniu 

2021 r. Sprawdzono 60 nieruchomości położonych w różnych częściach miasta, w tym 

42 posiadające kocioł na paliwo stałe. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że ponad 

połowa kontrolowanych posiada kotły na paliwo stałe, które zostały wyprodukowane 

przed 2008 r. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości pozyskania dofinanso-

wania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku. 

6.4 Ochrona środowiska 2021 r. - w świetle wieloletnich polityk i programów 
oraz Strategii Rozwoju Miasta Dębicy 2017-2022

Na podstawie XLIII/323/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 7 maja 2021 r. w spra-

wie wprowadzenia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z bu-

dżetu Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica, 

wymieniono w  15 gospodarstwach domowych piece węglowe na gazowe. Ponadto,  

w  roku 2021 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 znajduje 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 – 208 445,34 m2

7.1.2 Infrastruktura parkingowa 
W roku 2021 powstało 136 nowych miejsc parkingowych na terenie miasta. Od-

dano do użytkowania nowy parking miejski przy ulicy Słonecznej, gdzie znajduje się 

130 miejsc parkingowych, w tym 6 miejsc dla inwalidów. 

Poszerzono także parking przy stacji kolejowej Dębica Wschód na ulicy 

Sandomierskiej. Powstało tam 6 nowych miejsc parkingowych.

Strefa Płatnego Parkowania w 2021 r. obejmowała następujący obszar: Rynek 

– Strefa „0” oraz ulice: Żeromskiego, Kolejowa, Piekarska, Żuławskiego, Sobieskiego 

i  Czarnieckiego – Strefa „I”. Przy wyżej wymienionych ulicach do dyspozycji miesz-

kańców jest 465 miejsc parkingowych, w  tym dla inwalidów oraz jedno, bezpłatne 

miejsce postojowe dla pojazdów z napędem ekologicznym. W ramach infrastruktu-

ry technicznej Strefy Płatnego Parkowania zamontowane jest 11 parkomatów, gdzie 

mieszkańcy mają możliwość zakupienia biletu parkingowego. Każdy z parkomatów 

jest również wyposażony w  terminal kart płatniczych, funkcjonuje również system 

płatności mobilnych.

7.1.3 Infrastruktura rowerowa
W pasach drogowych dróg miejskich znajduje się ok.8,9 km ścieżek rowerowych. 

Większość z  nich jest drogami dwukierunkowymi, co w  rozbiciu na kierunki daje 

łącznie ponad 15,6 km ścieżek rowerowych. Dodatkowo na wałach przeciwpowodzio-

wych rzeki Wisłoki znajdują się łącznie, w obu kierunkach, ponad 2 km oznakowanych 

ścieżek rowerowych. Zarządcą terenu (wały rzeki Wisłoki) są Wody Polskie.

W ciągu drogi powiatowej nr 1295R (ul. Krakowska oraz ul. Rzeszowska) znajdują 

się ciągi pieszo-rowerowe oraz wydzielone z jezdni pasy dla ruchu rowerów. Również  

w  ciągu dróg wojewódzkich, ulic Rzeszowskiej i  Sandomierskiej znajdują się dwuk-

ierunkowe drogi dla rowerów.

W roku 2021 rozpoczęto przebudowę ulicy Mościckiego, (odcinek od ul. Świę-

tosława do MOP i od MOP do ul. Metalowców) oraz ul. Metalowców, gdzie po odda-

niu inwestycji na ul. Mościckiego dostępne będą dwukierunkowe drogi dla rowerów 

INFRASTRUKTURA MIEJSKA
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o łącznej długości 2,1 km, które stworzą ciągłość z już istniejącą infrastrukturą rowe-

rową w ciągu „Małej Obwodnicy Północnej”.

Tabela 1. Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Miasta Dębica

Lp. Numer drogi  Ulica Długość drogi 
[m]

Ilość kie-
runków

Łączna dłu-
gość pasów

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

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

3. 105878R Kosynierów Racławickich 
(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

13. 105859R Słoneczna 66,00 2 132,00

14. 105854R Bojanowskiego 10,00 2 20,00

15. wał przeciwpowo-
dziowy Jana Pawła II 1 080,00 2 2160,00

9947,00 2 17 674,00

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej 

7.2 Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2021 r.
7.2.1 Inwestycje drogowe zrealizowane w 2021 r.

Realizacja prac z zakresu budowy dróg i chodników wpłynęła w znacznym stop-

niu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawiła komfort ich codzienne-

go życia. Do najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w 2021 roku należy 

zaliczyć:
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 ∙ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy 

w km 0+970  2+256, etap II - km 1+563 - 2+256 – na mocy podpisanego w 2021r. 

porozumienia w sprawie przekazania do realizacji Miastu Dębica prowadzenia 

zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych, w  ra-

mach zadania zrealizowany został remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 2509R ul. Świętosława, etap II - km 1+563 - 2+256. W ramach przedmiotowe-

go remontu zostały wymienione istniejące krawężniki betonowe i obrzeża na 

nowe oraz ułożona została nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej po demontażu zniszczonej nawierzchni z pły-

tek chodnikowych. 

 ∙ Budowa parkingu przy ul. Słonecznej – w ramach tej inwestycji utworzono 130 

stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Budowa parkingu od 

strony północnej dworca przy ST Dębica rozwiązała problem niewystarczającej 

ilości miejsc postojowych służących obsłudze osób podróżujących koleją, a przy 

okazji został zagospodarowany teren przez lata nieużytkowany, co istotnie po-

prawiło wizerunek estetyczny miasta i widok z okien pociągów dla osób podró-

żujących. Zakres robót obejmował ułożenie krawężników betonowych, ułożenie 

nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, budowę 2 

zjazdów do ul. Słonecznej, budowę odwodnienia i oświetlenia parkingu, dosta-

wę i montaż 46 szt. stojaków rowerowych i 12 ławek parkowych oraz zagospo-

darowanie otaczającej zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu 

pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA: Budowa i modernizacja 

linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” dofinansowanego Unii Eu-

ropejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 

– 2020. 

 ∙ Budowa parkingu przy ul. Sandomierskiej – bocznej – w ramach tej inwestycji 

utworzono 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zwiększają-

cych istniejący już parking przy stacji kolejowej PO Dębica Wschodnia. Zakres 

robót obejmował ułożenie krawężników betonowych oraz ułożenie nawierzchni 

z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Odwodnienie parkingu 

odbywa się poprzez naturalny spadek terenu do istniejących kratek ściekowych 

ulicznych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa Pod-

miejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA: Budowa i  modernizacja linii kolejowych 

oraz infrastruktury przystankowej” dofinansowanego Unii Europejskiej w  ra-

mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 ∙ Przebudowa ulicy Budzisz – w  ramach realizacji zadania została opracowana 

w  latach wcześniejszych dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbu-

dowę drogi ul. Budzisz (ok. 306 m) wraz z budową chodnika, odwodnieniem, 

oświetleniem i  przebudową kolidującej infrastruktury. Gmina Miasta Dębica 
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uzyskała decyzję Starosty Dębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-

gowej utrzymaną w mocy przez Wojewodę Podkarpackiego. Od   decyzji Wo-

jewody została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w  Rzeszowie, która jest w  trakcie rozpatrywania. W  2021 r. zapłacone zostały 

odszkodowania (z wyłączeniem strony odwołującej się) za grunty przejęte pod 

rozbudowę tej ulicy, które wyniosły blisko 137 000 zł. 

 ∙ Modernizacja ulicy Gawrzyłowskiej bocznej – na drodze zostało wykonane 

utwardzenie nawierzchni. Na brakującej długości drogi ułożona została kostka 

brukowa.

 ∙ W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta wykonano nowe naw-

ierzchnie asfaltowe na ul. 23 Sierpnia, na ulicy Kukułczej oraz na ulicy Górzys-

tej, gdzie remont obejmował również wymianę podbudowy drogi. Dodatkowo 

w  celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza 

pieszych, sukcesywnie uzupełniono na terenie Gminy Miasta Dębica oznakow-

anie pionowe oraz poziome.

 ∙ W  roku 2021 rozpoczęła się inwestycja pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 

105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy”. Zakres prac obej-

muje następujące elementy: odcinek 1 ul. Mościckiego (0,684 km) – zadanie obej-

muje rozbudowę odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, 

ścieżki rowerowej, chodników na całej długości, zjazdów, oświetlenia, przebudo-

wę skrzyżowania z ul. Świętosława, przebudowę skrzyżowania z ul. Kosynierów 

Racławickich oraz przebudowę obiektu mostowego; odcinek 2 ul. Mościckiego 

(1,077 km) – zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi gminnej wraz z budo-

wą kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia, 

przebudowę skrzyżowania na połączeniu przebudowywanych odcinków dróg 

gminnych (ul. Metalowców i ul. Mościckiego) drogi gminnej nr 106297R, zadanie 

obejmuje także przebudowę obiektu mostowego; odcinek 3 ul.  Metalowców 

(0,328 km) – zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 105888R 

wraz z budową kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, 

oświetlenia, przebudowę skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Sandomierską oraz 

przebudowę skrzyżowania na połączeniu przebudowywanych odcinków dróg 

gminnych (ul. Metalowców i ul. Mościckiego). Zadanie obejmuje także przebu-

dowę obiektu mostowego, tj. budowę przepustu drogowego (w ciągu ul. Me-

talowców) przejmującego funkcję istniejącego, przeznaczonego do rozbiórki 

przepustu oraz przebudowę otwartego koryta potoku Budzisz. Planowany ter-

min zakończenia robót to: dla odcinka 1 czwarty kwartał 2022 roku, dla odcin-

ków 2 i 3 czwarty kwartał 2023 roku. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg.
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W 2021 r. opracowane i zlecone zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe nie-

zbędne dla rozwoju infrastruktury drogowej miasta Dębicy, do których zaliczyć należy 

następujące zadania: 

 ∙ budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległe-

go terenu – w  ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja budowy 

ulicy Pogodnej wraz z odwodnieniem przyległego terenu oraz połączeniem z ul. 

Budzisz (dz. nr 659 obr.6). 

 ∙ trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-

dowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Stra-

szęcinie”, planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji to trzeci 

kwartał 2022 roku.

7.2.2 Inwestycje obiektów kultu religijnego zrealizowane w 2021 r. – inwesty-
cje mogił, pomników męczeństwa oraz cmentarzy wojskowych i komunal-
nych

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

ny w  poprzednim roku, jako kolejny etap działań prowadzonych przy wspar-

ciu finansowym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W  ramach przed-

miotowego zadania zostało odnowionych 6 pojedynczych mogił. Cmentarz 

Wojskowy wpisany jest do Rejestru Zabytków. Wszystkie wykonywane prace, 

zostały przeprowadzone z zachowaniem określonych, szczególnych procedur, 

pod nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków. Prace obejmowały m.in. 

oczyszczenie i  usunięcie nawarstwień wtórnych, stabilizację fundamentów – 

wypoziomowanie, dezynfekcję – trucie żywotności szkodliwej mikroflory, uzu-

pełnienie ubytków i złuszczeń, impregnację – wzmocnienie osłabionych frag-

mentów nagrobków głęboko penetrującym preparatem krzemoorganicznym, 

scalanie kolorystyczne powłoką hydrofobową. W ramach remontu Cmentarza 

Wojskowego przy ulicy Cmentarnej wykonano również remont, odnowienie, 

frontowej części ogrodzenia cmentarza.

7.2.3 Inwestycje z zakresu kultury, sportu oraz oświaty
 ∙ Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru 

Funkcjonalnego: 2. Zagospodarowanie terenu Parku im. Skarbek-Borowskiego. 

W 2021 r. zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu zwią-

zanego z  rewitalizacją parku im. W. Skarbek-Borowskiego. W parku powstało 

siedem stref tematycznych zarówno dla dzieci, seniorów jak również dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. Powstałe strefy tematyczne:

 ∙ Strefa I – STREFA WEJŚCIOWA – wykonanych zostało 5 szt. segmentów w formie 
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donic, w których nasadzone zostały rośliny ozdobne. Przy donicach znajdują się 

dodatkowo ławki parkowe. 

 ∙ Strefa II – STREFA DOŚWIADCZEŃ – teren został podzielony na trzy strefy o róż-

nej tematyce z  zakresu optyki, muzyki i  mechaniki. Sektory zostały połączo-

ne ścieżkami z geokrat, a całość dopełniona została nasadzeniem roślinności 

ozdobnej. 

 ∙ Strefa III – STREFA EDUKACJI – ustawione zostały tablice informacyjne dot. 

różnej tematyki, Stacja I – dotyczy tematyki ekologii; 

 ∙ Stacja II – dendrologia (informacja o gatunkach drzew); 

 ∙ Stacja III – ogród sensoryczny (wykonane zostały kwietniki i nasadzone zostały 

rośliny ozdobne); Stacja IV – jadalne owoce leśne; 

 ∙ Stacja V – dotyczy tematyki owadów; 

 ∙ Stacja VI – dotyczy tematyki ptaków; 

 ∙ Stacja VII – dotyczy tematyki wiewiórek. 

 ∙ Strefa IV – STREFA CZWORONOGA (wybieg dla psów) – teren został ogrodzony 

i wyposażony w urządzenia do psich sportów z samozamykającymi się bramka-

mi. Na placu zamontowane zostały dystrybutory z woreczkami i kosze na psie 

odchody. 

 ∙ Strefa V – STREFA GASTRONOMII – stworzone zostały miejsca na 4 pojazdy typu 

FOOD TRUCK, które sezonowo serwują jedzenie. Ustawiono 7 stolików po 4 sie-

dziska z blatami wyposażonymi w plansze do gry np. w szachy. Wykonanych zo-

stało 5 szt. okrągłych ławek. Wokół strefy została nasadzona roślinność ozdobna. 

 ∙ Strefa VI – STREFA AKTYWNOŚCI – zamontowane zostały obiekty rekreacyjno-

-sportowe jak: strefa dla niepełnosprawnych – utwardzone dojścia wraz z od-

powiednimi urządzeniami; strefa seniora – urządzenia w postaci ławeczek z ru-

chomymi elementami w pozycji siedzącej; strefa street workout – urządzenia do 

ćwiczeń lekkoatletycznych; strefa główna – siłownia plenerowa 10 szt. urządzeń 

do ćwiczeń fizycznych.

 ∙ Strefa VII – STREFA ZABAW – wykonany został plac zabaw dla dzieci w rożnym 

wieku i różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Wykonane zosta-

ły również: rampa dla niepełnosprawnych, parkingi, nowe oświetlenie oraz za-

montowany został monitoring wizyjny. 

 ∙ Zadanie uzyskało dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwo-

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

łeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020”.

 ∙ Przebudowa obiektu hali lodowiska wraz z  zapleczem była realizowana od 

września 2019 r. W 2021 r. zostały zakończone roboty związane z I etapem prze-

budowy obiektu. W ramach inwestycji wykonano: kompleksową przebudowę 
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maszynowni wraz z AKPiA, wykonano instalację chłodzenia tafli lodowiska, roz-

budowano i powiększono taflę do wymiaru 60 m x 26 m, wykonano nowe bandy 

wokół tafli lodowiska oraz ułożono nawierzchnię multisportową polipropyleno-

wą. Wyremontowane zostały również inne pomieszczenia techniczne i pomoc-

nicze oraz hala widowiskowa. Remont tych pomieszczeń obejmował malowa-

nie ścian i konstrukcji stalowych, okładziny ścienne, posadzki, wymianę stolarki 

drzwiowej i  częściowo okiennej, przebudowę instalacji wszystkich branż oraz 

wykonanie izolacji. Ściany zewnętrzne zostały częściowo docieplone. 

 ∙ Wykonanie automatycznego systemu nawadniającego boisko Stadionu Mie-

jskiego przy ul. Ignacego Lisa. W ramach zadania w 2021 r. został zamontowany 

profesjonalny system nawadniający trawę składający się z  24  zraszaczy obro-

towych i sektorowych z elektrozaworami. Prawidłową pracę systemu zapewnia 

nowo wybudowany układ hydroforowy oraz nowa instalacja elektryczna ze-

wnętrzna z nowoczesną automatyką. 

 ∙ Przebudowa, rozbudowa i remont stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbęd-

ną infrastrukturą przy ul. Paderewskiego w Dębicy – w 2021 r. w rezultacie prze-

prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca, 

którym została firma PESAM Sp. z o. o. Sp. K. Zakres zadania obejmuje m.in.: 

przebudowę ośmiotorowej bieżni okrężnej o długości 400 m oraz bieżni pros-

tej o nawierzchni poliuretanowej, przebudowę zeskoku do skoczni w dal i tró-

jskoku, budowę skoczni do skoku wzwyż, rozbiórkę i budowę nowej rzutni do 

rzutu oszczepem, rozbiórkę i budowę nowej rzutni do rzutu dyskiem i młotem, 

rozbiórkę i budowę nowej skoczni do skoku o tyczce. Zakres zadania obejmu-

je również przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej 

w  zakresie budowy oświetlenia stadionu, budowy nowej instalacji kanalizacji 

deszczowej. Stadion zostanie również wyposażony w urządzenia i sprzęt do or-

ganizacji zawodów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania przypa-

da na wrzesień 2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w  ramach programu Sportowa Polska – Program 

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020.

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

cy – w 2021 r. zostały zrealizowane roboty budowlane polegające na budowie 

i  montażu nowego ogrodzenia boiska sportowego oraz budowie chodników 

z kostki brukowej betonowej. Utwardzone zostało również boisko treningowe 

na terenie obiektów MOSiR w Dębicy. 

 ∙ Renowacja asfaltowego boiska wielofunkcyjnego oraz rozbiegu skoczni lek-

koatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 w  Dębicy została zrealizowana 

w ramach Budżetu Obywatelskiego. Roboty obejmowały wykonanie na boisku 

wielofunkcyjnym o  wymiarach 13m  x  22m nawierzchni poliuretanowej typu 
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natrysk. Zostało zakupione i  zamontowane wyposażenie do gry w  piłkę siat-

kową i do gry w tenisa ziemnego. Wymieniono również ogrodzenie boiska na 

nową siatkę oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową typu natrysk na roz-

biegu skoczni lekkoatletycznej.

 ∙ Poprawa warunków sanitarno-higienicznych szkoły poprzez remont sanita-

riatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy – zadanie zostało zreali-

zowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Roboty obejmowały wyburzenie 

istniejących ścian działowych i wybudowanie nowych, wymianę stolarki drzwio-

wej wewnętrznej, zamontowanie nowych elementów wyposażenia łazienek  

i armatury sanitarnej oraz ułożenie nowych płytek na posadzkach i ścianach sa-

nitariatów. Ścianki między kabinami wykonane zostały w systemie lekkim z płyt 

kompaktowych HPL.

 ∙ Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego nr 8  

w Dębicy przy ul. Szkolnej – w 2021r. w ramach inwestycji zamontowano system 

paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby wła-

sne przedszkola o mocy 6,6 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

powierzchnia instalacji to 35,03 m2. Na realizację tej inwestycji Gmina Miasta 

Dębica pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 25 000,00 zł. 

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

Domu Dziennego „SENIOR+” – w 2021 r. zakończyły się roboty budowlane zwią-

zane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Miejskiej i Powia-

towej w budynku przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy na pomieszczenia Dzien-

nego Domu „SENIOR+”. W  ramach realizowanego zadania zostały wykonane 

roboty rozbiórkowe, wydzielone zostały pomieszczenia ściankami działowymi, 

wzmocniono stropodach oraz rozbudowane zostały instalacje sieci wodocią-

gowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji 

mechanicznej. W  celu umożliwienia montażu windy dla niepełnosprawnych 

została przebudowana klatka schodowa wewnętrzna. Obiekt został dostosowa-

ny dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania zamonto-

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

rehabilitacyjny. Gmina Miasta Dębica uzyskała dofinansowanie w ramach wie-

loletniego programu SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2020 r. 

 ∙ Remont boiska sportowego na osiedlu Pana Tadeusza – w  ramach remontu 

wymieniona została nawierzchnia boiska oraz urządzenia sportowe. Obiekt za-

bezpieczono poprzez montaż nowego ogrodzenia.

 ∙ Doposażenie placu zabaw przy ulicy Cmentarnej – w ramach doposażenia na 

placu zabaw, mieszczącym się przy bloku nr 57 na ulicy Cmentarnej zostały za-

montowane nowe urządzenia do ćwiczeń i zabaw.
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W 2021 r. opracowanych i zleconych zostało kilka dokumentacji projektowych:

 ∙ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji pn. „Modernizacja bu-

dynku Urzędu Miejskiego w Dębicy w celu przystosowania dla osób ze szczegól-

nymi potrzebami”, której zakres obejmuje m.in. przebudowę wejścia głównego 

do budynku, pomieszczenia punktu informacyjnego, sanitariatów, montaż plat-

form schodowych. 

 ∙ Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dro-

gowców 13 w Dębicy – w ramach zadania w 2021 r. został opracowany program 

funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych przy ul. Drogowców w Dębicy, który obejmuje zaprojektowanie 

i rozbudowę wraz z dostawą wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

mającą na celu uzupełnienie i usprawnienie funkcjonującego systemu gospo-

darowania odpadami komunalnymi. 

7.2.4 Realizowane projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych 

Tabela 2. Środki unijne

Lp. Nazwa projektu

1.
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – dotacja ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020 (zadanie realizowane od 2017 roku)

2.

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. Skarbek-Borowskiego w Dębicy – wnioskowana 
zmiana – dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zadanie realizowane od 2016 roku) 
– kwota zewnętrznego finansowania w 2021 roku: 711 679,00 zł

3.

„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 Operacyjne-
go na lata 2014-2020 (zadanie realizowane od 2020 roku) – kwota zewnętrznego finansowania 

w 2021 roku: 244 194,00 zł

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta

Tabela 3. Środki krajowe 

Lp. Nazwa projektu

1.

„Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów poprzez wykonanie komplek-
sowych prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych pomników przyrody w Gminie Miasta Dębica” 
– dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie – kwota zewnętrznego finansowania w 2021 roku: 8 456,40 zł

2.
„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Dębicy przy uli-
cy Szkolnej 4” – dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Rzeszowie – kwota zewnętrznego finansowania w 2021 roku: 25 000,00 zł
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3.

„Upowszechnianie wiedzy na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska poprzez 
działania edukacyjno-promocyjne z udziałem szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta 
Dębica” – dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie – kwota zewnętrznego finansowania w 2021 roku: 4 080,00 zł

4.
„Laboratoria Przyszłości” – dotacja ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – kwota zewnętrznego finansowa-

nia w 2021 roku: 1 177 900,00 zł

5.
„Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy” 
– dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota zewnętrznego finansowa-

nia w 2021 roku: 2 200 000,00 zł

6.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pie-
szych Słoneczna, Energetyczna, Kwiatkowskiego, Nosala, Sobieskiego w Dębicy” – dotacja ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota zewnętrznego finansowania w 2021 

roku: 393 540 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 finansowa-
nia w 2021 roku: 200 000,00 zł

8.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pie-
szych Cmentarna, Głowackiego, Kraszewskiego, Piłsudskiego w Dębicy” – dotacja ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota zewnętrznego finansowania w 2021 roku: 482 

870,00 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. W 2021 r. przewozy wykonywane były na terenie Dębicy oraz 5 gmin (Gmina 

Dębica, Gmina Czarna, Gmina Żyraków, Gmina Przecław, Gmina Pilzno) w ramach za-

wartych porozumień międzygminnych. 

MKS wykonuje również zadania związane z dystrybucją biletów uprawniających 

do korzystania z  usług przewozowych świadczonych w  ramach dębickiej komunik-

acji 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 
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wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego, która znajduje się na jej terenie,  

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

kowymi, słupkami i tabliczkami przystankowymi. Obecnie w Dębicy zlokalizowanych 

jest 109 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Miasta Dębica. 

Tabela 4. Sieć dębickiej komunikacji miejskiej w latach 2019 – 2021 

  2019 I – II 2020 III – XII 
2020 2021

Liczba linii autobusowych 14 14 10 10

Liczba pasażerów przewiezionych komunikacją miej-
ską 1 552 359 266 000 445 000 552 109

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

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

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

W roku 2021 w związku z pandemią Covid-19 i wprowadzonymi ograniczenia-

mi częściowo zawieszono wykonywanie transportu na liniach komunikacji miejskiej. 

Zważywszy na ten fakt liczba pasażerów oraz długość tras, na których kursowały 

linie w  mieście Dębicy i  na terenie gmin ościennych, była mniejsza w  stosunku do 

zakładanych.

Tabela 5. Dębicka komunikacja miejska w latach 2019 – 2021 

  2019 I – II 2020 III – XII 
2020 2021

Liczba linii autobusowych 14 14 10 10

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

Średnia prędkość eksploatacyjna taboru autobusowe-
go (w km/h) 25,08 25,08 18,46 18,46

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

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

  2019 I – II 2020 III – XII 
2020 2021

Autobusy w inwentarzu (w szt.), w tym: 30 30 28 27

zakupione 0 0 0 0

w dzierżawie 10 10 10 10
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Autobusy wycofane z ruchu 6 0 2 1

Autobusy w ruchu (w szt. /doba) 21 21 20 20

Średni wiek taboru autobusowego (w latach) 8 9,25 9,5 9,03

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

Tabela 7. Wykaz linii komunikacji miejskiej w 2021 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 12 października 2021 r. Rada Miejska w Dębicy podjęła Uchwałę nr XL-

VIII/360/2021 w  sprawie zmiany uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w  Dębicy  

z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy zmienionej uchwałą nr XXIX/302/2017 

z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą nr XLV/496/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. oraz uchwałą 

nr VII/40/2019 z dnia 4 marca 2019 r. Niniejsza zmiana była podyktowana wnioskiem 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dębicy o obniżenie ilości oddanej 

krwi uprawniającej do bezpłatnej komunikacji miejskiej w na terenie Dębicy. 

7.4 Targowiska, handel – w tym koncesje wydane przez burmistrza miasta 
Dębicy w 2021 roku
W 2021 roku w Dębicy funkcjonowały 4 Targowiska Miejskie: 
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 ∙ 1. „Mój Rynek” – stanowiska do sprzedaży produktów rolnych, ogrodniczych, 

spożywczych 

 ∙ 2. Plac Bazar”, 

 ∙ 3. „Skarpa”, 

 ∙ 4. „Parking MOP” – stanowiska do sprzedaży artykułów przemysłowych, ogrod-

niczych. 

 Z tytułu opłat pobieranych na Targowiskach Miejskich w 2021 roku do budżetu 

miasta wpłynęło 239 019,90 zł. Wpływy obejmowały kwoty:

 ∙ rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej w wysokości 155 034,64 zł,

 ∙ opłat rezerwacyjnych w wysokości 69 195,26 zł,

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

„Mój Rynek” w wysokości 14 790,00 zł.

Tabela 8. Targowiska w mieście Dębica oraz wpływy z opłat

Targowiska sezonowe: Jednostka miary 2019 2020 2021

targowiska lub miejsca na ulicach i pla-
cach do prowadzenia sprzedaży sezono-

wej obiekt 3 3 41

roczne wpływy z opłaty targowej na targo-
wiskach stałych i sezonowych ogółem tys. zł 218,1 186,1 155,0

Targowiska stałe ogółem: obiekt 4 4 4

targowiska z przewagą sprzedaży drobno-
detalicznej obiekt 4 4 4

powierzchnia ogółem m2 2 480 2 480 2 480

powierzchnia sprzedażowa targowisk m2 2 105 2 105 2 105

stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej 
ogółem obiekt 161 161 169

stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej 
na targowiskach czynnych codziennie obiekt 161 161 110

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

W roku 2021 odnotowano wzrost rocznych wpływów z opłat ogółem: 2019 r. – 

218,1tys. zł., 2020 r. – 173,4 tys. zł., 2021 r. – 239 tys. zł.

Powody zwiększenia wysokości wpływów to:

 ∙ uzyskanie (na podstawie Ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych 

z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem Covid-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw) rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej na terenie miasta 

Dębicy w  okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., bez konieczności 
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pomniejszania wpływów o prowizję za inkaso opłaty targowej,

 ∙ pobór opłaty rezerwacyjnej na poziomie 99,90% należnych kwot od rezerwują-

cych stanowiska handlowe.

W 2021 roku utrzymano na dotychczasowym poziomie wysokość obowiązujących sta-

wek opłat:

 ∙ rezerwacyjnej: I strefa – 46 zł za miesiąc (brutto)/stanowisko, II strefa – 30 zł za 

miesiąc (brutto)/stanowisko,

 ∙ targowej – w 2021 r. nie pobierana. 

Stawki dziennej opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Dębicy:

 ∙ od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra – 1 zł,

 ∙ od sprzedaży z samochodu osobowego – 15 zł,

 ∙ od sprzedaży z samochodu dostawczego do 1 t. – 20 zł,

 ∙ od sprzedaży z samochodu dostawczego od 1t.-3,5t – 25 zł, 

 ∙ od sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 3,5 t. – 30 zł,

 ∙ za1 m2 zajmowanej powierzchni – 2,50 zł.

