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16 grudnia 2010 r.16 grudnia 2010 r.
Uroczysta sesja Rady Gminy PruchnikUroczysta sesja Rady Gminy Pruchnik

Złożenie ślubowania przez Pana Wacława Złożenie ślubowania przez Pana Wacława Szkoła Szkoła na urząd Wójta Gminy Pruchnik na urząd Wójta Gminy Pruchnik 



Odzyskanie praw miejskich przez PruchnikOdzyskanie praw miejskich przez Pruchnik
W dniu 1 stycznia 2011 roku po 77 latach Pruchnik odzyskał W dniu 1 stycznia 2011 roku po 77 latach Pruchnik odzyskał status status miasta. miasta. 

Wręczenie medali okolicznościowych zaproszonym gościom.   Wręczenie medali okolicznościowych zaproszonym gościom.   



Dni PruchnikaDni Pruchnika



Statuetka „SStatuetka „Słłonecznik” Zasonecznik” Zasłłuużżony dla Ziemi Pruchnickiejony dla Ziemi Pruchnickiej



W dniu 7 grudnia 2012 roku Kapituła Konkursu uroczyście przyznała Miastu i Gminie Pruchnik W dniu 7 grudnia 2012 roku Kapituła Konkursu uroczyście przyznała Miastu i Gminie Pruchnik 
certyfikat świadczący, o otwartości i przychylności dla inwestorów certyfikat świadczący, o otwartości i przychylności dla inwestorów -- GMINA FAIR PLAY 2012 GMINA FAIR PLAY 2012 



Pielgrzymka DziPielgrzymka Dzięękczynna kczynna śśladami ladami 
BBłł. Bronis. Bronisłława Markiewiczaawa Markiewicza
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Subwencje

Dochody własne

Udziały w podatku dochodowym w budżecie 
państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z 
zakresu administracji rządowej

Środki pozyskane

Razem: 33 mln Razem: 29 mln Razem:  30 mln

Dochody Gminy Pruchnik w latach 2011 Dochody Gminy Pruchnik w latach 2011 -- 20132013

Struktura dochodów gminy na przestrzeni analizowanych lat podlega pewnym wahaniom. Największą
grupę w dochodach stanowi subwencja ogólna jej udział w łącznych dochodach gminy obecnie zaczął maleć.
Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje celowe, udział w podatku dochodowym w budżecie
państwa czy dochody własne.
Na uwagę zasługują tez dochody pozyskane z zewnątrz, w 2013 roku wyniosły one 3,5 mln zł.



ŚŚrodki zewnrodki zewnęętrzne pozyskane w latach 2011 trzne pozyskane w latach 2011 -- 20132013

Na realizację zadań własnych gminy Radzie Miejskiej, Burmistrzowi Pruchnika w obecnej kadencji udało się
pozyskać środki zewnętrzne w kwocie 13,25 mln. Dzięki temu utrzymany został wysoki poziom inwestycji, co jest
pozytywną cechą zdecydowanie wyróżniającą naszą gminę na tle innych gmin w powiecie jarosławskim.
W rozbiciu na poszczególne dziedziny pozyskane środki przedstawia powyższy wykres:
- gospodarka wodno ściekowa 6,4 mln zł
- drogi 3,1 mln zł
- budowa targowiska 1,0 mln zł
- budynki remiz i sprzęt 0,8 mln zł
- pomoc społeczna 0,6 mln zł
- oświata 0,6 mln zł
- obiekty sportowe 0,4 mln zł 
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Wydatki budWydatki budżżetu gminy w latach 2011 etu gminy w latach 2011 -- 20132013

Wydatki w powyższych latach wyniosły kwotę 100 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 21 mln zł, co
stanowi 21% całego budżetu. Powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków w omawianych latach.
W tej strukturze największy udział odnotowały wydatki na oświatę i wychowanie.
Na uwagę zasługuje zwiększająca się kwota wydatków na potrzeby pomocy społecznej.
Wydatki na gospodarkę wodno – ściekową stanowią trzecią w kolejności grupę wydatków. W ciągu ostatnich
trzech lat z budżetu gminy wydatkowana została kwota 15 mln zł.
Drogi to dziedzina w której, w omawianym okresie, została wydana w Gminie Pruchnik rekordowa kwota środków.
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W omawianych latach nakW omawianych latach nakłłady finansowe na transport stanowiady finansowe na transport stanowiłły znaczny znacznąą czczęśćęść
wydatków w budwydatków w budżżecie gminy tj. okoecie gminy tj. okołło 13 mln zo 13 mln złł..

