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Wstęp 

 

Raport o stanie Gminy i Miasta Cieszanów obejmuje podsumowanie działalności 
organu wykonawczego Burmistrza, w roku poprzednim. Sporządzany raport dotyczy 
2021 roku - w szczególności wskazuje realizację polityk, programów i strategii, uchwał 
rady oraz budżetu gminy.  

 

Informacje ogólne 

Ogólna charakterystyka gminy/miasta (w tym demografia) 

 

Gmina Cieszanów jest zlokalizowana w północnej części powiatu lubaczowskiego  
w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego, w dolinach rzek: 
Brusienka i Wirowa oraz potoków Łówczanka i Buszcza. Położona jest w północnej 
części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, jednego z mezoregionów Kotliny Sandomierskiej, 
w obrębie Garbu Tarnogrodzkiego, na północ od rzeki Lubaczówki. Od wschodu gmina 
Cieszanów graniczy z gminą Horyniec-Zdrój, od południa z gminą Lubaczów, od zachodu 
z gminami Oleszyce, Stary Dzików i Obsza (woj. lubelskie), od północy z gminą Narol. 
Położenie komunikacyjne gminy Cieszanów z punktu widzenia połączeń regionalnych 
jest stosunkowo korzystne. Wpływ na to ma podstawowy układ komunikacyjny, który 
tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i drogi wewnętrzne, w tym drogi do 
gruntów rolnych. 

Miasto Cieszanów zajmuje centralne położenie geograficzne w obszarze gminy, 
co bardzo korzystnie sytuuje jego rolę jako ośrodka centralnego obsługi pozostałych 
ogniw sieci osadniczej. 

Gmina Cieszanów jest największą pod względem powierzchni gminą powiatu 
lubaczowskiego. Jej powierzchnia wynosi 219,35 km2, co stanowi 16,77 % powierzchni 
powiatu lubaczowskiego oraz 1,19 % powierzchni województwa podkarpackiego. Na 
terenie gminy na 1 km2 przypada 32 osoby.  

Gmina ma charakter miejsko-wiejski, w jej skład, oprócz miasta Cieszanów 
wchodzi 3 osiedla: Osiedle Nowe Sioło, Osiedle Nowy Lubliniec, Osiedle Stary Lubliniec 
i 11 sołectw: Chotylub, Dąbrówka, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, 
Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków. Na rysunku 1 przedstawiono 
położenie Gminy Cieszanów na tle województwa podkarpackiego i powiatu 
lubaczowskiego. 
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Położenie Gminy Cieszanów na tle województwa podkarpackiego i powiatu 
lubaczowskiego 

 

Liczba mieszkańców gminy Cieszanów 

w latach 2019 - 2021 

 

ogółem  w wieku przedprodukcyjnym 

w wieku produkcyjnym   w wieku poprodukcyjnym 
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Wykres przedstawia liczbę mieszkańców Gminy Cieszanów w latach 2019 – 2021 
uwzględniając liczbę mieszkańców ogółem, w wieku przedprodukcyjnym, w wieku 
produkcyjnym oraz w wieku poprodukcyjnym. 

Zauważyć można tendencję malejącą odnośnie liczby mieszkańców Gminy 
Cieszanów, zmniejsza się tym samym liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 
oraz produkcyjnym, natomiast rośnie liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

Największa liczba mieszkańców Gminy Cieszanów była w roku 2019 tj. 7262 osób 
ogółem, w tym: 4645 w wieku produkcyjnym oraz 1338 w wieku poprodukcyjnym. 

W roku 2020 ilość mieszkańców ogółem wynosiła 7152 to o 110 osób mniej niż 
w roku wcześniejszym, w tym w wieku produkcyjnym 4563 oraz w wieku poprodukcyjnym 
1352 osób. 

Rok 2021 stanowił 7033 mieszkańców ogółem to o kolejne 119 osób mniej niż we 
wcześniejszym roku, w tym w wieku produkcyjnym 4470 oraz w wieku poprodukcyjnym 
1369 osób. 

Można wnioskować, że w kolejnych latach liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym będzie stopniowo malała, natomiast liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym będzie rosła. Zaistniała sytuacja potwierdza występujące zjawisko 
starzejącego się społeczeństwa. 

Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców całej Polski. Gmina Cieszanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -
49. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu - 6,74 na 1000 mieszkańców gminy 
Cieszanów. W 2021 roku urodziło się 49 dzieci, w tym 26 dziewczynek i 23 chłopców. 
Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, 
czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie 
mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika 
dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

Według stanu na rok 2020 na terenie gminy nie ma wielkich zakładów 
przemysłowych o znaczeniu strategicznym. Powiat lubaczowski znajduje się w składzie 
powiatów o profilu rolniczo-przemysłowym. Według danych GUS na terenie Gminy 
Cieszanów zarejestrowanych było ogółem 357 podmiotów gospodarczych, z czego 23 
z sektora publicznego oraz 333 z sektora prywatnego. Najwięcej przedsiębiorstw z terenu 
Gminy Cieszanów funkcjonowało w sektorze handlu hurtowego i detalicznego (19,6%) 
oraz budownictwa (19,6%). Kolejne miejsce pod względem liczebności zajmowała 
działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 
(10,4%). 

 Według stanu na rok 2020 liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 
tys. ludności na terenie Gminy Cieszanów wynosiła 487. Wynik ten był niższy od średniej 
dla kraju, województwa i powiatu. Wskaźnik nowo zakładanych przedsiębiorstw na 10 
tys. ludności wynosił 65 jednostek. Wskaźnik ten był niższy od średniej dla Polski 
i województwa podkarpackiego, ale wyższy od średniej dla powiatu lubaczowskiego, 
która wynosiła 59.  

Sytuację na rynku pracy odzwierciedla również udział procentowy bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W Gminie Cieszanów 
wskaźnik ten osiągał wartość 7,4% i był gorszy od średniej dla Polski, województwa 
podkarpackiego i powiatu lubaczowskiego. Bezrobocie jest jednym z najdotkliwszych 
negatywnych zjawisk społecznych na obszarze Gminy Cieszanów, podobne problemy 
dotykają całe województwo podkarpackie i powiat lubaczowski.  
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Według stanu na dzień 31.12.2021 r. bez pracy na terenie gminy pozostawało łącznie 187 

osób, w tym 93 osoby w mieście Cieszanowie. Prawo do zasiłku w gminie posiadały 23 osoby 

w tym 9 osób w mieście Cieszanowie, natomiast bez prawa do zasiłku było: ogółem w gminie - 

257 osób, w tym 84 osób w mieście  Cieszanowie. 

Utrzymujące się wysokie bezrobocie cechuje: 

1) Wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet: ogółem w gminie - 129 kobiet, w tym 35 
kobiet - miasto Cieszanów, z czego 11 kobiety - z prawem do zasiłku, 31 kobiet -  bez 
prawa do zasiłku; 85 kobiet - gmina, z czego 11 kobiet - z prawem do zasiłku, 83 
kobiety - bez prawa do zasiłku. 

2) Znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi młodych. 

3) Wzrost liczby bezrobotnych posiadających wyksztalcenie wyższe. Posiadanie 
wyksztalcenia wyższego nie gwarantuje już bezpieczeństwa pracy i szybkiego jej 
znalezienia w przypadku utraty zatrudnienia. 

4) Niski poziom kwalifikacji bezrobotnych. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 
w granicach 57% legitymuje się jedynie wyksztalceniem podstawowym i zasadniczym 
zawodowym. Poziom i struktura kwalifikacji pozostających w dużej dysproporcji 
w stosunku do oczekiwań pracodawców. 

5) Długotrwale bezrobocie. Analizując grupy bezrobotnych pod względem wyksztalcenia 
okazuje się, że im niższe kwalifikacje, tym dłuższe trwanie w bezrobociu. Grupę tę 
będą stanowić głównie bezrobotni posiadających wyksztalcenie niepełne 
podstawowe, podstawowe i zasadnicze zawodowe. 

 

Informacje finansowe 

 

Stan finansów gminy/miasta 

 
Zadłużenie na 31.12.2021 r. - 14 410 000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych 
Wolne środki - nie wystąpiły. 

 

udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

 

PLAN 2021 WYKONANIE 2021 
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udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

  

PLAN 2021 WYKONANIE 2021 

  

  

 

 

Wykonanie budżetu gminy/miasta 

 

I. Dochody:  na plan 38 876 367,90 zł, zrealizowano w wysokości 38 206 868,75 zł 

(co stanowi  98,28 % ), w tym: 

a) dochody bieżące – plan 34 159 946,56 zł, wykonanie 35 518 082,83 zł (103,98%) 

b) dochody majątkowe – plan 4 716 421,34  zł, wykonanie 2 688 785,92 zł (57,01%) 

 
II. Wydatki budżetu Gminy w 2021 r. na plan 43 076 095,90 zł zrealizowano w wysokości  
38 818 459,53 zł (co stanowi 90,12%), w tym: 

          a) wydatki bieżące – na plan 32 857 262,28 zł, wykonanie 31 883 211,27 zł 
(97,04%), w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne – na plan 9 990 748,70 zł, wykonanie 9 790 863,81 zł. 
(98%) 
- obsługa długu – na plan 368 466,00 zł, wykonanie  290 931,90 zł (78,96%) 
- pozostałe – na plan 22 498 047,58 zł, wykonanie 21 801 415,56 zł (96,90%) 

            b) wydatki majątkowe – na plan 10 218 833,62 zł, wykonanie  6 935 248,26 zł. 
(67,87%) 

 

Wynik Operacyjny:  na plan – 4 199 728 zrealizowano w wysokości 611 590,78 

 

  

100,00%

23,72%
wydatki ogółem

udział wydatków
majątkowych w
wydatkach
ogółem 100,00%

17,87%
wydatki ogółem

udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Lp. Zadanie  Plan Wykonanie 

1 Budowa wodociągu na osiedlu Podwale 
w Cieszanowie 

80 000,00 76 907,00 

2 Pomoc finansowa dla Województwa 
Podkarpackiego  

180 000,00 179 954,36 

3 Pomoc finansowa dla Powiatu 
Lubaczowskiego  

200 000,00 101 893,89 

4 Dotacja na OSP Niemstów na zadanie pn. 
„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej w m. Niemstów” 

170 000,00 170 000,00 

5 Budowa drogi gminnej bez numeru Cieszanów 
– Nowe Sioło wraz z przeprawą przez Rzekę 
Brusienkę 

1 880 800,00 1 880 792,04 

6 Droga gminna – f. sołecki Gorajec 13 543,84 13 324,59 

7 Modernizacja drogi gminnej w N. Lublińcu – 
f. sołecki 

29 500,00 29 498,15 

8 Wieloletni program przebudowy dróg gminnych  68 460,00 0 

9 Wieloletni program przebudowy dróg 
wewnętrznych  

112 800,00 0 

10 Łącznik ul. Bohaterów września w Cieszanowie  10 000,00 9 999,32 

11 Utwardzenie miejsca parkingowego w m. Stary 
Lubliniec - F. sołecki 

8 000,00 8 000,00 

12 Pan Karp na „Wędrowcu”  582 550,00 558 197,52 

13 Utworzenie miejsca parkingowego przy drodze 
gminnej 105004R w m. Stary Lubliniec  

71 000,00 71 000,00 

14 Zakup samochodu do transportu osób dla ŚDS 
Cieszanów  

70 920,60 0 

15 Zagospodarowanie osiedla Podwale 424 300,00 147 043,04 

16 Kontenery mieszkalne 50 400,00 50 000,00 

17 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 
Cieszanów 

132 501,00 60 301,54 

18 Rozbudowa budynku administracyjnego w 
Cieszanowie ul. Kościuszki 1  
audyt 

4 250 000,00 
8 680,00 

3 268 061,73 
1 500,00 

19 Budowa instalacji OZE  1 500 000,00 1 845,00 

20 Dotacje celowe dla mieszkańców służące 
ochronie środowiska 

10 000,00 0 

21 Ogrodzenie remizy OSP Dachnów 40 000,00 29 471,60 

22 Zakup/zamiana działek pod inwestycje  36 000,00 30 453,00 

23 Dotacja na fundusz wsparcia dla PSP – 
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w 
Lubaczowie 

7 000,00 7 000,00 

24 Budowa inteligentnej sieci wodno-
kanalizacyjnej  

15 600,00 0 

25 Instalacja fotowoltaiczna świetlica Dąbrówka F. 
sołecki 

13 299,38 13 298,38 

26 Termomodernizacja świetlicy w Dąbrowce  153 690,00 126 925,10 

27 Boisko wielofunkcyjne wraz z łąką 85 000,00 84 993,00 
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Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

data wykupu Kwota wykupu razem spłaty w roku 

28.06.2022 400 000 1 250 000 

18.12.2022 850 000   

18.06.2023 350 000 1 950 000 

28.06.2023 750 000   

18.12.2023 850 000   

25.06.2024 400 000  1 400 000 

28.12.2024 1 000 000  
25.06.2025 600 000  1 520 000 

28.12.2025 920 000  
31.12.2026 750 000 950 000 

25.11.2026 200 000   

25.11.2027 1 000 000 1 000 000 

25.11.2028 1 000 000 1 000 000 

25.11.2029 1 240 000 1 240 000 

25.11.2030 1 250 000 1 250 000 

25.11.2031 1 250 000 1 250 000 

25.11.2032 1 600 000 1 600 000 

razem   14 410 000 

 