Od osób dokonujących sprzedaży w innych miejscach niż wyznaczone do tego targo-

wiska pobiera się opłaty targowe w wysokości:

 ∙ z ręki, kosza, wiadra – 2 zł,

 ∙ przy sprzedaży związanej ze świętami m.in. Świętem Wszystkich Świętych, 

Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, w okresie 30 dni poprzedzającym święta – 6 

zł. /1 m2.

Nieznacznemu zwiększeniu uległa liczba osób rezerwujących stanowiska handlowe 

na Targowiskach Miejskich w Dębicy.

Tabela 9. Liczba rezerwujących miejsca handlowe na Targowiskach Miejskich w Dębicy

Rok Ilość ogółem

2019 112 osób

2020 114 osób

2021 116 osób

Źródło: Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami
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Tabela 10. Struktura Rezerwujących miejsca handlowe na Targowiskach Miejskich w Dębicy ze względu na 
miejsce zamieszkania

Targowisko Miejskie Rezerwujący      
z Dębicy

Rezerwujący spoza Dębicy

Rezerwujący razem
Ogółem w tym: obco-

krajowcy

„Mój Rynek” 23 52 0 75

„Bazar” 4 15 8 19

„Skarpa” 3 12 2 15

„Parking MOP” 1 6 1 7

RAZEM (%) 31 (27%) 85 (73%) 11 (9,5%) 116 (100%)

Źródło: Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

Wśród rezerwujących stanowiska handlowe w Dębicy 73% stanowili mieszkań-

cy spoza Dębicy, obywatele naszego miasta to 27 % ogółu osób rezerwujących, zaś 

obcokrajowcy to 9,5 %. 

W 2021 roku w Dębicy utrzymano na stałym poziomie liczbę stałych targow-

isk tj. 4 obiekty. Znaczącej zmianie uległa liczba stanowisk do prowadzenia sprzedaży 

drobnodetalicznej – sezonowej do 41. Nie zmieniła się również powierzchnia targow-

isk: 2480 m2 – powierzchni ogółem, 2105 m2 – powierzchni handlowej oraz liczba sta-

nowisk handlowych stałych.

Stan pandemii w Polsce w 2021 roku nie wpłynął negatywnie na zainteresowan-

ie rezerwacją stanowisk handlowych na Targowiskach Miejskich w Dębicy. Zaintereso-

wanie stanowiskami na trzech targowiskach kształtowało się na identycznym pozio-

mie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wyjątek stanowił Parking 

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

oferowanymi lokalizacjami.

Tabela 11. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydane w 2021 roku

Lp. Rodzaj placówki Ilość

1. Sklepy 140

2. Lokale gastronomiczne 30

3. Zezwolenia cateringowe 1



52 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

INFRASTRUKTURA MIEJSKAIIV

4. Zezwolenia jednorazowe na imprezy 3

Ogółem 174

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 12. Funkcjonujące zezwolenia na sprzedaż alkoholu na koniec 2021 roku

Lp. Rodzaj placówki Ilość

1. Sklepy 242

2. Lokale gastronomiczne 79

3. Zezwolenia cateringowe 1

Ogółem 322

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 13. Liczba punktów sprzedaży alkoholu na koniec 2021 roku

Lp. Rodzaj placówki Ilość

1. Sklepy 90

2. Lokale gastronomiczne 43

Ogółem 133

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 2021 roku i odbiór ścieków

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 Dębick-

ich Sp. z o. o. (stan na 31.12.2021 r.):

 ∙ 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. Kwiatkowskiego.

 ∙ Sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 286,3 km, na którą składa-

ją się:

 ∙ sieć magistralna 11,1 km

 ∙ sieć rozdzielcza 154,1 km

 ∙ przyłącza 121,1 km

 ∙ hydrofornie 11 szt.

 ∙ zbiorniki wyrównawcze o pojemności 2,1 tys. m3

 ∙ Sieć kanalizacyjna w systemie rozdzielczym o łącznej długości 234,5 km na któ-

rą składają się:

 ∙ sieć rozdzielcza 188,2 km

 ∙ przyłącza 46,3 km

 ∙ przepompownie 65 szt.

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

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

wo-gospodarcze z terenu aglomeracji. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-

-biologicznego 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 42,5 tys. osób oraz prawie wszyst-

kie podmioty gospodarcze. Z sieci kanalizacyjnej korzysta około 42,7 tys. osób.

Z miejskiej wody korzystają również mieszkańcy: Latoszyna, Podgrodzia, Kędzierza. 

Ścieki odbierane są z Dębicy, Kędzierza, Kozłowa, Pustyni, Latoszyna, Podgrodzia.

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 

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

Laboratorium Produkcji Wody wykonuje badania w  oparciu o  system jakości 

badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zatwierdzony przez Państwowe-

go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Dębicy. Laboratorium rokrocznie bierze 

udział w badaniach biegłości SILESIALAB 2021 oraz w międzynarodowych porówna-

niach międzylaboratoryjnych, organizowanych przez firmę LGC Standards z Wielkiej 

Brytanii. W  2021 roku Laboratorium po raz kolejny uzyskało bardzo dobre wyniki, 

co jest dowodem na wysoką jakość badań i rzetelny nadzór nad produkowaną przez 

Wodociągi Dębickie wodą.

Dodatkowo, Laboratorium Produkcji Wody świadczy usługi w zakresie badań 

wody dla odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Nowo rozwinięta 

usługa cieszy się  dużym zainteresowaniem na terenie miasta Dębica, a  także poza 

jego granicami.

Funkcjonujące przy Dębickiej Oczyszczalni Ścieków Laboratorium wykonuje ba-

dania fizykochemiczne ścieków na potrzeby spółki. W 2021 roku po raz kolejny wzięło 

udział w badaniach biegłości SILESIALAB 2021 organizowanych przez Eurofins OBIKŚ 

Polska Sp. z o.o. Badania międzylaboratoryjne potwierdziły wysoki poziom kompeten-

cji technicznych oraz jakość i  wiarygodność świadczonych. Udział w  badaniach po-

zwala spółce na regularną, obiektywną i niezależną ocenę pracy Laboratorium.

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 2021

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

28 28,7 28,8 28,7 28,3 29,1 28,9 28,4 29,5

Długość sieci wodociągowej z przyłączami

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

km km km km km km km km km

242,3 245,7 253,9 257,9 263,3 267 273,8 282,3 286,3

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej z przyłączami

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

km km km km km km km km km
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194,4 198,9 204,3 207,5 213,8 216 223,5 231,5 234,5

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba

44 455 44 896 44 793 45 400 44 700 43 600 43 945 43 460 42 701

Źródło: Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym, które realizuje Spółka Wodociągi 

Dębickie jest Projekt pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z mod-

ernizacją oczyszczalni ścieków” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dz-

iałanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”. W 2021 roku spółka wystąpiła 

o rozszerzenie projektu, dzięki któremu zakres rzeczowy projektu objął takie zadania 

jak modernizacja wydzielonych komór fermentacyjnych oraz budowę nowego odcin-

ka kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I.

W 2021 ukończone zostało zadanie projektowe pn. „Modernizacja Stacji Uzdat-

niania Wody w Dębicy – etap II ”. Inwestycja,  realizowana przez Generalnego Wyko-

nawcę  firmę Inżynieria Rzeszów SA, objęła wymianę rurociągów technologicznych. 

Zmodernizowana została komora zasuw, zasilająca zbiorniki kontaktowe: czerpnie 

studni zbiorczej oraz system koagulacji. Prowadzenie robót budowlanych na czyn-

nym obiekcie wymagało szczególnej uwagi zarówno ze strony Wykonawców jak  

i  pracowników Stacji Uzdatniania Wody. Dzięki przeprowadzonej modernizacji układ 

technologiczny zyskał możliwość wykonywania prac konserwacyjno-remontowych 

bez konieczności przerywania procesu uzdatniania wody oraz rozbudowano system 

sterowania i automatyki.

Modernizacja Infrastruktury Wodociągów Dębickich – oczyszczalni ścieków  

i  stacji uzdatniania wody, w  ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej 

Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, została nominowana do finału 

26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

W 2021 roku wykonywane były prace przy innym zadaniu projektowym – mo-

dernizacji sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową. Firma BLEJKAN SA ze Szczeci-

na, metodą crackingu przebudowała kanalizację sanitarną ul. Rzeszowskiej i ul. Wie-

lopolskiej o długości prawie 0,7 km. Renowację kanalizacji sanitarnej metodą rękawa 

utwardzanego promieniami UV w ul. Brzegowej, Rzecznej i Łąkowej o łącznej długości 

ponad 1,7 km przeprowadziła Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Bogu-

ta Spółka Jawna z Nieznanowic. Trzeci Wykonawca – Zakład Robót Melioracyjno-Ka-

nalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna kontynuuje wykonywa-

nie renowacji kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV  
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o długości około 3,8 km zlokalizowanej w ulicach: Bojanowskiego, Cmentarnej, Grun-

waldzkiej, Konarskiego, Leśnej, Łysogórskiej, Sobieskiego, Szaley Groele, Świętosława, 

Wielopolskiej i Rondo, a także na Rynku i Osiedlu Matejki. Renowacja kontynuowana 

będzie w 2022 roku.

W  listopadzie 2021 roku w  ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ście-

kowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” dostarczony został samo-

chód GAMKOMBI do obsługi sieci kanalizacyjnej.

W 2021 r. na Stacji Uzdatniania Wody zmodernizowany został budynek i wypo-

sażenie Chlorowni oraz Pompowni wysokiego Tłoczenia, co w znaczący sposób zwięk-

szy efektywność i bezpieczeństwo procesu uzdatniania wody. 

W dębickiej Oczyszczalni Ścieków zmodernizowano układ dmuchaw oraz za-

montowano stanowisko do ważenia – wagę samochodową. 

Z ważniejszych inwestycji w zakresie rozbudowy sieci wod-kan. wymienić należy: 

budowę sieci wodociągowych w  ul. Świętosława, Młynarskiej, Akacjowej, Powstania 

Styczniowego, Wielopolskiej, Tetmajera, Łukasiewicza oraz budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w  ulicach: Chłodniczej, Cegielnianej, Kawęczyńskiej, Rolniczej, Wielopol-

skiej, Tetmajera i Żuławskiego. Budowa i modernizacja powyższych elementów sieci 

miasta przyczynia się do dalszego rozwoju infrastruktury miejskiej. Mieszkańcy kole-

jnych nieruchomości uzyskują możliwość dostawy wody z wodociągu miejskiego oraz 

odprowadzenia ścieków ze swoich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zmodernizowana została przepompownia przy al. Jana Pawła II, strategiczna 

dla obsługi miasta w zakresie usług kanalizacyjnych. 

Zakupiony został ciągnik na potrzeby utrzymania terenów spółki oraz do prze-

wożenia cystern z wodą w wypadku awarii.

Tabela 2. Inwestycje zrealizowane w 2021 r. przez Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.

Lp. Nazwa zadania Wykonanie 
/PLN/

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

1. Zakup i wdrożenie ZSI 291 267

  RAZEM DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY 291 267

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

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy 3 834 298

2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi w Dębicy 
(w tym dokumentacja etap II) 3 527 427
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3. Zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do monitorowania 
i czyszczenia sieci oraz do transportu ścieków 1 050 347

4. Wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyj-
nymi na terenie miasta Dębica 22 513

5. Przygotowanie projektu, zarządzanie, promocja, inżynier kontraktu 190 537

  RAZEM PROJEKT 8 625 121

WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY

1. Modernizacja stropu studni wody surowej, zakup, montaż pompy zatapialnej 101 800

2. Modernizacja Pompowni Wysokiego Tłoczenia 174 858

3. Ups lub zasilanie akumulatorów dla każdego sterownika w poszczególnych 
obiektach 11 800

4. Modernizacja komory lewarowej i piaskowników - zakup drabin 8 008

5. Modernizacja elewacji 80 723

6. Modernizacja chlorowni 248 880

7. Wykonanie pierścienia światłowodowego 57 524

8. Modernizacja rurociągu powietrza - Pompownia Wysokiego Tłoczenia 46 000

9. Montaż zestawu do pomiaru mętności 29 062

10 Zakup gotowych środków trwałych (klimatyzator, zestaw komputerowy) 6 141

11. Bezwykopowa modernizacja kanału betonowego wód popłucznych 27 500

  RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY 792 295

WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.

1. Przebudowa sieci wodociagowej dn 100 w ul. Powstania Styczniowego, Młynar-
ska, Akacjowa 39 112

2. Budowa sieci wodociągowej ul. Wielopolska (dz. 4-1058/10, 1065/3, 1065/4, 
1062/14) 16 652

3. Budowa sieci wodociągowej ul. Świętosława (dz. 2- 34/2, 356/2, 356/8) 25 828

4. Budowa sieci wodociągowej ul. Tetmajera (6-1602/1, 1629/3, 1626/3) 12 494
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5. Budowa sieci wodociągowej ul. Łukasiewicza (dz.5-128,30/11,30/18) 31 202

6. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza (dz. 6-1865) 38 119

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kawęczyńska (dz.4 -2100/2, 2624/10, 
2624/11) 36 936

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Chłodniczej i Cegielnianej 174 201

9. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wielopolska (dz. 4 -1058/10, 1065/3, 1065/4, 
1062/14) 34 626

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tetmajera 6-1602/1, 1629/3, 1626/4 18 438

11. Budowa sieci kanalizacji sanit. w rejonie ul. Budzisz/Nagawczyna 
(6-714) 19 688

12. Budowa magistrali wodociągowej DN 300 od ul. Krakowskiej 
do ul. Wielopolskiej (projekt) 153

13. Odpłatne nabycie sieci wodociągowej 28 033

14. Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej 36 798

15. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Jana Pawła II 363 740

16. Modernizacja systemu opomiarowania 53 625

17. Bezwykopowa modernizacja kan. san. ul. Świętosława 18 702

18. Modernizacja kanału sanitarnego ul. Żuławskiego 31 966

19. Budowa sieci wodociągowej ul. Skarbek-Borowskiego 7 755

20. Zakup gotowych środków trwałych (klimatyzator, działki, kamera termowizyj-
na) 23 272

21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kosynierów Racławickich 28 849

  RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN. 1 040 190

WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Opracowanie koncepcji poprawy gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków 10 640

2. Modernizacja systemu napowietrzania bloków biologiocznych - wymiana jed-
nej sztuki dmuchawy 130 600

3. Wykonanie parkingu dla samochodów za budynkiem garażowo-warsztato-
wym 41 203

4. Instalacja recyrkulacji węgla organicznego - projekt 11 000
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5. Zakup gotowych środków trwałych 3 424

6. Wykonanie stanowiska do ważenia - wagi samochodowej 102 047

7. Podest BHP do obsługi urządzeń - krat gęstych 30 001

8. Modernizacja rurociągu sprężonego powietrza 39 900

  RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 368 814

     

LABORATORIUM PRODUKCJI WODY

1. Zakup wyposażenia laboratorium 6 934

  RAZEM LABORATORIUM PRODUKCJI WODY 6 934

     

LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Zakup aparatury i urządzeń do laboratorium 13 095

  RAZEM LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 13 095

DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA

1. Zakup ciągnika 129 000

  RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA 129 000

     

DZIAŁ PERSONALNY

1. Zakup środków trwałych niskocennych 7 048

  RAZEM DZIAŁ PERSONALNY 7 048
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  RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2021 r. 11 273 765

  DOTACJA 4 765 057

  POŻYCZKA 3 317 285

  ŚRODKI WŁASNE 3 191 422

Źródło: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 

8.2 System ciepłowniczy, inwestycje oraz modernizacje realizowane przez 
MPEC Sp. z o.o. w 2021 roku 

Podstawowa działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o., prowadzona w oparciu o udzielone przez prezesa Urzędu Regulacji Energety-

ki koncesje polega na wytwarzaniu i zaopatrywaniu budynków w ciepło na potrzeby 

ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

MPEC Sp. z o.o. w Dębicy zabezpiecza dostawę ciepła na potrzeby centralnego 

ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla spółdzielni i wspólnot miesz-

kaniowych, instytucji, przedsiębiorstw, placówek kulturalno oświatowych i sportowych 

oraz odbiorców indywidualnych. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło do mieszkań oko-

ło 26 tysięcy mieszkańców miasta.

System ciepłowniczy
System ciepłowniczy obejmuje źródła ciepła oraz infrastrukturę przesyłową 

i dystrybucyjną. Wytwarzanie ciepła odbywa się w ośmiu źródłach własnych o łącznej 

mocy zainstalowanej 47,68 MW, w tym:

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

lowanej 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 

słonecznych 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 zainstalowanej 0,7599 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.
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Infrastruktura przesyłowo-dystrybucyjna obejmuje trzy magistrale ciepłowni-

cze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 35,71 km. Sieci ciepłowni-

cze i zewnętrzne instalacje odbiorcze w dużej części wykonane są z nowoczesnych rur 

preizolowanych o średnicach od 20 do 300 mm. Pojemności zładu systemu ciepłow-

niczego wynosi 1230,1 m3. Układ przesyłowy składa się z 250 węzłów cieplnych, z czego 

119 należy do przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe węzły zainstalowane są głównie  

w domach jednorodzinnych i stanowią własność odbiorców. 

Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 423 budynków o łącznej powierzchni 

ogrzewanej około 608,2 tys. m2. 140 budynków posiada instalację przystosowaną do 

poboru ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Budynki te zasila-

ne są ciepłem systemowym przez cały rok. Struktura odbiorców ciepła systemowego 

przedstawia się w sposób następujący:

 ∙ spółdzielnie mieszkaniowe 138 budynków,

 ∙ wspólnoty mieszkaniowe 77 budynki,

 ∙ mieszkania komunalne 2 budynki,

 ∙ domy prywatne 112 budynków,

 ∙ urzędy i instytucje 59 budynków,

 ∙ Mieszkanie Plus 3 budynki,

 ∙ pozostali odbiorcy 32 budynki.

Rysunek 1. Struktura odbiorców ciepła systemowego w 2021 roku

Spółdzielnie mieszkaniowe

Domy prywatne

Urzędy i instytucje

Wspólnoty mieszkaniowe
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Mieszkania komunalne
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32
,6

%
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7,5%

0,47%
0,71%

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

Głównym źródłem przychodów przedsiębiorstwa jest sprzedaż ciepła, która 

odbywa się w oparciu o zawarte umowy kompleksowe i aktualny zbiór cen i stawek 
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opłat tzw. „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną w  formie decyzji administracyjnej przez 

Urząd Regulacji Energetyki. Na dzień 31.12.2021 r. przedsiębiorstwo posiadało 276 

zawartych kompleksowych umów dostawy ciepła.

Sprzedaż ciepła za rok 2021 wyniosła 252 602 GJ i była o ponad 36 421 GJ wyższa 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. W roku 2020 w związku z pandemią koronawirusa 

Covid-19, duża część odbiorców została zmuszona do ograniczenia działalności, 

co konsekwencji wpłynęło wówczas na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło. 

Dotyczyło to w  szczególności placówek oświatowych i  kulturalnych oraz obiektów 

sportowych, w których w roku 2021 wznowiono działalność co znalazło odzwierciedlenie 

w zwiększeniu zapotrzebowania na ciepło.

Rysunek 2. Struktura sprzedaży ciepła
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Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy

W roku 2021 przyłączono do sieci ciepłowniczej 4 budynki, w tym 2 wielorodzin-

ne i jeden budynek usługowy.

8.2.1 Działalność inwestycyjna
W 2021 r. przedsiębiorstwo zrealizowało zadania inwestycyjne, które zapewniają 

bieżącą działalność a także stanowią element szerokiego planu rozwoju i transformac-

ji wynikającej z potrzeby dostosowania do zmiana klimatu.
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Tabela 3. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MPC Sp. z o.o. w 2021 roku

Lp. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MPEC Sp. z o.o. w 2021 roku Wysokość na-
kładów [zł]

1. Zakup węzła kompaktowego dla Zespołu Szkól Specjalnych przy ul. Parkowej 
o mocy 220+100/60 kW, 29 465ł

2. Budowa przyłącza ciepłowniczego do Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej 15, 
DN32, dł. 103 mb., 43/49 kW 79 231

3. Zakup i montaż węzła cieplnego, kompaktowego dla Domu Seniora przy ul. 
Rzeszowskiej 15, o mocy 43/39 kW 45 320

4. Zakup i montaż węzła cieplnego, kompaktowego dla budynku Głowackiego 
35 56 365

5. Zakup samochodu dla Działu Elektrycznego, Automatyki i Pomiarów 44 750

6. Zakup programu informatycznego do obsługi sieci ciepłowniczej 14 400

7. Nabycie uprawnień do emisji CO2 2 323 620

8. Budowa instalacji kogeneracyjnej – prace przetargowe, projektowe, roboty 
budowlane, zarządzanie projektem. 2 389 838

9. Budowa przyłącza ciepłowniczego i węzła do budynku SHL Deweloper przy 
ul. Piłsudskiego 29 940

10. Modernizacja sieci na terenie Dębicy w ramach RPO-WP 2 000

11. Modernizacja sieci na terenie Dębicy w ramach RPO-WP, II Etap WI-1 190 575

12. Licencja – aplikacja do biura obsługi klienta 14 900

13. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Saperów 13 928

14. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Poddęby 1 385

15. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Kraszewskiego 118 12 488

16. Budowa drogi wewnętrznej ul.3-go Maja w Dębicy 39 685

17. Budowa przyłącza ciepłowniczego i węzła grupowego przy ul. Cmentarnej 57 43 255

18. Razem nakłady na zadania inwestycyjne 5 331 145

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

W dniu 24.09.2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa 

źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cie-

plnej Sp. z  o. o. w  Dębicy”. Całkowity koszt budowy instalacji wyniesie 18.553.000 zł 

netto. Instalacja będzie się składać z  dwóch silników gazowych z  generatorami en-

ergii elektrycznej o maksymalnej łącznej mocy 4,6MWel. i 4,5MWt. Instalacja dodat-

kowo zostanie wyposażona w  kocioł gazowy o  mocy 4,5MW. Zakończenie budowy 

instalacji planowane jest do dnia 23.04.2023 r. W ramach RPO WP na lata 2014-2020 
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Spółka uzyskała notyfikację przez Komisję Europejską projektu pn. „Modernizacja sie-

ci ciepłowniczej na terenie Dębicy”. Zgodnie z podpisaną umową na realizację tego 

zadnia Spółka otrzyma około 7 mln zł dotacji. Rozliczenie i zakończenie tego projektu 

nastąpi w II kwartale 2023 r. 

Realizacja tych zadań oraz planowana na rok 2023 budowa kotła na biomasę 

umożliwi uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego zdefiniowanego 

w  Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/27/UE z  dnia 25 października 

2012 r.

Działania proekologiczne realizowane przez MPEC sp. z o.o.
Spółka w sposób ciągły dąży do zmniejszenia wpływu na środowisko z tytułu 

prowadzonej działalności. W  działania proekologiczne wpisuje się budowa źródła 

wysokosprawnej kogeneracji. Produkcja ciepła w instalacji kogeneracyjnej spowoduje 

zmniejszenie o około 30% zużycia węgla w istniejącej ciepłowni MPEC Dębica zloka-

lizowanej w Dębicy przy ul. Rzecznej. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy emisję CO2 

ze spalania węgla kamiennego poprzez spalanie paliwa o niższej emisyjności. Przed-

sięwzięcie polega na budowie instalacji na gaz ziemny z  wykorzystaniem silników 

gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogener-

acji. Spółka w roku 2021 uzyskała pozwolenie na budowę, zawarła umowy na budowę 

i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru i finansowanie zadania ze środków NFOŚiGW 

w Warszawie. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na kwiecień 2023 r.





RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 67

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 2021 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 ogółem (stan na 31 
grudnia 2021 r.) 

Miasto Liczba umów Wartość umów ogółem 
(zł) 

Dofinansowanie UE 
(zł) 

Rzeszów 594 3 574 368 033 2 694 288 525

Mielec 133 397 533 686 262 592 474

Przemyśl 112 433 697 808 334 131 473

Dębica 95 350 752 339 206 615 608

Krosno 83 357 887 444 234 045 625

Jasło 81 326 468 422 232 524 948

Tarnobrzeg 71 324 299 951 223 122 026

Jarosław 59 187 690 170 135 011 372

Stalowa Wola 57 326 762 958 179 435 103

Sanok 54 206 036 802 110 079 353

Łańcut 50 151 592 832 77 458 531

Ropczyce 49 115 647 319 70 373 185

Nisko 47 90 197 598 60 941 051

Lubaczów 43 108 527 590 66 113 221

Przeworsk 39 133 334 206 92 656 213

Lesko 33 98 198 844 63 084 500

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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Tabela 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 obszar 
interwencji - rozwój przedsiębiorczości (stan na 31 grudnia 2021 r.) 

Miasto Liczba umów Wartość umów ogółem 
(zł)

Dofinansowanie UE 
(zł) 

 Rzeszów 63 335 763 498 211 376 764

 Mielec 16 55 368 096 25 302 981

 Krosno 11 89 299 486 48 633 363

 Przemyśl 9 42 352 891 20 252 811

 Dębica 8 30 537 385 13 853 840

 Jasło 7 38 628 682 17 469 948

 Sanok 7 16 270 798 8 471 410

 Przeworsk 7 11 031 432 5 481 324

 Ropczyce 6 25 642 939 12 189 960

 Tarnobrzeg 6 25 391 106 13 666 884

 Lesko 6 7 084 341 3 719 326

 Stalowa Wola 5 24 740 848 10 973 693

 Nisko 5 8 463 822 3 785 212

 Jarosław 4 23 744 295 13 022 658

 Łańcut 3 14 091 567 6 750 152

 Lubaczów 1 7 290 674 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 2021 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 sek-

torów własności w latach 2019-2020r. według stanu na dzień 31.12.2021r.

 ∙ Odnotowano wzrost liczby podmiotów z siedzibą w Dębicy o 154 (2020 - 4469, 

2021 - 4623).

 ∙ W  sektorze publicznym nie zanotowano zmian w  ilości podmiotów 
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zarejestrowanych w rejestrze Regon.

 ∙ Sektor prywatny powiększył się o 137 podmiotów w stosunku do roku 2020. 

Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własności w latach 2019-2021

2019 2020 Stan na 31 grudnia 2021 r. 

Ogółem, w tym: 4364 1 4469 1 4623 1

Sektor publiczny 133 132 132

Sektor prywatny 4181 4282 4419

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

Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własności w latach 2019-2021
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Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Struktura podmiotów gospodarki narodowej w Dębicy według liczby zatrudnionych 

w 2021r.

W strukturze według przewidywanej liczby zatrudnionych udział firm przedsta-

wiał się następująco: 

 ∙ 94,6% stanowiły firmy zatrudniające do 9 osób, 

 ∙ 4,1% firmy o liczbie pracujących 10-49 osób, 

 ∙ 1,3% ogółu podmiotów stanowiły jednostki duże, zatrudniające powyżej 50 osób.



70 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆIX

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby zatrudnionych w latach 2019-2021

Liczba zatrudnionych 2019 2020 Stan na 
31.12.2021

Ogółem, z tego: 4 364 4 469 4 623

9 i mniej 4 113 4 219 4 374

10 - 49 191 190 190

50 - 249 49 49 48

250 - 999 9 9 9

1000 i więcej 2 2 2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wykres 2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według liczby zatrudnionych w latach 2019-2021
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Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

W 2021 r. nastąpił wyraźny spadek ogólnej liczby bezrobotnych – ogółem o 282 

osoby. W stosunku do minionego roku liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o  133, 

natomiast kobiet o 149. Największą ilościowo grupę bezrobotnych w Dębicy stanowią 

osoby w wieku 35-44 lata – 264 osób. Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe, naj-

liczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie policealne 

i średnie zawodowe – 261 osób.
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Tabela 5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Dębica wg wieku, płci 
i wykształcenia

Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2021

Ogółem 916 1236 954

z liczby ogółem:

Kobiety 578 706 557

Mężczyźni 338 530 397

wiek 18-24 87 137 79

wiek 25-34 270 350 247

wiek 35-44 240 332 264

wiek 45-54 154 219 195

wiek 55-59 112 133 98

wiek 60 lat i więcej 53 65 71

wykształcenie wyższe 195 251 210

wykształcenie policeal-
ne i średnie zawodowe 250 338 261

wykształcenie średnie 
ogólnokształcące 125 191 116

wykształcenie zasadni-
cze zawodowe 180 252 211

wykształcenie gimna-
zjalne / podstawowe 

i poniżej
166 204 156

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy
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Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2019 – 2021
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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, 

 ∙ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indy-

widualne gospodarstwa rolne, 

 ∙ jednostki lokalne ww. podmiotów.