Na powyNa powyżższsząą kwotkwotęę zzłłoożżyyłły siy sięę prace modernizacyjne, remonty czy teprace modernizacyjne, remonty czy teżż budowa dróg budowa dróg 
gminnych, powiatowych, gminnych, powiatowych, poscaleniowychposcaleniowych. Na te cele uda. Na te cele udałło sio sięę pozyskapozyskaćć gminie 3,1 mln zgminie 3,1 mln złł..

Realizacja wydatków drogowych przedstawia siRealizacja wydatków drogowych przedstawia sięę nastnastęępujpująąco: co: 

TRANSPORTTRANSPORT



Modernizacja ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej w Pruchniku Modernizacja ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej w Pruchniku 
nr dz. 1836/1, 1838/4 nr dz. 1836/1, 1838/4 

ul. Mieczysława Orłowicza

Ul. Długa

Transport

Wartość inwestycji - 890 972,16 zł
Dofinansowanie - 405 350,00 zł

Ul. Leśna



Transport

Remont drogi gminnej Rzeplin Remont drogi gminnej Rzeplin –– ŚwiebodnaŚwiebodna
nr dz. 808, 809 nr dz. 808, 809 

Wartość inwestycji - 389 660,57 zł
Dofinansowanie - 277 512,00 zł



Transport

Modernizacja Modernizacja –– remont remont dróg dojazdowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na do gruntów rolnych na obiektachobiektach
poscaleniowychposcaleniowych w Świebodnejw Świebodnej
nr dz. 733, 765, nr dz. 733, 765, 560  560  nr dz. nr dz. 

Wartość inwestycji - 301 000,00 zł



Transport

Modernizacja Modernizacja –– remont remont dróg dojazdowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekciedo gruntów rolnych na obiekcie
poscaleniowym w  obrębie Rozbórz Długiposcaleniowym w  obrębie Rozbórz Długi
Nr dz. 318  Nr dz. 318  Nr dz. 782, 783, 784, 785

Wartość inwestycji - 322 000,00 zł 



Transport

Modernizacja Modernizacja –– remont remont dróg dojazdowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekciedo gruntów rolnych na obiekcie
poscaleniowym w  obrębie Rozbórz Okrągłyposcaleniowym w  obrębie Rozbórz Okrągły
nr dz. 555, 569, 662 nr dz. 555, 569, 662 

Wartość inwestycji - 110 365,00 zł



TransportTransport

Remont drogi w Pruchniku Remont drogi w Pruchniku -- droga do Wilkadroga do Wilka
nr dz. 346/4, 350/2 350/4, 1774 

Wartość inwestycji - 267 234,98 zł 
Dofinansowanie - 213 787,98 zł



Transport

Remont drogi gminnej w miejscowości PruchnikRemont drogi gminnej w miejscowości Pruchnik-- ul. Wałowaul. Wałowa
nr dz. 1759/2, 1761, 21,34 

Wartość inwestycji - 601 276,66 zł 
Dofinansowanie - 178 086,00 zł



Transport

Modernizacja Modernizacja -- remont remont dróg dojazdowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie do gruntów rolnych na obiekcie 
poscaleniowym w obrębie Hawłowiceposcaleniowym w obrębie Hawłowice
Nr dz. 753, 754 

Wartość inwestycji - 170 000,00 zł



Transport

Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym

Wartość inwestycji - 212 826,52 zł 
Dofinansowanie - 132 375,00 zł



Transport

Odbudowa drogi gminnej w Pruchniku ul. Lipowa

Wartość inwestycji - 282 592,89 zł
Dofinansowanie - 167 900,00 zł



Transport

Remont drogi gminnej  ul. Armii Krajowej w Pruchniku

Wartość inwestycji - 980 056,04 zł 
Dofinansowanie - 487 700,00 zł



Transport

Remont drogi gminnej Świebodna – Jaworznik
Nr dz. 636

Środki własne gminy - 259 755,26 zł



Transport

Remont dróg gminnych w Hawłowicach do świetlicy
Środki własne gminy – 67 114,40 zł