Fundusz Sołecki 

Plan 299 903,21 zł, wykonanie 298 236,49 z tego: 

Lp. miejscowość Plan Wykonanie 

1 Chotylub 26 138,56 26 110,40 

2 Dachnów 46 018,60 46 013,64 

3 Dąbrówka 13 299,38 13 298,38 

4 Folwarki 16 980,86 16 950,78 

5 Gorajec 13 943,64 13 724,59 

6 Kowalówka i Doliny 18 683,55 18 431,20 

7 Niemstów 35 894,51 35 879,59 

8 Nowe Sioło 46 018,60 45 999,10 

9 Nowy Lubliniec 30 004,13 30 000,66 

10 Stary Lubliniec 32 028,94 31 014,08 

11 Żuków 20 892,44 20814,07 

Razem: 299 903,21 298 236,49 

 

wielokwiatową w Niemstowie  

28 Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły 
Podstawowej w Dachnowie w ramach projektu 
Laboratoria przyszłości 

14 789,00 14 789,00 

Razem : 10 218 833,62 6 935 248,26 
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Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Dane dotyczące przysługiwanych gminie praw własności 
 

Stan zasobu nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia Gminy 
Cieszanów 

 
1. Na dzień 31-12-2021 r. liczba nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

nieruchomości Gminy Cieszanów wynosiła  2092 działek o łącznej wartości 

38 834 675,36 zł  

 

Klasyfikacja wg. miejscowości kształtowała się w sposób następujący: 

Cieszanów – 439 działek o wartości 4 477 862,80 zł 

Chotylub – 108 działek o wartości 2 221 644,34 zł 

Dachnów – 225 działek o wartości 6 187 807,90 zł 

Folwarki – 124 działki o wartości 3 690 375,00,00 zł 

Gorajec – 114 działek o wartości 2 286 097,63 zł 

Kowalówka – 133 działek o wartości 1 869 454,53 zł 

Niemstów – 145 działek o wartości 3 930 093,73 zł 

Nowe Sioło – 273 działek o wartości 5 906 348,21 zł 

Nowy Lubliniec – 221 działek o wartości 2 898 148,23 zł 

Stary Lubliniec – 182 działek o wartości 3 677 508,02  zł 

Żuków – 123 działki o wartości 1 268087,44 zł 

W zasobie gminy znajduje się 58 lokali w tym: 

• 21 komunalnych mieszkalnych 

• 35 socjalnych mieszkalnych  

• 2 lokale użytkowe  

 

2. W roku 2021 dokonano sprzedaży następujących nieruchomości wchodzących  

w skład zasobu Gminy Cieszanów: 

 

➢ Sprzedaż prawa własności: 

• Działka 1719/3 o pow. 0,0521 ha, położona w Cieszanowie,  

• Działka 1753 o pow. 0,0290 ha, położona w Cieszanowie 

• Działka 258 o pow. 0,4734 ha, położona w Gorajcu 
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• Działka 4320/28 o pow. 0,1512 ha, położona w Cieszanowie 

• Działka 4320/33 o pow. 0,1424 ha, położona w Ciesznowie 

• Działka 4320/34 o pow. 0,1599 ha położona w Cieszanowie 

• Działka 4320/51 o pow. 0,1377 ha, położona w Cieszanowie 

• Działka 4320/52 o pow. 0,1340 ha, położona w Cieszanowie 

• Działka 4322/19 o pow. 0,1205 ha, położona w Cieszanowie 

• Działka 4322/24 o pow. 0,1205 ha, położona w Cieszanowie 

• Działka 893/5 o pow. 0,3005 ha, położona w Cieszanowie 

 

Łączna wartość dochodów netto uzyskanych w 2021 z tytułu sprzedaży prawa 

własności gruntów mienia komunalnego Gminy Cieszanów wynosiła 506 720,70 zł. 

3. W 2021 nieodpłatnie w wyniku darowizny  do gminnego zasobu nieruchomości 

nabyte zostały: 

• Działka 248/4 o pow. 0,0741 ha – obręb Kowalówka  zajęta pod 

poszerzenie drogi gminnej publicznej nr 105008R – Doliny przez wieś 

• Działka 1939/3 o pow. 0,0392 ha – Dachnów z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną 

Łączna wartość nieruchomości, które zostały nieodpłatnie nabyte do zasobu 

gminnego nieruchomości wyniosła 11 465,00 zł. 
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DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTULU WYKONYWANIA PRAWA 

WLASNOSCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA 

POSIADANIA 

 

1. Dochody netto z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 

własność Gminy Cieszanów – 30 498,66 zł 

2. Dochody netto z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy 

Cieszanów – 8 719,26 zł 

3. Dochody netto z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego Gminy 

Cieszanów 

a. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego 

wykorzystywanych w sposób rolniczy wyniosły – 161 475,99 zł 

b. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego 

wykorzystywanych w sposób nierolniczy – 30 775,47 zł. 

4. Dochody netto z tytułu udostępniania nieruchomości Gminy Cieszanów  

– 1 992,01 zł. 

5.  Dochody Gminy Cieszanów z tytułu pobranej opłaty targowej –  40,00 zł 

6. Dochody z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości – 3 458,52 zł 

7. Dochody z odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty za użytkowanie wieczyste 

gruntów oraz dzierżawę –  2 825,20 zł 

Łączna wartość dochodów netto osiągniętych w roku 2021 z tytułu wykonywania 

prawa własności gruntów gminnych wyniosła – 239 785,11 zł. 

1. Dochody netto z tytułu najmu lokali stanowiących własność Gminy Cieszanów 

a. Dochody z tytułu najmu socjalnych i komunalnych lokali mieszkalnych -  

65 153,62 zł 

b. Dochody netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność 

Gminy Cieszanów- 5 935,80 zł 

 

Łączna wartość osiągniętych dochodów w roku 2021 z tytułu najmu lokali 

wchodzących w skład mienia komunalnego wyniosła 71 089,42  zł. 
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Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

Strategia rozwoju  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów sporządzono na lata 2006 – 2020 
jest jednym z podstawowych elementów strategicznego zarządzania obszarem 
określonym historycznie i administracyjnie. Stanowi podstawową bazę informacyjną dla 
przygotowania i podejmowania zasadniczych decyzji prorozwojowych.  

Przyszły pożądany poziom rozwoju miniregionu Cieszanowa określa wizja rozwoju 
województwa podkarpackiego, w ramach której, rozwój obszarów wiejskich jest jednym 
z ważniejszych priorytetów.  

Celami strategicznymi w ramach tego priorytetu są:  

• rozwój ekonomiczny podnoszący atrakcyjność obszarów wiejskich dla ich mieszkańców 
i przedsiębiorstw,  

• podniesienie konkurencyjności sektora przetwórstwa rolnego dzięki poprawie jakości 
produktów rolnych i dostosowaniu podaży do wymagań rynkowych,  

• wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych opartych na 
dziedzictwie kulturowym i unikatowych wartościach przyrodniczo – krajobrazowych,  

• rozwój alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, w warunkach 
zrównoważonego rozwoju,  

• poprawa opłacalności oraz jakości produkowanej żywności,  

• rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej,  

• rozwój infrastruktury społecznej: ochrony zdrowia, usług społecznych oraz edukacji.  

Przedstawiona strategia wypracowana została w wyniku połączonych wysiłków 
lokalnych środowisk i instytucji odpowiedzialnych za gospodarczy i społeczny rozwój 
gminy Cieszanów. Szczególnie cenna okazała się pomoc środowisk samorządowych, 
w tym przedstawicieli Rady Gminy i sołectw.  

Gmina Cieszanów jest częścią powiatu lubaczowskiego i województwa 
podkarpackiego, a także makroregionu południowo – wschodniej Polski. Strategia 
uwzględnia istniejące uwarunkowania powiatu, województwa oraz ich miejsce 
w terytorialnej organizacji państwa – określone w Nowej Strategii Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Dostosowując się do priorytetów i kierunków 
działań tam sprecyzowanych, wykorzystując te ich uwarunkowania, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni są z nimi związane. Rozwój gminy jest bowiem w znacznym 
stopniu uzależniony od decyzji oraz środków finansowych skupionych na poziomie 
województwa.  

Punktem wyjścia do planu strategicznego stał się raport o stanie gminy. Wspólnie 
wypracowane i uświadomione problemy przełożone zostały na misję i wizję rozwoju 
gminy, precyzując jej cele i zadania na przyszłość.  

Stanowiło to podstawę do opracowań zawartych w części drugiej niniejszego 
dokumentu, tzn. obszarów rozwojowych i zadań przewidzianych do zrealizowania 
w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Część zadaniowa nie zawiera planów realizacyjnych 
oraz kosztów wewnętrznych i zewnętrznych wdrażania. Działania te koncentrowały się 
głównie na określanych wspólnie, przez mieszkańców gminy i jej władze, priorytetowych 
obszarach. Strategia ta straciła swoją ważność w 2020r. W 2021r podjęto prace nad 
opracowaniem nowej strategii Cieszanowa do roku 2030. Strategia ta będzie nosić tytuł 
„Nowa ścieżka rozwoju Gminy Cieszanów – Cieszanów 2030”. W związku z powyższym 
w lipcu i sierpniu 2021r. przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców gminy 
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w zakresie zagadnień poruszanych przez strategię. Ponadto w sierpniu odbyły się 
spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

 

Ład przestrzenny 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Studium zostało sporządzone dla całego obszaru miasta i gminy Cieszanów. 
Opracowanie ustala uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Cieszanów, określając zasadnicze cele rozwoju Miasta i Gminy. 
Dokument spełnia wymogi ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cieszanów podyktowane było przede 
wszystkim zmianami w przestrzeni, które nastąpiły po 2001 roku, zmianami 
aktualnych przepisów prawa, uchwaleniem nowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego oraz chęcią wprowadzenia zmian 
w polityce przestrzennej gminy przez jej władze. Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego, ale podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę 
przestrzenną i kierunki zagospodarowania   przestrzennego gminy, wiążącym przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium nie 
stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Studium uwzględnia ustalenia 
przestrzenne zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, 
Strategii Rozwoju Województwa, Strategii Rozwoju Gminy oraz zasady określone 
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 

Zasadniczym celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy jest prowadzenie wewnątrz gminy spójnej polityki przestrzennej, 
powiązanej z rozwojem gospodarczym społecznym, jest także podstawą m. in.:  

• podejmowania uchwał o przestrzennego, przystąpieniu do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania, 

• planowania i realizacji zadań własnych gminy związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym, 

• wewnętrznej kontroli uchwał o miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego pod kątem zgodności z polityką zawartą w Studium, 

• podejmowania  działań  związanych  z  obejmowaniem  ochroną  cennych 
i wartościowych obszarów  i obiektów w gminie 

Studium stanowi dokument planistyczny, który poprzez określenie kierunków 
rozwoju przestrzennego gminy pozwala na świadome  prowadzenie gospodarki 
gruntami i planowanie inwestycji o znaczeniu lokalnym  i ponadlokalnym. 

W Studium - w oparciu o poszerzoną wiedzę źródłową - sformułowano zapis 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru 
gminy. Dokument ten stanowi podstawę dla władz samorządowych gminy, na podstawie, 
którego prowadzona jest polityka i strategia działań nie tylko w sferze zagospodarowania 
przestrzennego, ale także w sferze społeczno - gospodarczej i ekologicznej, które 
pośrednio lub bezpośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej i układu 
funkcjonalno - przestrzennego. Kierunki rozwoju gminy określone w studium stanowiącą 
wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia zagospodarowania przestrzennego dla 
dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

W oparciu o inwestycje i działania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Cieszanów na lata 2016-2023 w Studium wskazuje się następujące zadania 
o charakterze lokalnym: 

 

Wykaz inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

 

L.p. Rodzaj zadania Jednostka koordynująca 

1. 
Modernizacja ogrzewania – zmniejszenie 
zużycia energii oraz kosztów ogrzewania 

Urząd Miasta i Gminy 

2. 
Modernizacja oświetlenia w budynkach 
użyteczności publicznej – zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej i zarazem kosztów energii 

Urząd Miasta i Gminy 

3. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – zmniejszenie kosztów ogrzewania 
budynków oraz ochrona środowiska naturalnego 
poprzez zmniejszenie zużycia paliw 

Urząd Miasta i Gminy 

4. 
Zagospodarowanie osiedla Podwale - 
zwiększenie możliwości budownictwa 
jednorodzinnego 

Urząd Miasta i Gminy 

5. 