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w  Dębicy na-

jwięcej podmiotów deklarowało: handel, naprawę pojazdów samochodowych – 1 075 

(23% ogółu). Na drugim miejscu uplasowały się przedsiębiorstwa prowadzące działal-

ność w zakresie budownictwa – 548 (12% ogółu), natomiast trzecie miejsce, podob-

nie jak w roku ubiegłym, zajmują przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjo-

nalną, naukową i techniczną – 529 (11% ogółu). Kluczowymi specjalizacjami pozostają: 

przetwórstwo przemysłowe – 455 (10% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa 

– 358 (8% ogółu). Największy wzrost procentowy wśród podmiotów gospodarczych 

w skali roku wystąpił w sekcjach: informacja i komunikacja (o 11,7%), zakwaterowan-

ie i gastronomia (o 10,3%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 9,3%). Z kolei jedyny 

spadek zanotowała sekcja: transport i gospodarka magazynowa (o 3,0 %).
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Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według wybranych sekcji PKD w latach 2019-2021

Liczba podmiotów

Sekcje PKD 2019 2020 Stan na 
31.12.2021

OGÓŁEM, z tego: 4 364 4 469 4 623

 Handel; naprawa pojazdów samochodowych, 1 046 1 052 1 075

 Budownictwo 479 515 548

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 498 498 529

 Przetwórstwo przemysłowe 430 449 455

 Transport i gospodarka magazynowa 355 369 358

 Pozostała działalność usługowa 302 305 314

 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 276 272 274

 Obsługa rynku nieruchomości 191 193 211

 Edukacja 193 204 205

 Informacja i komunikacja 149 154 172

 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 108 121 130

 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 89 90 91

 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 85 84 90

 Zakwaterowanie i gastronomia 76 78 86

 Pozostałe sekcje 87 85 85

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
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Wykres 4. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według wybranych sekcji PKD w 2021 r. 
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Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Struktura podmiotów gospodarki narodowej według formy prawnej w  roku 

2021 w porównaniu do roku 2020

 ∙ Spółki handlowych ogółem – 479, wzrost o 43.

 ∙ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 74,3% spółek handlowych 

ogółem. Odnotowano wzrost o 42 spółki.

 ∙ Spółki akcyjne stanowiły 1,3% spółek handlowych ogółem. Ilość bez zmian – 6.

 ∙ Spółki cywilne – 363, wzrost o 6. 

 ∙ Spółdzielnie ogółem - 11 podmiotów. Nie zanotowano zmian. 

 ∙ Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: 3 317. Za-

notowano wzrost o 91 podmiotów.

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej w latach 2019-2021

Rodzaj podmiotu 2019 2020 stan na 31.12.2021

Spółdzielnie 12 11 11

Spółki handlowe ogółem 407 436 479
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w tym:      

 Spółki handlowe - akcyjne 7 6 6

 Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią 291 314 356

Spółki cywilne ogółem 360 357 363

Osoby fizyczne prowadzące działalność 3 135 3 226 3 317

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Wykres 5. Liczba podmiotów gospodarki narodowej według formy prawnej w latach 2019-2021
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Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

9.3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Działalność gospodarcza w Dębicy wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

 ∙ Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w  CEIDG ogółem: 3  317. 

Wzrost o 91 podmiotów.

 ∙ Liczba założonych i wznowionych działalności: 281. Wzrost o 25.

 ∙ Liczba zakończonych i zawieszonych działalności: 298. Wzrost o 29.

 ∙ Liczba złożonych, zweryfikowanych i przesłanych do CEIDG wniosków: 1 073.

 ∙ Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami udzieliło 1 176 porad dotyczących działal-

ności gospodarczej. 
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Tabela 8. Liczba złożonych wniosków w systemie CEIDG (szt.)

Rodzaj wniosku Razem 2020 
rok

I  kwartał 
2021

II kwartał 
2021

III kwar-
tał 2021

IV kwar-
tał 2021

Razem 
2021 
rok

założenie działalności 147 31 57 48 49 185

zmiana 766 140 122 121 111 494

zawieszenie 172 50 31 46 61 188

wznowienie 109 26 29 13 28 96

zakończenie działalności 97 27 23 24 36 110

Suma: 1291 274 262 252 285 1 073

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CEIDG

Wykres 6. Struktura złożonych wniosków do systemu CEIDG w 2021 roku (szt.)
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Źródło: Opracowano na podstawie danych CEIDG

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowni-

ków finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i przyznawane jest na podstawie 

decyzji administracyjnej.

W roku 2021 dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

objęto 18 pracodawców (wzrost o 2), wydano 21 decyzji administracyjnych na łączną 

kwotę dofinansowania 152 551zł (o 38 549 zł więcej niż w roku 2020).
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Tabela 9. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 - 2021

Rok 2019 2020 2021

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie 18 16 18

Liczba młodocianych pracowników 23 19 21

Łączna kwota przyznanego dofinansowania 144 111 zł 114 002 zł 152 551 zł

Źródło: Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

W roku 2021 do Urzędu Miejskiego w  Dębica wpłynęło 25 zgłoszeń o zawartych 

umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego między pracodawcami a mło-

docianymi pracownikami. Okres kształcenia młodocianych pracowników wynoszący 

36 miesięcy zakończy się w roku 2024 wydaniem decyzji administracyjnych na odpo-

wiednie kwoty dofinansowania proporcjonalne do okresu kształcenia młodocianego 

pracownika.
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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 posiada-

jącą osobowość prawną, dla której organizatorem jest Gmina Miasta Dębica. Siedziba 

Miejskiego Ośrodka Kultury mieści się w  Domu Kultury 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 

wskazanych 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, sprzedaż własnych imprez, sprzedaż z  biletów na imprezy, wpłaty 

uczestników za udział w edukacji artystycznej prowadzonej przez MOK, usługi studia 

nagrań.

Statutową działalność MOK prowadził w 3 obiektach, tj. w Domu Kultury Mors, 

w  Domu Kultury i  Kinie Śnieżka oraz w  Galerii Sztuki. W  wymienionych placówk-

ach MOK prowadził różnorodne formy działalności i edukacji artystycznej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Był także organizatorem lub współorganizatorem imprez oko-

licznościowych i patriotycznych. 

10.1.1.1 Działalność Domu Kultury Mors i Domu Kultury i Kina Śnieżka
Pomimo panującej pandemii, w  Miejskim Ośrodku Kultury udało się zorga-

nizować ponad 100 wydarzeń kulturalno-artystycznych (w  tym: koncerty, spektakle, 

konkursy, przeglądy, festiwale, spotkania organizowane lub współorganizowane przez 

MOK oraz przez agencje artystyczne i  inne podmioty zewnętrzne), w których wzięło 

udział ponad 43000 widzów.

W domach kultury prowadzone były zajęcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Były to zajęcia taneczne, teatralne, wokalne i plastyczne, na któ-

re uczęszczało blisko 300 osób. Ponadto w strukturach MOK działa Miejska Orkiestra 

Dęta (około 50 osób) oraz Zespół Pieśni i Tańca Igloopolanie (około 170 osób).

W 2021 roku podopieczni Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy zdobyli blisko 

80 nagród i wyróżnień w konkursach, przeglądach i festiwalach. Najważniejsze z nich 

to:

 ∙ nagroda główna w XXX Podkarpackim Festiwalu „Śpiewaj razem z nami”,

 ∙ pierwsze, drugie i trzecie miejsce w XXI Wojewódzkim Konkursie „Sacrum w lit-

eraturze i sztuce”,

 ∙ pierwsze i drugie miejsce w wojewódzkich eliminacjach 66. Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego,

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
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 ∙ pierwsze miejsce i dwa wyróżnienia w konkursie Wiosenne Podkarpackie Spot-

kania z Poezją i Piosenką „Pamiętajcie o ogrodach”,

 ∙ Grand Prix, pierwsze, drugie i  trzecie miejsca w  XXII Festiwalu Słowa orga-

nizowanym przez Miejski Dom Kultury w Lubaczowie,

 ∙ dwa pierwsze oraz drugie i trzecie miejsce w X Festiwalu Amatorskiego Ruchu 

Artystycznego organizowanym przez Chorzowskie Centrum Kultury,

 ∙ dwa trzecie miejsca w ogólnopolskiej edycji 43. Przeglądu Teatrzyków Dziecię-

cych „Tropem Jasia i Małgosi”,

 ∙ pierwsze miejsce w XXX Białuckich Spotkaniach Recytatorów,

 ∙ nagroda specjalna w finale 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

 ∙ nagroda w XXVI Słodkobłękitach – Zgierskich Spotkaniach Małych Teatrów,

 ∙ Grand Prix w 42. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodych „Dziatwa”,

 ∙ nagroda specjalna w Podkarpackich Konfrontacjach Teatralnych organizowa-

nych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,

 ∙ pierwsze i drugie miejsce w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Tanecznym „Roztań-

czona Jesień”.

W  2021 roku w  Kinie Śnieżka odbyło się łącznie 569 seansów filmowych,  

w których wzięło udział ponad 21 000 widzów. Poza seansami repertuarowymi ofe-

rowane były projekcje w ramach cykli Dębicki Klub Filmowy oraz Czwartek z Dobrym 

Kinem dla bardziej wymagających kinomanów, podczas których wyświetlane były 

filmy o wysokich walorach artystycznych, nagradzane podczas festiwali oraz uznane 

przez krytyków. Udało się również przywrócić spotkania z cyklu Poranek z tatą, pod-

czas których najmłodsi widzowie mieli okazję poznać ciekawe osoby, które opowi-

adały o swoim zawodzie lub pasji, wysłuchać odczytanej bajki, zdobyć nagrody w mini 

konkursie oraz oglądnąć film dla dzieci.

10.1.1.2 Działalność Galerii Sztuki
Dwanaście wystaw sztuki profesjonalnej oraz ponad 1500 odwiedzających to 

efekty pracy Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. W budynku galerii można było 

oglądać prace malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne rysunki i wiele innych. Poza wy-

stawami w Galerii Sztuki prowadzone były zajęcia szkoły rysunku oraz tkactwa arty-

stycznego cieszące się dużą popularnością. Jak co roku wydany został katalog z wysta-

wy środowiskowej oraz dziesięć folderów związanych z pozostałymi wystawami.

10.1.2 Muzeum Regionalne w Dębicy
Muzeum Regionalne w Dębicy działa od 2003 r. na terenie byłych koszar woj-

skowych. Jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębica.

Muzeum wypełnia misję ochrony materialnego i duchowego dziedzictwa kul-

turowego regionu ziemi dębickiej poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwa-

cję i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią kultury materialnej i duchowej 

regionu. Muzeum gromadzi zbiory w pięciu działach: historycznym, archeologicznym, 
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etnograficznym, wojskowości i sztuki; prowadzi działalność popularno-naukową i na-

ukowo-badawczą w  oparciu o  zgromadzony materiał zabytkowy; popularyzuje wie-

dzę poprzez organizację wystaw, publikacje oraz działania edukacyjne i dydaktyczne 

wśród dzieci i młodzieży. W tym celu współdziała z innymi placówkami muzealnymi, 

instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi.

Działalność muzeum w roku 2021 - Zbiory
W  roku 2021 muzeum pozyskało łącznie 48 nowych obiektów muzealnych. 

Większość z  nich stanowią muzealia historyczne i  etnograficzne, pozyskane drogą 

darowizn od mieszkańców. Zbiory są sukcesywnie opracowywane i ewidencjonowane. 

Muzeum prowadzi bieżącą digitalizację zasobu z  wykorzystaniem podstawowych 

narzędzi: skanery i aparat fotograficzny. Działania konserwatorskie realizowane były 

w stopniu zachowawczym. 

Tabela 1. Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2021

Lp. Wyszczególnienie Ogółem

W poszczególnych działach

Historia Archeolo-
gia

Wojsko-
wość

Etnogra-
fia Sztuka

1. Muzealia 5400 4193 226 596 412 13

2. Depozyty 551 274 23 73 103 78

Źródło: Muzeum Regionalne w Dębicy 

Tabela 2. Muzealia nabyte w roku 2021

Lp. Wyszczególnienie Ogółem

W poszczególnych działach

Historia Archeolo-
gia

Wojsko-
wość

Etnogra-
fia Sztuka

1. Liczba nabytków 48 26 - 2 19 1

Źródło: Muzeum Regionalne w Dębicy

Działalność ekspozycyjna
Wystawy stałe prezentowane są w siedmiu izbach muzealnych. Tematyka wystaw to:

 ∙ Dębica i jej mieszkańcy w latach 1358-1939,

 ∙ Dębica w latach 1939-1944,

 ∙ Dębicki salonik muzyczny,

 ∙ Śladami rodzin Bergerów, Kantorów i Pendereckich,

 ∙ Dzieje Dębickiego Garnizonu,

 ∙ Początki i rozwój przemysłu na ziemi dębickiej,

 ∙ Dom na Podgórzu. Kultura ludowa ziemi dębickiej.

W 2021 roku mieszkańcy mogli odwiedzić stałą wystawę etnograficzną „Dom na 

Podgórzu. Kultura ludowa ziemi dębickiej”. W minionym okresie była ona ekspozycją 
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licznie zwiedzaną przez grupy szkolne. W chwili obecnej trwają prace aranżacyjne przy 

odtworzeniu wystawy: „Prehistoria i wczesne średniowiecze na ziemi dębickiej”.

Zewnętrzną wystawę stałą stanowi również park maszyn z ekspozycją sprzętu 

bojowego, strażackiego, oraz pamiątek kolejnictwa. Ekspozycja zewnętrzna, z uwagi 

na wymogi epidemiologiczne była najczęściej w  przeciągu roku odwiedzana przez 

spacerujących. W  zakresie konserwatorskim prowadzono niezbędne, zachowawcze 

zabiegi, mające utrzymać eksponaty w należytym stanie. Zabytkowe pojazdy strażac-

kie zostały zaopatrzone w wiaty zadaszające. 

W 2021 roku zorganizowano dwie wystawy czasowe. Pierwsza z nich nosiła tytuł 

„Piękna i zabójcza – Różne oblicza broni ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Dębicy”. 

Prezentowana była w salce wystaw czasowych w Budynku nr 25.

Druga wystawa czasowa, zorganizowana we współpracy z  ks. Ryszardem 

Piaseckim, właścicielem i twórcą kolekcji zabytkowych radioodbiorników, zatytułowana 

„Radio-nostalgia. Wystawa odbiorników radiowych z lat dwudziestych i trzydziestych 

XX w.”.

Działalność edukacyjno-dydaktyczna i popularyzatorska
Podstawową formą pracy edukacyjnej jest oprowadzanie zwiedzających po 

wystawach, zarówno w  grupach zorganizowanych jak i  osób indywidualnych. Na-

jliczniejszą grupą zwiedzającą muzeum jest młodzież szkolna, która w oparciu o tem-

atykę 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 ot-

warta jest na zapotrzebowanie szkoły. Muzeum prowadzi także warsztaty muzealne. 

Przygotowywana jest modelarnia, w której dzieci i młodzież będą mogły pod opieką 

instruktorów zgłębiać arkana pracy i twórczości modelarskiej.

Tabela 3. Zwiedzający w roku 2021 – stan okresu pandemii

Lp. Wyszczególnienie Ogółem

1. Ogółem zwiedzających 2213

2.

W tym

Ilość osób w grupach zorganizowanych (wycieczki, 
młodzież szkolna)  512

3. Korzystający z biletów ulgowych 1157

4. ilość zwiedzających bezpłatnie 941

5. Ilość sprzedanych biletów rodzinnych ( rodziny 3- 6 
osób) 632

Źródło: Muzeum Regionalne w Dębicy
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Działalność popularno-naukowa, badawcza i wydawnicza
Muzeum prowadzi kwerendy muzealne, udziela informacji i pomocy specjali-

stycznej osobom studiującym, prowadzącym samodzielne badania naukowe, regio-

nalistom, innym placówkom muzealnym i publicystom oraz uczniom przygotowują-

cym się do konkursów i olimpiad. 

10.1.3 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy jako instytucja rozpoczęła 

działalność w 1947 r. Głównym zadaniem biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie po-

trzeb czytelniczych oraz edukacyjnych (w  tym samokształceniowych) mieszkańców 

miasta Dębica oraz powiatu dębickiego. Instytucja zajmuje się również upowszech-

nianiem wiedzy i nauki oraz rozwojem kultury. W bibliotece są gromadzone, opraco-

wywane, a następnie udostępniane materiały, spełniające potrzebę informacyjną oraz 

kształceniową. Istotnym komponentem księgozbioru są materiały dotyczące wiedzy 

o regionie dębickim, dokumentujące jego dorobek historyczny, kulturalny, naukowy 

oraz gospodarczy. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy stanowi central-

ny ośrodek informacji naukowej o mieście i powiecie.

Wciąż zwiększający się księgozbiór posiada charakter uniwersalny. Popularyza-

cja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym sprzyja aktywizacji lokalnej społecz-

ności oraz nawiązywaniu i zacieśnianiu relacji między mieszkańcami miasta oraz ziem 

powiatu. Różnorodne wydarzenia kulturalne sprzyjają rozwojowi lokalnej ludności 

dzięki otwartemu i bezpłatnemu dostępowi do księgozbioru, informacji oraz wiedzy. 

Ilość odwiedzin i wypożyczeń
W  2021 r. Miejska i  Powiatowa Biblioteka Publiczna odnotowała znaczny 

wzrost odwiedzin, związanych z  wypożyczeniami na zewnątrz oraz korzystaniem 

z  księgozbioru na miejscu. W  stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost o  12 tys. 

odwiedzin we wszystkich placówkach biblioteki. Zanotowano 35 651 wizyt w związku 

z  wypożyczeniami na zewnątrz oraz 3  268 odwiedzin w  Czytelni i  Dziale Zbiorów 

Regionalnych, gdzie użytkownicy sięgali do wydawnictw popularnonaukowych, 

beletrystyki oraz czasopism.

Wzrosła również ilość wypożyczanych książek. W stosunku do roku 2020 jest to 

42 tys. woluminów. W 2021 r. odnotowano 113 332 wypożyczeń, podczas gdy w 2020 r. 

wskaźnik ten wynosił 70 876. 

Zbiory biblioteczne
W 2021 roku powiększono zbiory biblioteki o 5 212 jednostek inwentarzowych. 

Dzięki dofinansowaniu z  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 

2021-2025 pozyskano 1487 woluminów, tj. o 634 więcej, niż w roku poprzednim. Dzięki 

hojności darczyńców, biblioteka wzbogaciła się o 892 pozycje. W minionym roku do-

konano zakupu książek dla każdej grupy wiekowej. Użytkownicy mogą również wybie-

rać spośród 35 tytułów prenumerowanych czasopism. 
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Tabela 4. Podział nowości książkowych pozyskanych w 2021 r.

Rodzaj nowości Ilość pozycji

Literatura piękna 2606

Literatura dla dzieci i młodzieży 1256

Literatura popularnonaukowa 1348

Źródło: MiPBP w Dębicy 

Głównym celem strategiczno-rozwojowym MiPBP w  Dębicy na 2021 rok było 

rozwinięcie wizerunku instytucji jako nowoczesnego centrum działalności kulturalno-

-oświatowej. Swoje zamierzenia instytucja realizowała konsekwentnie poprzez szereg 

różnorodnych działań dedykowanych różnym grupom wiekowym: wydarzeń eduka-

cyjnych, literackich, bibliotecznych. Biblioteka kształtowała swoją pozycję jako arena 

spotkań z czytelnikami w Bibliotece Głównej oraz filiach. Działalność aktywizująca lo-

kalną społeczność nie ograniczała się wyłącznie do terenu bibliotek jako budynków. 

Zespół bibliotekarzy wychodził z inicjatywą i licznymi kreatywnymi rozwiązaniami na-

przeciw zmieniających się potrzeb czytelników.

Wydarzenia odbywały się również w  przestrzeni parków miejskich, we 

współpracujących z  biblioteką szkołach (podstawowych i  ponadpodstawowych), 

przedszkolach oraz domach kultury i Galerii Sztuki MOK. 

W  2021 r. odbyło się 128 wydarzeń o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 

nakierunkowanych na promowanie czytelnictwa, w których wzięło udział 6595 osób.

Działania skierowane do dzieci i młodzieży
W ramach promocji czytelnictwa w 2021 roku odbyły się wydarzenia związane 

z prezentacją autorów, książek oraz samych wydawców. Adresatami znacznej części 

działań był dzieci oraz młodzież. 

W maju odbył się Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”, 

w ramach którego przeprowadzono m.in. spotkanie on-line z Maciejem Rędziniakiem. 

Pracownik IPN gościł w bibliotece również w ramach wykładu z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości. Tydzień Bibliotek uatrakcyjniły gry i zabawy z najmłodszymi. 

Na uwagę zasługuje także projekt „Wakacyjna przygoda z dębicką Biblioteką”, który 

objął cykl zróżnicowanych zajęć rekreacyjno-edukacyjnych zarówno w Bibliolandii, jak 

i  w  miejscach szczególnie wyróżniających się na mapie powiatu dębickiego. Dzieci 

odwiedziły m.in. Muzeum Lalek w Pilźnie, Park Owadów i Pajęczaków w Stobiernej, 

uzdrowisko w  Latoszynie Zdroju. Na przestrzeni dwóch tygodni dzieci miały okazję 

wziąć udział w warsztatach etnograficznych, artystycznych, kulinarnych. MiPBP w Dę-

bicy przygotowała również spotkania z dziećmi z okazji powitania i pożegnania waka-

cji. 
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Popularyzując wiedzę i czytelnictwo, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Dębicy angażuje angażowała się w wydarzenia edukacyjne m.in. podczas pikniku 

naukowego w II LO w Dębicy i prowadzenie zajęć edukacyjnych w przystępnej form-

ie eksperymentów naukowych, łatwych do samodzielnego powtórzenia w  domu. 

Zwieńczeniem 2021 r. był wieczór poetycki, poświęcony patronowi roku, C. K. Norwid-

owi pt. „Sztuk-Mistrz, jakiego nie znamy”.

Biblioteka w 2021 roku współpracowała ze szkołami i przedszkolami, prowadząc 

lekcje biblioteczne, zajęcia biblioterapeutyczne oraz spotkania z najmłodszym poko-

leniem z  okazji Świąt Nietypowych, jak Dzień Drzewa, Dzień Kubusia Puchatka lub 

Dzień Postaci z Bajek. 

Uniwersalne formy promocji czytelnictwa i biblioteki
Biblioteka Główna wraz z filiami wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodo-

wego Czytania, któremu współtowarzyszyły konkursy oraz wystawy okolicznościowe, 

koncert grupy smyczkowej, a także zainscenizowano odczytanie „Moralności Pani Dul-

skiej” wraz z zaproszonymi gośćmi.

Promocja kultury i lokalnego dziedzictwa
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy organizowane były ek-

spozycje okolicznościowe i pokonkursowe prezentujące prace wykonane różną tech-

niką (malarstwo, fotografia, kolaże, itp.). Ich autorami byli mieszkańcy miasta i powia-

tu dębickiego. Propozycję edukacyjną stanowiły wystawy realizowane we współpracy 

z IPN Oddział w Rzeszowie. 

W 2021 roku wystawą malarstwa Stefanii Wójcik zainicjowano cykl „Ludzie z pa-

sją”, mający przybliżać szczególne osiągnięcia osób związanych z powiatem dębickim. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy we współpracy z historykami 

przygotowała w 2021 roku wykłady tematyczne oraz spotkania z autorami publikacji 

naukowych (m.in. wykłady Macieja Rędziniaka, spotkanie z  Damianem Karolem 

Markowskim, prof. dr hab. Andrzejem Olejko czy Ireneuszem Sochą).

Spotkania autorskie
Biblioteka organizowała spotkania autorskie z wybitnymi i docenionymi twór-

cami, również pochodzącymi z regionu. W 2021 r. czytelnicy mogli wziąć udział w spo-

tkaniu z Klaudią Muniak oraz Radkiem Rakiem. Autorzy są laureatami wielu prestiżo-

wych nagród. 

Konkursy
W  2021 r. Miejska i  Powiatowa Biblioteka Publiczna w  Dębicy zorganizowała 

konkursy tematyczne, adresowane do czytelników. Równocześnie, po raz pierwszy 

instytucja wzięła udział w konkursie Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na Wspólne 

Czytanie”, przy wsparciu czytelników trafiając do grona laureatów. Dzięki zwycięst-

wu w  konkursie Kinder Mleczna Kanapka biblioteka otrzymała nagrody: finansową 
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w wysokości 1000 zł oraz rzeczową – teatrzyk Kamishibai. Otrzymane środki umożliwiły 

zakup nowości wydawniczych kierowanych dla dzieci i młodzieży. 

Dyskusyjny Klub Książki
Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego od 2007 r. w  Miejskiej 

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy została wyróżniona i nagrodzona czytni-

kiem ebooków PocketBook Touch Lux 5. 

Działania na rzecz grup wykluczonych 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy dołączyła do akcji „Jesteśmy 

z Wami niebieskimi motylami”, której celem jest szerzenie i pogłębianie świadomości 

na temat autyzmu oraz rozbudzanie postaw empatycznych wobec mieszczących się 

w spektrum autyzmu i ich rodzin.

Aktywizacja seniorów
W 2021 r. wznowiła zajęcia nauki języka angielskiego dla seniorów. Cotygodnio-

we zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, będąc okazją do regularnego pogłębiania 

umiejętności językowych oraz spotkań. Podczas lekcji, uczestnicy zajęć mają możli-

wość ćwiczyć sprawność językową, wykorzystując potencjał nowych technologii, In-

ternetu czy aplikacji na smartfony. Zajęcia mają również na celu przełamywanie barier 

komunikacyjnych oraz zachętę do poznania innych kultur, znanych dotychczas jedy-

nie z literatury, rozszerzenie perspektyw oraz otwarcia się na nową rzeczywistość.

Szczególną formą jednoczenia grup wiekowych jest projekt socjalny pt. „Książ-

ka uśmiechów”, podczas którego w Bibliolandii seniorzy z Ośrodka Wsparcia Dzienne-

go „Senior+” w Dębicy czytali bajki dzieciom z PWD Zgrana Paka działającym przy Mie-

jskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. Podczas spotkania dzieci miały szansę 

poznać i utrwalić wiedzę o świecie. 

Mała książka – wielki człowiek
W 2021 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy realizowała także 

projekt „Mała książka – wielki człowiek”. Przesłaniem akcji było podkreślanie wartości 

wspólnego czytania jako formy przyjemnego spędzenia czasu. Beneficjentami akc-

ji byli najmłodsi czytelnicy, którzy w prezencie otrzymali Wyprawkę Czytelniczą, oraz 

Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 

minimum jednej książki, dziecko otrzymało naklejkę. Z kolei po zebraniu 10 naklejek, 

wręczano imienny dyplom. 

Bookcrossing
W czerwcu 2021 r. zainicjowano akcję „Uwolnij książkę w Dębicy”, realizującą model 

bookcrossingu. Otwarcie pierwszej w Dębicy półki bookcrossingowej „Sekretarzyk św. 

Jadwigi” zapoczątkowało projekt wymiany książek między pasjonatami czytania. Półki 

bookcrossingowe znajdują się również w Czytelni i Dziale Zbiorów Regionalnych oraz 

filiach bibliotecznych. 
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Biblioteka w social mediach
Rok 2021 przyniósł silny odzew czytelników w  serwisie Facebook. Wzmożone 

zainteresowanie działalnością Miejskiej i  Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Dębicy 

zaowocowało wzrostem ze 120 obserwatorów, do 832. Zwiększyły się znacząco również 

zasięgi postów, publikowanych na profilu biblioteki. 

Szkolenia bibliotekarzy
Procesem edukacji i doskonalenia zawodowego w 2021 roku objęci zostali także 

bibliotekarze, pracujący w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Ksz-

tałcenie zawodowe i  podnoszenie kompetencji pracowników zrealizowane zostało 

poprzez udział w szkoleniach on-line organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę 

w  Rzeszowie, Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w  ramach projektu 

„Sieć na kulturę” oraz w webinariach zorganizowanych przez Goodbooks. 

10.2 Nagrody i stypendia w zakresie kultury
Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2021 roku Burmistrz Miasta Dębi-

cy przyznał dla siedmiu osób stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszech-

niania kultury, wspierając w ten sposób uzdolnioną artystycznie młodzież zamieszku-

jącą Dębicę. Stypendia przyznane zostały na okres dziesięciu miesięcy, w kwocie po 

300 zł miesięcznie za osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach kultury i sztuki.

Tabela 4. Stypendia z zakresu kultury

Liczba zgłoszonych wniosków 11

Liczba stypendystów 7

Ogółem wysokość środków finansowych na wypłatę stypendiów 
(w PLN) 21 000

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 5. Stypendia z zakresu kultury ciąg dalszy

Dziedzina sztuki Liczba stypendystów

Taniec nowoczesny 3

Gra na instrumencie 2

Plastyka i fotografia 1

Teatr i recytatorstwo 1

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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10.3 Otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Tabela 6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy miasta Dębica w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Liczba zgłoszonych ofert 5

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 5

Ogółem kwota wydatków z budżetu Dębicy (w PLN) 60 420

Źródło: Spraw Obywatelskich

Tabela 7. Zadania publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 
roku

Lp. Nazwa zadania

Liczba 
zadań 
wybra-
nych do 
realizacji

Kwota 
przyzna-

nych dota-
cji na 2021 
r. (w PLN)

Licz-
ba 

zadań 
zreali-
zowa-
nych

Kwota rozli-
czonych do-
tacji ogółem 

w 2021 r.  
(w PLN)

1.

Organizowanie koncertów, festiwali, przeglą-
dów, konkursów, spotkań, warsztatów, wystaw, 
konfrontacji artystycznych i innych imprez, two-

rzących ofertę kulturalną miasta Dębicy

2 20 420 2 20 420

2.