Remont dróg gminnych w Pruchniku ul. Basztowa, ul 
Polna, droga do Z. Papały
Środki własne gminy – 215 208,06 zł

Zjazd przy kościele w Pruchniku Górnym 
Środki własne gminy – 39 547,62 zł

Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim do cmentarza
Środki własne gminy – 30 000,00 zł

Remont dróg gminnych w Jodłówce k/P. J. Pieszko oraz 
do P. Z. Dragana
Środki własne gminy – 157 737,94 zł 

Odbudowa drogi gminnej w Jodłówce-na „Pagor”
Środki własne gminy – 116 744,55 zł



Transport

Remont drogi gminnej w Kramarzówce na Zaosiny
Środki własne gminy – 172 271,18 zł 

Remont drogi gminnej w Kramarzówce do Pana Bugla
Środki własne gminy – 77 955,26 zł

Remont drogi gminnej Hawłowice Dolne – Hawłowice 
Górne (nr dz 417)
Środki własne gminy – 79 074,73 zł 

Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim do Parcelacji 
(nr dz. 887, 865)
Środki własne gminy – 113 652,00 zł

Remont ulicy Objazdowej
Środki własne gminy – 92 623,53 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku Górnym (do p Kurasza)
Środki własne gminy – 78 541,90 zł



Transport

Na terenie Gminy w omawianym okresie zostało wykonanych szereg dróg Na terenie Gminy w omawianym okresie zostało wykonanych szereg dróg 
betonowych, na które zużyto 2 519 m3 betonu za kwotę 777 000 zł betonowych, na które zużyto 2 519 m3 betonu za kwotę 777 000 zł 



Transport

Budowa nowego mostu w miejscowości KramarzówkaBudowa nowego mostu w miejscowości Kramarzówka

Wartość inwestycji – 150 000,00 zł 
Dofinansowanie – 70 000,00 zł



Transport

Wykonanie drogi dojazdowej do posesji Pan Potoczny, Pan Baran w Rozborzu Okrągłym

Remont drogi na działkach – boczna ul. Wałowej - 29 090,98 zł

Remont drogi gminnej na działce nr 427 w Rzeplinie - 45 416,21 zł

Remont drogi gminnej w Świebodnej do P. M. Bielki - 55 264,52 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku koło Feresza (nr dz. 1811) - 40 365,60 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku do Wyskla J. (nr dz. 1899) - 64 879,65 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku na Skotniki - 63 110,84 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku do Sowińskiego (nr dz. 2002/2) - 10 525,82 zł

Remont drogi gminnej w Pruchnik do Kardasza (nr dz. 2113) - 14 192,11 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku do Bielca (nr dz. 1897) - 20 131,10 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku do Paprockiego - 60 028,43 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku Górnym (do Buryły W., dz. nr 1893) - 21 684,90 zł

Remont drogi gminnej w Pruchniku Dolny (do Cieślaków, dz. nr 1767) - 32 839,70 zł

Remont drogi gminnej w Kramarzówce do Jasiłka (nr dz. 2629) - 10 322,00 zł

Remont drogi gminnej w Rzeplinie do Czepiela - 29 658,08 zł



Transport

Gmina Pruchnik udziela corocznie pomocy finansowej Gmina Pruchnik udziela corocznie pomocy finansowej dla dla powiatu jarosławskiego na powiatu jarosławskiego na 
realizację następujących prac:realizację następujących prac:
Przy budowie chodnika – ul. Ks. B. Markiewicza.
Dokumentacja  dla drogi powiatowej – ul. Bieszczadzka nr 1777R Pruchnik – Nienadowa, 
Drogi powiatowe w Kramarzówce oraz chodniki w Rozborzu Długim 



Transport

Wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Kramarzówka, Hawłowice  i JodłówkaWykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Kramarzówka, Hawłowice  i Jodłówka
Remont przystanku autobusowego końcowego w Kramarzówce
Zakup przystanków, montaż oraz położenie kostki w Kramarzówce, Hawłowicach oraz Jodłówce 