Wielofunkcyjny rozwój Gminy Cieszanów – etap I 
– rozbudowa dróg lokalnych przy drodze 
wojewódzkiej nr 865 – wspieranie lokalnego 

rozwoju na terenie giny Cieszanów poprzez 
rozbudowę dróg lokalnych 

Urząd Miasta i Gminy 
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OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 
I USTALENIAMI PROGRAMÓW ZAWIERAJĄCYCH ZADANIA RZĄDOWE 

 

W oparciu o inwestycje i działania ujęte w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego  Województwa Podkarpackiego  zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  z dnia 27 sierpnia 2021 Nr  XLI/328/2021  w Studium 
wskazuje się następujące zadania o charakterze ponadlokalnym: 

 

Wykaz inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

L.p. Rodzaj zadania Jednostka koordynująca 

1. Kształtowanie strefy intensyfikacji produkcji rolnej, Urząd Miasta i Gminy 

2. Rozwój działalności produkcyjnej i usługowej w 
zakresie budownictwa, handlu i turystyki 

Urząd Miasta i Gminy 

3. Utworzenie Transgranicznego Obszaru 
Chronionego „Roztocze” - zadanie w trakcie 
realizacji. Z inicjatywy Polskiego Narodowego 
Komitetu MAB powstała Koncepcja 
Transgranicznych Obszarów Chronionych (TOCH) 
na terenie Polski. Trwają prace nad ustaleniami 
granic Transgranicznego Obszaru Chronionego 
„Roztocze”, TOCH 

„Roztocze” został wskazany w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Urząd Miasta i Gminy 

4. Realizacja ramowego programu ochrony wód 
zlewni rzeki Tanwi (współpraca interwencyjna w 
przypadku sygnalizacji zagrożeń) 

Urząd Miasta i Gminy 

5. Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 
terenów przygranicznych w zakresie unikatowej 
architektury drewnianej 

(zadanie w trakcie realizacji) 

Urząd Miasta i Gminy 

6. Utworzenie szlaku kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym (proponowany Wielowątkowy 
szlak Kulturowy Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i 
Roztocza Wschodniego) 

Urząd Miasta i Gminy 

7. modernizacja drogi wojewódzkiej nr 863 relacji 
Kopki-Krzeszów- Tarnogród-Cieszanów 

Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

8. modernizacja drogi wojewódzkiej nr 864 relacji 
Nowy Lubliniec- 

Żuków 

Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 
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9. modernizacja gazociągu wysokoprężnego Ø200 
relacji Lubaczów – granica województwa – Zamość 
(zadanie w trakcie realizacji) 

PGNiG 

10. budowa linii 400kV, relacji Widełka- Jarosław-
Zamość (II wariant) 

Polskie Sieci 
Energetyczne 

11. budowa zbiornika małej retencji „Cieszanów” Urząd Miasta i Gminy 

12. regulacja rzek i potoków Urząd Miasta i Gminy 

 

W 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wydał łącznie 39 pozytywnych 
decyzji o warunkach zabudowy oraz 16 pozytywnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 

W 2021 r. uchwalono następujące plany miejscowe: 

1. Uchwała Nr XXXV/280/2021 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 marca 2021r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Poszerzenie cmentarza w Nowym Siole” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 26 

kwietnia 2021 r. poz. 1625). 

2. Uchwała Nr XXXVI/291/2021 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 kwietnia 

2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV 

relacji GPZ Tomaszów Południe-GPZ Lubaczów(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 

4 czerwca 2021 r. poz. 2034). 

3. Uchwała Nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 września 2021 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie — ulica Sportowa” 
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 19 października 2021 r. poz. 3435). 

 

W 2021 r. podjęto Uchwałę Nr XLI/329/2021 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 
27 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV relacji Józefów- Lubaczów. 

W 2021 r. podjęto Uchwałę Nr XLI/328/2021 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 
27 sierpnia 2021r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

Zasoby materialne gminy 

 

Gminny program rewitalizacji  

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 (GPR) 
stanowi spójny dokument strategiczny, który ma na celu wyprowadzenie ze stanu 
kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy, 
poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, 
przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie 
oraz prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. 
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 Niniejszy dokument opracowany został zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 
2015 roku o rewitalizacji, Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014–2020, wydanymi przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 
2016 roku, a także Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014–2020. 

 Dokument składa się z czterech zasadniczych części, a mianowicie: części 
wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej, programowej oraz wdrożeniowej. 

 Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii 
opracowania dokumentu oraz jego uwarunkowania zewnętrzne, tj. strategiczno -
programowe, które wskazują na powiązanie rewitalizacji z całościową wizją rozwoju 
gminy. 

 Część diagnostyczno-analityczna obejmuje metodologię delimitacji obszaru 
zdegradowanego i podobszarów rewitalizacji oraz określenie ich zasięgów 
przestrzennych poprzez wskazanie przebiegu granic na terenie gminy. Ponadto zawiera 
szczegółową diagnozę wyznaczonego obszaru rewitalizacji w sferach: społecznej, 
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wraz ze 
skwantyfikowanymi danymi i ich analizą w celu przedstawienia skali i charakteru potrzeb 
rewitalizacyjnych. 

 Część programowa przedstawia najważniejsze założenia procesu rewitalizacji na 
wyznaczonych podobszarach rewitalizacji Gminy Cieszanów w latach 2016–2023, tj. 
wizję wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego, misję, cele rewitalizacji wraz 
z kierunkami działań mającymi na celu eliminację lub ograniczenie zidentyfikowanych 
negatywnych zjawisk i wykorzystanie potencjałów lokalnych. Ponadto zostały tutaj 
zawarte podstawowe oraz uzupełniające projekty rewitalizacyjne powiązane ze sobą i 
wspólnie oddziałujące na podobszary rewitalizacji. Ważnym elementem są również 
szacunkowe ramy finansowe dokumentu wraz ze wskazaniem różnych źródeł 
finansowania projektów. 

 Część wdrożeniowa składa się z systemu realizacji (wdrażania) dokumentu, 
a także systemu monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu w reakcji na 
zmiany w otoczeniu. Ponadto w niniejszej części zawarte zostały mechanizmy włączenia 
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych 
i innych podmiotów oraz grup nieformalnych aktywnych na terenie gminy na każdym 
etapie procesu rewitalizacji, tj. diagnozowania, programowania, wdrażania, 
monitorowania i ewaluacji. Przedstawiony został tutaj również przebieg procesu 
opiniowania dokumentu przez instytucje zewnętrzne oraz procedura strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Ostatnim elementem jest sposób realizacji założeń 
dokumentu w odniesieniu do polityki mieszkaniowej oraz planowania 
i zagospodarowania przestrzennego w gminie wraz z załącznikiem graficznym 
wskazującym na kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych na podobszarach 
rewitalizacji. 

 Dokument został przyjęty na sesji uchwałą nr XLIII/102/2017 Rady Miejskiej 
w Cieszanowie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023. 
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Program  gospodarowania mieszkaniowym  zasobem  gminy 

 

 Rada Miejska w Cieszanowie podjęła uchwałą Nr XLII/332/2021 z dnia 24 
września 2021r. wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 
lata 2021 - 2025. 

Zadaniem programu było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej nałożonym na Gminę ustawą o ochronie lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. O kształcie lokalnej 
polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych 
przedsięwzięć zmierzające do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno - 
gospodarczych, a w szczególności finansowych, demograficznych, urbanistycznych, 
infrastrukturalnych i techniczno - organizacyjnych. Niektóre znajda doraźne i ograniczone 
rozstrzygnięcia dla konkretnych zamierzeń ( np. w sferze pozyskiwania mieszkań). 

 1. Zasób mieszkaniowy Gminy Cieszanów stanowi obecnie 56 lokali 
mieszkalnych o łącznej powierzchni 2711,13 m2, w tym 35 mieszkań będących 
w stosunku najmu socjalnego lokalu o powierzchni 1487,74 m2. Lokale usytuowane są 
w 15 budynkach stanowiących własność gminy, oraz w jednym budynku 
stanowiącym współwłasność gminy i innych podmiotów. 

Tabela nr 1 Położenie, struktura budynków i lokali wg. stanu na dzień 30 
czerwca 2021 

Lp. Położenie 

Liczba lokali 
Łączna 

powierzchnia  
(m2) mieszkalne 

najem socjalny  
lokalu 

1 Cieszanów 14 0 729,40 

2 Chotylub 1 0 122,73 

3 Nowe Sioło 2 0 147,60 
4 Nowy Lubliniec 0 24 1169,76 
5 Niemstów 1 11 386,04 
6 Stary Lubliniec 2 0 96,60 
7 Kowalówka 1 0 59,00 

 RAZEM 21 35 2711,13  

2. Zakładana wielkość zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2021-2025. 
Wielkość zasobu mieszkaniowego w latach 2021 — 2025 będzie ulegać zmniejszeniu 
w związku z przewidywaną kontynuacją sprzedaży lokali mieszkaniowych. 

 

Tabela nr 2 Prognoza ilości budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy wg stanu na dzień  30 czerwca 2021 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 

Liczba lokali mieszkalnych 21 19 18 18 18 

Liczba lokali przeznaczonych w najem 
socjalny 

35 35 35 35 35  

3. Budynki komunalne wykazują niekorzystną strukturę wiekową. 
Większość budynków zostało wybudowanych przed 1945 rokiem. Budynki 
te są w dużym stopniu wyeksploatowane i wymagają remontu w różnym 
zakresie. 

4. Zmiana istniejącego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego może 
nastąpić wyłącznie poprzez zaangażowanie własnych nakładów finansowych 
na jego poprawę. 
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5. Polityka mieszkaniowa Gminy Cieszanów w latach 2021-2025 prowadzona będzie w 
sposób zapewniający poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego. 
Remontom i modernizacji poddane zostaną dachy, elewacje, instalacje techniczne, 
stolarka budowlana i wnętrza budynków. 

Tabela nr 3 Stan techniczny lokali będących w mieszkaniowym zasobie 
gminy wg stanu na 30 czerwca 2021r. 

Stan techniczny 
zasobu 

mieszkaniowego 

Liczba lokali ogółem Lokale socjalne Pozostałe lokale 

dobry 37 35 2 
średni 14 0 14 

zły 4 0 4 
RAZEM: 56 35 21  

 

Opieka nad zabytkami  
 

Gmina posiada dokument pn „Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta 
i Gminy Cieszanów na lata 2020-2023” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie 
nr NR XXI/173/2020 z dnia 28 lutego 2020r. 

Program ten jest elementem polityki samorządowej. Powinien służyć podejmowaniu 
planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac 
z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania 
i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Założenia programowe oraz instrumentarium ich realizacji ma na celu poprawę 
stanu kulturowej spuścizny poprzez propagowanie wiedzy a także budowanie tożsamości 
kulturowej wśród lokalnej społeczności, rewitalizację, promocję połączoną z atrakcjami 
turystycznymi oraz uwzględnianie istniejących założeń dworskich i pałacowo – 
folwarcznych z realizowanymi lub planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi.  

Na terenie gminy Cieszanów znajduje się 23 zabytki nieruchome wpisane do 
rejestru zabytków. Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi 
z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim- rygorami ochrony 
konserwatorskiej. Wszelkie działania podejmowane przy tego rodzaju obiektach 
wymagają pisemnego pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego konserwatora 
Zabytków w Przemyślu. 

Oprócz zabytków nieruchomych Gmina posiada także zabytki ruchome wpisane do 
rejestru zabytków. Jest to XVIII - wieczny ikonostas który znajduje się 
w dawnej cerkwi w Dachnowie. 

 
Gminna ewidencja zabytków zawiera wpis 141 obiektów zabytkowych. Jest 

podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami. Nakłada obowiązek 
uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków projektów decyzji warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych dotyczących 
obiektów ujętych między innymi w gminnej ewidencji zabytków. Część stan 
obiektów jest niezadawalający i wymaga prac remontowych. 
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Cieszanów:  

• Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha z 1800 r. Fundacja Jana Jakuba 
Zamoyskiego, wojewody podolskiego. Kościół przebudowany w 1889 r. 
W świątyni znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
(Różańcowej), namalowany w 2 połowie XIX  wieku na  wzór  wcześniejszego  
wizerunku z XVII wieku.  

• Cerkiew z interesującą polichromią wykonaną przez Hrehorego Kuźniewcza, 
uznanego artystę działającego w okresie międzywojennym. 

• Cmentarz z najstarszymi nagrobkami w formie krzyży kamiennych, 
pochodzącymi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku. Tu także 
występuje kilka rzeźbiarskich nagrobków Rojowskich z XIX wieku oraz mogiły 
powstańców. 

• Synagoga z końca XIX wieku, wystawiona dla miejscowej społeczności 
wyznania mojżeszowego. 

• Pomnik upamiętniający króla Jana III Sobieskiego. Obelisk ufundowany został 
w 1883 r. z okazji dwusetnej rocznicy wiktorii wiedeńskiej, na pamiątkę 
zwycięskiej walki z Tatarami, stoczonej w 1672 r. pod Cieszanowem przez 
wojska Sobieskiego. 