Prowadzenie działalności wspomagają-
cej podtrzymywanie tradycji narodowej, 

ochronę kultury ludowej oraz miejscowej 
twórczości artystycznej

2 25 000 2 25 000

3.
Organizacja obchodów uroczystości pań-
stwowych, patriotycznych, historycznych  

i jubileuszowych
1 15 000 1 15 000

Ogółem 5 60 420 5 60 420

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 8. Zadania zlecone w trybie pozakonkursowym w 2021 roku

Lp. Nazwa zadania

Liczba 
zadań wy-
branych 
do reali-

zacji

Kwota 
przy-

znanych 
dotacji na 

2021 r.  
(w PLN)

Liczba 
zadań 
zreali-
zowa-
nych

Kwota rozli-
czonych do-
tacji ogółem 

w 2021 r.  
(w PLN)

1. Dębicki Wieczór Uwielbienia prowadzo-
ny przez „Kościół dla zabieganych” 1 5 500 1 5 000

2.  Stowarzyszenie DOBROĆ – Spektakl 
„Obrońca” 1 10 000 1 10 000

3.
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” – Tań-
ce górali Beskidu Śląskiego – warsztaty 

taneczne dla ZPiT Mali Igloopolanie
1 4 000 1 4 000

Ogółem 3 19 500 3 19 000

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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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 

Zabytków Delegatura w Rzeszowie, przyjęty uchwałą nr XIV/88/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. Rady Miejskiej w Dębicy.

Tabela 9. Prace konserwatorskie lub budowlane przy zabytkach należących do Gminy Miasta Dębica wykonane 
w 2021 r. finansowane z budżetu miasta

Nazwa obiektu Kwota (w PLN)

Cmentarz Wojskowy 7 705,00

Park im. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 17 469,20

Dzienny Dom „Senior+” 80 212,00

Urząd Miejski w Dębicy 23 985,00

Ogółem 129 371,20

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej 

Tabela 10. Inne źródła finansowania prac remontowych w obiektach zabytkowych będących własnością Gminy 
Miasta Dębica

Źródło finansowania Kwota (w PLN )

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 50 000,00

Źródło: Wydział Gospodarki Przestrzennej 
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11.1 Przedszkola

W 2021 roku (według stanu na 30.09.2021) funkcjonowało 11 przeszkoli miejskich, 

dla których organem prowadzącym była Gmina Miasta Dębica, 1 przedszkole publiczne 

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek oraz 9 przedszkoli niepublic-

znych prowadzonych przez inne podmioty. W szkołach podstawowych funkcjonowało 

4 oddziały przedszkolne. Opieką przedszkolną we wszystkich typach placówek wy-

chowania przedszkolnego objętych było 2077 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Tabela 1. Liczba przedszkoli 

rok szk. 2020/21* rok szk. 2021/22**

Ogółem, w tym: 21 21

miejskie 11 11

pozostałe 10 10

oddziały przedszkolne w SP 6 4

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty 

Tabela 2. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

rok szk. 2020/21* rok szk. 2021/22**

Ogółem, w tym: 2006 2077

miejskie 1303 1299

pozostałe 587 693

oddziały przedszkolne w SP 116 85

 *stan na 30.09.2020 r. **stan na 30.09.2021 r. Źródło: Miejski Zarząd Oświaty

11.2 Szkoły Podstawowe
W roku szkolnym 2021/2022 w Dębicy funkcjonowało 10 szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica oraz 1 szkoła niepubliczna dotowana przez 

miasto – Weldon School. Do wszystkich szkół podstawowych, według stanu na 30 

września 2021 r., uczęszczało 3895 uczniów.

EDUKACJA
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Tabela 3. Liczba szkół podstawowych

rok szk. 2020/21* rok szk. 2021/22**

Ogółem, w tym: 11 11

miejskie  10 10

pozostałe 1 1

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty 

Tabela 4. Liczba uczniów w szkołach podstawowych

rok szk. 2020/21* rok szk. 2021/22**

Ogółem, w tym: 3927 3895

miejskie 3873 3828

pozostałe 54  67

*stan na 30.09.2020 r. **stan na 30.09.2021 r. Źródło: Miejski Zarząd Oświaty 

11.3 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie dębickich szkół podstawowych zdobyli łącznie w  konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 31 tytułów 

laureata i  29 tytułów finalisty. Dębickie szkoły podstawowe tradycyjnie znalazły się 

w czołówce szkół na Podkarpaciu.

Tabela 5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Szkoła Liczba laureatów Liczba finalistów 

SP2 2 5

SP3 1 2

SP 4 3 0

SP5 1 3

SP 6 0 0

SP8 0 1

SP9 0 6

SP10 3 1



RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 93

EDUKACJA XI

SP11 18 11

SP12 3 0

Razem 31 29

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 integracyj-

nych w szkołach (SP nr 5, SP nr 10 i SP nr 11) i przedszkolach (PM nr 2, Przedszkole Zgro-

madzenia Sióstr Służebniczek, Przedszkole „Ukryty Dar” i Przedszkole Terapeutyczne 

„Radość”). Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają 

również do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach i przedszkolach realizując kształ-

cenie w ramach edukacji włączającej.

Tabela 6. Liczba oddziałów integracyjnych

rok szk. 2020/21* rok szk. 2021/22**

Przedszkola, w tym: 13 13

miejskie 4 4

pozostałe 9 9

szkoły podstawowe 27 25

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty 

Tabela 7. Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

rok szk. 2020/21* rok szk. 2021/22**

Przedszkola, w tym: 96 84

miejskie 23 19

pozostałe 73 65

szkoły podstawowe 106 87

*stan na 30.09.2020 r.**stan na 30.09.2021 r.Źródło: Miejski Zarząd Oświaty 
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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. 2020/21* rok szk. 2021/22**

Ogółem, w tym: 612,4 575,5

przedszkola 128 117,7

szkoły 484,4 457,8

*stan na 30.09.2020 r.**stan na 30.09.2021 r.Źródło: Miejski Zarząd Oświaty 

11.6 Żłobek miejski
W Dębicy funkcjonuje żłobek miejski z dwoma filiami, zapewniający opiekę dla 

246 dzieci w wieku do lat 3. W 2021 r. z wykorzystaniem dotacji z programu rządowego 

MALUCH+ zostały udostępnione 3 nowe oddziały dla 75 dzieci. Łącznie żłobek posiada 

11 oddziałów w trzech lokalizacjach. Oprócz żłobka miejskiego w Dębicy funkcjonuje 

5 żłobków prywatnych: Kolorowy Żłobek, Żłobek „Maluszkowo”, Żłobek „Misie Tulisie”, 

Żłobek „Pałacyk Malucha”, Żłobek „Bajkowa Akademia Bobasa”, zapewniających miej-

sce dla 163 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.
Program rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Ma-

luch+” 2021 – Moduł 2

Żłobek Miejski w Dębicy
Żłobek Miejski w Dębicy Filia 1
Żłobek Miejski w Dębicy Filia 2

171 360,00

2.

Dotacja celowa przekazana na re-
alizację własnych bieżących zadań 

gmin z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie zadania własnego z zakresu 

opieki nad dziećmi do lat 3

Żłobek Miejski w Dębicy
Żłobek Miejski w Dębicy Filia 1
Żłobek Miejski w Dębicy Filia 2

192 780,00

3.

Rządowy program pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofi-
nansowania zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materia-
łów ćwiczeniowych w latach 2020-

2022

Uczniowie szkół z terenu miasta 
Dębicy 28 444,83

4. Program Aktywna Tablica – edycja 
2021 SP 4, SP 6 35 000,000

5.
Szkolny Klub Sportowy – dodatkowe 
zajęcia sportowe w szkołach podsta-

wowych

SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 8, 
SP 9, SP 10, SP 11, SP 12 107 200,00
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6.
Akademia Małych Zdobywców – 

dodatkowe zajęcia sportowe w kl. II 
szkół podstawowych

SP 6, SP 11 2 050,00

7.
Narodowy Program Rozwoju Czytel-

nictwa – zakup książek i wyposażenia 
bibliotek szkolnych i przedszkolnych

SP 2, SP 3, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, 
SP 10, SP 11, SP 12, PM 2, PM 4, PM 
5, PM 6, PM 7, PM 9, PM 10, PM 11, 
PM 12, Biblioteka Pedagogiczna 

w Dębicy

162 574,78

8. Ministerialny Program Poznaj Polskę SP 2, SP 4, SP 8, SP 10 38 896,00

9. Ministerialny Program Laboratoria 
Przyszłości

SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 8, 
SP 9, SP 10, SP 11, SP 12 1 177 900,00

10. Zakup pomocy dydaktycznych z 0,4 
% rezerwy subwencji oświatowej SP 4, SP 6 198 198,00

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty 

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 organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 r.

Lp. Nazwa zadania

Liczba 
zadań wy-
branych 
do reali-

zacji

Kwota przy-
znanych 
dotacji 

na 2021 r. 
(w PLN)

Liczba za-
dań zreali-
zowanych

Kwota 
rozli-

czonych 
dotacji 
ogółem 
w 2021 r.  
(w PLN)

1. Prowadzenie centrum systemowego 
rozwoju dzieci i młodzieży 1 110 000 1 109 288,72

2.
Organizowanie zajęć, przeglądów, kon-
kursów i innych alternatywnych form 

edukacji
1 2000 1 2000

3. Ogółem 2 112 000 2 111 288,72

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 11. Zadania zlecone w trybie pozakonkursowym w 2021 roku

Lp. Nazwa zadania

Liczba 
zadań wy-
branych 
do reali-

zacji

Kwota 
przyzna-

nych dota-
cji na 2021 
r. (w PLN)

Liczba za-
dań zreali-
zowanych

Kwota 
rozli-

czonych 
dotacji 
ogółem 
w 2021 r.  
(w PLN)

1.
Warsztaty Dziecięcego Uniwersytetu 
Technicznego w Dębicy w semestrze 

zimowym 2021
1 7 117,80 1 6 272,62

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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ROZDZIAŁ XII 
12.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze 
ochrony zdrowia realizowanych w 2021 r., w tym realizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy systematycznie poszerza zakres 

świadczonych usług, podejmuje nowe inicjatywy poszukując skutecznych sposobów 

rozwiązywania problemów społecznych. Pozyskuje środki zewnętrzne na projek-

ty, które pozwalają na włączenie nowych, dodatkowych form wsparcia. W 2021 roku 

MOPS realizował szereg działań w zakresie zdrowia.

Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z po-

wodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej po-

zbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie posiadającej rodzinę, która nie 

jest w stanie zapewnić potrzebnej opieki. 

Z  usług opiekuńczych w  2021 roku skorzystało 151 osób, na rzecz których 

świadczone były usługi w  ilości 27 100 godzin. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 

w  zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez 

lekarza pielęgnację, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze realizowane były w ramach zadań zleconych i obejmowały usługi świad-

czone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. W 2021 

roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez pielęgniarki dla 89 osób 

dorosłych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w tym 
z autyzmem

Wśród specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamiesz-

kania świadczone były m.in. usługi na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi w tym 

z autyzmem. Wykonawcą na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autyzmem z terenu miasta Dębicy, była 

firma wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie prze-

targu nieograniczonego. W minionym roku objęto wsparciem 45 dzieci. Usługi te real-

izowali terapeuci prowadząc indywidualne zajęcia z dziećmi. 

Program „Opieka 75+”
Program adresowany był do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko–wiejskich do 

60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Strategicznym 

ZDROWIE
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celem programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 

75  lat i  więcej. Gminy, które przystąpiły do realizacji programu uzyskały finansowe 

wsparcie w  realizacji   usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania.  Z  tej formy pomocy w  minionym roku 

skorzystało 66 osób, a kwota dofinansowania, którą otrzymał MOPS w Dębicy wyniosła 

152 099,00 zł.

Pogłębiona praca socjalna z osobami starszymi
W 2021 roku pogłębioną pracą socjalną objętych zostało ponad 50 osób wraz 

z  rodzinami w  wieku podeszłym. Zgłoszenia do zespołu pracy socjalnej z  osobami 

starszymi najczęściej przychodzą z zakładów opieki zdrowotnej, ze środowiska loka-

lnego czy spółdzielni mieszkaniowych. Pracownik socjalny podejmuje szybkie działa-

nia interwencyjne mające na celu pomoc w  zapewnieniu opieki po zakończonym 

leczeniu szpitalnym (skierowanie do DPS, pomoc w  umieszczeniu w  ZOL, usługi 

opiekuńcze, zorganizowanie wsparcia w  miejscu dotychczasowego zamieszkania). 

Ponadto w większości przypadków osoby   wymagają wsparcia w załatwianiu spraw 

urzędowych, kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Pracownik socjalny poma-

ga w umówieniu wizyty lekarskiej, dotarciu do specjalistów. Podejmuje także działa-

nia mające na celu rozpoznanie zaniedbania czy stosowania przemocy wobec osób 

starszych i  niesamodzielnych. Udzielane jest specjalistyczne poradnictwo odnośnie 

możliwości otrzymania wsparcia także z innych instytucji jak również pomoc w form-

ie empatycznej rozmowy. Bardzo ważnym aspektem pogłębionej pracy socjalnej jest 

także wsparcie opiekunów osób starszych. Małżonkowie, dzieci, wnuki, którzy często 

przez wiele lat opiekują się chorym są w stanie emocjonalnego i psychicznego wy-

czerpania. Długotrwały stres wywołuje różnego rodzaju konflikty i zniechęcenie. Dlat-

ego wspieranie i niwelowanie napięć spowodowanych opieką nad chorym jest bardzo 

istotne. Pracownik socjalny dba również o poprawę warunków mieszkaniowych chore-

go poprzez doposażenie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych 

oraz o wyposażenie w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Zespół pracy socjalnej z oso-

bami starszymi realizuje różnego rodzaju działania np. projekty socjalne, które mają za 

zadanie zapobieganie osamotnieniu, izolacji społecznej, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu osób starszych. Nacisk położony jest także na prowadzenie działań inte-

grujących osoby samotne w środowisku lokalnym poprzez kierowanie ich do ośrod-

ków wsparcia.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy od stycznia 2008 r. realizuje ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt pn. 

,,Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”, w ra-

mach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”, który jest 
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współfinansowany przez Powiat Dębicki na podstawie porozumienia z Gminą Miasta 

Dębica.

Wypożyczalnia zakresem swojego działania obejmuje powiat dębicki 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. 

Celem Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności osób o różnych 

rodzajach niepełnosprawności, zapewnienie im szybkiego powrotu do aktywności 

zawodowej i społecznej oraz przyśpieszenie procesu adaptacyjnego. Poprzez skutec-

zną rehabilitację właściwie dobranym i  dopasowanym sprzętem osoby nie w  pełni 

sprawne mają szansę na zminimalizowanie skutków swoich ograniczeń i realną moż-

liwość poprawy swojego stanu zdrowia.

Do dyspozycji osób nie w pełni sprawnych są różnorodne sprzęty i urządzenia 

dostosowane do indywidualnych potrzeb i  preferencji, w  tym m.in.: balsany futura, 

wózki elektryczne dla dorosłych, podnośniki transportowo-kąpielowe, wózki do akty-

wnej rehabilitacji, wózki inwalidzkie dziecięce, koncentratory tlenu, schodołazy, rotory 

do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, stoły do pionizacji, krzesła korekcyjne, tabore-

ty toaletowe, krzesła prysznicowe, siedziska wannowe, łóżka rehabilitacyjne dla dzieci 

i dla dorosłych, materace przeciwodleżynowe, materace rehabilitacyjne, ssaki medy-

czne, bieżnie, orbitreki, ortezy, gorsety, chodziki, balkoniki, laski, kule, rowerki stac-

jonarne i trójkołowe oraz aparaty do masażu stóp. Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany 

jest bezpłatnie na okres 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 

przedłużenia wypożyczenia sprzętu. 

W  2021 roku udzielono bezpośrednio lub telefonicznie około 260 porad os-

obom, które chciały skorzystać z usług wypożyczalni. W ok. 85 przypadkach informac-

ja ta dotyczyła dzieci i młodzieży. Do końca roku wpłynęło 647 wniosków o użyczenie 

sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, w tym: 29 dla dzieci i młodzieży, 

618 dla dorosłych, w tym: 348 dla osób z miasta Dębica, 299 dla osób z powiatu dębick-

iego. Wszystkie wnioski kończą się zawarciem umowy użyczenia. 

Ponadto w 2021 r. podpisano z osobami niepełnosprawnymi: 493 aneksów do 

umów użyczenia, 212 rozwiązania umów użyczenia. Na życzenie klientów wypożycza-

ny sprzęt był dowożony bezpłatnie do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych 

zarówno na terenie miasta oraz powiatu dębickiego.

W  2021 r. wypożyczono 1 073 szt. sprzętu rehabilitacyjnego i  urządzeń po-

mocniczych. Różnorodność kupowanego sprzętu uwzględniana jest według zapotr-

zebowania osób zainteresowanych. Wypożyczający poprzez skuteczną rehabilitację 

właściwie dobranym i  dopasowanym sprzętem mają szansę na zminimalizowanie 

skutków niepełnosprawności.
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Wykorzystane środki na realizację zadania wyniosły ogółem: 198 100 zł, w tym: ze 

środków własnych Gminy Miasta Dębica: 98 100 zł, ze środków pozyskanych z Powiatu 

Dębickiego: 100 000,00 zł.

Program „Wspieraj seniora”
Realizowany przez Gminę Miasto Dębica Program „Wspieraj Seniora” w dużym 

stopniu przyczynił się do pomocy gminie w zapewnieniu usługi wsparcia seniorom 

w  wieku powyżej 70 lat, którzy w  stanie pandemii zdecydowali się na pozostanie 

w domu, a ich bliscy i rodzina nie byli w stanie zabezpieczyć im pomocy w formie zak-

upu artykułów podstawowej potrzeby.

W 2021 r. wsparciem w ramach programu na terenie Gminy Miasta Dębica zos-

tało objętych 124 osoby, które ukończyły 70-ty rok życia. Pracownicy MOPS w Dębicy 

przyjęli łącznie 764 zgłoszenia, z których każde zostało zrealizowane.

Zadanie realizowane było przez wolontariuszy, którzy donosili Seniorom ciepłe 

posiłki oraz przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, któ-

rzy za wykonywaną pracę na rzecz Seniorów otrzymali specjalne dodatki zadaniowe.

Świadczona przez pracowników usługa wsparcia polegała w  większości na 

dokonaniu zakupów spożywczych, higienicznych, medycznych, chemii gospodarst-

wa domowego, lekarstw, sprzętu rehabilitacyjno-leczniczego. Wykonywana przez 

pracowników usługa wsparcia Seniorów dotyczyła również załatwiania spraw urzędo-

wych.

Ponadto pracownicy dowozili ciepłe posiłki, pomagali w utrzymaniu mieszkań 

w czystości, wynosili śmieci a także prowadzili rozmowy z Seniorami. Szeroka promoc-

ja programu poprzez media, ulotki, plakaty, ogłoszenia parafialne w  kościołach ws-

kazała dużej grupie Seniorów, gdzie i jak mogą uzyskać potrzebną pomoc. Do MOPS 

zgłaszały się osoby, które na co dzień nie są klientami pomocy społecznej, a  ich sy-

tuacja nie jest znana pracownikom socjalnym. Koszt całkowity realizacji programu 

„Wspieraj Seniora” w 2021 roku wyniósł 163 947,40 zł.

Projekt „Sercem w Seniora”
Gmina Miasto Dębica od maja 2021 roku rozpoczęła realizację działań projek-

tu pt. „Sercem w seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew-

ództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś   Priorytetowa VIII Integracja społec-

zna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt 

skierowany jest do osób starszych powyżej 60. roku życia potrzebujących wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykony-

wania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

Głównym zadaniem powyższego projektu jest zwiększenie liczby miejsc 

w Ośrodku Wsparcia Dziennego (OWD) w MOPS w Dębicy, wdrożenie nowych formy 

wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w placówce. 

W 2021 roku w ramach projektu z seniorami prowadzili zajęcia m.in.: fizjoterapeuta, 
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terapeuci zajęciowi, psycholog, prawnik. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach aktywizu-

jących w  formie: warsztatów (komputerowe, muzyczne, rozwijające pamięć oraz hi-

gieny); konsultacji tematycznych (wykłady, spotkania z zakresu m.in.: NFZ, PEFRON); 

wyjazdów kulturalnych, rekreacyjno-krajoznawczych, edukacyjnych.

W  2021 roku na potrzeby projektu wyremontowane i  zaadaptowane zostały 

pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć. Przez cały okres uczestnicy korzysta-

ją z wyżywienia. Dzięki dofinansowaniu zatrudniona została opiekunka oraz kierowca. 

Tym samym szansę uczestnictwa w zajęciach otrzymały także osoby, które z uwagi na 

zły stan zdrowia dotychczas pozostawały w domu. Projekt rozpoczął się 01.05.2021 roku 

i potrwa do 30.09.2023 roku. Całkowita wartość projektu to 1 371 348,00 zł, dofinanso-

wanie z UE wynosi: 1 302 780,59 zł, a wkład własny: 68 567,41 zł.

Działania MOPS podejmowane w czasie pandemii
Pracownicy MOPS w czasie pandemii wykonywali swoje obowiązki zawodowe, 

pomimo wprowadzenia pewnych obostrzeń, wynikających z konieczności zachowania 

bezpieczeństwa pracowników. Wszystkie działy MOPS nieprzerwanie funkcjonowały. 

Pracownicy z Działu Usług Opiekuńczych docierali każdego dnia do osób samotnych, 

chorych, niepełnosprawnych,   które nie były w  stanie samodzielnie funkcjonować, 

a ich życie zależne było od pomocy osób drugich. 

Dowóz mieszkańców Dębicy do punktów szczepień
Decyzją Wojewody Podkarpackiego, zadaniem gminy była realizacja zadania 

pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szcze-

pień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z poleceniem wojewody, osobami uprawnionymi do dowozu do punk-

tów szczepień są:

 ∙ osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o  niepełno-

sprawności w  stopniu znacznym o  kodzie R lub N lub odpowiednio I  grupę 

z w/w schorzeniami;

 ∙ osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakre-

sie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania 

punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiej-

skich oraz wiejskich.

Burmistrz Miasta Dębica polecił Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dębicy zorganizowanie transportu na terenie Miasta Dębicy, który powołał koordy-

natora ds. organizacji szczepień. Jego zadaniem było uruchomienie infolinii,  przyjmo-

wanie zgłoszeń oraz zorganizowanie przewozu osób bezpośrednio z miejsca zamiesz-

kania do wyznaczonego punktu szczepień. Od 27 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 

z terenu Miasta Dębicy na szczepienie przewiezione zostały 23 osoby. 



102 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

ZDROWIEXII

12.2 Współpraca z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przy realizacji zadań 
z zakresu profilaktyki zdrowotnej
Schroniska dla osób bezdomnych prowadzone przez Koło Dębickie Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta w Dębicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy poza świadczeniami finansowymi, 

udziela pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych. Osoby te kierowane były 

przez tut. Ośrodek do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn 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 2021 r. opłatę na pobyt w schroniskach dokonano za 47 bezdomnych na 

kwotę 434 947 zł.

12.3 Profilaktyka uzależnień
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1119 

z  późn. zm.) zadania własne gminy w  zakresie określonym usta-

wą były realizowane w  ramach gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ten sam sposób realizowane były rów-

nież zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narko-

manii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.).

Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 rok został przyję-

ty do realizacji uchwałą NR XXXI/244/2020 Rady Miejskiej w  Dębicy  

z  dnia 25 listopada 2020 r., a  Gminny Program Przeciwdziała-

nia Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2021-2023 uchwa-

łą nr XXXI/245/2020 Rady Miejskiej w  Dębicy z  dnia 25 listopada 2020 r.  

Za koordynowanie realizacji programów odpowiada Wydział Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w  Dębicy we współdziałaniu z  Miejską Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W ramach realizacji przedmiotowych programów podjęto 

opisane poniżej działania.
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Tabela 1. Zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zlecone w trybie konkursów ofert w 2021 r.

Lp. Nazwa zadania Ilość
adresatów

Liczba 
zawartych 

umów

Kwota 
prze-

znaczo-
na na 
reali-
zację 

zadania  
(w PLN)

Kwota roz-
liczonych 

umów

Otwarte konkursy ofert – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1.

Prowadzenie placówek wsparcia dzienne-
go zapewniających pomoc psychologicz-
ną, socjoterapeutyczną i opiekuńczą dla 
dzieci z rodzin z problemem uzależnień

105 2 230 000 230 000

Ogółem: 105 2 230 000 230000

Otwarte konkursy ofert – na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym

1.
Prowadzenie działań konsultacyjnych, 

edukacyjnych i wspierających w środowi-
sku abstynenckim

470 2 60000 60000

2.

Prowadzenie dla szkół podstawowych 
z terenu Miasta Dębicy zajęć informacyj-

no-edukacyjnych oraz realizacja pro-
gramów profilaktycznych dostępnych 
w Systemie Rekomendacji Programów 

Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psy-
chicznego

30 1 20000 20000

3.

Realizacja programów profilaktycznych 
z obszaru profilaktyki uniwersalnej w śro-
dowisku harcerskim wśród dzieci i mło-

dzieży

180 1 10000 9 018,13

4.

Świadczenie usług terapeutycznych 
dla grup uzależnionych od alkoholu 

z uwzględnieniem terapii indywidualnej 
obejmującej także osoby współuzależnio-

ne.

60 1 18000 18000

5.

Zorganizowanie wypoczynku letniego 
o charakterze rekreacyjno-profilaktycz-

nym dla dzieci i młodzieży żyjących w naj-
bliższym otoczeniu osób uzależnionych 

od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych 
wykluczeniem społecznym –„AKCJA LATO 

2021”.

649 7 150000 150000

6.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych dla dzieci i młodzieży wykazującej 

zainteresowanie szkoleniem w różnych 
dyscyplinach sportu, połączonych z dzia-
łaniami informacyjno-edukacyjnymi z za-

kresu profilaktyki uzależnień.

329 6 183 000 182 424,45

7.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spor-
towo-wychowawczych z programem z za-
kresu profilaktyki narkomanii dla uczniów 

dębickich szkół.

368 5 32 980 32 180
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Ogółem 2 086 23 473 980 471622,58

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich 

Tabela 2. Pozostałe zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku

Lp. Nazwa zadania Ilość uczestników
Kwota przeznaczona 
na realizację zadania 

(w PLN)

1. Zorganizowanie kampanii pn. „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” 700 2 952

2.
Postępowania interwencyjno-motywujące 

z osobami dotkniętymi problemem alkoholo-
wym ogółem, w tym:

52 -

- skierowano do sądu na przymusowe leczenie 
odwykowe 16 4 769,12 

- umorzono postępowanie 18 -

3.
Postępowania interwencyjno-informacyjne 

z członkami rodzin osób dotkniętymi proble-
mem alkoholowym

43 -

Ogółem 829 7 721,12

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 2021 roku pracownicy socjalni wystąpili do Miejskiej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych z 4 wnioskami o skierowanie na przymusowe le-

czenie odwykowe.
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13.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze 
„pomoc społeczna” realizowanych w 2021 r., w tym realizowane przez MOPS

Tabela 1. Programy w obszarze „pomoc społeczna” realizowane przez MOPS w 2021 roku

Nazwa zadania Wyszczególnienie wydatków Plan na 
2021r.

Wykonanie 
2021r. Wsk. %

Program „Sercem 
w Seniora”

Wsparcie specjalistyczne np. psy-
chologiczne, prawne, warsztaty 

aktywizujące, wyjazdy edukacyjne 
i krajoznawcze dla uczestników 

OWD MOPS 

313 750,80 303 551,16 96,75%

RAZEM rozdz.85295: 313 750,80 303 551,16 96,75%

Program „Lepsza przy-
szłość Zgranej Paki”

Program wsparcia rodzin, zajęcia 
opiekuńcze, zajęcia kształtujące 

kompetencje kluczowe, zajęcia spe-
cjalistyczne w placówkach wsparcia 
dziennego przy ul. Matejki, Sienkie-

wicza, Kraszewskiego

486 947,50 425 390,54 87,36%

RAZEM rozdz.85295: 486 947,50 425 390,54 87,36%

Program „Prace spo-
łecznie użyteczne”

Wynagrodzenie w formie zasiłku 
dla uczestników prac społecznie 

użytecznych
20 880,00 17 985,19 86,14%

RAZEM rozdz. 85295: 20 880,00 17 985,19 86,14%

Program „Senior+”

Bieżące funkcjonowanie Domu 
Dziennego Senior + 299 040,00 243 533,45 81,44%

RAZEM rozdz. 85295: 299 040,00 243 533,45 81,44%

Program „Wspieraj 
Seniora”

Wsparcie seniorów, którzy w stanie 
epidemii zdecydowali się na pozo-

stanie w domu, nie mając możliwo-
ści zabezpieczenia sobie artykułów 
podstawowej potrzeby we własnym 
zakresie, w tym artykułów spożyw-
czych oraz środków higieny osobi-

stej

178 534,00 163 947,40 91,83%

RAZEM rozdz.85295: 178 534,00 163 947,40 91,83%

Program „Asystent 
rodziny”

Wsparcie asystentów rodzin 4 000,00 4 000,00 100,00%

RAZEM rozdz.85504: 4 000,00 4 000,00 100,00%

POMOC SPOŁECZNA
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Program „Opieka 75+”

Usługi opiekuńcze oraz specjali-
styczne usługi opiekuńcze dla osób 

w wieku 75 lat i więcej
75 877,00 75 877,00 100,00%

RAZEM rozdz.85228: 75 877,00 75 877,00 100,00%

Program „Organizacja 
transportu do punk-

tów szczepień przeciw-
ko SARS-CoV-2”

Organizacja transportu osób ma-
jących trudności w samodzielnym 

dotarciu do punktów szczepień 
przeciw wirusowi SARS-CoV-2 , 

w tym osób niepełnosprawnych.