Transport

Cmentarze komunalneCmentarze komunalne
Droga wewnętrzna na cmentarzu komunalnym w Pruchniku - Środki własne gminy - 100 844,97 zł
Dokumentacja na rozbudowę kaplic cmentarnych – Pruchnik, Rozbórz Okrągły - 30 000,00 zł 
Ogrodzenie cmentarzy w Kramarzówce, Pruchniku - 70 000,00 zł
Alejki wewnętrzne - 17 000,00 zł



NieruchomoNieruchomośści Gminneci Gminne

Najważniejsze realizowane zadania to:



Nieruchomości Gminne

Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Pruchniku ulica Parkowa

Wartość inwestycji - 2 441 128,29 zł 
Dofinansowanie - 1 000 000,00 zł



Nieruchomości Gminne

Termomodernizacja budynku administracyjno Termomodernizacja budynku administracyjno -- warsztatowego w Pruchnikuwarsztatowego w Pruchniku
Jest to część większego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, 
Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły” współfinansowanego ze środków RPO WP 2007-2013.

Wartość inwestycji - 400 380,00 zł
Dofinansowanie - 308 000,00 zł 



Nieruchomości Gminne

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w JodłówceModernizacja budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce
Zakres prac obejmował, docieplenie ścian budynku, elewacje, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, Zakres prac obejmował, docieplenie ścian budynku, elewacje, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, 
drenażu drenażu opaskowegoopaskowego, odbojów ki , odbojów ki z kostki brukowej, cokołu, robót z kostki brukowej, cokołu, robót wewnętrznych oraz odwodnienie.wewnętrznych oraz odwodnienie.

Wartość inwestycji – 97 000,00 zł



Nieruchomości Gminne

Wykonanie parkingów publicznych w miejscowościach Pruchnik , Kramarzówka Wykonanie parkingów publicznych w miejscowościach Pruchnik , Kramarzówka 
i Rozbórz i Rozbórz OkrągłyOkrągły
Wykonanie parkingu publicznego w Pruchniku przy kościele - 228  823,93 zł
Wykonanie parkingu publicznego w Rozborzu Okrągłym przy kościele - 75 000,00 zł
Wykonanie parkingu publicznego w Kramarzówce przy kościele - 23 108,00 zł
Utwardzenie placu postojowego przy boisku sportowym w Kramarzówce - 112 917,32 zł
Wykonanie parkingu publicznego w Pruchniku przy stadionie - 250 000,00 zł
Plac postojowy przy remizie OSP w Jodłówce Parcelacji - 16 600,00 zł 



Nieruchomości Gminne

Budowa punktu widokowego i wieży widokowej na „Korzeniach”Budowa punktu widokowego i wieży widokowej na „Korzeniach”
Zadanie to jest przyjęte do realizacji w 2014 r. Wartość kosztorysowa to 248 000,00 zł z czego pozyskanych 
środków zostało 150 000,00 zł



Nieruchomości Gminne

Budowa placów zabaw w miejscowościach Pruchnik, Pruchnik Górny i KramarzówkaBudowa placów zabaw w miejscowościach Pruchnik, Pruchnik Górny i Kramarzówka
Plac zabaw przy zespole boisk „ Orlik 2012” w Pruchniku – 31 417,12 zł PROW – 17 879,66 zł
Plac zabaw przy budynku remizy OSP nr 3 w Pruchniku Górnym – 33 963,02 zł PROW – 19 328,54 zł
Plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce – 82 699,41 zł PROW – 53 956,00 zł 
Plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy szkole podstawowej Nr 1 w Pruchniku – 199 119,39 zł  BP – 99 559,69 zł  



W 2013 r. gmina przyjęła do realizacji rozbudowę budynku w świetlicy w Kramarzówce 
Wartość kosztorysowa zadania to 1 954 000,00 środki z PROW 500 000,00
Poniżej wizualizacja planu rozbudowy świetlicy w Kramarzówce.