• Tradycyjna zabudowa małomiasteczkowa z 1 tercji XX wieku (ul. Kościuszki 
i ul. Skorupki ). Budynki mieszkalne, zarówno drewniane, jak i murowane, 
posiadają charakterystyczne zdobnictwo, nawiązujące do architektury 
tyrolskiej. 

Nowe Sioło: 

• Zrujnowany pałac wzniesiony na początku XIX wieku dla Rojowskich. Pomimo 
późniejszych przekształceń zachował klasycystyczne elementy stylowe. 
Budynek stoi na miejscu wcześniejszego dworu obronnego, śladem, którego są 
unikalne umocnienia bastionowe z XVII wieku. Przy zachodnim boku pałacu 
założono w XIX wieku park krajobrazowy z rzadkimi gatunkami drzew. 

• Cerkiew wzniesiona przy udziale miejscowych właścicieli ziemskich w 1907 r. 
Obecnie kościół parafialny. 

Gorajec: 

• Cerkiew grekokatolicka, pochodząca w swej najstarszej części z 1586 r. 
W cerkwi zachowała się cenna polichromia z XVII wieku, która wraz 
z malowidłami z XIX stulecia współtworzy bogaty wystrój wnętrza. 

• Ruiny murowanej  kaplicy grobowej  – kat. Postawionej  nad potokiem 
Łówczanka  w końcu XIX  wieku z fundacji Brunickich. 

• Cmentarz z godnymi uwagi żeliwnymi nagrobkami rodziny miejscowych 
właścicieli ziemskich. 

Dachnów: 

• Cerkiew wzniesiona w 1735 r. Po kilku remontach w latach trzydziestych XX 
wieku, 

Chotylub: 

• Cerkiew drewniana z 1888  r. o  tradycyjnym  trójdzielno  –  podłużnym 
założeniu,  z  dwoma  kopułami i piętrową częścią zachodnią. 

• Pozostałości założeń ogrodowych i parkowych z XIX wieku na miejscu 
chotylubskiego dworu oraz leśniczówki.  
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Niemstów: 

• Pałac Avenariusów, którego budowę rozpoczęto w latach 30-tych XX wieku 
i przed wybuchem wojny nie zdołano ukończyć. Zachowane w dobrym stanie 
mury, pokryte kamienną okładziną, świadczą o rozmachu całego założenia, 
łączącego elementy neoklasycyzmu i modernizmu. 

• Kapliczka z późnobarokową rzeźbą św. Jana Nepomucena (w pobliżu pałacu) 
Niewielka kapliczka domkowa z 1842 r., w której znajduje  się rzeźba św. 
Floriana (w centrum Niemstowa). 

• Cerkiew z 1912 r. Obecnie kościół parafialny. 

Nowy Lubliniec: 

• Cerkiew grekokatolicka, wzniesiona w 1908 r. dla uczczenia 60-tej rocznicy 
panowania cesarza Franciszka Józefa II. 

• Drewniana biblioteka, istniejąca przy miejscowej szkole, wzniesiona w latach 30-
tych XX wieku. 

Stary Lubliniec: 

• Cerkiew wzniesiona w latach 1926-1927 o ciekawej dekoracji architektonicznej, 
nawiązującej do rodzimych odmian neostylowych. Obecnie kościół parafialny. 

 

Zabytki militarne z czasów ostatniej wojny. Na terenie Cieszanowa, Nowego 
Sioła i Dachnowa, na dawnej sowiecko – niemieckiej linii demarkacyjnej z 1939 r., 
rozlokowane są rosyjskie bunkry. Stanowią one  fragment tzw. Linii Mołotowa, 
budowanej w latach 1940- 1941. 

 

Infrastruktura komunalna 

 

Transport publiczny 

 

Na terenie gminy Cieszanów od 2011 roku funkcjonuje komunikacja publiczna, w ramach 

której usługi przewozowe wykonywane są przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w  Cieszanowie. Usługi przewozowe wykonywane są na 12 liniach komunikacyjnych 

z użyciem 5 autobusów:  

• Niemstów - Folwarki – Cieszanów;  

• Cieszanów - Nowe Sioło - Cieszanów ul. Czereśnie - Cieszanów;  

• Cieszanów - Cieszanów ul. Czereśnie - Folwarki — Cieszanów;  

• Cieszanów - Folwarki — Niemstów;   

• Cieszanów - Chotylub - Dąbrówka - Gorajec — Cieszanów;  

• Cieszanów - Gorajec - Dąbrówka - Chotylub - Cieszanów;  

• Cieszanów - Nowe Sioło - Chotylub - Dąbrówka - Gorajec – Cieszanów;  

• Cieszanów - Żuków - Nowy Lubliniec - Stary Lubliniec - Cieszanów;  

• Cieszanów - Nowy Lubliniec - Żuków - Stary Lubliniec - Żuków – Cieszanów;  

• Cieszanów - Doliny - Kowalówka - Żuków - Nowy Lubliniec – Cieszanów; 

• Cieszanów - Nowy Lubiniec - Żuków - Kowalówka -  
Cieszanów;  

• Cieszanów - Nowe Sioło - Cieszanów 
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 Koszt przejazdu biletów jednorazowych: normalnych - 4,50 zł, ulgowych 3,50 zł, 
ulgowych KDR 3,60 zł, ulgowych KDR 3,00 zł, biletów miesięcznych: ulgowych - 80,00 zł 

 

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne  

 

Gospodarka wodna 

1. Ze względu na rozbudowaną, istniejącą sieć wodociągową na terenie gminy 
przewiduje się jej dalsze utrzymanie. 

2. Zaleca się zachowanie wysokich norm jakości wody oraz dobrego stanu 
technicznego obecnej sieci wodociągowej, poprzez jej modernizację. 

3. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy nadal oparte będzie na istniejących 
ujęciach wody podziemnej   i jej uzdatnianiu. 

4. Jednocześnie zakłada się bieżącą, sukcesywną budowę i rozbudowę sieci  
wodociągowej  (magistralnej i rozdzielczej) na nowych terenach przeznaczonych do 
zainwestowania oraz sukcesywną modernizację istniejących stacji uzdatniania wody. 

5. Modernizację lub wymianę istniejącej sieci wodociągowej oraz budowę nowych 
odcinków sieci rozdzielczej przewiduje się w obrębie linii rozgraniczających 
modernizowanych i planowanych dróg i ulic. 

 

KANALIZACJASANITARNA 

1. Ze względu na rozbudowaną, istniejącą sieć kanalizacyjną na terenie miasta i gminy 
przewiduje się jej dalsze utrzymanie. 

2. Projektowana sieć kanalizacyjna włączona będzie w istniejący układ sieci 
i dostosowana do planowanego układu komunikacyjnego oraz istniejącej 
i planowanej zabudowy. 

3. Gmina powinna dążyć do ograniczania obszarów, na których ścieki odprowadzane są 
do zbiorników bezodpływowych. 

4. Dla obszarów zabudowy rozproszonej - gdzie ze względów ekonomicznych budowa 
kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa - odprowadzanie ścieków może odbywać się 
poprzez indywidualny system oczyszczania (do zbiorników bezodpływowych lub 
przydomowych oczyszczalni ścieków), przy założeniu, iż spełniają one wymogi 
techniczne, w oparciu o przepisy odrębne. 

5. Obszary skanalizowane w dalszym ciągu obsługiwać będzie istniejąca oczyszczalnia 
ścieków w mieście Cieszanów. Jest to oczyszczalnia biologiczna o średniej 
przepustowości Qśd=800m3/d. Maksymalna przepustowość wynosi Qśd=900m3/d 
tym samym spełniając standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji poniżej 
15 tys. mieszkańców. W przyszłości planowana jest modernizacja części osadowej 
oczyszczalni. 

 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

1. Na terenie miasta Cieszanów wskazuje się odprowadzanie wód opadowych poprzez 
system kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Dla terenów utwardzonych dróg publicznych wskazuje się wykorzystanie systemu 
powierzchniowego odprowadzania wód tj. za pomocą rowów usytuowanych wzdłuż 
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pasa drogowego. 

3. Odprowadzenie wód opadowych na pozostałych terenach  może odbywać  
systemem infiltracji do  gruntu w granicach działki własnej. 

  
Środowisko 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE) 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Cieszanowa opracowano na lata 2014-2020 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który zawiera diagnozę 
aktualnej sytuacji gminy w zakresie emisyjności gazów cieplarnianych oraz zalecane 
działania mające przyczynić się do osiągnięcia celów znajdujących odzwierciedlenie na 
różnych szczeblach. 

W perspektywie europejskiej PGN sprzyjać powinien spełnieniu celów określonych 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

• redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu 
emisji z 1990 r.; 

• zwiększenia o 20% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji 
energii (dla Polski wskaźnik ten został obniżony do 15 %); 

• zwiększenia o 20% efektywności energetycznej.  

Działania ujęte w niniejszym opracowaniu można podzielić na dwa rodzaje. 
Pierwszy rodzaj działania, których efektem końcowym jest poprawa efektywności 
energetycznej, a więc w konsekwencji zmniejszenie ilości zużywanej energii. Drugi rodzaj 
to działania mające na celu zmianę lokalnej struktury energetycznej na taką, w której 
efekt końcowy zmniejszenia emisji uzyskuje się poprzez zmianę sposobu generacji 
wykorzystywanej energii. Działania drugiego typu uwzględniają wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, a także źródeł emitujących mniej gazów cieplarnianych niż 
używane obecnie. 

Do obliczeń wykorzystano przekazane przez Urząd Gminy w Cieszanowie dane 
dotyczące planowanych remontów budynków komunalnych. Zakłada się, że w wyniku 
realizacji przewidzianych działań zmniejszy się zużycie energii na jednostkę powierzchni 
w budynkach, jeśli nastąpi zmiana zachowań mieszkańców miasta, prowadząca do 
bardziej oszczędnego korzystania z energii. Taki zestaw efektów będzie skutkował 
bezwzględnym zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy. 

 

Działanie 1: Termomodernizacja obiektów komunalnych 

Rodzaj działania: inwestycyjne  

Szacowany efekt redukcji C02: 500 Mg C02 

Termomodernizacja obiektów komunalnych ma przyczynić się do polepszenia ich 
efektywności energetycznej, a co za tym idzie obniżenia zużycia energii i kosztów jej 
zakupu. 
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Działanie 2: Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Rodzaj działania: inwestycyjne - wymiana opraw 250Wna 150W sodowe Szacowany 
efekt redukcji emisji C02:100 Mg C02 

W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe planowana 
jest wymiana opraw oraz rozważenie zastosowania opraw LED. Realizacja inwestycji 
pozwoli na znaczna poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz 
znacznie poprawi standard oświetlenia i bezpieczeństwa na ulicach. 

Działanie 3: Termomodernizacja obiektów mieszkalnych 

Rodzaj działania: inwestycyjne 

Szacowany efekt redukcji emisji C02:1500 Mg C02 

Termomodernizacja obiektów mieszkalnych w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowej ma przyczynić się do polepszenia ich efektywności energetycznej, a co 
za tym idzie do obniżenia zużycia energii i kosztów jej zakupu. W ramach działań 
termomodernizacyjnych planowana jest wymiana okien, docieplenie ścian oraz 
docieplenie dachów. 

Działanie 4: Zmiana systemu źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych 
oraz wielorodzinnych z ogrzewaniem piecowym 

Rodzaj działania: inwestycyjne 

Szacowany efekt redukcji emisji C02:500 Mg C02 

Zakłada się, że działania związane ze zmianą stosowanego paliwa podejmowane 
przez mieszkańców z inspiracji lub przy wsparciu miasta Przemyśl pozwolą na obniżenie 
o 50% do 2020 roku emisji związanej ze spalaniem węgla kamiennego dla celów 
grzewczych. 

Działanie 5: Zmiana zachowań mieszkańców będąca następstwem akcji 
promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez gminę 

Rodzaj działania: miękkie 

Szacowany efekt redukcji emisji C02:1000 Mg C02 

W ramach tego działania prowadzone będą różnego rodzaju akcje o charakterze 
promocyjnym oraz informacyjno-edukacyjnym mające na celu uświadomienie 
mieszkańcom potencjału oszczędności energii wiążącego się z termomodernizacją 
budynków, zmianą stosowanego paliwa, wykorzystaniem OŹE oraz ze zmianą 
zachowań. 