27 138,00 27 138,00 100,00%

RAZEM rozdz.85195: 27 138,00 27 138,00 100,00%

RAZEM: 1 405 167,30 1 261 422,74 89,77%

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy 

Projekt „Lepsza przyszłość Zgranej Paki”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy w  minionym roku realizował 

projekt w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-

packiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Główny cel projek-

tu to: Zwiększenie dostępności kompleksowych usług wsparcia rodziny dla członków 

30 rodzin z terenu miasta Dębica poprzez pracę z rodziną i rozszerzenie oferty w trzech 

istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w  mieście Dębica oraz zwiększenie 

liczby miejsc w ww. PWD o 15.

Efektami działań podejmowanych w  ramach ww. projektu było utworzenie 

15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech w istniejących Placówk-

ach Wsparcia Dziennego w Dębicy, o realizację zajęć opiekuńczych oraz zajęć kształtu-

jących kompetencje kluczowe dla dzieci w  wieku 6-18 lat, oraz zapewnienie dla 30 

rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze usług wsparcia rodziny m.in: 

asystenta rodziny, pracownika socjalnego, grupę wsparcia dla rodziców, kształtowa-

nia kompetencji społecznych i  kompetencji życiowych oraz pomoc doradczą m. in. 

psychologiczną i prawną. W ramach działań zaplanowano także pracę podwórkową 

na terenie parku im. Skarbek-Borowskiego   w  Dębicy. Termin realizacji projektu to 

01.11.2020 roku do 30.06.2022 roku. Całkowita wartość wynosi 770 515,00 zł, a dofinan-

sowanie projektu z UE – 716 515,00 zł.

W  ramach realizowanego projektu uczestnicy w  minionym roku otrzymali: 

wsparcie asystenta rodziny, wsparcie pracownika socjalnego, szkolenia w zakresie ksz-

tałtowania kompetencji społecznych i życiowych, wykłady, spotkania ze specjalistami 

o  tematyce ochrony i profilaktyki zdrowia, pomoc i doradztwo prawne i psycholog-

iczne, logoterapię, rozwój własnych zainteresowań, udział w piknikach rodzinnych. 
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13.1.1 Pomoc środowiskowa i organizacja społeczności lokalnej realizowana 
przez MOPS

W 2021 roku MOPS w Dębicy objął pomocą ok. 20 500 osób. Z uwagi na fakt, 

że MOPS działa nie tylko w obszarze pomocy społecznej, na ogólną liczbę klientów 

składają się osoby i  rodziny uzyskujące wsparcie przede wszystkim z  tytułu: pomo-

cy społecznej, świadczeń rodzinnych i  wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, 

dodatków mieszkaniowych i  energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów, wy-

pożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, Karty Dużej Rodziny, 

Dębickiej Karty Rodziny Trzy Plus, Dębickiej oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

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 2021 roku

Powód korzystania z pomocy
Rok 2021

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo 537 1 039

Bezdomność 54 54

Potrzeba ochrony macierzyństwa 73 363

Bezrobocie 368 834

Niepełnosprawność 365 664

Długotrwała lub ciężka choroba 494 877

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowaw-
czych, w tym: 96 387

rodziny niepełne 58 191

rodziny wielodzietne 36 196

Alkoholizm 8 9

Narkomania 1 6

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnie-
niu z zakładu karnego 7 10

Przemoc w rodzinie 2 5

Zdarzenie losowe 4 10

Źródło: Sprawozdania MOPS w Dębicy*
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(Powyżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych grupach. Wymienione w ustawie 
dysfunkcje, z powodu których przyznana była pomoc, mogły współwystępować ze sobą i z tego względu liczby osób i rodzin nie sumuje 
się).

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 2021 roku

Lp. Typ placówek Liczba pla-
cówek

Liczba 
miejsc

Liczba osób, 
które skorzystały 

z placówki

1. Opiekuńcze 5 150 248

2. Pracy podwórkowej 4 60 32

3. Ogółem 9 210 280

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 4. Udzielone świadczenia w 2021 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB KWOTA (ZŁ)

Zasiłki stałe 212 1 206 027

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 195 103 102

Zasiłki okresowe 401 932 033

Zasiłki celowe i celowe specjalne, 
w tym: 554 506 310

Zasiłki celowe w ramach programu 
„Posiłek w szkole i w domu” 438 300 058

Usługi opiekuńcze w miejscu za-
mieszkania 151 444 255

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 134 1 123 753

(Dożywianie) Posiłki w ramach pro-
gramu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”
345 167 085

Sprawienie pogrzebu 4 14 897

Zasiłki celowe na pokrycie wydat-
ków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego
4 6 500

Opłata za pobyt w Domach Pomocy 
Społecznej 97 1 918 433

Opłata za pobyt osób bezdomnych 
w schroniskach 47 434 947
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Stypendia szkolne 172 163 580

Zasiłki szkolne 8 4 960

Dodatki mieszkaniowe 441 gospodarstw domowych 925 804

Dodatki energetyczne 49 gospodarstw domowych 5 778

Wynagrodzenie dla opiekuna praw-
nego 26 83118

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy w Dębicy

Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne prowadzone było dla rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 

dla młodzieży. W 2021 roku realizowane było 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 skorzystało 72 rodziny (tj. 152 osoby w tych rodzinach). 

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 

Rodzinom przeżywającym różnorodne trudności w  wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej udzielone jest wsparcie w postaci usługi asystenta rodz-

iny. Ponadto rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne z zaburzeniami psy-

chicznymi w tym z autyzmem oferowana jest pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych.

W  celu pomocy rodzinie, dzieci z  rodzin niewydolnych wychowawczo mogły 

korzystać z zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” funkcjonujących 

przy MOPS w Dębicy. W 2021 r. z zajęć prowadzonych w trzech placówkach „Zgrana 

Paka” skorzystało 138 wychowanków. 

Piecza zastępcza
W 2021 roku wsparciem w formie asystentury rodzinnej objętych było 32 rodzi-

ny, którym pomagało 2 asystentów rodziny. Zakres realizowanych w  ramach usługi 

zadań miał charakter kompleksowy, odpowiadający identyfikowanym potrzebom ro-

dziny. Misją pracy asystenta jest towarzyszenie rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań 

i podejmowaniu działań zmierzających do przezwyciężania trudności i poprawy funk-

cjonowania systemu rodzinnego.

13.1.3 Kluby integracji Społecznej (KIS) i Centrum Integracji Społecznej (CIS)
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. Głównym celem KIS jest reintegracja społeczna i  zawodowa osób zagrożonych 
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wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom 

warsztatów bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i  pomocy w  osobi-

stym rozwoju.

Działania Klubu ukierunkowane były na edukację personalną, zawodową 

i społeczną, ułatwiającą osiągnięcie samodzielności finansowej poprzez zatrudnienie. 

Uczestnicy zajęć w trakcie trwania programu objęci są kompleksową opieką pracown-

ika socjalnego, jak również mogą korzystać z porad: psychologa, doradcy zawodowe-

go, terapeuty ds. uzależnień, prawnika.

W 2021 roku KIS przekazał do Powiatowego Urzędu Pracy listę z osobami wyty-

powanymi do prac społecznie użytecznych. Z informacji uzyskanych z PUP do wyko-

nywania prac społecznie użytecznych skierowano 14 osób (9 kobiet i  5 mężczyzn). 

W ramach reintegracji zawodowej 14 uczestników KIS wykonywało prace społecznie 

użyteczne na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich lub w ra-

mach warsztatu usług opiekuńczych pod nadzorem MOPS w Dębicy. Ponadto ucze-

stnicy KIS odbywali comiesięczne zajęcia warsztatowe z psychologiem, doradcą za-

wodowym 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 pan-

demii. Program prac społecznie użytecznych trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021 

roku. 

Wyżej wspomniane osoby wykonywały pracę w wymiarze nieprzekraczającym 

10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie za pracę wynosiło 8,70 

zł za godzinę i wypłacane było przez MOPS wszystkim 17 985,19 zł.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało powołane 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. 

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało utworzone i działa w oparciu 

o Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( t. j. Dz. U. z 2020 poz. 

176 ze zm.).

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pełni następujące funkcje:

 ∙ społeczno-wychowawcze rozumiane, jako aktywność w  sferze reintegracji 

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 (narzęd-

zia i wyposażenie – bezpieczne i higieniczne użytkowanie) oraz warunków eko-

nomicznych (zagwarantowanie świadczeń integracyjnych, posiłków, odzieży 

ochronnej);
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 ∙ ekonomiczne – rozumiane jako możliwość statutowego uzyskiwania dochodów 

z  własnej działalności usługowej, handlowej lub produkcyjnej (usługi remon-

towo – porządkowe, usługi gospodarcze oraz usługi opiekuńcze).

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy prowadzi działania, które zmierzają do 

włączenia społecznego 24 osób – mieszkańców miasta Dębicy, w trzech warsztatach 

zawodowych: warsztacie usług gospodarczych, warsztacie remontowo-porządkowym 

oraz w warsztacie usług opiekuńczych. Osoby, które uczestniczą w zajęciach centrum 

kształcą się w zakresie nabywania umiejętności pozwalających na pełnienie ról społec-

znych i osiągania pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wyklucze-

niu społecznemu. Ponadto nabywają umiejętności zawodowe poprzez przyuczenie 

do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Uczą 

się planować swoje życie, zaspakajać potrzeby, zwłaszcza przez możliwość osiągania 

własnych dochodów z pracy oraz racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami 

pieniężnymi.

Funkcjonowanie centrum to również wyraz aktywnej partycypacji Gminy Mi-

asta Dębica w rozwoju ekonomii społecznej, zarówno na poziomie lokalnym, wojew-

ódzkim, jak i krajowym. 

W  roku 2021 uczestnictwo w  zajęciach reintegracji zawodowej i  społecznej 

w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy rozpoczęło 20 osób. 21 osób zakończyło re-

alizację programu, z których 7 podjęło pracę zawodową na otwartym rynku pracy, co 

stanowi 33,33 % i świadczy o skuteczności realizowanego w Centrum Integracji Społec-

znej w Dębicy programu reintegracji zawodowej i społecznej.

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 2021 roku udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 688 rodzinom, tj. (1 201 

osobom w tych rodzinach). W ramach pracy socjalnej dokonuje się licznych działań 

mających na celu poprawę jakości życia osób i rodzin. Takim działaniem jest między 
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innymi zawarcie kontraktu socjalnego, który jest pisemną umową z osobą ubiegającą 

się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspól-

nie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życio-

wej osoby lub rodziny np. do podjęcia aktywności zawodowej poprzez zarejestrowanie 

się w urzędzie pracy.

Tabela 5. Liczba zawartych kontraktów socjalnych w 2021 roku

Praca socjalna prowadzona w oparciu o: Rok 2021

KONTRAKT SOCJALNY część A* 74

KONTRAKT SOCJALNY część B* 14

PROJEKT SOCJALNY 4

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 przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu.

W 2021 r. MOPS w Dębicy kontynuował działania związane z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie, podejmowane w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie z 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 

r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”. 

W 2021 r. działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie podejmowane 

były w  ramach procedury „Niebieskie Karty”. Wszystkie osoby i  rodziny, u  których 

wszczęto procedurę, stały się automatycznie adresatami tych działań. Osobom, co do 

których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą, udzielono wsparcia psycho-

logicznego, prawnego, rodzinnego oraz socjalnego.

W  celu rozwiązania problemów związanych z  wystąpieniem przemocy 

w rodzinie do pracy w rodzinie dotkniętej przemocą powoływane były grupy robocze, 

które podejmowały działania zgodne z zadaniami określonymi w ustawie. 

W  skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele MOPS, policji, oświaty, 

ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi oraz specjaliści mogący udzielać pomocy w  sy-

tuacji przemocy w rodzinie. W roku 2021 działaniami Miejskiego Zespołu Interdyscy-

plinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie objętych było 83 rodzin. 

Wszystkie te rodziny zostały objęte procedurą „Niebieskiej Karty”.
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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 2021 roku

Lp. Nazwa zadania Ilość
osób

Liczba 
zawartych 

umów

Kwota przezna-
czona na reali-
zację zadania 

w (PLN)

Kwota 
rozli-
czo-
nych 

umów

1.
Działania integracyjne, edukacyjne 

i kulturalne skierowane do seniorów 50 1 7 500 7 250

Ogółem: 50 1 7 500 7 250

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

13.2 Pomoc instytucjonalna świadczona przez System Pomocy Społecznej
Ośrodki Wsparcia Dziennego 

Dział Ośrodków Wsparcia funkcjonuje jako jeden z działów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w  Dębicy. W  jego skład wchodzą: Dzienny Dom „Senior+” oraz 

Dom Dziennego Pobytu Senior+ pn. „Dom Seniora”. Ośrodki są placówkami półsta-

cjonarnymi. Realizują pomoc środowiskową na rzecz osób starszych (60+) samotnych, 

potrzebujących wsparcia. Zasady funkcjonowania ośrodków określa regulamin. Do 

Ośrodków Wsparcia w 2021 roku uczęszczało 80 osób.

Oferta dotycząca dziennego pobytu skierowana jest do osób częściowo lub cał-

kowicie wycofanych z aktywności, nie angażujących się w życie społeczności lokalnej. 

Celem tej formy działalności jest: przeciwdziałanie osamotnieniu, pobudzenie aktyw-

ności życiowej osób starszych dotychczas nieaktywnych, poprawa ich sytuacji życio-

wej.

Dzienny Dom „Senior+”, oraz Dom Dziennego Pobytu Senior+ pn. „Dom Se-

niora” świadczy pomoc w  zakresie: terapii zajęciowej (indywidualnej lub grupowej), 

działalności kulturalno-oświatowej, działalności sportowo-rekreacyjnej, działalności 

zdrowotnej, działalności edukacyjnej, zapewnia wyżywienie.

Zakres świadczeń Ośrodków Wsparcia w 2021 roku.

 ∙ zaspokajanie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno–kulturalnych,

 ∙ tworzenie sprzyjających warunków dobrego współżycia osób korzystających ze 

wsparcia,

 ∙ pomoc we współdziałaniu z działami MOPS oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi w celu zaspokajania potrzeb uczestników,

 ∙ fachowe poradnictwo i praca socjalna,

 ∙ dowóz osób niepełnosprawnych do placówki (11 osób),

 ∙ wyżywienie (II śniadanie, obiad, kawa, herbata, woda mineralna),

 ∙ opieka pielęgnacyjna (pomoc w zabiegach higienicznych oraz wypracowywa-

nie umiejętności dbania o swój wygląd),
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 ∙ rehabilitacja ruchowa (ćwiczenia na przyrządach, gimnastyka, aerobik),

 ∙ rehabilitacja usprawniająca (masaż ręczny, wibracyjny, ćwiczenia oddychania, 

techniki relaksacyjne - joga, wizualizacja, kinezyterapia, zumba itp.),

 ∙ zabiegi fizjoterapeutyczne (diadynamik, laser, solux, ultradźwięki, pole magne-

tyczne),

 ∙ terapia zajęciowa (biblioterapia, ergoterapia, zajęcia kulinarne, trening pamięci, 

trening higieny, arteterapia, hortiterapia, filmoterapia, ceramika, drama.),

 ∙ spotkania okolicznościowe (imieniny uczestników, Dzień Babci i Dziadka, Wa-

lentynki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Chorego, Święta Bożego Narodze-

nia i Wielkanocy, spotkania międzypokoleniowe).

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w Ośrodkach Wsparcia realizowane były 

zadania zlecone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edy-

cja 2021 r. - Moduł II - zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek, współfi-

nansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za pośrednic-

twem Wojewody Podkarpackiego.

 ∙ Dzienny Dom „Senior+” – kwota dofinansowania: 132 850,16 zł, całkowity koszt 

projektu: 296 572,67 zł),

 ∙ Dom Dziennego Pobytu Senior+ pn „Dom Seniora” – kwota dofinansowania: 

110 683,29 zł, całkowity koszt projektu: 241 463,33 zł.

W rezultacie zrealizowanych działań w Ośrodkach Wsparcia w roku 2021 dostępnych 

było 70 miejsc opieki, a wsparciem objęto 80 seniorów w następujących obszarach 

aktywności: rekreacyjnej, leczniczo-rehabilitacyjnej, aktywności rodzinnej, kulturalnej, 

psycho-społecznej, tanecznej, edukacyjnej, kulinarnej, rękodzieła, krawiectwa i  cy-

frowej.

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.

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 Dziennego 

wykonują stałą pracę z dzieckiem i jego rodziną. Zatrudniona kadra służyła pomocą 

w  nauce, organizowała czas wolny, kształtowała rozwój zainteresowań oraz organi-

zacje zabaw i zajęć sportowych. Do Placówek Wsparcia Dziennego uczęszczały m.in. 

osoby z  rodzin niewydolnych wychowawczo, tj. z  rodzin dotkniętych alkoholizmem, 

z rodzin wielodzietnych, rozbitych, których rodzice są klientami MOPS. Placówki te 

wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziały-

wań wychowawczych i dydaktycznych, jak i socjalizacji. W swych celach i zadaniach 

uwzględniają podstawowe funkcje czasu wolnego: 

 ∙ odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych),
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 ∙ rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje, 

 ∙ rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Tabela 7. Organizacja pracy Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” w 2021r.

Wyszczególnienie
PWD „Zgrana 
Paka”            ul. 

Matejki

PWD „Zgrana paka”        ul. 
Kraszewskiego

PWD „Zgrana Paka”        
ul. Sienkiewicza

Ilość dni pracy w tygodniu 5 5 5

Ilość godzin pracy w ty-
godniu 30 30 30

Liczba miejsc 15 15 15

Korzystający według sta-
nu w dniu 31 XII 40 33 98

Korzystających w roku 
sprawozdawczym 52 42 44

Niepełnosprawni według 
stanu w dniu 31 XII 1 0 1

Liczba Wolontariuszy 0 0 0

Źródło: Opracowanie własne Placówek Wsparcia Dziennego

Placówki realizują projekt pt. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki” współfinansowa-

ny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Miasto 

Dębica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-

kiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Popra-

wa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

W ramach projektu „Lepsza przyszłość Zgranej Paki” dla dzieci przewidziane są 

zajęcia terapeutyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą, socjoterapeutą, zaję-

cia korekcyjno-kompensacyjne. 

Przez wychowawców prowadzone są również treningi zadaniowe, praca pod-

wórkowa i koła zainteresowań tj.: plastyczne, wokalno-taneczne, multimedialne, spor-

towe, kulinarne, przyrodnicze. W minionym roku odbyły się następujące działania:

 ∙ „Piknik pokoleń” to spotkanie integracyjne z seniorami organizowane od kilku 

lat na Sportowej Stodole. Podczas spotkania miały miejsce wspólne zabawy, 

śpiewy, konkurencje sportowe oraz wspólne grillowanie, 

 ∙ „ Książka uśmiechów” to projekt socjalny którego celem była aktywizacja spo-

łeczno–kulturalna i integracja międzypokoleniowa. Spotkanie odbyło się w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej. Zadaniem było promowanie idei czytania dzieciom 

od najmłodszych lat oraz rozwijanie relacji między pokoleniami poprzez wspól-

ne spędzenie wolnego czasu,

 ∙ Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w  Dębicy wraz z  Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Dębicy w  ramach projektu socjalnego 
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zorganizowało wyjazd do największego parku rozrywki w Polsce - Energylandii 

w Zatorze. W wycieczce wzięło udział 45 dzieci z placówek. Fundusze na ten cel 

w całości pochodziły od sponsorów,

 ∙ Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram”   w  Dębicy przeka-

zał kilkadziesiąt zestawów puzzli i  gier edukacyjnych dla dzieci i  młodzieży 

z  Placówek Wsparcia Dziennego. Celem inicjatywy było doposażenie funkc-

jonujących placówek oraz zagospodarowanie czasu wolnego jej uczestnikom,

 ∙ w ramach projektu „Lepsza przyszłość Zgranej Paki” zorganizowany został II pi-

knik rodzinny dla całych rodzin, którego celem było zachęcenie i motywowanie 

do wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny na świeżym powi-

etrzu w zagospodarowanej przestrzeni miejskiej,

 ∙ spotkanie integracyjne dzieci z trzech świetlic w ramach akcji „Motomikołaje”. 

13.2.1 Środowiskowy Dom Samopomocy, ośrodki wsparcia w tym dla osób 
bezdomnych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy działa na podstawie Rozporządze-

nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskow-

ych domów samopomocy z późniejszymi zmianami. ŚDS w Dębicy istnieje od grudnia 

2000 r., od 01.01.2012 r. jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy Miasta Dębica 

realizująca zlecone zadania pomocy społecznej.

Na koniec 2021 r. dotowanych z budżetu państwa było 39 miejsc miesięcznie. 

Dzięki wsparciu Wydziału Polityki Społecznej PUW ŚDS w Dębicy dostał dwa dodat-

kowe, dotowane miejsca. W ciągu 2021 r. przyznano 47 decyzji kierujących do ŚDS. Na 

koniec roku na zajęcia uczęszczało 43 osoby. Wśród uczestników zajęć było 11 osób 

z Gminy Dębica i jedna osoba z Gminy Czarna – skierowanych na podstawie porozu-

mień z tymi gminami.

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 podobna 

liczba uczestników, przy czym kilka osób z niepełnosprawnością intelektualną wykazy-

wało również objawy zaburzeń psychicznych. Na koniec 2021 r. do ŚDS uczęszczało 4 

osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach real-

izacji ministerialnego programu „Za życiem”.

Misją wpisaną w  program działalności 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. Pomocne są też działające w ŚDS: Grupa Teatralna „Rubin”, Zespół 
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Muzyczny „Słowiki”, Klub Turystyki Pieszej „Stonoga”, Klub Filmowy.

Codzienna działalność ŚDS w 2021r. to: 

 ∙ trening funkcjonowania w codziennym życiu,

 ∙ trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

 ∙ trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

 ∙ pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, czyli indywidualne 

spotkania z lekarzem psychiatrą. ŚDS współpracował z Poradnią Zdrowia Psy-

chicznego, Szpitalem Psychiatrycznym w Straszęcinie. Terapeuci udzielali po-

mocy w kontakcie uczestników z lekarzami, w organizowaniu teleporad i trans-

porcie na comiesięczne zastrzyki,

 ∙ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 ∙ terapia ruchowa, 

 ∙ poradnictwo psychologiczne, 

 ∙ trening komunikacji alternatywnej, 

 ∙ trening umiejętności społecznych.

W  ŚDS w  Dębicy prowadzonych było 21 różnych treningów z  zakresu funk-

cjonowania w  życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i  rozwiązywania 

problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, dostępu do niezbędnych świ-

adczeń medycznych, terapii ruchowej, treningu umiejętności społecznych, wsparcia 

psychologicznego, komunikacji alternatywnej. Każdy uczestnik zajęć przez pierwsze 3 

miesiące jest obserwowany przez wykwalifikowany zespół wspierająco- aktywizujący, 

prowadzone są rozmowy z uczestnikiem, jego rodziną oraz z psychologiem i psychi-

atrą. Po tym okresie, w  uzgodnieniu z  uczestnikiem lub jego opiekunami przygot-

owywany jest indywidualny plan wspierająco-aktywizujący. Plan ten jest co pół roku 

aktualizowany. 

W ramach wsparcia uczestników zajęć w 2021 r. prowadzono akcję szczepień 

przeciw wirusowi Sars-CoV-2 i szeroko prowadzoną profilaktykę w tym temacie. 

Integracja społeczna w dobie pandemii była ograniczona, ale nie zrezygnowa-

no z niej całkowicie. Mimo reżimu, uczestnicy zajęć odwiedzali zaprzyjaźnione ośrodki 

z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Spotkania 

te służyły wymianie doświadczeń, integracji środowiska osób z zaburzeniami psychic-

znymi, ale również integracji kadry pracującej z  osobami wymagającymi wsparcia. 

Duża część pracy w ŚDS skierowana była na różne formy zajęć (treningi, wykłady, roz-

mowy itp.) mające na celu uzmysłowienie uczestnikom ich objawów chorobowych, 

nauczenie rozpoznawania objawów świadczących o zaostrzeniu choroby, charaktery-

styki chorób. Są to jednak również działania mające na celu naukę radzenia sobie ze 

stanem chorobowym – kontakt z  lekarzem, umiejętność proszenia o zmianę leków, 

współpraca w procesie leczenia, regularne przyjmowanie leków, dowozy na iniekcje. Do 

dyspozycji uczestników był zatrudniony lekarz psychiatra oraz psycholog. Działalność 
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ŚDS polega również na edukacji rodzin i najbliższego otoczenia uczestników zajęć.

Działalność pracowni terapeutycznych ukierunkowana była również na rozwi-

janie zainteresowań i naukę spędzania czasu wolnego, co wpływa na zmianę stylu życia 

uczestników. Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego, pielęgnowanie hobby, 

spędzanie czasu na świeżym zewnątrz, umiejętność relaksacji to elementy zdrowego 

trybu życia, który sprzyja ochronie zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom 

psychicznym. Szczególnie ważne jest to w profilaktyce depresji.

W lipcu 2021 r. zorganizowany został Turniej Omnibusy. Do udziału w spotkaniu 

na świeżym powietrzu zaproszono 8 zaprzyjaźnionych ŚDS-ów z terenu województwa 

podkarpackiego. W listopadzie zorganizowany został XIII Konkurs Fotograficzny Śro-

dowiskowych Domów Samopomocy. Rozstrzygnięcie odbyło się na profilu w serwisie 

Facebook ŚDS w Dębicy, gdzie zanotowano ponad 2 200 odbiorców.

13.3 Świadczenia wynikające z polityki społecznej państwa i gminy
Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje zadania nałożone usta-

wą o dodatkach mieszkaniowych. 

W  2021 r. przyjęto 729 wniosków o  dodatek mieszkaniowy. Łączna liczba wy-

danych decyzji w  2021 roku wyniosła 746, w  tym: przyznających – 696; odmownych 

- 34; inne - 16 (dotyczy m.in.: wstrzymania, wznowienia, uchylenia lub umorzenia 

decyzji). W  2021 roku z  pomocy w  formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 441 

gospodarstw domowych. Ośrodek na pomoc w  formie dofinansowania do czynszu 

przeznaczył łącznie 925 803,71 zł. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy bu-

dynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, w którym 

mieszka wnioskodawca.

Tabela 8. Dodatki mieszkaniowe z podziałem na użytkowników mieszkań w 2021 roku

Wyszczególnienie
(użytkownicy mieszkań)

Liczba wypłaconych do-
datków mieszkaniowych

Kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych

Ogółem 4 125 925 804

z tego 
w zaso-

bie

gminnym 1 488 315 519

spółdzielczym 2 563 587 369

wspólnot mieszkaniowych 52 16 211

prywatnym 0 0

innym 22 6 705

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Jak wynika z powyższej tabeli, najwięcej środków pieniężnych z tytułu dodat-

ków mieszkaniowych przekazywano do spółdzielni mieszkaniowych, zasobów gmin-

nych, 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 2021 roku wypłacił 398 dodatków ener-

getycznych na kwotę 5  777,62 zł dla 49 gospodarstw domowych. Liczba wydanych 

decyzji administracyjnych w 2021 roku wyniosła 98. 

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  rodz-

inie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alko-

holizm lub narkomania, a  także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe.

W roku szkolnym 2020/2021 rozpatrzono 179 wniosków. Na ich podstawie w okre-

sie od stycznia do czerwca 2021 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzysta-

ło 172 uczniów. W roku szkolnym 2021/2022 rozpatrzono 125 wniosków. W okresie od 

września do grudnia 2021 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 125 

uczniów. 

Na wypłatę stypendiów szkolnych w 2021 r. przeznaczono kwotę 163 580,00 zł, 

w tym 32 716,00 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 
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w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

W 2021 r. do MOPS w Dębicy wpłynęło 8 wniosków o przyznanie zasiłku szkol-

nego dla 8 uczniów. Na wypłatę zasiłków szkolnych w 2021 r. przeznaczono kwotę 4 

960,00 zł, w tym 992,00 zł ze środków własnych Miasta Dębica.

Karta Dużej Rodziny - program wspierania rodzin wielodzietnych 
W 2021 roku MOPS w Dębicy kontynuował realizację zadań wynikających z ust-

awy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W minionym roku złożono 297 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Liczba osób, którym wydano KDR wyniosła 

591 (z tego dla rodziców 230, a liczba dzieci 361). Wydano 591 kart tradycyjnych oraz 4 

713 kart elektronicznych.

Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus
To 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  obiektów MOSiR oraz podczas zakupów w  dębickich firmach. Karty przyznawane 

są na podstawie 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 przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje w systemie stacjonarnym, lub bez 

ograniczenia wieku, w  przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o  znacznym 

stopniu niepełnosprawności; zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy 

Miasta Dębica, rozliczającą się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasto Dębica. 

Tabela 9. Zestawienie wydanych kart w 2021 roku

Wyszczególnienie

Rok 2021

Ilość kart Ilość rodzin

Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus 285 101

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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, 
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z którymi zostanie podpisane porozumienie. Koordynatorem Programu Dębicka Karta 

Seniora jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy. Z  karty mogą korzystać 

osoby, które ukończyły 65 rok życia i  zamieszkują na terenie miasta Dębica. Liczba 

wydanych Dębickich Kart Seniora w 2021 roku wyniosła 148.

Ogólnopolska Karta Seniorów
Samorząd Miasta Dębica i Stowarzyszenie  „Manko” z Krakowa w 2018 roku pod-

pisało porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom, 

dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora. Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać 

każdy, kto osiągnął 60 rok życia i wypełni kwestionariusz w MOPS w Dębicy lub po-

bierze ze strony www.glossenior.pl. Wyrobienie OKS jest bezpłatne, bezterminowe 

i wymaga podania niezbędnych danych osobowych. Dzięki karcie seniorzy mogą ko-

rzystać na atrakcyjnych warunkach z usług firm prozdrowotnych. W minionym roku 

zostało wydanych 97 kart.

13.3.1 Świadczenia rodzinne w 2021 roku i świadczenia opieki zdrowotnej fi-
nansowane ze środków publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy realizuje zadania w  zakresie 

świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, rządowego programu „Dobry start”, 

jednorazowe świadczenie z  tytułu urodzenia się dziecka, u  którego zdiagnozowano 

ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program 

„Za Życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny jako zada-

nia 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,

 ∙ jednorazowe świadczenie „za życiem”. 

Tabela 10. Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 

Rodzaj świadczenia Liczba uprawnionych osób

Zasiłek rodzinny z dodatkami 1990

Zasiłek rodzinny 1340

urodzenia dziecka 75

http://www.glossenior.pl
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opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 26

samotnego wychowywania dziecka 63

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 263

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 100

rozpoczęcia roku szkolnego 905

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 18

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 247

Zasiłek pielęgnacyjny 1189

Świadczenie pielęgnacyjne 208

Specjalny zasiłek opiekuńczy 40

Zasiłek dla opiekuna 18

Świadczenie rodzicielskie 168

Świadczenie „Dobry start” 0

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 2

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 151

Świadczenie wychowawcze 7882

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Tabela 11. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 
wychowawcze (500+) w 2021 roku

Rodzaj świadczenia Wypłacona kwota

Zasiłek rodzinny 1 998 774,36 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego 943 305,50 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 247 000,00 zł

Urodzenie dziecka 76 029,52 zł

Zasiłek pielęgnacyjny 2 909 599,00 zł
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Świadczenie pielęgnacyjne 4 685 453,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 231 326,00 zł

Zasiłek dla opiekuna wraz z kosztami obsługi 112 146,40 zł

Świadczenie rodzicielskie 998 458,00 zł

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 8 000,00 zł

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi 1 214 028,32 zł

Świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi 43 842 665,53 zł

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy wydaje decyzje na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych. Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdro-

wotnej na podstawie ww. ustawy na okres 90 dni mogą korzystać: 

 ∙ 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. 

W 2021 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wy-
dano 56 decyzji administracyjnych.
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14.1 Informacje ogólne o działaniach w obszarze bezpieczeństwa publiczne-
go realizowanych w 2021 r.

Głównym zadaniem Straży Miejskiej jest zapewnienie porządku i bezpieczeńst-

wa mieszkańców miasta . W 2021 r. Straż Miejska w Dębicy liczyła 14 osób (13,5 etatów).

W 2021 r. strażnicy podjęli 148 działań w zakresie ochrony spokoju i porządku 

publicznego, zdrowia, ochrony osób i mienia, w tym skierowano 2 wnioski o ukaranie 

do sądu, nałożono 54 mandaty a w 89 przypadkach zastosowano pouczenia, 5 ujawni-

onych nieprawidłowości przekazano innym instytucjom.

W zakresie kontroli ruchu drogowego podjęto 1509 działań, 4 sprawy skierowano 

do sądu, 612 kierujących ukarano mandatami a 889 spraw zakończono udzieleniem 

pouczeń, informację o 4 zdarzeniach przekazano dyżurnemu Komendy Powiatowej 

Policji w Dębicy. 

W zakresie ochrony czystości i środowiska skierowano 3 wnioski o ukaranie do 

sądu, mandatem karnym zakończono 35 spraw a w 130 razy zastosowano pouczenia, 

128 zgłoszonych lub ujawnionych nieprawidłowości przekazano innym instytucjom.

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości 

podjęto 121 działań w tym 4 wnioski do sądu, 44 mandaty i  75 pouczeń, 5 przypadków 

nieprawidłowości przekazano Policji.

W  2021 r doprowadzono do miejsca zamieszkania nietrzeźwych 19 osób wy-

magających pomocy. W zakresie ochrony zwierząt dyżurnemu ZUM przekazano 102 

informacje dotyczące zgłoszonych lub ujawnionych przypadków wymagających za-

bezpieczenia żywych zwierząt. Zabezpieczono 47 miejsc wypadków, zdarzeń oraz 

imprez masowych. W ramach współpracy z Policją realizowane były wspólne zabez-

pieczenia zgromadzeń i  imprez, takich jak obchody świąt państwowych, patrioty-

czno-religijnych oraz innych lokalnych. W 2021 r. zrealizowano 5 wspólnych zabezpiec-

zeń. 62 razy strażnicy współdziałali we wspólnych patrolach na terenie miasta Dębicy, 

celem zabezpieczenia ładu i zapewnienia bezpieczeństwa, kontroli osób przebywają-

cych na kwarantannie w związku z Covid-19 oraz przestrzegania obowiązku noszenia 

maseczek w określonych miejscach.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
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Tabela 1. Szczegółowe wyniki działań Straży Miejskiej w Dębicy w 2021 r.

Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych 
w:

Środki 
oddzia-
ływania 
wycho-

wawcze-
go (art. 
41 kw)

Grzywna nało-
żona w drodze 
mandatu kar-

nego

Wnio-
ski do 
sądu

Inny spo-
sób 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

40 4 200 2 1 47

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 3 250 0 4 17

d)
wykroczenia przeciwko bez-

pieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji

889 612 60350 4 4 1475

e) wykroczenia przeciwko osobie 0 0 0 0 0 0

f) wykroczenia przeciwko zdro-
wiu 3 0 0 0 0 3

g) wykroczenia przeciwko mie-
niu 0 0 0 0

h) wykroczenia przeciwko intere-
som konsumentów 0 0 0 0 0 0

i) wykroczenia przeciwko oby-
czajności publicznej 14 1 100 0 2 17

j) wykroczenia przeciwko urzą-
dzeniom użytku publicznego 19 54 4220 0 1 74

k) szkodnictwo leśne, polne 
i ogrodowe 0 0 0 0 0 0

2. przepisach wprowadzających 
Kodeks pracy 0 0 0 0 0 0

3.
ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi

75 44 4400 2 5 126

4.

ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytonio-
wych

3 0 0 0 0 3

5. ustawie o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach 61 0 0 2 88 151
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6. ustawie o ochronie zwierząt 5 0 0 1 102 108

7. ustawie o odpadach 68 17 1450 1 40 126

8. ustawie - Prawo ochrony
 środowiska 1 1 100 0 0 2

9. ustawie - Prawo o miarach 0 0 0 0 0 0

10. ustawie - Prawo wodne 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0

14.
ustawie o recyklingu pojaz-

dów wycofanych z eksploata-
cji

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 elektronicz-

nym
0 0 0 0 0 0

17. ustawie o bateriach i akumu-
latorach 0 0 0 0 0 0

18. ustawie - Kodeks wyborczy 0 0 0 0 0 0

19. akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 0 0 0 0 5 5

20. innych 1 0 0 0 15 16

OGÓŁEM 1189 736 71070 12 267 2204

Źródło: Straż Miejska w Dębicy 

Tabela 2. Pozostałe działania 

 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 drogowym

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogo-
wym
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 Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba

   - pojazdy usunięte z drogi

   - zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a

3. pojazdy odnalezione

4. osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 19

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 47

8. chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 1

9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych 
na potrzeby gminy 417

10. kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby

Źródło: Straż Miejska w Dębicy 

Tabela 3. Zgłoszenia od mieszkańców 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców dotyczące:

a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 104

b) zagrożeń w ruchu drogowym, 388

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 306

d) zagrożeń życia i zdrowia, 73

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 2

f) awarii technicznych, 86

g) zwierząt 337

Pozostałe zgłoszenia: 60

RAZEM: 1356

Źródło: Straż Miejska w Dębicy 
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Od mieszkańców miasta przyjęto 1356 zgłoszeń dotyczących zakłócania po-

rządku 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 2021 r. Straż Miejska dysponowała 47 kamerami systemu monitoringu wizyj-

nego. Ujawniono 128 wykroczeń. Wykonano 98 kopii zdarzeń do czynności dochodze-

niowych prowadzonych przez Policję.

14.1.1 Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed powodzią, Miejskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
Ochrona przeciwpożarowa

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane są przez samorząd 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Wiąże się to przede wszystkim z monito-

rowaniem zagrożeń oraz wsparciem funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych 

i zapewnienie im gotowości bojowej na terenie miasta Dębicy. Na terenie miasta Dębi-

cy funkcjonuje jedna jednostka OSP Dębica-Kędzierz, która jest wyposażona w sprzęt 

i środki niezbędne do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa w tym w dwa sa-

mochody ratowniczo-gaśnicze. W 2021 r. OSP w Dębicy wzięła udział w 13 akcjach ra-

towniczych. Ochotnicza Straż Pożarna stanowi istotny element służący zapewnieniu 

bezpieczeństwa powszechnego na terenie Gminy Miasta Dębicy.

Ochrona przed powodzią
Należy do zadań własnych gminy polegające na opracowaniu i aktualizowaniu 

planu ochrony przeciwpowodziowej, monitoringu zagrożeń powodziowych, prowa-

dzeniu magazynu przeciwpowodziowego oraz zabezpieczeniu sił i środków do reago-

wania na tego rodzaju zagrożenie. Plan ochrony przeciwpowodziowej jest aktuali-

zowany na bieżąco. Monitoring zagrożeń powodziowych jest prowadzony w sposób 

ciągły w oparciu o prognozy meteorologiczne, ostrzeżenia i komunikaty otrzymywane 

z instytucji odpowiedzialnych oraz poprzez istniejące systemy techniczne. Komunikaty 

i ostrzeżenia w razie potrzeby są publikowane w serwisach informacyjnych miasta. Na 

terenie Dębicy utworzony został magazyn przeciwpowodziowy, w którym zgromadzo-

ne zostały zasoby sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych. 

Do istotnych elementów technicznych systemu przeciwpowodziowego należą system 

monitoringu powodziowego oraz łaty wodowskazowe. System oparty jest o sondy po-

miarowe z dostępem poprzez stronę internetową www.wisloka.prospect.pl. Sonda jest 

zainstalowana na moście drogowym przy ulicy Kościuszki nad rzeką Wisłoką. Na mo-

ście oprócz sondy pomiarowej zamontowane są łaty wodowskazowe, z których odczyt 

dokonywany jest bezpośrednio. Wodowskaz zamontowany jest na prawym brzegu 

rzeki, przy jednym z filarów mostu.
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Tabela 4. Wodowskaz rz. Wisłoki ul. Kościuszki

Nazwa stanu Wysokość poziomu wody w me-
trach 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. Warto wspomnieć, że wały w ostatnich latach zostały 

poddane gruntownej modernizacji oraz wybudowano nowe dodatkowe odcinki, aby 

zabezpieczyć miasto przed zagrożeniem powodziowym. Modernizacja polegała na 

podniesieniu korony wałów o ok. 30 cm oraz na wykonaniu przesłon przeciwfiltracy-

jnych bentonitowych. Wały zapewniają ochronę zurbanizowanym obszarom Dębicy 

i Kędzierza o powierzchni 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 Wierzbowej i Wiśniowej.

Obrona Cywilna / Obronność
W Dębicy funkcjonuje Radiowy System Alarmowy którego zadaniem jest alar-

mowanie mieszkańców na wypadek masowego zagrożenia bezpieczeństwa w którego 

skład wchodzi centrala alarmowa oraz 11 syren alarmowych w tym 4 syren elektron-

icznych i 7 syren akustycznych. Syreny elektroniczne mają możliwość przekazywania 

komunikatów głosowych dla mieszkańców. Natomiast syreny akustyczne generują 

wyłącznie dźwiękowy sygnał alarmowy. System alarmowy jest wykorzystywany także 

do uczczenia świąt państwowych np. corocznie 1 sierpnia jest on uruchamiany z oka-

zji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. System jest testowany na bieżąco 

i w przypadku wystąpienia awarii natychmiast przywracany do pełnej sprawności.

Zarządzanie Kryzysowe
Zadania z  zakresu bezpieczeństwa i  ochrony ludności w  Urzędzie Miejskim 

w Dębicy realizuje Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którego celem 

jest wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony 

przeciwpowodziowej i spraw obronnych. Biuro prowadzi także, analizy i monitorowa-

nie zagrożeń występujących na terenie Miasta oraz dba o  sprawność technicznych 

systemów ostrzegania i alarmowania do których należą:
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 ∙ 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://monitoring.prospect.pl/app/wisloka/debica/

pomiarowa.php?stacja=DEWI;

 ∙ system pomiaru jakości powietrza – składający się z 9 sensorów, link: https://air-

ly.org/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://www.

meteo24.nazwa.pl/meteo/debica/gauges.htm.

 14.2 Mapa bezpieczeństwa miasta, system monitoringu wizyjnego
Ważnym elementem zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest krajowa 

mapa zagrożeń bezpieczeństwa, której administratorem jest Komendant Główny Po-

licji. Dokładne informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://www.policja.pl/

pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html. 

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa publicznego dostępna jest dla wszystkich za-

interesowanych na stronie: 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 lub działanie policji. Zaznaczyć jednak na-

leży, że nie jest to pogotowie policyjne i w nagłych przypadkach wymagających inter-

wencji policji, 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 wandal-

izmu w  miejscach publicznych, zapobieganie wykroczeniom i  przestępstwom oraz 

wykorzystywanie nagrań jako dowodu w postępowaniu sądowym przeciwko spraw-

com wykroczeń i przestępstw. System docelowo swoim zasięgiem ma objąć wszystkie 

miejsca istotne z  punktu widzenia bezpieczeństwa na terenie miasta. W  2021 roku 

zostało uruchomionych kolejne 17 kamer obrotowych na terenie parku im. Skar-

bek-Borowskiego.  Na dzień 31 grudnia 2021 r. w systemie funkcjonowało 30 kamer 

zainstalowanych w różnych punktach Dębicy oraz 17 w parku. Razem daje to 47 kamer 

nadzorowanych w czasie rzeczywistym przez dyżurnych Straży Miejskiej w Centrum 

Monitoringu. System składa się z wysokiej jakości kamer cyfrowych stałopozycyjnych 

i obrotowych. Transmisja danych odbywa się za pomocą łączy światłowodowych od 

punktów kamerowych do Centrum Monitoringu.

https://monitoring.prospect.pl/app/wisloka/debica/pomiarowa.php?stacja=DEWI
https://monitoring.prospect.pl/app/wisloka/debica/pomiarowa.php?stacja=DEWI
https://airly.org/map/pl/#50.05091,21.41009,i718
https://airly.org/map/pl/#50.05091,21.41009,i718
http://www.stacjameteo.eu/detektory_eu/debica.php
http://www.stacjameteo.eu/detektory_eu/debica.php
http://www.meteo24.nazwa.pl/meteo/debica/gauges.htm
http://www.meteo24.nazwa.pl/meteo/debica/gauges.htm
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
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 Tabela 5. Wykaz i lokalizacja kamer monitoringu miejskiego 

Wykaz kamer na terenie miasta Dębicy

Nazwa 
pkt 

kam.
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

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
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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 Śnieżka widok na park 1 szt. stałopozycyjna

PK 28 Dom Kultury Śnieżka widok na park 1 szt. stałopozycyjna

xxx Park im. Skarbka-Borowskiego 17 szt. obrotowe

Razem liczba kamer 47 szt.

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Tabela 6. Szczegółowy wykaz kamer w parku im. Skarbek-Borowskiego w Dębicy 

Nazwa punk-
tu, numer Lokalizacja Rodzaj i liczba kamer

K17 SŁUP 11 Parking Stomilanka 1 szt. obrotowa

K16 SŁUP 10  Parking Stomilanka 1 szt. obrotowa

K15 SŁUP 5.1 PUMP TRUCK 1 szt. obrotowa

K14 SŁUP 2.53 Strefa wejściowa - schody od ulicy Krakowskiej 1 szt. obrotowa

K13 SŁUP 4.1 Strefa doświadczeń 1 szt. obrotowa

K12 SŁUP 4.1 Strefa doświadczeń 1 szt. obrotowa

K11 SŁUP 4.2 Strefa doświadczeń 1 szt. obrotowa

K10 SŁUP 4.3 Strefa doświadczeń 1 szt. obrotowa

K9 SŁUP 2.21 FOOD TRUCK 1 szt. obrotowa

K8 SŁUP 1.15 Strefa aktywności 1 szt. obrotowa

K7 SŁUP 1.13 Strefa aktywności 1 szt. obrotowa

K6 SŁUP 1.6 Plac zabaw 1 szt. obrotowa

K5 SŁUP 1.4 Plac zabaw 1 szt. obrotowa
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K4 SŁUP 1.3 Paca zabaw 1 szt. obrotowa

K3 SŁUP 1.3 Plac zabaw 1 szt. obrotowa

K2 SŁUP 1.2 Plac zabaw 1 szt. obrotowa

K1 SŁUP 1.1 Plac zabaw 1 szt. obrotowa

Razem liczba kamer 17 szt.

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Tabela 7. Rodzaje i liczba zdarzeń ujawnionych przy użyciu monitoringu wizyjnego 

Rodzaj zagrożenia Liczba zdarzeń
w 2021

Spożywanie alkoholu 58

Ruch drogowy 32

Zakłócenia porządku 12

Handel na chodniku 3

Zaśmiecanie 2

Niszczenie mienia 1

Zażywanie i handel narkotykami 2

Nieprawidłowe korzystanie z urządzeń 2

Palenie tytoniu na pl. zabaw 2

Osoby leżące po spożyciu alkoholu 16

Wydane materiały na Policję (monito-
ring) 98

Razem 228

Źródło: Straż Miejska w Dębicy 
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ROZDZIAŁ XV
15.1 Informacje ogólne o programach, projektach i działaniach w obszarze 
sportu i rekreacji realizowanych w 2021 r.

W 2021 roku Gmina Miasta Dębica zrealizowała 4 programów sportowo-rekre-

acyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. 

Tabela 1. Programy sportowo-rekreacyjne realizowane przez Gminę Miasta Dębica

Lp. Nazwa programu 
Liczba 

uczestni-
ków

Cel programu
Miejsce od-
bywania się 
programu

1. Turbo-Kozak Orlika – zabawa pił-
karsko-rekreacyjna 40 osób

Zajęcia prowadzone dla 
dzieci i młodzieży w celu 

zapewnienia aktywnej 
formy spędzania wolnego 

czasu.

Boisko Orlik

2. Dębickie Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej (wrzesień-grudzień) 12 szkół

Rywalizacja sportowa 
dzieci i młodzieży ze 

szkół podstawowych oraz 
gimnazjów rozwijająca 

i poprawiająca sprawność 
fizyczną najmłodszych 
mieszkańców Dębicy.

Obiekty sporto-
we naw terenie 
miasta Dębica

3. Piłkarska Liga Halowa Firm Dębic-
kich – (październik-grudzień) 16 drużyn

Turniej z wieloletnią tra-
dycją, organizowany dla 
amatorów piłki nożnej.

Hala Sportowa 
MOSiR

4. Aktywny senior – zdrowy kręgo-
słup 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 2021 roku było orga-

nizatorem 3 turniejów rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski lub Grand Prix Polski. 

Najważniejszym turniejem roku 2021 były Mistrzostwa Polski Młodzików 

w  Tenisie Stołowym organizowane wspólnie z  Ministerstwem Sportu i  Turystyki, 

Polskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz Stowarzyszeniem Kępa Dębica. 

Tabela 2. Ogólnopolskie turnieje sportowe

Lp. Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Miejsce odbywania 
się wydarzenia

1. 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

SPORT, KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA
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2. Grand Prix Polski w Tenisie Stoło-
wym młodzików i młodziczek

W Grand Prix Polski wzięło udział 
127 zawodników. Najlepszymi 

zawodnikami zostali: Kinga Hawro 
(Politechnika Rzeszów) i Aleks 

Pakuła (Bogoria Grodzisk Mazo-
wiecki). 

Hala Sportowa MO-
SiR

3. Mistrzostwa Polski w Tenisie 

W turnieju o tytuł mistrza w teni-
sie stołowym wzięło udział ponad 

170 zawodników z całego kraju. 
Było to największe wydarzenie 
sportowe w tenisie stołowym 

w Dębicy.

Hala Sportowa MO-
SiR

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

W 2021 roku zorganizowano 5 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych mających na 

celu promocję aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, promocję zdrowego 

stylu życia oraz integrację społeczności lokalnej. 

Tabela 3. Wydarzenia sportowe organizowane oraz współorganizowane przez Miasto Dębica

Lp. Nazwa wydarzenia Data Opis wydarzenia

1.
Turniej piłkarski z okazji 

Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy 

31 stycznia 2021 Turniej halowy z udziałem drużyn z Rzeszowa, 
Tarnowa, Dębicy.

2. Półmetek Wakacji 2 sierpnia 2021

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 atrak-

cji imprezy plenerowej.

3. Dębicki Test Coopera 23 września 2021

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 Mi-
strzów w Zapasach

30 października 
2021

Turniej zapaśniczy ku czci znakomitych dę-
bickich zawodników Kazimierza Lipienia, Ry-

szarda Świerada oraz Andrzeja Skrzydlewskie-
go. Z racji obostrzeń związanych z epidemią, 

zorganizowany tylko dla dzieci i młodzieży 
uprawiającej zapasy w lokalnych klubach.

5. Przedsylwestrowe Lododi-
sco 30 grudnia 2021

Dyskoteka na lodzie dla dzieci i młodzieży, 
która przyciągnęła na dębickie lodowisko 

ponad 800 osób. 

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy 

15.2 Infrastruktura sportowa
W 2021 r. wszystkie obiekty sportowe w Dębicy odwiedziło znacznie mniej osób 

ze względu na długie okresy zamknięcia spowodowane pandemią Covid-19 i limitami 

wejść. Jedynym obiektem sportowym, w którym mimo pandemii zanotowano wzrost 

ilości osób uczęszczających były letnie baseny przy ul. Sobieskiego. W czasie wakacji 



RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 139

SPORT, KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA XV

z tej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu skorzystało blisko 11 tys. 

osób.

Najliczniejszą grupę klientów miejskich obiektów sportowych w 2021 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,

 ∙ 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 2021 roku korzystało 18 klubów 

i stowarzyszeń zajmujących się szkoleniem młodzieży lub krzewieniem kultury fizy-

cznej zarejestrowanych w Dębicy.

Tabela 4. Kluby sportowe korzystające z infrastruktury sportowej w Dębicy w roku 2021

Dyscyplina Nazwa klubu lub stowarzyszenia

Piłka Nożna
LKS Igloopol Dębica, SMS Igloopol Dębica, KS Wisłoka Dębica, Au-
tonomiczna Szkółka Piłkarska Wisłoka, Akademia Młodych Orłów, 

Dziecięca Akademia Piłkarska.

Pływanie Uczniowski Klub Pływacki GRYF, FENIKS DĘBICA

Hokej 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
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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  2021 roku okresowe stypendia dla 10 za-

wodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzyna-

rodowym lub krajowym. Stypendia przyznane zostały na okres dziesięciu miesięcy po 

300 zł miesięcznie za osiągnięcia w poszczególnych dyscyplinach:

Tabela 5. Okresowe stypendia sportowe w 2021 r.

Liczba zgłoszonych wniosków 15

Liczba stypendystów 10

Ogółem wysokość środków finansowych na wypłatę stypendiów 
(w PLN) 30 000

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

Tabela 6. Okresowe stypendia sportowe ciąg dalszy

Dyscyplina sportu Liczba stypendystów

Pływanie 3

Karate 2

Piłka nożna 1

Badminton 1

Piłka siatkowa 1

Sporty motocyklowe 1

Boks 1

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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15.4 System wsparcia finansowego sportu, kultury fizycznej i rekreacji w 2021 
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 2021 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

25 640 000 633 457,13

Ogółem 25 640 000 633 457,13

1. Nabór wniosków -na podstawie Ustawy o sporcie

2.

Prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej III liga. Star-
ty zawodników zapasów w turniejach, prowadzenie 
rozgrywek kobiet w siatkówce oraz organizacja mię-

dzynarodowego turnieju mistrzów w zapasach i innych 
turniejach.

2 190 000 186 543,20

3. Długofalowy rozwój piłki nożnej w LKS Igloopol Dębica 2 56 000 56 000

4. Piłka siatkowa i tenis stołowy mężczyzn 3 142 000 59 000

5. Piłka nożna kobiet 2 20 000 20 000

6. Rozwój dyscypliny szachy w mieście Dębica 2 5 000 5 000

7. Międzynarodowy Puchar Karpat mecz bokserski 1 10 000 10 000

8.
Prowadzenie zajęć sportowych oraz seniorskich roz-

grywek krajowych w hokeju na lodzie organizowanym 
przez Polski Związek Hokeja na lodzie.

1 15 000 15 000

Ogółem 13 438 000 434 543,18

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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Rozdział XVI 
16.1 Promocja Miasta

Budowanie wizerunku i wzmacnianie marki miasta Dębicy należy do zadań re-

alizowanych przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego przy współpracy z jednostkami 

miejskimi i spółkami oraz organizacjami pozarządowymi. Przedsięwzięcia zaplanowa-

ne na 2021 rok miały na celu przede wszystkim promocję miasta poprzez organiza-

cję imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym z wykorzystaniem 

internetu, informacji medialnych oraz we współpracy z instytucjami z terenu miasta. 

Zadaniem Wydziału Promocji w 2021 roku było również prowadzenie kampanii 

informacyjnej na temat zaleceń i rozporządzeń rządowych związanych z zagrożeniem 

pandemicznym, a także promowanie i organizowanie akcji szczepień dla mieszkańców. 

Promocja komunikatów odbywała się poprzez zamieszczanie informacji w  serwisie 

informacyjnym Miasta Dębica, mediach społecznościowych, a  także w  lokalnych 

portalach informacyjnych. Materiały promocyjne pojawiały się również w  lokalnych 

stacjach radiowych: RDN, Radio Rzeszów, Radio Via, Radio Eska, Radio Leliwa, 

Trendy Radio oraz w telewizji kablowej PTVR i debica.tv, a także w formie informacji, 

komunikatów i ogłoszeń kierowanych do lokalnych parafii. 

Jednym z głównych narzędzi służących do komunikacji z mieszkańcami Dębicy 

w 2021 roku był serwis informacyjny www.debica.pl, fanpage na platformie Facebook 

oraz Newsletter Miasta Dębicy. W ramach elektronicznego biuletynu w każdy piątek 

do mieszkańców trafiały najważniejsze informacje z życia miasta - wiadomości o sytu-

acji epidemiologicznej, planowanych i zakończonych inwestycjach, propozycje wyda-

rzeń kulturalnych i sportowych, wiadomości o miejskich akcjach i konkursach, a także 

komunikaty związane z zagrożeniem pandemicznym. 

Tabela 1. Najważniejsze wydarzenia zorganizowane lub współorganizowane przez Miasto Dębica w 2021 roku

Lp. Nazwa wydarzenia Data Opis wydarzenia

1. Koncert Noworoczny 1 stycznia 2021 r.

Koncert Noworoczny zorganizowany przez 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 

w Dębicy po raz pierwszy odbył się poprzez 
transmisję internetową. Program koncertu 

został wypełniony kolędami, znanymi utwo-
rami muzyki klasycznej oraz rozrywkowej 

prezentowanymi przez uczniów, nauczycieli 
i absolwentów szkoły. Współorganizatorem 

wydarzenia było Miasto Dębica.

2.
Międzynarodowy Dzień 

Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu

27 stycznia 2021 r. 

W rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-
-Birkenau w 1945 r., władze miasta Dębicy 
złożyły kwiaty w miejscu pamięci w lesie 

na Wolicy, upamiętniając ofiarę ponad 500 
Żydów dębickich zamordowanych przez 

Niemców w masowej egzekucji w lipcu 1942 
r. 