Również Rada Miejska w Pruchniku 
przyjęła do realizacji rozbudowę 
świetlicy Hawłowice. Zadanie to realizowane 
będzie ze środków własnych gminy

Nieruchomości Gminne



BezpieczeBezpieczeńństwo istwo i
Ochrona PrzeciwpoOchrona Przeciwpożżarowaarowa



Bezpieczeństwo

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pruchniku zostało powołane zarządzeniem Nr 97/2011 Burmistrza Pruchnika
z dnia 30 grudnia 2011 roku. W okresie funkcjonowania GCZK opracowano szereg zarządzeń, planów, wytycznych Burmistrza
Pruchnika – Szefa Obrony Cywilnej związanych z Zarządzaniem Kryzysowym, Obroną Cywilną, Sprawami Obronnymi, Ochroną
Zabytków, mających na celu ochronę ludności przed różnego rodzaju zagrożeniami czasu pokoju oraz czasu wojny.
Na potrzeby GCZK Burmistrz Pruchnika wydzielił w budynku Urzędu Miejskiego specjalny pokój wyposażony
w łączność przewodową, bezprzewodową, sprzęt informatyczny oraz inne niezbędne środki do obsługi stanowiska
kierowania i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Do podstawowych zadań GCZK należy m.in. : gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach
i środkach w sytuacjach kryzysowych w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, przygotowanie planów zarządzania
kryzysowego, zapewnienie funkcjonowania organów administracji samorządowej, racjonalne gospodarowanie siłami
i środkami będącymi w dyspozycji Burmistrza Pruchnika.



Bezpieczeństwo

Obrona Cywilna
Mając na uwadze bezpieczeństwo społeczności lokalnej na terenie gminy Pruchnik dokonano modernizacji
gminnego magazynu OC i przeciwpowodziowego, w którym na chwilę obecną znajduje się niezbędny sprzęt do
udzielania pomocy mieszkańcom w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia mającego symptomy sytuacji
kryzysowej spowodowane działaniami człowieka i sił natury.



Bezpieczeństwo

W ramach dobrej współpracy Urzędu Miejskiego w Pruchniku z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
już drugi rok z rzędu gościliśmy w naszej gminie studentów z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powyższe
spotkania maja na celu szeroko pojęte propagowanie walorów i osiągnięć Gminy Pruchnik na terenie woj.
Podkarpackiego i ościennych, a ponadto zapoznanie studentów z zadaniami administracji samorządowej na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej. Wizyty te obsługiwane są przez ścisłe
kierownictwo UM, przedstawicieli Policji, OSP oraz GCZK. W ramach wspomnianej współpracy pracownicy naukowo-
dydaktyczni WSIZ przeprowadzili szkolenie dla strażaków ochotników zakończone wydaniem certyfikatów.



OSP

Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hawłowicach -161 830,00 zł

Nieodzownym i bardzo ważnym elementem zarządzania kryzysowego na terenie gminy Pruchnik są jednostki OSP 
które dzięki właściwemu przygotowaniu, wyszkoleniu i wyposażeniu w odpowiedni sprzęt są gotowe do podejmowania
różnego rodzaju działań ratowniczo gaśniczych. W latach 2011 – 2013 dokonano szeregu zakupów sprzętu, wyposażenia
Oraz niezbędnych modernizacji obiektów OSP na łączną kwotę 2 mln zł z czego dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 
około 900 tyś zł. Najważniejsze realizowane zadania to:  



OSP

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruchnik III – 50 000,00 zł



OSP

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rozborzu Długim – 177 000,00 zł



OSP

Zakup Zakup motopomp oraz sprzętu ratowniczego dla OSPmotopomp oraz sprzętu ratowniczego dla OSP
Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Jodłówce, Kramarzówce i Rozborzu Długim – 20 400,00  zł
Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego na potrzeby OSP Pruchnik Nr I – 59 999,99 zł
Zakup motopompy Tohatsu typu M16/8 dla OSP Pruchnik Nr III – 31 320,00 zł
Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby OSP Świebodna, OSP Pruchnik Nr I – 4 600,24 zł



OSP

Termomodernizacje remiz OSPTermomodernizacje remiz OSP
Termomodernizacje remizy OSP w Świebodnej wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku

Wartość inwestycji - 108 258,20 zł 
Dofinansowanie PROW - 53 305,00 zł



OSP

Termomodernizacje remiz OSPTermomodernizacje remiz OSP
Termomodernizacje remiz OSP w Rzeplinie, Rozborzu Okrągłym , Jodłówce Parcelacji.