 

Zestawienie zalecanych modernizacji budynków będących własnością Gminy Cieszanów 

Obiekt Adres Zalecana 
termo - 

modernizac
ja 

Zalecana 
modern. 

ogrzewania 

Zalecana 
modern. 
Oświetle-

nia 

Szacunków e 
koszty [zł] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

Urząd Miasta i Gminy  Cieszanów 
ul. Rynek 1  

X  X  x 1 200 000 koszt 
przybliżony  

Biblioteka 37-611 
Cieszanów 
ul' Kościuszki 
6 

     

Remiza OSP  Chotylub  X  X  X  260 000  koszt 
przybliżony  
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Remiza OSP i 
świetlica  

Nowy 
Lubliniec  

  X 5000  koszt 
przybliżony  

Remiza OSP  Kowalówka 7  X  X  X  170 000  koszt 
przybliżony  

Remiza OSP*  Folwarki  X  X  X  160 000  koszt 
przybliżony  

Remiza OSP  Dachnów 
111  

    Nowy obiekt 

 

Remiza OSP  Niemstów   X  X 31000  koszt 
przybliżony  

Remiza OSP  Cieszanów 
ul. 
Kościuszki 
19 

    Budynek po 

modernizacji  

 

Remiza OSP  Nowe Sioło  X    18000  koszt 
przybliżony  

Środowiskowy Dom 
Samopomocy im. ks. 
Józefa Kłosa w 
Cieszanowie 

ul. Jana III 
Sobieskiego3
5 , 37-611 
Cieszanów 

    Budynek po 

modernizacji  

 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 
Cieszanowie - SP 

ul. 
Mickiewicza 
73 
Nowe Sioło 
37-611 
Cieszanów 

X X X 6 000 000 koszt 
przybliżony 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 
Cieszanowie  - 
Publiczne 
Przedszkole  

ul. 
Sobieskiego 
1 
37-611 
Cieszanów 

    W dalszej 
perspektywie  

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 
Niemstowie  

Niemstów 76 
37-611 
Niemstów  

    Budynek po 
modernizacji 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 
Nowym Lublińcu 

Nowy 
Lubliniec 75 
37-611 
Cieszanów 

    Budynek po 
modernizacji 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 
Nowym Siole 

Nowe Sioło 
103 A 
37-611 
Cieszanów 

   
  

Punkt Przedszkolny w 
Kowalówce  

Kowalówka  
7 
37-611 
Cieszanów 

 
      Budynek po 

modernizacji 

Szkoła Podstawowa i 
Publiczne 
Przedszkole w 
Dachnowie  

Dachnów 
106  
37-611 
Cieszanów 

X X X 4000000 koszt 
przybliżony  

Dom Seniora w 
Chotylubiu  

Chotylub  
37-
611Cieszanó
w 

X X  X  120000  koszt 
przybliżony  

CKiS w Cieszanowie  37-611 
Cieszanów ul 
Kościuszki 4  

X  X 800 000 docieplenie 
jednej ściany  

Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z 
o.o.  

37-611 
Cieszanów ul 
Kościuszki 6  

     

 

Program ochrony środowiska  
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Prawo ochrony środowiska nakłada na organ gminy obowiązek opracowania Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska  

Gminny program uwzględnia główne priorytety z tego zakresu zawarte 
w Wojewódzkim i Powiatowym Programie Ochrony Środowiska. 

Konstrukcja gminnego programu uwzględnia aktualny stan środowiska na terenie 
miasta i gminy Cieszanów oraz propozycje zmian w tym zakresie. 

Wzorem Programu Wojewódzkiego i Powiatowego, Program Gminny uwzględnia 
kierunki rozwoju gminy i działań w tym zakresie, zawarte zwłaszcza w Strategii rozwoju 
Miasta i Gminy Cieszanów. 

Stan środowiska w gminie Cieszanów ustalono na podstawie badań 
monitoringowych prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie. Dane odnośnie wielkości 
emisji zanieczyszczeń uzyskano od podmiotów gospodarczych. 

Gospodarka miasta i gminy Cieszanów opiera się na działalności podmiotów 
gospodarczych zarówno z sektora państwowego jak i prywatnego. Ostatni program 
ochrony środowiska dla miasta i gminy Cieszanów opracowano na lata 2004 -2014. 
uchwałą Nr 11/II/2005 r. Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla miasta i gminy Cieszanów na lata 2004 -2014. 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

 

Dla miasta i gminy Cieszanów opracowano program na lata 2009 – 2032. Podstawowym 
celem niniejszego Programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Cieszanów, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu 
i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Gmina Cieszanów zakłada 
usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 roku. 

 

Program zakłada realizację następujących zadań: 

1. Inwentaryzacja i stworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów 
zawierających azbest. 

2. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 
usuwania oraz unieszkodliwiania. 

3. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest 
poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej. 

4. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych i innych. 

5. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na 
realizację Programu. 

6. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, właścicielom zasobów 
mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest. 

7. Przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację 
Programu. 

8. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej 
i innych będących własnością Gminy. 
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9. Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi 
azbest oraz oczyszczenie terenów Gminy i innych terenów publicznych z odpadów 
azbestowych. 

10. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji 
władzom samorządowym oraz mieszkańcom. 

 

Zestawienie dotyczące usuwania azbestu w roku 2021 r. na terenie Gminy Cieszanów  
 

Lp. Gmina Cieszanów 

1. Ilość wyrobów azbestowych w Mg usuniętych 
na terenie gminy w 2020 r. 

22,280  

2. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów 
zawierających azbest w Mg w poszczególnych 
miejscowościach (usuniętych)                                   

1. Cieszanów   –    4,230 
2. Dachnów      –  10,540 
3. Folwarki        –    1,170 
4. Żuków           –    1,440 
5. Dąbrówka      –   3,480 
6. Stary Lubliniec –    1,420 

3.  Ilość wyrobów azbestowych w Mg usuniętych 
przez osoby fizyczne oraz podmioty 
gospodarcze w 2020 r. 

Osoby fizyczne     –  13,270 Mg 
Podmioty gospodarcze –   
9,010 Mg 

4.  Koszty w zł poniesione przez gminę oraz 
mieszkańców na usunięcie azbestu 
w 2020 r. 

          
                               6 007,14 zł 

5. Rodzaje budynków (mieszkalny, gospodarczy, 
przemysłowy, użyteczn. publicznej, 
mieszkalno-gospodarczy, inny) z jakich 
usunięto azbest i w jakiej ilości w Mg 

Budynki mieszkalne - 3,900 Mg 
Pozostałe*           -  18,380 Mg 
 
 

6. Podjęte działania dotyczące infrastruktury 
podziemnej zawierającej azbest (rury 
i złącza azbestowe pozostawione w ziemi) 

Nie występują 
 

7. Wielkość środków finansowych uzyskanych z 
(NFOŚiGW + WFOŚiGW) na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest 

   6 000,00 zł 
 

8. Ilość wyrobów azbestowych w Mg, których 
usuwanie zostało dofinansowane z NFOŚiGW 
+ WFOŚiGW 

Demontaż, zbieranie, 
transport, utylizacja  – 11,133 
Mg     
 

9. Łączne koszty usuwania wyrobów 
azbestowych w 2020 r. z wyszczególnieniem 
wkładu właścicieli nieruchomości oraz wkładu 
finansowego Gminy 

Łączne koszty    - 12 007,14 zł 
Gmina                -   6 007,14 zł 
NFOŚiGW         -   4 235,29 zł 
WFOŚiGW        -   1 764,71 zł 

 
Budynki mieszkalne: 
 Cieszanów         - 2,460 Mg 
 Żuków               - 1,440 Mg 
                              3,900 Mg 
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Polityka społeczna 

 

Gminny  program  wspierania  rodziny  

 

Obecnie Rada Gminy i Miasta Cieszanów uchwaliła Gminny Program Wspierania 
Rodziny na lata 2019 – 2021. Niniejszy Program jest kontynuacją programu wspierania 
rodziny realizowanego w Gminie Cieszanów od 2016 roku 

 

Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną 

 

Pomoc społeczna, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej „jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Ośrodek 
Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy 
społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. Ośrodek pomocy społecznej, 
wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym 
osób i rodzin poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 
usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

Zwiększająca się liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale, pozbawionych 
zasiłku, niskie wynagrodzenia oraz duża liczba osób utrzymujących się z rent i emerytur 
znacznie wpływa na zmniejszenie poziomu zamożności mieszkańców gminy. Powyższe 
problemy powodują, że osoby korzystające z pomocy społecznej to osoby bezrobotne, 
samotne, niepełnosprawne, niewydolne wychowawczo, bez źródeł utrzymania lub 
utrzymujące się z pracy dorywczej, zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków 
rodzinnych, a więc świadczeń niedających gwarancji utrzymania rodziny lub osoby 
samotnej. 

 

Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta we współpracy 
ze środowiskiem lokalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, 
policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, Kościołem i związkami 
wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny 
w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról 
społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości 
wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest 
zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania 
wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 

 

Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
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pomocy tańszą i bardziej skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną w przypadku, 
gdy zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak 
najszybszy powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej 
rodziny wskazane są zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż 
służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub 
instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Szczegółowe dane dotyczące rodzin objętych wsparciem MGOPS Cieszanów 
przedstawione są w poniższych tabelach i wykresach. 

 

Tabela nr 1. Liczba rodzin / osób objętych pomocą społeczną  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych MGOPS za lata 2018,2019,2020,2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok 2018 Rok  2019  Rok 2020  Rok 2021 

Rzeczywista liczba rodzin 

korzystających z pomocy  

społecznej  

 

 

                                      

Rzeczywista   

                                       

liczba osób  

                                 w tych 

rodzinach 

 

 

216 

 

 

 

 

               677 

 

177 

 

 

 

 

 

 

       521 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 443 

 

141 

 

 

 

 

 

 

        374 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną  

178 152 131 109 

W tym wyłączną pracą 

socjalną  

0 5 10 6 

Liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej w 

stosunku do liczby 

mieszkańców Gminy  

 

     Stosunek procentowy 

425 

 

 7.428 

300 

 

 7.358 

257 

 

 7.215 

211 

 

 7.096 

5,72% 4,07% 3,56% 2,97% 

 



 
 

Strona 31 z 52 

 

Raport o stanie Gminy Cieszanów za rok 2021 

Największa rzeczywista liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej była 
w roku 2018 i wynosiła 216 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wynosiła 677 . 

Największa liczba rodzin objętych pracą socjalną była w roku 2018 i wynosiła 178 
rodziny w tym wyłączną pracą socjalną objętych było 0 rodzin. 

Z tabeli wynika, że największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
w stosunku do liczby mieszkańców Gminy była w roku 2018 i wynosiła 5,72 %. 

 

Tabela nr 2. Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej 

TYP RODZINY  ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

 

Rodziny z dziećmi :  

 

 

124 

 

97 

 

77 

 

61 

 w  tym z 1 dzieckiem  37 29 22 15 

2 dzieci 47 34 24 19 

 3 dzieci  25 20 36 13 

4 i więcej dzieci 15 10 18 14 

Rodziny niepełne:  28 31 13 18 

 w tym z 1 dzieckiem  5 15 6 5 

2 dzieci  8 6 6 5 

 3  dzieci  10 6 5 3 

4 i więcej dzieci 5 4 4 5 

Rodziny emerytów i rencistów  64 52 41 37 

Osoby samotne 58 63 62 70 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych MGOPS za lata, 2018, 2019; 
2020, 2021 

Z danych MGOPS wynika, że najwięcej rodzin z dziećmi tj. 124 korzystało z pomocy 
społecznej w roku 2018, w tym najwięcej bo 47 rodzin z 2 dzieci. Najwięcej rodzin 
niepełnych tj. 31 korzystało z pomocy społecznej w roku 2019 w tym najwięcej 
z jednym dzieckiem 

Z pomocy społecznej korzystają również rodziny emerytów i rencistów, najwięcej 
takich rodzin było w roku 2018. Najwięcej osób samotnych korzystających z pomocy 
społecznej było również w roku 2018 co stanowiło 58 osób. 
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Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii jest programem uchwalanym corocznie przez Radę 
Miejską i stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy i Miasta Cieszanów na lata 2021-2027 w części dotyczącej  zmniejszania 
rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych i narkotykowych, 
zapobiegania powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych, 
wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do podejmowania działań 
zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury 
ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz 
trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw 
nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności  w tym zakresie organizacji 
społecznych i zakładów pracy.  

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii natomiast zobowiązuje samorząd 
gminny do rozwiązywania problemów związanych z narkomanią oraz prowadzenia 
stosownej profilaktyki. 

Spójny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pozwala na odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej w obszarze wychowania w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania  narkomanii  oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Zaplanowane działania są działaniami długofalowymi natomiast  
ich finansowanie jest uchwalane corocznie. Akceptacja kolejnego Programu warunkuje 
w dużym stopniu skuteczność podejmowanych wcześniej działań.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest we współpracy wielu partnerów, 
stosownie do rodzaju działań i środowiska,  do którego są kierowane.  

Celem programu jest ograniczanie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia 
rodzinnego wynikających z używania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz 
przemocy a także podniesienie świadomości w pow. zakresie wśród dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych.  

Realizacja Programu prowadzona jest poprzez: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, 

2. udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed 
przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania  problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży,  w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
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sportowych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Głównym celem programu jest prowadzenie programu współpracy, 
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności 
lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracja publiczną, 
a organizacjami pozarządowymi.  

 

Programu współpracy obejmuje: 

- podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,  

- wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących 
wspólne cele,  

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia 
i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb 
i rozbudowę zasobów lokalnych,  

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków 
pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów.  