PROMOCJA MIASTA I WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI  
PARTNERSKIMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

http://www.debica.pl
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3. 29. finał WOŚP 31 stycznia 2021 r. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała pod hasłem ,,Finał z głową”. Wolon-
tariusze zbierali środki na zakup sprzętu dla 

laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy. Miasto Dębica na licytację WOŚP 

przekazało koszulkę siatkarki Klaudii Kaczo-
rowskiej – reprezentantki Polski i przyjmu-
jącej w Developres SkyRes, a także pakiety 

materiałów promocyjnych.

4.
77. rocznica rozstrze-
lania 54 zakładników 

przy cegielni w Dębicy
2 lutego 2021 r.

W 77. rocznicę mordu 54 Polaków, bur-
mistrzowie złożyli wiązankę kwiatów oraz 
znicze przy pomniku w miejscu zbrodni. 

W kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy 
podczas wszystkich nabożeństw w uroczy-
stość Objawienia Pańskiego, wierni modlili 

się w intencji ofiar zbrodni sprzed 77 lat. 

5. 
Klubowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Pły-

waniu 
12 – 13 lutego 2021 r. 

Na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dębicy rywalizowało ponad 
300 zawodników z całego kraju. Dębicę 

reprezentowała drużyna UKP Gryf Dębica, 
która w końcowej klasyfikacji zajęła ósme 

miejsce. 

6. 
Puchar Polski Seniorek 

i Seniorów, Juniorek 
i Juniorów w SUMO

14 lutego 2021 r. 

Zawody o Puchar Polski Seniorek i Senio-
rów, Juniorek i Juniorów w sumo odbyły się 
w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Dębicy. Turniej był jednym 
z etapów przygotowań do Mistrzostw Eu-
ropy oraz Mistrzostw Świata. W zawodach 

udział wzięli zawodnicy z całego kraju. 

7.

79. rocznica powstania 
Armii Krajowej oraz 

81. rocznica pierwszej 
deportacji Polaków 

w głąb ZSRR w czasie II 
wojny światowej

14 lutego 2021 r.

Władze Dębicy uczciły pamięć ofiar II wojny 
światowej oraz bohaterów walk o niepod-

ległość Ojczyzny składając kwiaty przy 
symbolicznym Grobie Sybiraków oraz przy 

Pomniku Armii Krajowej na Cmentarzu 
Wojskowym w Dębicy. W kościele pw. św. 

Jadwigi odprawiona została Msza św. w in-
tencji Ojczyzny oraz ofiar II wojny świato-

wej, które poniosły śmierć z rąk sowieckich 
i niemieckich okupantów. 

8.

III Koncert Charyta-
tywny ,,Miłość dociera 
wszędzie” dla Ośrodka 

Rehabilitacji Dzieci 
z Zaburzeniami Wieku 
Rozwojowego działają-
cego przy Stowarzysze-

niu „Radość”

16 lutego 2021 r. 

Celem koncertu było zebranie środków 
na zakup sprzętu i akcesoriów terapeu-
tycznych, które pomagają stymulować 

prawidłowy rozwój dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi. Koncert został objęty honoro-
wym patronatem Burmistrza Miasta Dębicy 

i odbył się w formie online. 

9.

Jubileuszowa Wysta-
wa Środowiskowa na 
35-lecie Galerii Sztuki 

MOK

19 lutego 2021 r. 

Przez miesiąc w Galerii Sztuki MOK przy ul. 
Akademickiej można było obejrzeć wyjąt-

kowe obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby autor-
stwa artystów związanych z Dębicą. Wysta-
wa inaugurowała obchody 35-lecia Galerii 

Sztuki MOK. 
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10.
Obchody z okazji Naro-
dowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

28 lutego – 1 marca 
2021 r.

Obchody Dnia „Żołnierzy Wyklętych” rozpo-
częły się w niedzielę 28 lutego od złożenia 

kwiatów przed Pomnikiem Bohaterów Pod-
ziemia Niepodległościowego na dębickim 
rynku oraz od Mszy św. odprawionej w in-
tencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jadwigi. 

Druga część obchodów miała miejsce 1 
marca na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy. 

Podczas uroczystej zbiórki Związku Strze-
leckiego „Strzelec”, odczytany został apel 
pamięci oraz złożone zostały kwiaty przy 

symbolicznym grobie mjr. Adama Lazarowi-
cza „Klamry”, zamordowanego w więzieniu 
mokotowskim 1 marca 1951 r. o godz. 20:25. 

11.
Grand Prix Polski Mło-

dzików i Młodziczek 
w Tenisie Stołowym

19 – 21 marca 2021r.

W Grand Prix Polski rozgrywanych w hali 
sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dębicy wzięło udział 127 zawod-
ników. Turniej odbył się pod honorowym 
patronatem burmistrza Dębicy Mariusza 

Szewczyka.

12.

Narodowy Dzień 
Pamięci Polaków 

ratujących Żydów pod 
okupacją niemiecką

24 marca 2021r. 

W Narodowym Dniu Pamięci Polaków 
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, 
władze Dębicy złożyły kwiaty i znicze przy 
pomniku rodziny Mikołajkowów oraz na 

grobie Aleksandra Mikołajkowa na Cmen-
tarzu Parafialnym w Dębicy. Był to wyraz 
hołdu dla wszystkich obywateli polskich, 

którzy w czasie II wojny światowej ukrywali 
i chronili Żydów.

13.

81. rocznica Zbrodni 
Katyńskiej;  

11. rocznica Katastrofy 
Smoleńskiej 

10 kwietnia 2021r. 

Na Placu Mikołajkowów w Dębicy parla-
mentarzyści i przedstawiciele władz samo-

rządowych oddali hołd ofiarom katyńskiego 
mordu dokonanego na Polakach w 1940 
r. oraz uczcili pamięć tragicznie zmarłych 
w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. Przed-
stawiciele władz miasta złożyli kwiaty i zni-

cze przy Pomniku Katyńskim oraz Memoria-
le Smoleńskim.

14. Uroczystości na Górze 
Śmierci 28 kwietnia 2021 r. 

Na Górze Śmierci w Pustkowie koło Dębicy 
odbyły się uroczystości upamiętniające ofia-
ry niemieckiego obozu pracy utworzonego 
w 1940 r. Zebrani oddali hołd więźniom róż-
nych narodowości przetrzymywanych i mor-

dowanych w obozach pracy przymusowej.

15. 230. rocznica uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja 3 maja 2021 r. 

Parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz mieszkańcy Dębicy 
wzięli udział w uroczystym złożeniu kwia-

tów oraz Mszy świętej z okazji 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po za-

kończeniu oficjalnych obchodów, władze 
Dębicy udały się na Cmentarz Komunalny, 

by złożyć kwiaty na grobie Honorowego 
Obywatela Miasta Dębicy śp. Waldemara 

Sujdaka oraz Zasłużonego dla Miasta Dębi-
cy śp. ks. Adama Bartkowicza.
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16.
Nadzwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej w Dę-

bicy 
3 maja 2021 r. 

Na wniosek burmistrza Dębicy, w Domu 
Kultury Mors odbyła się Nadzwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej, podczas której radni przyjęli 
uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska 
z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. W drugiej części uroczystości 
wręczone zostały honorowe wyróżnienia 

Miasta Dębica – „Honorowy Obywatel 
Miasta Dębica” oraz medale ,,Za Zasługi dla 

Miasta Dębica”.

17.

Mistrzostwach Polski 
Młodzików i Młodzi-
czek w Tenisie Stoło-

wym

17 maja 2021 r. 

Ponad 170 zawodników z całego kraju 
wzięło udział w rozgrywkach o tytuł mistrza 
w tenisie stołowym, które odbyły się w hali 
sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji. Dębicę reprezentowali Amelia Kukla 
i Piotr Nykiel z UKS KĘPA.

18. Przysięga dębickich 
strzelców 31 maja 2021 r. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., po któ-
rej odbyło się złożenie meldunku, przegląd 

pododdziałów i odegranie hymnu państwo-
wego. Przysięgę złożyło czternastu młodych 

strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2017 im. 
Tadeusza Münnicha z Dębicy.

19.

45-lecie Państwowej 
Szkoły Muzycznej 

I stopnia im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dę-
bicy oraz 15-lecie Sto-
warzyszenia Na Rzecz 
Wspierania Młodych 
Talentów w Dębicy

10 czerwca 2021 r. 

Na uroczyste obchody dwóch muzycznych 
jubileuszy złożyły się Msza św., występy 

muzyczne, odznaczenia dla grona pedago-
gicznego i gratulacje. W trakcie uroczystości 
nadano Zespołowi Państwowych Szkół Mu-

zycznych imię Krzysztofa Pendereckiego.

20.
81. rocznica masowej 
zbrodni w lubzińskim 

lesie 
16 czerwca 2021 r.

W lubzińskim lesie odbyła się uroczystość 
upamiętniająca ofiary masowej zbrodni 
dokonanej na 100 Polakach. Po montażu 
słowno-muzycznym, złożono kwiaty pod 

pomnikiem poświęconym pamięci zamor-
dowanych. Na zakończenie, przedstawiciele 
władz miasta, strzelcy i delegacja z Lubziny 

złożyli kwiaty na Cmentarzu Wojskowym 
w Dębicy.

21.
Turniej Finałowy Pol-

skiej Ligi Hokejowej na 
rolkach

25 – 27 czerwca 2021 r. 

Do turnieju, który odbył się w hali lodowi-
ska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Dębicy, przystąpiło 7 drużyn. Po 2 dniach 
rozgrywek, pierwsze miejsce wywalczył ze-
spół Luce Bielsko – Biała. Turniej objęty był 

Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta. 

22. Rozpoczęcie wakacji 
w Parku Miejskim 27 czerwca 2021 r.

Dębiczanie wspólnie powitali wakacje 
w zrewitalizowanym Parku Skarbek-Bo-

rowskiego. Na uczestników czekało wiele 
atrakcji, m.in.: występy kuglarzy, szczudlarzy, 

akrobatów oraz darmowa wata i popcorn. 
W czasie imprezy odsłonięto tablicę upa-

miętniającą hr. Edwarda Bernarda Raczyń-
skiego, jego żony Joyous Markham-Raczyń-
skiej i Włodzimierza Skarbek-Borowskiego. 

W uroczystości udział wzięła córka Wło-
dzimierza Skarbek-Borowskiego – Róża 

Mycielska.
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23. Akcja Dębica #Szczepi-
mySię 27 czerwca 2021 r. 

Akcja masowych szczepień zorganizowa-
na została przez Miasto Dębicę i Centrum 
Medyczne MEDYK. W Mobilnym Punkcie 
Szczepień mieszkańcy bez wcześniejszej 
rejestracji mogli przyjąć jednodawkową 

szczepionkę Johnson&Johnson. 

24. Środowe dyskoteki 
w Parku Miejskim

7 lipca – 28 sierpnia 
2021 r. 

W każdą środę wakacji w Parku Skar-
bek-Borowskiego miały miejsce imprezy 
tematyczne z różnymi atrakcjami dla naj-
młodszych dębiczan. W ramach wakacyj-

nych dyskotek organizowanych przez Urząd 
Miejski w Dębicy odbyły się m.in. ,,Piana 

Party”, ,,Lodowe Szaleństwo” czy ,,Cukierko-
wa Bomba”. 

25.
Rocznica zamordowa-
nia żołnierzy Narodo-

wych Sił Zbrojnych
10 lipca 2021 r. 

W 75. rocznicę ostatniej publicznej egzeku-
cji na działaczach podziemia antykomuni-
stycznego w Polsce, władze samorządowe 

złożyły kwiaty przed pomnikiem bohaterów 
Podziemia Niepodległościowego, którzy 

10 lipca 1946 r. zostali zamordowani przez 
funkcjonariuszy Urzędu Publicznego. Po 

uroczystości na rynku, władze miasta złożyły 
także kwiaty i znicze na grobie trzech za-

mordowanych żołnierzy.

26.
79. rocznica likwidacji 

żydowskiego getta 
w Dębicy.

21 lipca 2021 r. 

Władze miasta Dębicy uczciły pamięć 
ludności żydowskiej zamordowanej przez 
Niemców w ramach likwidacji dębickiego 
getta w 1942 r. Wiązanki kwiatów i znicze 

zostały złożone w lesie na Wolicy przy zbio-
rowej mogile żydowskiej, a także na Placu 
Mikołajkowów przy obelisku upamiętniają-
cym Leokadię i Aleksandra Mikołajkowów 

ratujących żydowską rodzinę Reichów 
w trakcie II wojny światowej. 

27. Piknik Kawaleryjski 
w Sokole 31 lipca 2021 r.

Pierwsza odsłona Pikniku Kawalaryjskie-
go zorganizowanego przez Urząd Miejski 

w Dębicy, MOK oraz Stowarzyszenie Kawa-
lerii Konnej odbyła się w parku przy DKiK 
Śnieżka. Mieszkańcy mogli obejrzeć sto-

isko z umundurowaniem i bronią polskiej 
kawalerii, a także wziąć udział w konkursach 

z nagrodami. W drugiej części odbyła się 
premiera filmu dokumentalnego pt. „Karty 
z historii 5. Pułku Strzelców Konnych” w re-
żyserii Andrzeja Olejko. Wieczór zakończył 
się wspólnym śpiewaniem powstańczych 

piosenek.

28.
77. rocznica wybuchu 
Powstania Warszaw-

skiego
2 sierpnia 2021 r. 

Na Cmentarzu Wojskowym społeczność 
Dębicy oddała hołd powstańcom, którzy 

poświęcili życie za Ojczyznę podczas jedne-
go z najkrwawszych powstańczych zrywów 

w naszej historii.

29. Piknik Seniorów 8 sierpnia

Impreza dla seniorów zorganizowana zosta-
ła przez Urząd Miejski w Dębicy oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas im-

prezy w Parku Miejskim im. Skarbek-Borow-
skiego seniorzy wzięli udział m.in. w warsz-
tatach zdrowego stylu życia oraz imprezie 

tanecznej. 
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30. Święto Wojska Polskie-
go w Dębicy 15 sierpnia 2021 r. 

Z okazji Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, na dębickim Rynku odbyły się 
uroczystości – podniesienie flagi państwo-
wej, odegranie hymnu, złożenie kwiatów 

przy Pomniku Niepodległości, a na zakoń-
czenie koncert Miejskiej Orkiestry Dętej.

31. 41. rocznica porozu-
mień sierpniowych 31 sierpnia 2021r. 

Pod krzyżem na Placu Solidarności w Dębi-
cy władze samorządowe i przedstawiciele 
związków zawodowych uczcili 41. rocznicę 
porozumień sierpniowych. Po modlitwie 

odprawionej przez Ks. Józefa Dobosza, dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów. 

32. 77. rocznica bitwy na 
Kałużówce 4 – 5 września 2021 r. 

Obchody 77. rocznicy walk w ramach akcji 
„Burza” rozpoczęły się w sobotę 4 wrze-

śnia Mszą św. w klasztorze OO. Karmelitów 
w Pilźnie. Następnie kwiaty złożono przy 
pomniku Bohaterów Niepodległości na 

pilźnieńskim rynku oraz przy pomniku III 
Zgrupowania AK „Płoza” w Gołęczynie. 

Druga odsłona uroczystości miała miejsce 
5 września w kościele pw. Wniebowzięcia 

NMP w Gumniskach, gdzie odbyła się Msza 
św. oraz występ Orkiestry Koncertowej 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Po koncercie zgromadzo-
ne delegacje udały się na polanę Kałużów-

ka, by złożyć pamiątkowe wiązanki.

33.

Prapremiera Jesus 
Christ SuperStar 

połączona z podsumo-
waniem działalności 

zawodowej Jana Borka

10 września 2021 r. 

Dwudziesta pierwsza premiera widowiska 
przygotowanego przez Dębickie Towarzy-
stwo Muzyczno-Śpiewacze odbyła się na 

deskach DK Mors. Występ był jednocześnie 
uroczystym podsumowaniem działalności 
zawodowej Jana Borka dyrektora Miejskie-

go Ośrodka Kultury w Dębicy.

34. Obchody Światowego 
Dnia Sybiraka 19 września 2021 r.

W niedzielę 19 września, w kościele pw. św. 
Jadwigi w Dębicy, odprawiona została Msza 
św. w intencji Sybiraków, po której delega-

cje złożyły kwiaty przy symbolicznym grobie 
Sybiraków na Cmentarzu Wojskowym 

w Dębicy.

35.
Rocznica powstania 
Polskiego Państwa 

Podziemnego
3 października 2021 r.

Z okazji 82. rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego, w kościele pw. św. 
Jadwigi odbyła się Msza św. w intencji Oj-
czyzny, po której zebrani, przy akompania-

mencie Miejskiej Orkiestry Dętej, odśpiewali 
hymn państwowy, a później złożyli kwiaty 

pod tablicą Polskiego Państwa Podziemne-
go.

36. XVI Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Pływaniu 7 października 2021 r.

W pływackich zawodach zorganizowanych 
na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Dębicy udział wzięło trzydzie-
stu pięciu lekarzy z dziewięciu izb lekar-
skich. Rywalizacji sportowej towarzyszyła 

konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy 
w medycynie sportowej”.

37. Lodowa zabawa dla 
zdrowia 8 października 2021 r.

Podczas zabawy na lodowisku zorganizo-
wanej przez Urząd Miejski w Dębicy, miesz-
kańcy mogli wziąć udział w akcji szczepień 

przeciw Covid-19.
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38. Dzień Edukacji Naro-
dowej 14 października 2021 r.

Podczas miejskich obchodów święta 
edukacji, które odbyły się w DKiK Śnież-

ka, burmistrz Dębicy wręczył wyróżnienia 
i nagrody dla nauczycieli miejskich szkół 

i przedszkoli oraz podziękował za codzienny 
trud pracy.

39.
Miejskie Obchody Dnia 
Patronki Miasta Świętej 

Jadwigi Śląskiej
16 października 2021 r. 

Z okazji święta Patronki Miasta, w kościele 
pw. św. Jadwigi odbyła się uroczysta Msza 

św., po której nastąpił przemarsz władz mia-
sta i mieszkańców pod figurę Św. Jadwigi 

oraz część artystyczna przygotowana przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Dę-
bicy. Na zakończenie spotkania delegacje 

złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Patron-
ki Miasta.

40. Koncert charytatywny 
,,Anioły są takie ciche…”

20 października 2021 
r.

W Domu Kultury Mors odbył się koncert 
charytatywny ,,Anioły są takie ciche…” zorga-
nizowany przez II Liceum Ogólnokształcące 

pod patronatem honorowym burmistrza. 
Środki zebrane podczas koncertu przeka-

zane zostały na leczenie Igi Jaros, chorej na 
artrogrypozę.

41. 40-lecie Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Dębicy

28 października 2021 
r. 

Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się 
od Mszy św. w kościele pw. Krzyża Świę-
tego i Matki Bożej Bolesnej. Druga część 
obchodów odbyła się w DK Mors, gdzie 

miały miejsce występy artystyczne uczniów, 
gratulacje i życzenia od gości. 

42. Dębickie Obchody 
Dnia Seniora

28 października 2021 
r.

W spotkaniu z Seniorami udział wzięli 
mieszkańcy miasta, uczestnicy zajęć orga-

nizowanych w Ośrodkach Wsparcia, a także 
przedstawiciele władz samorządowych. 

Goście złożyli Seniorom życzenia zdrowia, 
długich lat życia oraz pogody ducha. 

43.

XIV Memoriał Dębic-
kich Mistrzów: Kazimie-
rza Lipienia, Ryszarda 
Świerada i Andrzeja 

Skrzydlewskiego

30 października 2021 
r.

W XIV Memoriale Dębickich Mistrzów udział 
wzięło 50 zawodników. Przed rozpoczęciem 
rywalizacji sportowej, władze samorządowe 

oraz sportowi działacze złożyli kwiaty na 
grobach mistrzów. Memoriał objęty został 

patronatem honorowym burmistrza Dębicy.

44. Święto Niepodległości 11 listopada 2021 r. 

Obchody 103. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę rozpoczęły się modlitwą 
przed figurą Matki Bożej na Placu Gryfitów. 
Następnie uczestnicy wzięli udział w Mszy 

św. odprawionej w kościele pw. św. Jadwigi 
oraz w uroczystościach na dębickim Rynku. 

W ogrodach Sióstr Służebniczek Dębic-
kich zorganizowana została lekcja śpiewu 

patriotycznego pod hasłem: „Wyśpiewajmy 
RAZEM historię”. 12 listopada w DK Mors od-
było się wręczenie honorowych wyróżnień 
oraz koncert Alicji Majewskiej i Włodzimie-

rze Korcza. 

45. Wojewódzkiego Pu-
charu w Futsalu Kobiet 27 listopada 2021 r. 

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dębicy odbyły się finałowe rozgrywki 
Wojewódzkiego Pucharu w Futsalu Kobiet. 
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Sokoła 
Kolbuszowa pokonując Resovię Rzeszów, 
a trzecie miejsce zajęły zawodniczki DAP 

Dębica. 
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46.
40. rocznica wprowa-
dzenia stanu wojen-

nego
13 grudnia 2021 r. 

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-
nego, władze samorządowe, przedstawi-

ciele związków zawodowych oraz młodzież 
szkół ponadpodstawowych spotkali się pod 

krzyżem na Placu Solidarności w Dębicy, 
gdzie po modlitwie złożono kwiaty.

47.
Turniej Mini Hokeja 

o Puchar Burmistrza 
Dębicy

15 grudnia 2021 r. 

W Turnieju Mini Hokeja o Puchar Burmi-
strza Dębicy, który odbył się na lodowisku 

MOSiR, udział wzięły drużyny z Sanoka, 
Krynicy-Zdroju, Krakowa i Dębicy. Zespoły 
otrzymały medale i puchary, które wręczył 

burmistrz Dębicy.

48. Konkurs plastyczny 
z hasłem 16 grudnia 2021 r. 

Na konkurs organizowany przez Urząd 
Miejski w Dębicy oraz Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wpłynęło ponad trzydzieści prac. Celem 

przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy 
na temat uzależnień oraz promocja zdro-

wych zachowań.

49. Przedsylwestrowe Lo-
dodisco 30 grudnia 2021 r.

Przedsylwestrową zabawę na lodzie po-
prowadził DJ Sid. Na uczestników oprócz 
dobrej muzyki, czekało wiele konkursów, 

zabaw oraz niespodzianek.

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 kultural-

nych i sportowych została odwołana lub przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Z tego 

względu, w 2021 roku Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta objętych zostało 15 

wydarzeń.

16.3 Przynależność do krajowych i regionalnych organizacji samorządowych
Od wielu lat Gmina Miasta Dębica współpracuje z innymi jednostkami samo-

rządowymi w ramach porozumień, projektów partnerskich i wspólnych inicjatyw. Dę-

bica należy do następujących związków i stowarzyszeń:

Gmina Miasta Dębica wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekt 

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

na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, które-

go 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.

 ∙ 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 otrzymała 
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dofinansowanie na realizację projektu pn. „Realizacja inwestycji w  zakresie zielono-

-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki” w  ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i  adaptacja 

do ich skutków” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2014-2021.

Zakres rzeczowy projektu:

 ∙ powstanie parków kieszonkowych przy ul. Batorego, Ogrodowej, os. Matejki 

oraz w parku Jordanowskim,

 ∙ 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.

Tabela 2. Wysokość składki członkowskiej 

Nazwa organizacji Wysokość składki w 2021 roku

PSST 5900,05

ZDGW 91 008,00 

Źródło: Wydział Promocji 

16.4 Współpraca miasta z miastami partnerskimi oraz z miastami bez formal-
nych umów o partnerstwie

 Dębica współpracuje z następującymi miastami partnerskimi na arenie mię-

dzynarodowej: Puurs (Belgia), Muro (Hiszpania), Kapuvár (Węgry), Svishtov (Bułgaria), 

Carei (Rumunia), Obzor (Bułgaria), Carei (Rumunia), Dunaújváros (Węgry), Vel’ký Me-

der (Słowacja), Drohobycz (Ukraina), Winniki (Ukraina), Gurjaani (Gruzja), Tapiogyorgye 

(Węgry), Siret (Rumunia). Współpraca ta ma na celu wymianę doświadczeń między 

przedstawicielami samorządów oraz instytucji miejskich.

Ze względu na pandemię koronawirusa, współpraca z miastami partnerskimi 

w  2021 roku przebiegała wyłącznie w  formie zdalnej i  wszelkie plany wizyt zostały 

przesunięte na przyszłość, gdy zagrożenie pandemiczne zmniejszy się. 

Współpraca z Puurs-Saint-Amands w Belgii 
W styczniu 2021 r. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami Puurs-Saint-

Amands w związku z zawieszeniem przez samorząd partnerskiego miasta współpracy 

z Dębicą z uwagi na przyjęcie przez Radę Miejską w Dębicy Samorządowej Karty Praw 

Rodzin. Po wymianie informacji samorząd Puurs-Saint-Amands zadeklarował chęć 

dalszej współpracy z Dębicą. Władze Miasta Dębicy otrzymały również zaproszenie na 

spotkanie w Puurs, aby osobiście porozmawiać i określić kierunki dalszej współpra-

cy między miastami. Jednak ze względu na pogorszenie się sytuacji pandemicznej, 
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wizyta została przełożona na rok 2022. 

16.5 Współpraca miasta z  organizacjami pozarządowymi (NGO) i  rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego

Roczny Program Współpracy Gminy Miasta Dębica z  organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 r. przyjęty został do realizacji na mocy uchwały 

Nr XXXI/243/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 listopada 2020 r. Głównym celem 

programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Miasta Dębica a organizacjami 

pozarządowymi, co w efekcie prowadzić ma do skuteczniejszego i pełniejszego defi-

niowania potrzeb społecznych oraz ich zaspokajania przez wspólną realizację zadań 

publicznych. 

Zgodnie z przyjętym programem przeprowadzone zostały konkursy ofert na re-

alizację zadań z zakresu:

 ∙ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 ∙ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 ∙ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 ∙ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 ∙ działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Współpraca z  organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy jak 

również pozafinansowy. Podobnie jak w roku 2020, sytuacja epidemiczna panująca 

w kraju spowodowała, że część zadań nie mogło zostać zrealizowanych. W związku 

z  powyższym zanotowano też nieznaczny spadek liczby organizacji pozarządowych 

współpracujących z Gminą Miasta Dębica, jak również mniejszą liczbę złożonych przez 

te organizacje ofert na realizację przez NGO różnego rodzaju działań, w stosunku do 

okresu sprzed wybuchu pandemii.

Na terenie Miasta Dębicy funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych. 

Są to organizacje zarówno rejestrowane w  Krajowym Rejestrze Sądowym, jak 

i w ewidencjach Starosty Powiatu Dębickiego.

Tabela 3. Współpraca finansowa gminy miasta Dębica z NGO w 2021 roku

Liczba NGO współpracujących z Gminą Miasta Dębica 31

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 72

Liczba zawartych umów 68

Środki (dotacje) przeznaczone na zlecanie zadań publicznych 
w (PLN) 2 023 907,80

Środki (dotacje) rozliczone po zrealizowaniu zadań publicznych na 
podstawie umów dotacyjnych w (PLN) 2 004 536,58

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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PROMOCJA MIASTA I WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI XVI

Tabela 4. Współpraca pozafinansowa gminy miasta Dębica z NGO w 2021 roku

Liczba projektów prawa miejscowego poddana konsultacjom 1

Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach 15

Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych 1

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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Aneks nr 1
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Dębicy za 2021 r. 

Lp. Nr uchwały Data pod-
jęcia Tytuł Wydział

Stan realizacji (wyko-
nana/niewykonana/ 
bieżące wykonanie)

1. XXXVI/276/2021 27 stycznia 
2021 r.

Zaciągnięcia zobo-
wiązania finanso-

wego dotyczącego 
odbioru i zagospo-
darowania odpa-

dów komunalnych 
z terenu miasta 

Dębica

BF  wykonana

2. XXXVI/277/2021 27 stycznia 
2021 r.

Zmiany „Wielolet-
niego Planu Roz-

woju i Modernizacji 
Urządzeń Wodocią-
gowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych 
będących w posia-

daniu Spółki”

Wodociągi 
Dębickie  bieżące wykonanie

3. XXXVIII/278/2021 24 luty 
2021 r.

Wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami ko-
munalnymi oraz 

stawki opłaty na te-
renie Gminy Miasta 

Dębica 

OŚ  wykonana

4. XXXVIII/279/2021 24 luty 
2021 r.

Zmiany uchwały 
Nr XXXII/254/2020 

Rady Miejskiej 
w Dębicy z dnia 

14 grudnia 2020 r. 
w sprawie określe-
nia rodzajów do-
datkowych usług 

świadczonych 
przez Gminę Mia-
sta Dębica w za-
kresie odbierania 

odpadów komunal-
nych od właścicieli 
nieruchomości za-
mieszkałych i zago-
spodarowania tych 
odpadów, sposobu 

ich świadczenia 
oraz wysokości cen 

za te usługi

OŚ  wykonana
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5. XXXVIII/280/2021 24 luty 
2021 r.