Oprócz tego wykonywanych jest szereg innych prac w tych remizach:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie kostki przed budynkiem OSP Jodłówka Parcelacja, Rzeplin
Zakup klimatyzacji na potrzeby OSP w Rozborzu Długim
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP Nr 2 

Wartość inwestycji - 399 000,00 zł 
Dofinansowanie - 290 000,00 zł



OSP

Rozbudowa remizy OSP Nr 1 w Pruchniku Rozbudowa remizy OSP Nr 1 w Pruchniku 

Wartość inwestycji - 334 988,80 zł 
Dofinansowanie PROW - 99 999,00 zł



Sukcesem obecnych władz jest dokonanie wielu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej. W tej dziedzinie poniesiono wydatki w kwocie 15 mln zł, z tego 6,4  mln zł

udało się pozyskać z różnych źródeł.

Gospodarka wodnoGospodarka wodno--śściekowaciekowa

Najważniejsze realizowane zadania to:



Gospodarka wodno-ściekowa

Rozbudowa sieci wodociągowej obejmująca budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla 
gminy Pruchnik – 3 280 161,54 zł dofinansowanie – 2 003 682,00 zł
Zakończenie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kramarzówce  i Pruchniku Górnym etap I i II  – 7 000 000,00 zł 
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jodłówka, Jodłówka Parcelacja, 
Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Długi i Okrągły, Hawłowice - 900 000,00 zł
Projekt , budowa studni w Hawłowicach - 119 000,00 zł
Budowa studni S5a Rzeplin - 40 000,00 zł
Dokumentacja na zbiornik i wodociąg Korzenie - 104 000,00 zł
Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej - 329 640,00 zł 



SamorzSamorząąd gminny aktywizuje mieszkad gminny aktywizuje mieszkańńców do czynnego uprawiania sportu. Wiele wysiców do czynnego uprawiania sportu. Wiele wysiłłku ku 
wkwkłłada w zapewnienie wszystkim sympatykom sportu nowoczesnej infrastruktury sportowej . ada w zapewnienie wszystkim sympatykom sportu nowoczesnej infrastruktury sportowej . 

Wydatki na niWydatki na niżżej wymienione zadania wyniosej wymienione zadania wyniosłły w trzech ostatnich latach  okoy w trzech ostatnich latach  okołło 1 o 1 mnlmnl zzłł

SportSport

Najważniejsze realizowane zadania to:



Sport

Stadiony sportoweStadiony sportowe
Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku – wykonanie trybun i boksów dla zawodników – 126 572,77 dof – 82 323,00
Obecnie rozpoczyna się II etap jego przebudowy na kwotę 622 043 zł, dofinansowywany z MSiT w kwocie 361 000 zł,
który polegać ma na budowie boiska wielofunkcyjnego, remont urządzeń sportowych( skocznia, rzutnie)  i inne prace na 
stadionie ( chodnik, ogrodzenie itp..)
Budowa stadionu sportowego w Kramarzówce –wartość inwestycji 546 000 zł



Sport

Dokumentacja na boisko wielofunkcyjne w Rozborzu Długim
Remont szatni w Jodłówce i Hawłowicach
Modernizacja i rozbudowa boiska w Rozborzu Długim, utwardzenie drogi dojazdowej oraz wykonanie parkingu.
Wykonanie boiska do piłki siatkowej wraz z szatnią w Rozborzu Okrągłym

Na terenie gminy obecnie funkcjonują kluby sportowe: LKS Start Pruchnik, Huragan Rozbórz Długi, Nafta Gaz 
Jodłówka, Strumyk Hawłowice, Grom Rozbórz Długi. Działają UKS przy SP nr 1 w Pruchniku, Zespole Szkół w Rozborzu 
Długim i Gimnazjum w Pruchniku. Powstał Klub Tenisa Stołowego Strażak Przy OSP nr 3 w Pruchniku, zakładany jest 
klub sportowy w Kramarzówce.
Na działalność szkoleniową w/w stowarzyszenia otrzymują dotację z budżetu gminy.