 

Realizacja uchwał rady gminy/miasta 

 

Omówienie ogólne 

W roku 2021 Rada Gminy podjęła łącznie 98 uchwał kadencji 2018 – 2023. 

 

Zestawienie szczegółowe 

 

Podjęte uchwały w 2021 roku:  

 

1) Uchwała Nr XXXIII/263/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej  
w Cieszanowie na 2021rok, 

2) Uchwała Nr XXXIII/264/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym, 

3) Uchwała Nr XXXIII/265/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów 
zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku "Kraina 
Malucha" w Dąbkowie, 

4) Uchwała Nr XXXIII/266/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji 
dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów, przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby 
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fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych, 

5) Uchwała Nr XXXIII/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej 
dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

6) Uchwała Nr XXXIII/268/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Cieszanów na 2021 rok, 

7) Uchwała Nr XXXIII/269/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033, 

8) Uchwała Nr XXXIII/270/2021 w sprawie zmian w Uchwale nr XXXII/262/2020 
Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok, 

9) Uchwała Nr XXXIII/271/2021 w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”, 

10) Uchwała Nr XXXIV/272/2021 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Cieszanowie, 

11) Uchwała Nr XXXIV/273/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033, 

12) Uchwała Nr XXXIV/274/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach 
wojewódzkich, 

13) Uchwała Nr XXXIV/275/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Cieszanów na 2021 rok, 

14) Uchwała Nr XXXIV/276/2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Lubaczowskiego Klastra Energii, 

15) Uchwała Nr XXXIV/277/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta 
i gminy Cieszanów uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

16) Uchwała Nr XXXV/278/2021 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Cieszanowie, 

17) Uchwała Nr XXXV/279/2021 w sprawie uchwalenia programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, 

18) Uchwała Nr XXXV/280/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA 
W NOWYM SIOLE”, 

19) Uchwała Nr XXXV/281/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa”, 

20) Uchwała Nr XXXV/282/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta 
i gminy Cieszanów uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 

21) Uchwała Nr XXXV/283/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Cieszanów na 2021 rok, 

22) Uchwała Nr XXXV/284/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Miasto i Gminę 
Cieszanów. 

23) Uchwała Nr XXXV/285/2021 w sprawie  rezygnacji z członkostwa 
w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska, 
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24) Uchwała Nr XXXV/286/2021 w sprawie  rezygnacji z członkostwa 
w Stowarzyszeniu pod nazwą „Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze”. 

25) Uchwała Nr XXXVI/287/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, 

26) Uchwała Nr XXXVI/288/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym, 

27) Uchwała Nr XXXVI/289/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym, 

28) Uchwała Nr XXXVI/290/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym, 

29) Uchwała Nr XXXVI/291/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Tomaszów Południe – GPZ 
Lubaczów, 

30) Uchwała Nr XXXVI/292/2021 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi, 

31) Uchwała Nr XXXVI/293/2021 w sprawie przyjęcia sołectwa Niemstów do 
„Podkarpackiego  Programu  Odnowy  Wsi na  lata  2021-2025” 

32) Uchwała Nr XXXVI/294/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Cieszanów na 2021 rok. 

33) Uchwała Nr XXXVII/295/2021 w sprawie Programu Stypendialnego Burmistrza 
Miasta i Gminy Cieszanów, 

34) Uchwała Nr XXXVII/296/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego, 

35) Uchwała Nr XXXVII/297/2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2021-2027, 

36) Uchwała Nr XXXVII/298/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach 
powiatowych, 

37) Uchwała Nr XXXVII/299/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Cieszanów na 2021 rok, 

38) Uchwała Nr XXXVIII/300/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033 

39) Uchwała Nr XXXVII/301/2021 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości 
Cieszanów, 

40) Uchwała Nr XXXVII/302/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia 
służące ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania 
i sposobu rozliczania. 

41) Uchwała Nr XXXVIII/303/2021 w sprawie przystąpienia do Programu 
Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki 
użyteczności publicznej realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

42) Uchwała Nr XXXVIII/304/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Cieszanów na 2021 rok, 

43) Uchwała Nr XXXIX/305/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Cieszanów, 
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44) Uchwała Nr XXXIX/306/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

45) Uchwała Nr XXXIX/307/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

46) Uchwała Nr XXXIX/308/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 
w 2021 roku, 

47) Uchwała Nr XXXIX/309/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Cieszanów na 2021 rok, 

48) Uchwała Nr XXXIX/310/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia 
służące ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania 
i sposobu rozliczania. 

49) Uchwała Nr XXXIX/311/2021 w sprawie uchylenia uchwały RM w Cieszanowie nr 
XXXVII/299/2021  z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Cieszanów na 2021 rok. 

50) Uchwała Nr XL/312/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 
w 2021 roku. 

51) Uchwała Nr XL/313/2021 w sprawie zmian w Uchwale RM Nr XXXIX/310/2021  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy 
Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu 
postepowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania, 

52) Uchwała Nr XL/314/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033, 

53) Uchwała Nr XL/315/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów 
na 2021 rok. 

54) Uchwała Nr XLI/316/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta  
i Gminy Cieszanów, 

55) Uchwała Nr XLI/317/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta  
i Gminy Cieszanów, 

56) Uchwała Nr XLI/318/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta  
i Gminy Cieszanów, 

57) Uchwała Nr XLI/319/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta  
i Gminy Cieszanów, 

58) Uchwała Nr XLI/320/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta  
i Gminy Cieszanów, 

59) Uchwała Nr XLI/321/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  
w Gminie Cieszanów na rok szkolny 2021/2022, 

60) Uchwała Nr XLI/322/2021w sprawie nadania Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej  
w Cieszanowie, 

61) Uchwała Nr XLI/323/2021 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – 
księgowej, płacowo - kadrowej oraz administracyjnej dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Cieszanów, 

62) Uchwała Nr XLI/324/2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, 

63) Uchwała Nr XLI/325/2021 w sprawie emisji obligacji, 
64) Uchwała Nr XLI/326/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033 
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 Uchwała Nr XLI/327/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów 
na 2021 rok. 

65) Uchwała Nr XLI/328/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Cieszanów, 

66) Uchwała Nr XLI/329/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów. 

67) Uchwała Nr XLII/330/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Dachnowie – ulica Sportowa”, 

68) Uchwała Nr XLII/331/2021 w sprawie projektu zmian Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszanów”, 

69) Uchwała Nr XLII/332/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszanów  na lata 2021-2025, 

70) Uchwała Nr XLII/333/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszanów, 

71) Uchwała Nr XLII/334/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
72) Uchwała Nr XLII/335/2021 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

73) Uchwała Nr XLII/336/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033 

74) Uchwała Nr XLII/337/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla 
publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów, przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 
w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych, 

75) Uchwała Nr XLII/338/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej 
dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

76) Uchwała Nr XLIII/339/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta 
i Gminy Cieszanów, 

77) Uchwała Nr XLIII/340/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021-2023, 

78) Uchwała Nr XLIII/341/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2022 rok, 

79) Uchwała Nr XLIII/342/2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów. 

80) Uchwała Nr XLIII/343/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, 

81) Uchwała Nr XLIII/344/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033 

82) Uchwała Nr XLIII/345/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów 
na 2021 rok, 
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83) Uchwała Nr XLIV/346/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Cieszanów, 

84) Uchwała Nr XLIV/347/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Cieszanowie, 

85) Uchwała Nr XLIV/348/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów 
na 2021 rok, 

86) Uchwała Nr XLIV/349/2021 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 
rok 2021, 

87) Uchwała Nr XLIV/350/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

88) Uchwała Nr XLIV/351/2021 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr 
XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów. 

89) Uchwała Nr XLV/352/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego 
z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. będących 
mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku "Kraina Malucha" 
w Dąbkowie, 

90) Uchwała Nr XLV/353/2021 w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady 
Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej 
jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania 
jej statutu, 

91) Uchwała Nr XLV/354/2021 w sprawie zmian Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszanów, 

92) Uchwała Nr XLV/355/2021 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki 
organizacyjnej – Zarząd Dróg Gminnych w Cieszanowie, 

93) Uchwała Nr XLV/356/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
i Gminy Cieszanów na lata 2022-2033, 

94) Uchwała Nr XLV/357/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów 
na 2021 rok, 

95) Uchwała Nr XLV/358/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego na okres 30 lat kompleksu działek położonych 
w Dachnowie z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej, 

96) Uchwała Nr XLV/359/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Lubaczowskiego na realizację zadań w 2022 roku na drogach powiatowych, 

97) Uchwała Nr XLV/360/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2022 roku na drogach 
wojewódzkich. 

98) Uchwała Nr XLV/361/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 
Cieszanów na 2022 rok. 
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Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

Współpraca Międzynarodowa 
 
Gmina Cieszanów ma zawarte umowy partnerskie z następującymi miastami: 

1) Żółkiew – Ukraina (2000r.) 
2) Diósd – Węgry (2004r.) 
3) Capannoli – Włochy (2004r.) 
4) Argenbühl – Niemcy (2004r.) 
5) Kałuža – Słowacja (2005r.) 
6) Campos – Grecja (2005.) 
7) Iwano-Frankowe – Ukraina (2008r.) 
8) Lupeni (Faskaslaka) – Rumunia (2017r.) 

 

Związki Komunalne do których należy Gmina Cieszanów: 
 

Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej - Samorządowa Jednostka Organizacyjna Gmin 
Powiatu Lubaczowskiego. 

Związek Międzygminny Ziemia Lubaczowska tworzy osiem samorządów gminnych 
położonych w powiecie lubaczowskim na terenie województwa podkarpackiego. Od 
2016 roku jednostki te, poprzez działalność w Związku, integrują i wspierają rozwój 
regionu, opierając się na zasobach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych 
oraz potencjale gospodarczym. 

Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki, w tym 
turystyki, w szczególności poprzez: 

1) współpracę w celu przygotowywania i promocji wspólnej oferty inwestycyjnej; 
2) tworzenie wspólnych produktów turystycznych; 
3) budowę wspólnej marki i promocję regionu; 
4) pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację wspólnych 
przedsięwzięć w zakresie: 
a) rozwoju infrastruktury turystycznej, 
b) ochrony środowiska i działań proekologicznych, 
c) wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych, 
5) podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych; 
6) tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie, wspieranie lub wdrażanie rozwiązań 
ekonomii społecznej; 
7) koordynowanie działań gmin – członków Związku w zakresie działania Związku. 

Stowarzyszenia do których należy Gmina Cieszanów: 

1) Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  

• Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych powstaje 

z woli przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa 

podkarpackiego, którzy pragną dalszego rozwoju samorządności, 

wykorzystując 10-letnie doświadczenia reformy samorządowej. 

Stowarzyszenie będzie konsekwentnie realizować cele określone 
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w statucie stowarzyszenia, w szczególności dążyć będzie do integracji 

oraz społecznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa 

podkarpackiego. 

• Fundamentem integracji będzie jedność w różnorodności poglądów. 

Właśnie ta różnorodność oraz tolerancja i gościnność charakterystyczne 

dla mieszkańców podkarpackiej ziemi, będą podstawą działań 

integrujących województwo. 

• Stowarzyszenie podejmie działania popularyzujące idee samorządności 

terytorialnej wśród mieszkańców naszego regionu. 

• Stowarzyszenie zajmować będzie stanowiska we wszystkich ważnych 

sprawach publicznych naszego województwa. 

• Stowarzyszenie będzie się angażować w publiczną debatę dotyczącą 

rozwoju regionalnego - w tym strategii, programów wojewódzkich oraz 

kontraktów dla województwa - w celu przełamania dotychczasowego 

modelu zabiegania przez samorządy o dotacje u zasobnych 

dysponentów centralnych. Działania te zmierzać będą do stworzenia 

społecznie akceptowalnej wizji regionu oraz mobilizowania środowisk 

opiniotwórczych do myślenia w kategoriach naszego województwa 

podkarpackiego. 

• Stowarzyszenie służyć będzie wszystkim działaniom mającym na celu 

poprawę stanu gospodarki województwa. 

• Stowarzyszenie upatruje szansę rozwoju województwa we wszelkich 

formach aktywizacji turystyki, dlatego zamierza współtworzyć i odgrywać 

znaczącą rolę w działalności Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej. 

Stowarzyszenie wspierać będzie rozwój nauki i szkolnictwa - 

dostosowanych do realnych potrzeb województwa - jako istotnych 

elementów przeciwdziałania bezrobociu. 

• Samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu sprawować będą mecenat nad 

wychowaniem i kształceniem młodzieży, promować będą młodzież 

szczególnie uzdolnioną oraz wszystkie działania kształtujące społeczną 

aktywność dzieci i młodzieży w duchu poszanowania polskiej tradycji 

oraz ideałów demokracji. 