Zmiany uchwały 
Nr XXXII/255/2020 

Rady Miejskiej 
w Dębicy z dnia 

14 grudnia 2020 r. 
w sprawie szcze-

gółowego sposobu 
i zakresu świadcze-

nia usług w za-
kresie odbierania 
odpadów komu-

nalnych od właści-
cieli nieruchomości 
i zagospodarowa-
nia tych odpadów, 
w zamian za uisz-

czoną przez właści-
cieli nieruchomości 
opłatę za gospoda-
rowanie odpadami 

komunalnymi

OŚ  wykonana 

6. XXXVII/281/2021 24 luty 
2021 r.

Wprowadzenia 
zwolnienia z podat-
ku od nieruchomo-

ści

PIO  wykonana

7. XXXVII/282/2021 24 luty 
2021 r.

Przedłużenia termi-
nów płatności rat 
podatku od nieru-

chomości

PIO  wykonana

8. XXXVII/283/2021 24 luty 
2021 r.

Zwolnienia z opłaty 
za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż 

napojów alkoho-
lowych, należnej 

w 2021 r.

SO  wykonana

9. XXXIX/284/2021 3 marca 
2021 r.

Odwołania Prze-
wodniczącego 
Rady Miejskiej 

w Dębicy

BRM wykonana

10. XXXIX/285/2021 3 marca 
2021 r.

Wyboru i powie-
rzenia funkcji 

Przewodniczące-
go Rady Miejskiej 

w Dębicy

BRM wykonana

11. XXXIX/286/2021 3 marca 
2021 r.

Odwołania Wice-
przewodniczące-
go Rady Miejskiej 

w Dębicy

BRM wykonana

12. XXXIX/287/2021 3 marca 
2021 r.

Odwołania Wice-
przewodniczące-
go Rady Miejskiej 

w Dębicy

BRM wykonana
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13. XXXIX/288/2021 3 marca 
2021 r.

Odwołania Wice-
przewodniczące-
go Rady Miejskiej 

w Dębicy

BRM wykonana

14. XXXIX/289/2021 3 marca 
2021 r.

Wyboru i powierze-
nia funkcji Wice-

przewodniczącego 
Rady Miejskiej 

w Dębicy

BRM wykonana

15. XXXIX/290/2021 3 marca 
2021 r.

Wyboru i powierze-
nia funkcji Wice-

przewodniczącego 
Rady Miejskiej 

w Dębicy

BRM wykonana

16. XXXIX/291/2021 3 marca 
2021 r.

Wyboru i powierze-
nia funkcji Wice-

przewodniczącego 
Rady Miejskiej 

w Dębicy

BRM wykonana

17. XXXIX/292/2021 3 marca 
2021 r.

Ustalenia składów 
osobowych komisji 
stałych Rady Miej-

skiej w Dębicy

BRM wykonana

18. XXXIX/293/2021 3 marca 
2021 r.

Powołania Komisji 
Rewizyjnej oraz 

ustalenia jej składu 
osobowego

BRM wykonana

19. XXXIX/294/2021 3 marca 
2021 r.

Powołania Komi-
sji Skarg, Wnio-

sków i Petycji oraz 
ustalenia jej składu 

osobowego

BRM wykonana

20. XLI/295/2021 19 marca 
2021 r.

Budżetu Gminy 
Miasta Dębica na 

2021 r.
BF  wykonana

21. XLI/296/2021 19 marca 
2021 r.

Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej 

Gminy Miasta 
Dębica

BF  wykonana
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22. XLI/297/2021 19 marca 
2021 r.

Zasad przepro-
wadzania naboru 

wniosków o zawar-
cie umowy najmu, 

w tym kryteriów 
pierwszeństwa, 

zasad przeprowa-
dzania oceny punk-
towej oraz obowią-
zującej kaucji dla 

lokali mieszkalnych 
w budynkach przy 

ul. Ratuszowej 
w ramach progra-

mu „Mieszkanie 
Plus”

GK  wykonana

23. XLI/298/2021 19 marca 
2021 r.

Przebiegu oraz 
ustanowienia 

służebności prze-
jazdu i przechodu 
na nieruchomości 

położonej przy 
ulicy Wielopolskiej 

w Dębicy stanowią-
cej własność Gmi-
ny Miasta Dębica

GK  wykonana

24. XLI/299/2021 19 marca 
2021 r.

Ustanowienia słu-
żebności przesyłu 
na nieruchomości 

położonej przy ulicy 
Ratuszowej w Dę-
bicy stanowiącej 
własność Gminy 

Miasta Dębica

GK  wykonana

25. XLI/300/2021 19 marca 
2021 r.

Sprzedaży nieru-
chomości poło-
żonej przy ulicy 

Szkolnej w Dębicy 
stanowiącej wła-

sność Gminy Mia-
sta Dębica

GK  wykonana

26. XLI/301/2021 19 marca 
2021 r.

Przyjęcia „Progra-
mu opieki nad 

zwierzętami bez-
domnymi oraz 

zapobiegania bez-
domności zwierząt 
na terenie Gminy 

Miasta Dębica 
w 2021 r.”

IM  wykonana

27. XLI/302/2021 19 marca 
2021 r.

Przeprowadzenia 
zabiegów pielęgna-
cyjnych i konserwa-

cyjnych pomnika 
przyrody

IM  wykonana
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28. XLI/303/2021 19 marca 
2021 r.

Przeprowadzenia 
zabiegów pielęgna-
cyjnych i konserwa-

cyjnych pomnika 
przyrody

IM  wykonana

29. XLI/304/2021 19 marca 
2021 r.

Przeprowadzenia 
zabiegów pielęgna-
cyjnych i konserwa-

cyjnych pomnika 
przyrody

IM  wykonana

30. XLI/305/2021 19 marca 
2021 r.

Zmiany uchwały 
Nr XIII/187/04 Rady 
Miejskiej w Dębicy 
z dnia 28 stycznia 
2004 r. W sprawie 

nadania nazwy 
Parkowi Miejskie-

mu i alei

GK  wykonana

31. XLI/306/2021 19 marca 
2021 r.

Ustalenia lokalizacji 
inwestycji mieszka-

niowej
GP  wykonana

32. XLI/307/2021 19 marca 
2021 r.

Przyjęcia Gmin-
nego Programu 
Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Mia-
sta Dębicy na lata 

2021 – 2024

MOPS  bieżące wykonanie

33. XLI/308/2021 19 marca 
2021 r.

Wyrażenia zgody 
na udzielenie boni-

fikat
GK   wykonana

34. XLI/309/2021 19 marca 
2021 r.

Wyrażenia zgody 
na nieodpłatne na-
bycie nieruchomo-
ści na rzecz Gminy 

Miasta Dębica

GK  niewykonana

35. XLI/310/2021 19 marca 
2021 r.

Zatwierdzenia 
Planu Pracy Komi-
sji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Dębicy 

na 2021 r.

BRM wykonana

36. XLI/311/2021 19 marca 
2021 r.

Wyrażenia zgody 
na zawarcie umo-
wy pomiędzy Gmi-
ną Miasta Dębica, 
a Powiatem Dę-

bickim w sprawie 
przyjęcia do realiza-

cji zadania

IZP  wykonana

37. XL/312/2021 22 marca 
2021 r.

Rozpatrzenia pe-
tycji BRM wykonana



RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA 159

38. XL/313/2021 22 marca 
2021 r.

Uznania skargi na 
Burmistrza Miasta 

za bezzasadną
BRM wykonana

39. XLII/314/2021 8 kwietnia 
2021 r.

Przystąpienia do 
realizacji projektu 
pt. „Sercem w Se-

niora” w odpo-
wiedzi na konkurs 

nr RPPK.08.03.
00-IP.01-18-050/20 
w ramach Regio-
nalnego Progra-

mu Operacyjnego 
Województwa 

Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa VIII 
Integracja spo-

łeczna Działanie 
8.3 Zwiększenie 

dostępu do usług 
społecznych i zdro-

wotnych

MOPS  bieżące wykonanie

40. XLIV/315/2021 3 maja 
2021 r.

Wyrażenia stano-
wiska z okazji 230. 
rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 

Maja

BRM wykonana

41. XLIII/316/2021 7 maja 
2021 r.

Sprzedaży nieru-
chomości położo-
nej przy ulicy Pana 

Tadeusza w Dę-
bicy stanowiącej 
własność Gminy 
Miasta Dębica na 

rzecz użytkownika 
wieczystego

GK wykonana

42. XLIII/317/2021 7 maja 
2021 r.

Sprzedaży nieru-
chomości Nr 158/88 

Obr. 3 położonej 
przy ulicy Cmentar-

nej w Dębicy sta-
nowiącej własność 

Gminy Miasta 
Dębica

GK  wykonana

43. XLIII/318/2021 7 maja 
2021 r.

Sprzedaży nieru-
chomości poło-

żonych przy ulicy 
Polnej w Dębicy 
stanowiącej wła-

sność Gminy Mia-
sta Dębica

GK  wykonana
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44. XLIII/319/2021 7 maja 
2021 r.

Ustanowienia słu-
żebności przesyłu 
na nieruchomości 

położonej przy 
ulicy Rynek w Dę-
bicy stanowiącej 
własność Gminy 

Miasta Dębica

GK  wykonana

45. XLIII/320/2021  7 maja 
2021 r.

Wyrażenia zgody 
na nieodpłatne na-
bycie nieruchomo-
ści na rzecz Gminy 
Miasta Dębica wraz 
z prawem własno-
ści położonych na 

niej budynków 
i budowli.

GK  wykonana

46. XLIII/321/2021 7 maja 
2021 r.

Nadania nazwy 
parkowi na terenie 

Miasta Dębica.
GK  wykonana

47. XLIII/322/2021  7 maja 
2021 r.

Zmiany przebiegu 
niektórych dróg 

gminnych na tere-
nie Gminy Miasta 

Dębica

IMI   wykonana

48. XLIII/323/2021 7 maja 
2021 r.

Zmiany Regula-
minu udzielania 

osobom fizycznym 
dotacji celowych 
z budżetu Gminy 
Miasta Dębica na 
dofinansowanie 

kosztów inwestycji 
służących ochronie 

powietrza

OŚ  wykonana

49. XLIII/324/2021 7 maja 
2021 r.

Przyjęcia Planu 
Pracy Rady Miej-
skiej w Dębicy na 

2021 r.

BRM wykonana

50. XLIII/325/2021 7 maja 
2021 r.

Uchwaleni Gmin-
nego Programu 
Wspierania Ro-
dziny w Mieście 

Dębica na lata 2021 
– 2023

MOPS  bieżące wykonanie

51. XLIII/326/2021 7 maja 
2021 r.

Uchwalenia Statu-
tu Gminy Miasta 

Dębica
BRM wykonana

52. XLIII/327/2021 7 maja 
2021 r.

Zmiany budżetu 
Miasta Dębica na 

2021 r.
BF  wykonana
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53. XLIII/328/2021 7 maja 
2021 r.

Zmiany uchwały 
w sprawie Wielo-
letniej Prognozy 

Finansowej Gminy 
Miasta Dębica

BF  wykonana

54. XLV/329/2021 9 czerwca 
2021 r.

Udzielenia Bur-
mistrzowi Miasta 
wotum zaufania

BRM wykonana

55. XLV/330/2021 9 czerwca 
2021 r.

Zatwierdzenia 
sprawozdania 

finansowego za 
2020 rok oraz spra-
wozdania z wyko-
nania budżetu za 

2020 rok

BRM wykonana

56. XLV/331/2021 9 czerwca 
2021 r.

Udzielenia Burmi-
strzowi Miasta ab-
solutorium z tytułu 
wykonania budże-

tu za 2020 rok

BRM wykonana

57. XLV/332/2021 9 czerwca 
2021 r.

Wyrażenia zgody 
na udzielenie boni-

fikat
GK   wykonana

58. XLV/333/2021 9 czerwca 
2021 r.

Rozpatrzenia pe-
tycji BRM wykonana

59. XLV/334/2021 9 czerwca 
2021 r.

Rozpatrzenia pe-
tycji BRM wykonana

60. XLV/335/2021 9 czerwca 
2021 r.

Rozpatrzenia pe-
tycji BRM wykonana

61. XLV/336/2021 9 czerwca 
2021 r.

Rozpatrzenia pe-
tycji BRM wykonana

62. XLV/337/2021 9 czerwca 
2021 r.

Określenia wzorów: 
wniosku o przyzna-
nie dodatku miesz-

kaniowego oraz 
deklaracji o docho-

dach gospodar-
stwa domowego

MOPS  bieżące wykonanie
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63. XLV/338/2021 9 czerwca 
2021 r.

Przyjęcia zadania 
i wyrażenia zgo-
dy na zawarcie 
Porozumienia 

w celu realizacji 
zadania publiczne-

go o charakterze 
ponadgminnym 

w zakresie wspie-
rania osób niepeł-
nosprawnych oraz 
wynikającego z ro-
zeznanych potrzeb 
gminy pn. „Wypo-
życzalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego 

i urządzeń pomoc-
niczych w Dębicy.”

MOPS  wykonane

64. XLV/339/2021 9 czerwca 
2021 r.

Ustanowienia roku 
2021 Rokiem bł. 
Edmunda Boja-

nowskiego

PR wykonana

65. XLVI/340/2021 29 czerw-
ca 2021 r.

Przystąpienia 
do opracowania 

Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego 

„Dorzecze Wisłoki” 
na lata 2022-2030

RM  bieżące wykonanie

66. XLVI/341/2021 29 czerw-
ca 2021 r.

Zmieniająca 
uchwałę w spra-
wie Wieloletniej 

Prognozy Finanso-
wej Gminy Miasta 

Dębica

BF  wykonana

67. XLVII/342/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Uchwalenia Regu-
laminu dostarcza-
nia wody i odpro-
wadzania ścieków 
na terenie Gminy 

Miasta Dębica

Wodociągi 
Dębickie  bieżące wykonanie

68. XLVII/343/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Zmiany budżetu 
Miasta Dębica na 

2021 r.
BF  wykonana

69. XLVII/344/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Zmieniająca 
uchwałę w spra-
wie Wieloletniej 

Prognozy Finanso-
wej Gminy Miasta 

Dębica

BF  wykonana

70. XLVII/345/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Udzielenia pomocy 
finansowej dla Po-
wiatu Dębickiego

BF  wykonana
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71. XLVII/346/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Zaciągnięcia 
zobowiązania na 
realizację zadania 
pn. „Realizacja in-

westycji w zakresie 
zielono-niebieskiej 
infrastruktury na 

terenie gmin nale-
żących do Związku 

Gmin Dorzecza 
Wisłoki”

BF  wykonana

72. XLVII/347/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Określenia średniej 
ceny jednostki pa-
liwa w Gminie Mia-
sta Dębica na rok 
szkolny 2021/2022

MZO  bieżące wykonanie 

73. XLVII/348/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Zmieniają-
ca uchwałę Nr 

XXIX/316/2017 Rady 
Miejskiej w Dębicy 

z dnia 13 lutego 
2017 r. w sprawie 

przystąpienia 
do sporządzenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
„Budzisz”

GP  bieżące wykonanie

74. XLVII/349/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Przystąpienia 
do sporządzenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego nr 

1/2021 w rejonie ulic 
Rzeszowskiej i Raj-

skiej w Dębicy

GP  bieżące wykonanie

75. XLVII/350/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Wyrażenia zgody 
na udzielenie boni-

fikat
GK  wykonana

76. XLVII/351/2021 15 wrze-
śnia 2021 r.

Zmiany uchwały 
Nr XLI/298/2021 
z dnia 19 marca 

2021 r. w sprawie 
zmiany przebiegu 
oraz ustanowienia 
służebności prze-
jazdu i przechodu 
na nieruchomości 

położonej przy 
ulicy Wielopolskiej 

w Dębicy stanowią-
cej własność Gmi-
ny Miasta Dębica

GK  wykonana



164 RAPORT O STANIE GMINY MIASTA DĘBICA

77. XLVIII/352/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Zmiany uchwały 
Nr XXXIV/364/2017 

Rady Miejskiej 
w Dębicy z dnia 29 
maja 2017 r. w spra-
wie wyrażenia zgo-
dy na ustanowienie 
odrębnej własności 

i sprzedaży lokali 
mieszkalnych

GK  bieżące wykonanie

78. XLVIII/353/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Zmiany uchwały 
Nr XXVIII/214/2020 
z dnia 26 sierpnia 
2020 r. w sprawie 
sprzedaży nieru-
chomości poło-
żonej przy ulicy 

Robotniczej w Dę-
bicy stanowiącej 
własność Gminy 

Miasta Dębica

GK  wykonana

79. XLVIII/354/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Sprzedaży nieru-
chomości położo-
nej przy ulicy 23 

Sierpnia w Dębicy 
stanowiącej wła-

sność Gminy Mia-
sta Dębica

GK  niewykonana

80. XLVIII/355/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Sprzedaży nieru-
chomości poło-
żonej przy ulicy 

Strażackiej w Dę-
bicy stanowiącej 
własność Gminy 

Miasta Dębica

GK  uchylona przez Woje-
wodę

81. XLVIII/356/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Wyrażenia zgody 
na odpłatne naby-
cie nieruchomości 

na rzecz Gminy 
Miasta Dębica

GK  wykonana

82. XLVIII/357/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Wyrażenia zgody 
na odpłatne naby-
cie nieruchomości 

na rzecz Gminy 
Miasta Dębica

GK  niewykonana
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83. XLVIII/358/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Określenia szcze-
gółowych zasad, 
sposobu i trybu 
udzielania pod-

miotom prowadzą-
cym działalność 
gospodarczą ulg 
w spłacie należ-

ności pieniężnych 
z tytułu oddania 
nieruchomości 

w najem, dzierżawę 
lub użytkowanie 

przypadających za 
okres stanu zagro-
żenia epidemicz-
nego albo stanu 

epidemii COVID 19

GK  bieżące wykonanie

84. XLVIII/359/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Określenia szcze-
gółowych zasad, 
sposobu i trybu 
udzielania ulg 

w spłacie należ-
ności pieniężnych 
mających charak-

ter cywilnoprawny, 
przypadających 
Gminie Miasta 
Dębica i jej jed-
nostkom podle-

głym oraz warunki 
dopuszczalności 

pomocy publicznej 
w przypadkach, 
w których ulga 

stanowić będzie 
pomoc publiczną

BF  bieżące wykonanie

85. XLVIII/360/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Zmiany uchwały Nr 
XVI/165/2016 Rady 
Miejskiej w Dębi-
cy z dnia 1 marca 
2016 r. w sprawie 
uchwalenia cen-
nika usług prze-
wozowych Miej-
skie Komunikacji 
Samochodowej 

Sp. z o.o. w Dębicy 
zmienionej uchwa-
łą Nr XXIX/302/2017 

z dnia 13 lutego 
2017 r., uchwałą Nr 

XLV/496/2018 z dnia 
19 lutego 2018 r. 
oraz uchwałą Nr 

VII/40/2019 z dnia 4 
marca 2019 r.

BTZ  wykonana
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86. XLVIII/361/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Przystąpienia 
do sporządzenia 

„Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
Gminy Miasta Dę-
bica na lata 2021-

2030”

OŚ  bieżące wykonanie

87. XLVIII/362/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Zmieniają-
ca uchwałę Nr 

XXIX/315/2017 Rady 
Miejskiej w Dębicy 

z dnia 13 lutego 
2017 r. w sprawie 

przystąpienia 
do sporządzenia 
zmiany Studium 

uwarunkowań i kie-
runków zagospo-
darowania prze-

strzennego – 2010 
- „Budzisz”

GP  bieżące wykonanie

88. XLVIII/363/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Przystąpienia 
do sporządzenia 
zmiany Studium 

uwarunkowań i kie-
runków zagospo-
darowania prze-

strzennego Dębica 
- 2010 w rejonie ulic 
Rzeszowskiej i Raj-

skiej w Dębicy

GP  bieżące wykonanie

89. XLVIII/364/2021
12 paź-

dziernika 
2021 r.

Sprzedaży nieru-
chomości poło-
żonej przy ulicy 

Słonecznej w Dę-
bicy stanowiącej 
własność Gminy 

Miasta Dębica

GK  wykonana

90. XLIX/365/2021
29 paź-

dziernika 
2021 r.

Przyznania odzna-
czenia „Zasłużony 
dla Miasta Dębica”

BRM wykonana

91. L/366/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Przyjęcia Gminnego 
Programu Profilak-

tyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoho-

lowych dla Miasta 
Dębicy na 2022 rok

SO  bieżące wykonanie
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92. L/367/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Uchwalenia Roczne-
go programu współ-
pracy Gminy Miasta 

Dębica z organizacja-
mi pozarządowymi 
oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o dzia-

łalności pożytku 
publicznego i o wo-
lontariacie na 2022 r.

SO  bieżące wykonanie

93. L/368/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska 

dla Miasta Dębica 
na lata 2021-2024 

z perspektywą na lata 
2025-2028

OŚ  wykonana

94. L/369/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikat GK  wykonana

95. L/370/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Gminą 
Miasta Dębica a Po-
wiatem Dębickim 

w sprawie utworzenia 
i prowadzenia przed-

szkola specjalnego

MZO  wykonana

96. L/371/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Przyjęcia Programu 
Pomocy pod nazwą 

„Złota Rączka dla 
Seniora”

CIS  bieżące wykonanie 

97. L/372/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Uchwalenia zmiany 
Studium uwarun-
kowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Dębica - 2010 w re-
jonie ulic Tadeusza 

Kościuszki, Rzecznej 
i Kosynierów Racła-
wickich w Dębicy

GP  wykonana
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98. L/373/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Uchwalenia miej-
scowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego nr 

1/2018 w rejonie ulic 
Tadeusza Kościuszki, 
Rzecznej i Kosynie-
rów Racławickich 

w Dębicy

GP  wykonana

99. L/374/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Uznania skargi na 
Burmistrza Miasta za 

bezzasadną
BRM wykonana

100. L/375/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Określenia warunków 
i trybu finansowania 
działań sprzyjających 

rozwojowi sportu 
w Gminie Miasta 

Dębica

SO  uchylona 

101. L/376/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Zmieniająca uchwałę 
Nr XXIX/315/2017 Rady 

Miejskiej w Dębicy 
z dnia 13 lutego 2017 
r. w sprawie przystą-
pienia do sporządze-
nia zmiany Studium 
uwarunkowań i kie-

runków zagospodaro-
wania przestrzenne-
go – 2010 - „Budzisz”

GP  bieżące wykonanie

102. L/377/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Zmiany uchwały Nr 
XLVIII/363/2021 Rady 
Miejskiej w Dębicy 

z dnia 12 październi-
ka 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do 
sporządzenia zmiany 

Studium uwarun-
kowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Dębica - 2010 w rejo-
nie ulic Rzeszowskiej 

i Rajskiej w Dębicy

GP  bieżące wykonanie

103. L/378/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Zmiany budżetu Mia-
sta Dębica na 2021 r. BF  wykonana
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104. L/379/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Zmieniająca uchwałę 
w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finan-
sowej Gminy Miasta 

Dębica

BF  wykonana

105. L/380/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Ustalenia wynagro-
dzenia Burmistrza 

Miasta Dębicy
OK  wykonana

106. L/381/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Zmiany uchwały nr 
LVIII/695/10 Rady 

Miejskiej w Dębicy 
z dnia 10 września 
2010 r. w sprawie 

ustalenia zasad wy-
płaty diet Radnych 
Rady Miejskiej oraz 
Przewodniczącym 

Zarządu Osiedli 
w Dębicy zmienionej 
uchwałą nr IX/74/11 

Rady Miejskiej w Dę-
bicy z dnia 8 kwietnia 

2011 r.

BRM wykonana

107. L/382/2021 25 listopa-
da 2021 r.

Utworzenia parku 
miejskiego na terenie 
miasta Dębica i nada-

nia mu nazwy

GK  wykonana

108. LI/383/2021 2 grudnia 
2021 r.

Określenia wysokości 
stawek podatku od 

nieruchomości
PIO  bieżące wykonanie

109. LI/384/2021 2 grudnia 
2021 r.

Zmiany budżetu Mia-
sta Dębica na 2021 r. BF  wykonana

110. LI/385/2021 2 grudnia 
2021 r.

Wyrażenia zgody 
na zawarcie porozu-
mienia dotyczącego 
przyjęcia przez Gmi-
nę Miasto Rzeszów 

realizacji zadań 
w zakresie przyjmo-
wania osób w stanie 

nietrzeźwym 

SO  bieżące wykonanie
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111. LII/386/2021 13 grudnia 
2021 r.

Zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości 
budynków mieszkal-
nych lub ich części, 

w których wykonano 
zielony dach lub 

zainstalowano ogród 
wertykalny lub po-
siadających zieloną 

fasadę

PIO  bieżące wykonanie

112. LII/387/2021 13 grudnia 
2021 r.

Zmieniająca uchwałę 
w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finan-
sowej Gminy Miasta 

Dębica

BF  wykonana

113. LIII/388/2021 29 grudnia 
2021 r.

Zmiany budżetu Mia-
sta Dębica na 2021 r. BF  wykonana

114. LIII/389/2021 29 grudnia 
2021 r.

Budżetu Miasta Dębi-
ca na 2022 r. BF  bieżące wykonanie

115. LIII/390/2021 29 grudnia 
2021 r.

Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy 

Miasta Dębica
BF bieżące wykonanie

116. LIII/391/2021 29 grudnia 
2021 r.

Zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego BF  bieżące wykonanie

117. LIII/392/2021 29 grudnia 
2021 r.

Zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia 
planu sieci publicz-
nych szkół podsta-

wowych, dla których 
Gmina Miasta Dębica 
jest organem prowa-

dzącym

MZO  wykonana 

118. LIII/393/2021 29 grudnia 
2021 r.

Sprzedaży nieru-
chomości położonej 
przy ulicy Strażackiej 
w Dębicy stanowią-
cej własność Gminy 

Miasta Dębica

GK  wykonana

119. LIII/394/2021 29 grudnia 
2021 r.

Wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikat GK  niewykonana
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120. LIII/395/2021 29 grudnia 
2021 r.

Wyznaczenia miejsca 
do prowadzenia han-
dlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich 
domowników oraz 
uchwalenia regula-
minu określające-
go zasady handlu 
w piątki i soboty 

przez rolników i ich 
domowników

BWP  bieżące wykonanie

121. LIII/396/2021 29 grudnia 
2021 r.

Ustanowienia roku 
2022 Rokiem Włady-
sława Strumskiego

PR  bieżące wykonanie
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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 i zadań „Strategii rozwoju Miasta Dębicy na lata 2017-2022

Cel strategiczny Stopień realizacji

Obszar I – rozwój gospodarczy miasta

Wysoki potencjał środowisk innowa-
cyjnych generujących szybki rozwój 
branż kreatywnych i technologicz-

nych

W ramach wspierania powstawania i rozwoju parków i stref 
biznesu Gmina Miasta Dębica otrzymała dofinansowanie na 
budowę, remont i przebudowę dróg wraz z niezbędną infra-

strukturą na obszarze Dębickiego Parku Przemysłowego przy 
ulicy Metalowców w Dębicy.

Zadanie pn. Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych jest 
realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych.

Obszar II – podniesienie jakości życia mieszkańców

Poprawa stanu technicznego dróg 
miejskich, poprawa bezpieczeństwa 

przejść dla pieszych, zwiększenie 
ilości miejsc parkingowych

Inwestycje w zakresie poprawy stanu technicznego dróg oraz 
zwiększenia ilości miejsc parkingowych poprzez realizację 

następujących projektów: 
1. Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) 

i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy, dofinansowanego ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA – dofinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, 

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddzia-
ływania pięciu przejść dla pieszych Słoneczna, Energetyczna, 

Kwiatkowskiego, Nosala, Sobieskiego w Dębicy – dofinansowa-
nego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

Modernizacja domów kultury i infra-
struktury sportowej

1. Rozliczenie projektu pn. Rewitalizacja fizyczna, gospodar-
cza i społeczna DROF, dotyczącego infrastruktury w zakresie: 
zagospodarowania terenu Parku im. W. Skarbek-Borowskiego 
w Dębicy, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020,

2. Realizacja projektu pn. Przebudowa, rozbudowa i remont 
stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego w Dębicy 

w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2020,

3. Realizacja projektu pn. Modernizacja stadionu miejskiego 
w Dębicy, dofinansowanego ze środków Rządowego Fundu-

szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
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Wspieranie Odnawialnych Źródeł 
Energii i pomoc w tym zakresie dla 

mieszkańców miasta

1. Realizacja projektu partnerskiego pn. Poprawa jakości po-
wietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych 
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisło-
ki – Projekt 3.3.1, dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

2. Realizacja projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej 
na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Dębicy przy ulicy 

Szkolnej 4, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-

szowie.

Wysoka jakość i różnorodność miej-
skiego środowiska przyrodniczego

1. Realizacja projektu pn. Upowszechnianie wiedzy na temat 
segregacji odpadów i ochrony środowiska poprzez działania 

edukacyjno-promocyjne z udziałem szkół podstawowych 
z terenu Gminy Miasta Dębica, dofinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie,
2. Realizacja projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej 

i funkcji ekosystemów poprzez wykonanie kompleksowych 
prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych pomników przyrody 

w Gminie Miasta Dębica, dofinansowanego ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wysoka jakość opieki, edukacji i wy-
chowania

Realizacja projektu pn. Laboratoria Przyszłości, dofinansowa-
nego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy 

z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Aneks nr 3 Fotorelacja przedstawiająca wybrane przedsięwzięcia 
i wydarzenia 2021 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”
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