Sport

Corocznie Burmistrz obejmuje swoim patronatem następujące imprezy sportowe:Corocznie Burmistrz obejmuje swoim patronatem następujące imprezy sportowe:

Zlot Rowerowy im Gen. Marka Papały

Bieg o Memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza



Sport

Corocznie Burmistrz obejmuje swoim patronatem następujące imprezy sportowe:Corocznie Burmistrz obejmuje swoim patronatem następujące imprezy sportowe:

Turniej piłki siatkowej

Turniej tenisa stołowego



Sport

Corocznie Burmistrz obejmuje swoim patronatem następujące imprezy sportowe:Corocznie Burmistrz obejmuje swoim patronatem następujące imprezy sportowe:

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Pruchnika

Klub Tenisa Stołowego Strażak Pruchnik



Promocja i KulturaPromocja i Kultura



Promocja i Kultura

Wiele uwagi przywiązuje się do promocji gminy oraz integracji lokalnego środowiska poprzez organizację imprez
kulturalnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. Z pasją i zaangażowaniem wspiera się każdą działalność
mającą na celu rozwój ruchu artystycznego oraz pokazanie młodemu pokoleniu tradycji kulturowych.
Obrzędy i tradycje naszego regionu często emitowane są na antenie telewizji lokalnej.
Na terenie gminy funkcjonuje instytucja kultury pod nazwą Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, którego
głównym celem jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności gminy Pruchnik do aktywnego uczestnictwa
w kulturze, sporcie i turystyce. Działalność merytoryczna prowadzona jest w kilku równoległych dziedzinach edukacji
i adresowana jest zarówno do szerokiej rzeszy odbiorców - organizowanie imprez masowych, jak i do konkretnych
grup, z którymi realizowany jest program w formie stałych zajęć zespołów artystycznych. Centrum Kultury przy
współpracy z Urzędem Miejskim w Pruchniku jest organizatorem wszystkich imprez plenerowych.

Władze samorządowe wspierają działalność stowarzyszeń. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku
od kilku lat korzysta ze środków Gminy Pruchnik w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
promocji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy społecznej.



Promocja i kultura

Centrum Kultury Sportu i Turystyki przy wsparciu funduszy unijnych pozyskało 
środki na:
Zakup krzeseł na salę widowiskową – 78 149,28 zł dofinansowanie – 40 682,00 zł
Zakup strojów ludowych – 30 452,00 zł dofinansowanie – 19 800,00 zł
Instrumenty muzyczne – 36 449,00 zł dofinansowanie – 20 743,00 zł
Oznakowanie ścieżki pieszej, organizacja zlotu rowerowego – 31 224,00 zł, dof. 20 980,00 zł

Stowarzyszenie Tradycja i Rozwój  w Świebodnej. 
Publikacja kazań ks. Aleksandra Pawłowskiego 
i renowacja (remont) jego pomnika.
Wartość inwestycji – 30 254,51 PLN 
Dofinansowanie – 19 654,96 PLN

Zakup instrumentów 
i akcesoriów muzycznych

dla Orkiestry Dętej z Pruchnika 
Wartość inwestycji – 43 755,00 PLN 

Dofinansowanie – 24 901,21 PLN



Promocja i kultura

Pruchnickie „Pruchnickie „SochaczkiSochaczki””



Promocja i kultura

DoDożżynki Gminneynki Gminne



ŚŚrodowiskowy Domrodowiskowy Dom
SamopomocySamopomocy



Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku

W swoich działaniach władze nie zapominają również o osobach niepełnosprawnych – na terenie gminy funkcjonuje
Środowiskowy Dom Samopomocy, z którego opieki korzysta obecnie 47 osób.
Corocznie gmina pozyskuje środki i dofinansowuje placówkę. Przedstawiamy najważniejsze zadnia wspólnie
realizowane:

Utworzenie na poddaszu ŚDS Sali widowiskowej dla około 50 osób, w której odbywają się spotkania dla rodziców, 
urodziny, Wigilia oraz Śniadanie Wielkanocne.

Zakup samochodu służbowego bus. Obecnie został 
zakupiony drugi pojazd do dowozu osób 
niepełnosprawnych,  autobus 20 osobowy.
Wykonanie drogi dojazdowej



Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku

Ponadto udało się wykonać:
Tynki elewacyjne 
Pomalowanie dachu budynku ŚDS



Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku

Swój udział miała również gmina w wyjeździe uczestników ŚDS w Pruchniku do Rzymu na zaproszenie papieża
Benedykta XVI – 17-24 luty 2011.
Wycieczka, jakkolwiek nie była pielgrzymką, miała dla niepełnosprawnych osób i ich rodziców, w dużej mierze
charakter duchowy, gdyż jej głównym celem była audiencja u Papieża na Placu Św. Piotra oraz modlitwa przy grobie
Jana Pawła II. Wycieczka jest dowodem na to, że osoby niepełnosprawne, chcą i mogą podróżować, zwiedzać świat
na równi osobami pełnosprawnymi.



Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku

Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego
Wzięło w niej udział ponad 600 osób, z 62 ŚDS. Patronat honorowy nad imprezą objęła Wojewoda Podkarpacki
pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska, gospodarzem był Burmistrz Pruchnika pan Wacław Szkoła oraz Kierownik
ŚDS w Pruchniku pani Marta Wałach



Pomoc SpoPomoc Społłeczna eczna 
i Ochrona Zdrowiai Ochrona Zdrowia



Pomoc Społeczna i Ochrona Zdrowia

Ponoszone są corocznie wydatki na utrzymanie punktu wyczekiwania zespołu pogotowia 
ratunkowego w Pruchniku, mieszczącego się w budynku remizy OSP Nr 1.

W ostatnim czasie podniesiony został poziom usług medycznych, w tym zakresie gmina oddała do
użytku nowy budynek ośrodka zdrowia
Wartość inwestycji – 1 068 937,53 zł



Pomoc Społeczna i Ochrona Zdrowia

Na terenie gminy funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej, którego jednym z zadań jest realizacja projektów systemowych
współfinansowanych ze środków EFS.
Kluczowym wyzwaniem projektu jest problem bezrobocia, niskiej aktywności zawodowej oraz utrzymanie zatrudnienia wśród kobiet
i mężczyzn w wieku 18 -64. Główny cel projektu sprowadza się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez instrumenty
aktywnej integracji ukierunkowanej na aktywizację zawodową, społeczną oraz edukacyjną osób bezrobotnych, będących klientami
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, poprzez realizację warsztatów kompetencji społecznych, umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach kryzysowych, poszerzenie oraz przekwalifikowanie dotychczasowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób
bezrobotnych.
Przez okres realizacji projektu od 2008r. do końca 2012r., udział wzięło 118 osób, z czego 21% uzyskało zatrudnienie. W roku
bieżącym 3 uczestników odbyło 3 miesięczny staż zawodowy.
Przeznaczone środki na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” wynoszą: 972 267,29 zł z czego
867 588,33 zł - 89,2% pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , a 104 678,96 zł -
10,8% są to środki własne.



SamorzSamorząąd Pruchnicki dba o unowoczed Pruchnicki dba o unowocześśnienie bazy edukacyjnej. Wszystkie placówki snienie bazy edukacyjnej. Wszystkie placówki sąą po po 
remontach kapitalnych, oraz wyposaremontach kapitalnych, oraz wyposażżone sone sąą w nowoczesne pomoce dydaktyczne. w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

PosiadajPosiadająą teteżż dodośświadczonwiadczonąą i wyksztai wykształłconconąą kadrkadręę zapewniajzapewniająąccąą dzieciom i mdzieciom i młłodzieodzieżży y 
edukacjedukacjęę na wysokim poziomie. Do szkóna wysokim poziomie. Do szkółł łąłącznie uczcznie uczęęszcza 1 100 dzieci. Funkcjonuje szcza 1 100 dzieci. Funkcjonuje 

przedszkole samorzprzedszkole samorząądowe, siedem oddziadowe, siedem oddziałłów przedszkolnych i dwa punkty przedszkolne.ów przedszkolnych i dwa punkty przedszkolne.

OOśświata i Wychowaniewiata i Wychowanie



Oświata i Wychowanie

W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich szkołach podstawowych w gminie realizowany był projekt
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik” w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Na realizację projektu otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 207 333 zł. W ramach realizacji projektu
doposażono bazę dydaktyczną szkół min. w komputery, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji
rozwojowych dzieci, programy komputerowe oraz zestawy pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój
uczniów.



Oświata i Wychowanie

COMENIUS
Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez
promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw
członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia
się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.
Z naszego terenu w programie tym uczestniczą dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, a ich partnerami są
uczniowie z Turcji, Grecji i Niemiec.
Środki pozyskane na ten cel to 20 000,00 EUR



Dziękujemy za uwagę.