• Stowarzyszenie akcentować będzie problemy związane 

z bezpieczeństwem mieszkańców województwa, w tym kwestie związane 

z funkcjonowaniem służby zdrowia. Wspólny wysiłek samorządów 

zrzeszonych w stowarzyszeniu znajdzie wyraz w działalności 

informacyjnej oraz wydawniczej i promocyjnej, prowadzonej przez 

stowarzyszenie. 
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• Stowarzyszenie będzie wspierać i koordynować wszelką aktywność 

swoich członków w zakresie współpracy z partnerami zagranicznymi. 

• Stowarzyszenie chce być platformą wymiany doświadczeń w działalności 

samorządowej swoich członków, organizatorem prezentacji dobrych 

doświadczeń partnerów zewnętrznych oraz koordynatorem samopomocy 

wewnętrznej w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych. 

2) Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. 

LOT Roztocze jest stowarzyszeniem skupiającym samorządy, przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. Stowarzyszenie powstało 26 września 
2007 roku w Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy Zarządu Powiatu 
Tomaszowskiego i samorządów lokalnych. Organizacja w swojej działalności 
opiera się o statut, który określa misję i cele stowarzyszenia takie jak: 

Misja i cele organizacji: 

– kreowanie wizerunku regionu turystycznego obejmującego Roztocze i tereny 
przyległe, zwanego dalej jako regionu atrakcyjnego turystycznie, 
– prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki, 
– integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego 
i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych 
zainteresowanych rozwojem turystycznym Roztocza, 
– zwiększanie liczby turystów odwiedzających Roztocze i tereny przyległe, 
– działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki, 
– propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska 
przyrodniczego oraz kulturowego Roztocza i terenów przyległych, 
– stworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji i rezerwacji 
turystycznej, 
– działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, 
– opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze Roztocza 
i terenów przyległych, 
– inicjowania i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju 
turystyki, 
– aktywizacja obszarów wiejskich Roztocza i terenów przyległych poprzez rozwój 
na jego terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką 
i kulturą, 
– stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych, 
koordynacja działań w zakresie promocji turystyki podejmowanych na terenie 
Roztocza i terenach przyległych, 
– promocja aktywnych, prozdrowotnych form wypoczynku, 
– pomoc członkom Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania funduszy 
strukturalnych. 

 
3) Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza” -  

Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza” ul. Kościuszki 6 37-611 Cieszanów 

 
4) Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” 
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Stowarzyszenie LGR „Roztocze” powstało 17 września 2009 roku i swoim 
zasięgiem objęło obszar Gmin: 

- Cieszanów, Laszki, Lubaczów, Lubycza Królewska, Narol, Stary Dzików 
i Wiązownica 

 

W 2015 roku dołączyły do stowarzyszenia trzy gminy z podkarpacia : Medyka, 
Radymno, Stubno, oraz cztery gminy z Lubelszczyzny : Bełżec, Tomaszów 
Lubelski, Krasnobród i Adamów. 

 

Obecnie LGR „ROZTOCZE” obejmuje obszar czternastu gmin bezpośrednio 
sąsiadujących ze sobą i wspólnie dąży do pozyskania funduszy unijnych na rozwój 
obszarów rybackich i akwakultury. Zwiększenie obszaru działania LGR „Roztocze” 
stwarza dla ponad stutysięcznej społeczności wszystkich gmin objętych jej 
działaniem nowe wyzwania i przede wszystkim szanse. LGR w swoim zamyśle 
pełnić będzie rolę instytucji, stymulująca różne działania na rzecz rozwoju obszaru 
wszystkich gmin z obu województw. Co istotne w takiej formie LGR „Roztocze” 
ubiegać się może o wsparcie dla tych działań ze środków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego. 

 

W nowej perspektywie finansowanej na lata 2014-2020, LGR „Roztocze” będzie 
miała możliwość opracowania lokalnej strategii rozwoju co jest bezwzględnym 
warunkiem przed wdrożeniem jej przy wsparciu z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego. Instrument RLKS w ramach Programu Operacyjnego „ 
Rybactwo i Morze” ma służyć rozwojowi społeczno- gospodarczemu obszarów 
rybackich i obszarów akwakultury, na których rybactwo i rybołówstwo stanowi 
ważną część lokalnej gospodarki. 

 

Dbając o przyszłościowy rozwój naszej gospodarki obszarów rybackich i obszarów 
akwakultury, a także mając na uwadze zwiększenie mobilności zawodowej 
mieszkańców oraz pozyskanie nowych miejsc pracy, zadaniem naszym jest 
opracowanie jak najlepszej, lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGR. Biorąc pod 
uwagę partnerski charakter rybackiej lokalnej grupy działania wierzymy, że 
staniemy się ważnym partnerem dla samorządów lokalnych gmin tworzących 
nasze stowarzyszenie. 
 
5) Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 

 

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" jest stowarzyszeniem 
działającym na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, 
Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz obszar Miasta Lubaczów położonych 
w powiecie Lubaczowskim, województwie podkarpackim. 

Misją LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest inicjowanie oraz realizacja na swoim 
terenie projektów wpływających na zrównoważony rozwój gospodarczy 
i społeczny obszaru LGD, a także w oparciu o istniejące walory przyrodnicze, 
krajobrazowe i kulturowe. 

Wizją obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stać się miejscem gdzie 
jego mieszkańcy, dzięki swojej aktywności, i przedsiębiorczości wykorzystują 
położenie, warunki przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe na rzecz 
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zrównoważonego rozwoju obszaru LGD – jako swojego miejsca zamieszkania, 
z którym się mocno utożsamiają. 

Celem Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" jest działalność na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim: 

 

1) opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przepisów wykonawczych do tej 
ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 

3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 
ludności na obszarach wiejskich i położonych w obszarze działania LGD, 

4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGD, 
pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów 
pomocowych, 

5) promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD, 

6) udzielanie wsparcia i podnoszenie kompetencji osób z obszaru objętego LSR 
w zakresie przygotowania operacji i pozyskiwania środków na ich realizację, 

7) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 
uwzględniające ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu 
i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i produktów regionalnych, 

8) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości na terenie 
działania Stowarzyszenia 

9) wspieranie rozwoju obszarów uzdrowiskowych. 

 

LGD realizuje swoje cele poprzez m.in.: 

 

1) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego 
przez samorząd województwa, 

2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania 
Stowarzyszenia, 

3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów 
związanych z realizacją LSR, 

4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na 
poziomie krajowym i międzynarodowym, 

5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na 
realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru 
projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR, 

6) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona www, 
ogłoszenie w prasie lokalnej o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia przez 
potencjalnych beneficjentów o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność, 

7) ustalanie zgodności projektów z założeniami LSR, 
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8) dokonywanie wyboru operacji do finansowania ze środków przyznanych LGD 
przyznanych na realizację LSR w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w przepisach 
PROW oraz niniejszym statutem, 

10) organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym, 

b) imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, 

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej. 

11) aplikowanie o środki finansowe w ramach innych dostępnych źródeł 
finansowania. 

 
6) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) – Gmina 

Cieszanów jest członkiem od 30.11.2017r. 

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) jest jedną z 16 
regionalnych organizacji turystycznych działających w Polsce. Została 
zarejestrowana w styczniu 2002 roku. Działa na podstawie ustawy o Polskiej 
Organizacji Turystycznej i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Nadzór nad 
działalnością PROT sprawuje minister właściwy ds. turystyki. 

 

PROT działa jako stowarzyszenie non-profit. Finansuje się ze składek 
członkowskich, dotacji, jak również działalności gospodarczej (wydawnictwa, 
ekspertyzy, szkolenia, itp.). Aktywnie zabiega też o środki z programów 
pomocowych i dotacji z budżetów administracji publicznej. 

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna jako związek stowarzyszeń 
zrzesza Województwo Podkarpackie, najatrakcyjniejsze turystycznie miasta 
i gminy, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i firmy sektora turystycznego, muzea 
i inne instytucje kultury. 

Cele i zadania PROT 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi wszechstronne 
działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki. 

Głównym zadaniem PROT jest wzmocnienie wizerunku województwa jako miejsca 
atrakcyjnego turystycznie, odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych, 
rozbudowa systemu informacji turystycznej, integracja środowisk turystycznych 
przez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki 
turystycznej, stowarzyszeniami, organizacjami i przedsiębiorcami, koordynowanie 
działań w zakresie planowania imprez turystycznych, inicjowanie, opiniowanie 
i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań 
marketingowych, analiz i monitoringu. 
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Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2021 roku) 

 

Ład przestrzenny 

Realizacja inwestycji Gminy Cieszanów w roku w 2021 r.: 

 
1. Budowa wodociągu i kanalizacji na Osiedlu Podwale w Cieszanowie. 

Wartość wybudowanej kanalizacji – 85 228,00 zł, w całości środki własne gminy. 

Zadanie realizowane od dnia 08.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. 

Zapłaty za wykonane prace dokonano w 2021 r. 

 
2. Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG 

w Cieszanowie. 

Całkowita wartość zadania 4 383 315,47 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 2 114 
620,20 zł. ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz środki własne Gminy 
Cieszanów w wysokości 2 268 695,27 zł..         
             
3. Utworzenie kompleksu turystycznego "Pan Karp na Wędrowcu" na terenie 
Kąpieliska w Nowym Siole. 
 
Wartość zadania w 2021r. 558 197,52 zł., w tym dotacja Podkarpackiego Urzędu  
Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w kwocie 
177 000,00 zł.  
 
4. Przebudowa drogi gminnej bez numeru w Cieszanowie o łącznej długości 

703 mb” w obszarze MPZP "Tereny usługowo – mieszkaniowe w Cieszanowie i 

Nowym Siole. 

 Wartość zadania w 2021r. 1 880 792,04 zł., w tym dotacja z Funduszu  Dróg 
Samorządowych  w kwocie 875 260,00 zł. Roboty zrealizowane w roku 2021 do dnia 
30.07.2021 r.  
         
 
5. Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów. 

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój OZE na terenie 
Gminy Cieszanów został wybrany w dniu 20 stycznia 2021 r. do dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość planowanego 
dofinansowania – 7 874 150,88 zł.   

6. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Dąbrówce wraz z montażem 
instalacji fotowoltaicznej. 

 
Wartość zadania w 2021r. 140 223,48 zł., w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 100 000 zł.  
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7. Budowa boiska wielofunkcyjnego z założeniem łąki kwiatowej 
w Niemstowie. 

Wartość zadania 84 993 zł., w tym 12 000 zł. dotacja w ramach „Odnowa wsi” PROW 
Urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Zadanie zrealizowane od 22.07.2021 r. do 
31.08.2021 r. 

8. Kontenery mieszkalne 

Wartość zadania 50 000 zł. / w całości środki własne/. 

9. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza 
w Cieszanowie. 

Przewidywana wartość zadania 5 248 000 zł., w tym wkład Gminy Cieszanów 1 500 
000 zł. Przebudowa i rozbudowa drogi na długości 1800 m wraz z chodnikami, 
kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym. Okres realizacji inwestycji lata od 
2.11.2021 r. do 31.05.2023.  

10. Dostawa oraz przeniesienia na Zamawiającego własności fabrycznie 
nowego samochodu, 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 

Wartość zadania 213 661 zł brutto, w tym: dofinansowanie PFRON w wysokości 
100 153 zł. Termin realizacji zadania od 9.03.2022 r. do 9.05.2022 r. 

11. Program przebudowy dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Cieszanów 

Wartość zadania 6 740 000 zł brutto, w tym: dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu 
w wysokości 4 978 000 zł. Termin realizacji zadania od 29.04.2022 r. do 29.06.2023 r. 

12. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Chotylubiu wraz z montażem 
instalacji fotowoltaicznej. 

Wartość zadania planowana w 2022r.: 255 000,00 zł., w tym planowana dotacja 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 
wysokości 119 260 zł. 
 
Mienie komunalne 
 

• Na dzień 31-12-2021 r. liczba nieruchomości wchodzących w skład zasobu 
nieruchomości Gminy Cieszanów wynosiła  2092 działek o łącznej wartości 
38 834 675,36 zł  

• W zasobie gminy znajduje się 58 lokali  

• W roku 2020 dokonano sprzedaży 11 nieruchomości wchodzących w skład 
zasobu Gminy Cieszanów  

• Nieodpłatne nabyto 2 nieruchomość do zasobu Gminy Cieszanów 
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Finanse 

 

Zadłużenie na 31.12.2021 r. - 14 410 000zł 
Wolne środki - nie wystąpiły. 
 

I. Dochody:  na plan 38 876 367,90 zł, zrealizowano w wysokości 38 206 868,75 zł 

(co stanowi  98,28 % ), w tym: 

a) dochody bieżące – plan 34 159 946,56 zł, wykonanie 35 518 082,83 zł (103,98%) 

b) dochody majątkowe – plan 4 716 421,34  zł, wykonanie 2 688 785,92 zł (57,01%) 

 
II. Wydatki budżetu Gminy w 2021 r. na plan 43 076 095,90 zł zrealizowano 
w wysokości 38 818 459,53 zł (co stanowi 90,12%), w tym: 

          a) wydatki bieżące – na plan 32 857 262,28 zł, wykonanie 31 883 211,27 zł 
(97,04%), w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne – na plan 9 990 748,70 zł, wykonanie 9 790 863,81 zł. 
(98%) 
- obsługa długu – na plan 368 466,00 zł, wykonanie  290 931,90 zł (78,96%) 
- pozostałe – na plan 22 498 047,58 zł, wykonanie 21 801 415,56 zł (96,90%) 

            b) wydatki majątkowe – na plan 10 218 833,62 zł, wykonanie  6 935 248,26 zł. 
(67,87%) 

 

Wynik Operacyjny:  na plan – 4 199 728 zrealizowano w wysokości 611 590,78 

 

Oświata i edukacja 

 

Egzamin ósmoklasisty 

W skali kraju egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do 

wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I- VIII. 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym od 25 do 27 maja 2021. Do 

egzaminu w maju przystąpiło ok. 342 797 uczniów. 

W skali kraju z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 
60 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki – 47 proc., z języka 
angielskiego – 66 proc., z języka niemieckiego – 49 proc. 

Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów, tj. od 90 do 100 proc. 
 
W skali kraju z języka polskiego najwyższe wyniki uzyskało 9 733 uczniów 

(2,8 proc.), matematyki – 25 678 uczniów (7,5 proc.), języka angielskiego – 109 
903 uczniów (32,8 proc.), języka niemieckiego – 1 163 uczniów (12,4 proc). 

4 101 uczniów uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90 do 100 proc. 
punktów możliwych do zdobycia. 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany był w formie pisemnej. Każdy 
ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

• języka polskiego, 
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• matematyki, 

• języka obcego nowożytnego. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – zestawienie wyników szkół Gminy Cieszanów 

na tle powiatu i województwa 

Nazwa szkoły 
Liczba uczniów 
przystępujących 
do egzaminu 

Język polski 
%  

Matematyka % 

Język obcy 
nowożytny  
-j. angielski 
% 

SP Cieszanów 34 50 40 46 

SP Dachnów 5 67 46 80 

SP Nowy Lubliniec 5 37 32 37 

Gmina 44 50 40 46 

Powiat 415 59 42 57 

Woj. 18197 62 49 65 

Kraj 342 797 60 47 66 

Egzamin ósmoklasisty 2021 – wyniki procentowe w Gminie 

 j. polski matematyka j. angielski 

SP Cieszanów 50 40 46 

SP Dachnów 67 46 80 

SP Nowy Lubliniec 37 32 37 

Stat. w Gminie 51 39 54 

 
Do statystyk ogólnych nie były brane SP Nowy Lubliniec i SP Dachnów ze względu 
na niską liczbę uczniów (SP NL 5 i SP D 5). 
 

 j. polski matematyka j. angielski 

gmina (44 
uczniów) 

50 40 46 

powiat (415 
uczniów) 

59 42 57 

województwo 
(18197) 

62 49 65 

kraj (342 797) 60 47 66 

 

Koszty utrzymania ucznia 

Wydatki na oświaty, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki 

samorządu terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, 

środki własne gminy i inne. Przepisy określające zasady finansowania oświaty 

stanowić, ze liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji 

oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji 

indywidualnych uwarunkowań gmin miejsko - wiejskich i poszczególnych placówek 

oświatowych co powoduje niedoszacowanie zadań. 
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W najbliższych  latach kwota subwencji  będzie malała, bowiem nadal spada 

liczba urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych 

obowiązkiem szkolnym i nauki. 

Dotychczasowe zasady  zwiększania  subwencji dla obszarów wiejskich nie 

rekompensują w pełni wysokich kosztów wynikających z niższej, średniej liczby 

uczniów w oddziałach. Dodatkowe czynniki niezależne od JST takie, jak: regulacje 

placowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania 

pomocy materialnej uczniom, obowiązek dokonywania wypłat pracodawcom 

kosztów kształcenia pracowników młodocianych, obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych 

form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno 

 pedagogicznej powodują konieczność angażowania przez JST znaczących 

środków. 

 
Zestawienie wydatków za rok szkolny 2020/2021: 

Lp. Placówka 

L
ic

z
b

a
 d

z
ie

c
i 

L
ic

z
b

a
 

o
d

d
z
ia

łó
w

 

Koszt roczny 
Koszt 

miesięczny 

Razem koszty 

płacowe plus 

rzeczowe bez 

remontów 

Średni 

koszt 

miesięczny 

przeliczony 

na 1 

dziecko 

1. PP Cieszanów 78 4 1 037 490,93 86 457,58 1 037 490,93 1 108,43 

2. SP Cieszanów 279 13 3 827 525,35 318 960,45 3 803 919,19 1 136,18 

3. PP Dachnów 38 2 687 627,60 57 302,30 687 627,60 1 507,96 

4. SP Dachnów 106 7 1 850 148,76 154 179,06 1 834 848,76 1 442,49 

5. PP Niemstów 11 1 145 016,52 12 084,71 145 016,52 1 098,61 

6. SP Niemstów 13 2 212 035,80 17 669,65 212 035,80 1 359,20 

7. PP Nowe Sioło 22 1 304 670,40 25 389,20 304 670,40 1 154,05 

8. SP Nowe Sioło 25 3 420 259,20 35 021,60 420 259,20 1 400,86 

9. PP Nowy Lubliniec 33 1 283 614,96 23 634,58 283 614,96 716,20 

10. SP Nowy Lubliniec 60 8 1 020 564,60 85 047,05 1 020 564,60 1 417,45 

Suma: 665 42 9 788 954,12 439 483,43 9 750 047,96 1 234,14 
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Polityka społeczna 

Analiza SWOT Gminnego Programu Wsparcia Rodziny 

Mocne strony 

• Powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

• Działalność profilaktyczna i edukacyjna 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

• Baza instytucji wspierających rodzinę 
(MOPS, PCPR, Policja, Sąd, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, organizacje 
pozarządowe, służba zdrowia, oświata, 
kościół katolicki, świetlice szkolne) 

• Dobre rozeznanie środowiska lokalnego 
przez pracowników służb pomocy 
społecznej, policji, pracowników oświaty. 

• Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 
pracowników działających na rzecz rodziny 

• Wsparcie stypendialne dla dzieci i młodzieży 

• Dobrze rozwinięta baza obiektów 
sportowych 

• Zaangażowanie w rozwiązywanie 
problemów społecznych organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
gminy. 

Słabe strony 

• Bierna postawa wobec problemów 
występujących w rodzinie, niechęć do 
nawiązywania współpracy z placówkami 
niosącymi pomoc w tym zakresie 

• Utrudniony dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego ( psycholog, 
psychiatra, mediator rodziny) – dojazd do 
miasta powiatowego przy jednoczesnym 
niechętnym korzystaniu z usług 
w miejscowości gminnej 

• Brak pozytywnych wzorców osobowych w 
rodzinach dysfunkcyjnych, odrzucanie 
autorytetu szkoły/ nauczyciela 

• Brak świadomości społecznej 
o potrzebach i możliwościach w zakresie 
opieki rodziny zastępczej 

• Brak  w środowisku „animatorów kultury”- 
osób propagujących zdrowy styl życia 
i efektywne wykorzystanie czasu 
wolnego przez młodzież 

• Ograniczone środki finansowe na 
realizację założonych programów  

• Wyuczona bezradność i roszczeniowość, 
uzależnienie od pomocy instytucjonalnej 
(głównie finansowej) i brak współpracy ze 
strony rodzin w zakresie rozwiązywania 
problemów 

Szanse 

• Zaangażowanie asystenta rodziny celem 
wsparcia rodzin przeżywających trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej.  

• Rozwój wolontariatu 

• Edukacja rodziców 

• Wzmocnienie współpracy pomiędzy 
instytucjami wspierającymi rodzinę 

• Realizacja rządowych programów i 
możliwość pozyskiwania funduszy unijnych. 

• Rosnące wsparcie  finansowe dla rodzin 
o charakterze socjalnym 

 

Zagrożenia 

• Niestabilność prawa dotyczącego polityki 
społecznej, niespójność, częste zmiany 
i trudności w interpretacji  przepisów 

• Zanik więzi i tradycji rodzinnych, „pęd 
życia” 

• Wzrost kosztów utrzymania rodzin 

• Zatrudnienie niezgodne z kwalifikacjami 
,daleko poza miejscem zamieszkania 
bądź  wymagające pełnej 
dyspozycyjności 

• Wzrost patologicznych zachowań wśród 
dzieci i młodzieży, konsumpcjonizm, 
narastająca przemoc 

• Uzależnienie członków rodziny od 
alkoholu, środków odurzających, 
Internetu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu MiG Cieszanów oraz MGOPS  
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Kultura, sport i rekreacja  

 

Sprawami kultury i sportu w Cieszanowie zajmuje się Centrum Kultury i Sportu 
które w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. było organizatorem lub 
współorganizatorem następujących imprez: 

 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

- Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Obchody rocznicy wybuchu powstania styczniowego, „ Żywe obrazy”  

- Gminne Święto Kobiet 

- Warsztaty pisania pisanek 

- Obchody 77. Rocznicy pacyfikacji wsi Rudka 

-  Rekonstrukcja obrad Sejmu Galicji i Lodomerii  

– Koncert pod chmurką 

– Dzień dziecka w Cieszanowie 

– Zawody wędkarskie 

- Festiwal smaków w Cieszanowie  

– Turniej Nalewek 

- 7. Cieszanowska Dycha pamięci Wojtka Pałczyńskiego  

- Historia Kresowych Miasteczek 

- Ciesz Fanów Festiwal 

- Narodowe czytanie  

- Konkurs „Otuleni jesienią” 

- Konkurs recytatorski „Jesienne Pejzaże” 

- 11 listopada, obchody święta Odzyskania Niepodległości 

- Konkurs plastyczny „Pocztówka Bożonarodzeniowa” 

-  Kiermasz Bożonarodzeniowy 
 
Sprawami kultury w Cieszanowie zajmuje się również Miejska Biblioteka 

Publiczna które w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. była organizatorem lub 
współorganizatorem następujących imprez: 

 

- czytanie performatywne „Dziecię elfów” 

- dzień Dziecka w Bajkolandii  

- zajęcia edukacyjne o pszczołach dla klasy „0”  

- zajęcia edukacyjne światowy Dzień Wiatru dla klasy „0”. 

- „Biblioteka przedszkolaka” ( czytanie bajek, gry, zabawy) 
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- lekcje biblioteczne dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej w Dachnowie  

- zajęcia wakacyjne „Gimnastyka rączek” w MBP Filia Dachnów i Stary Lubliniec. 

- „Oddaj misia w dobre łapki” warsztaty dla uczniów w szkole  

- spotkania edukacyjne „Strażniczka kresowej mowy” z uczniami szkoły podstawowej 

- Event edukacyjny z zakresu programowania w ramach projektu „Cyfrowe GOK-i” 

- Nowe życie starych książek, Sen- tworzenie łapaczy snów,  

- nagranie na dyktafon wrażeń po przeczytaniu konkretnej książki przez członków 

Dyskusyjnego Klubu Książki.  

- czytanie performatywne „Mątwa” (5 odcinków) S.I. Witkiewicza  

- rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkurs Poetycki „Bez-KRESY” na amfiteatrze 

- udział w festiwalu „ Pierwszy rok w chmurach”.. 

- „Sejm Krajowy Galicyjski”  

- Udział Dyskusyjnego Klubu Książki w spotkaniu literackim z tłumaczem w Gorajcu 

- Plenerowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP Filia Stary Lubliniec. 

- Wyjazd do Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl: „Wesołe 

kumoszki z Windsonu” W. Szekspira. 

- Spotkanie autorskie z pisarką Natalią Sońską i Agnieszką Lis. 

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Cieszanowie 

- Realizacja projektu: „Strażniczka kresowej mowy” i „Wehikuł czas do 

cieszanowskiej krainy zabawek” 

- Wystawy rękodzieła mieszkańców gminy. 

- Prowadzenie spotkania autorskiego z Bartoszem Pankiem w Gorajcu przez 

bibliotekarza Małgorzatę Łachowską. 

- Organizacja i przeprowadzenie inscenizacji „Moralność pani Dulskiej” w Centrum 

Wystawienniczo-Koncertowym w Cieszanowie w ramach Narodowego Czytania. 

- Wernisaż wystawy „Kilimy kresowe ze zbiorów Stanisława Barana”. Spotkanie 

z kolekcjonerem 

- Jubileusz 10 lat zawiązania Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP w Cieszanowie 

- Udział w spotkaniu autorskim z  Adamem Bobrowiczem autorem książki „Gorajec”. 

 

Gospodarka Komunalna 

. 

Łączna wartość dochodów netto uzyskanych w 2021 z tytułu sprzedaży prawa 

własności gruntów mienia komunalnego Gminy Cieszanów wynosiła 506 720,70 zł. 

Łączna wartość nieruchomości, które zostały nieodpłatnie nabyte do zasobu 

gminnego nieruchomości wyniosła 11 465,00 zł. 


