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I. WSTĘP 

 

Raport o stanie gminy Pawłosiów  opracowany został w związku z art. 28aa ustawy 

z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta Gminy za rok 2018. Zakres opracowanego dokumentu 

obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy 

i funduszu sołeckiego. Raport opracowano na podstawie dokumentów, będących w posiadaniu 

urzędu, a także danych statystycznych. 

II. OPIS GMINY 

 

Gmina Pawłosiów położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Jarosławia. 

Jest gminą wiejską, wchodzącą w skład powiatu jarosławskiego, położoną w województwie 

podkarpackim. Powierzchnia gminy wynosi 4750 ha. W skład Gminy wchodzi 10 sołectw: 

Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki, Kidałowice, Maleniska, Ożańsk, Pawłosiów, Szczytna, 

Tywonia, Widna Góra i Wierzbna. 

 

Na koniec 2018 r. w gminie zameldowanych było 8595 osób. Wszystkie miejscowości 

posiadają sieć gazową, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacyjną wraz z nowoczesną 

oczyszczalnią ścieków. Dobrze jest rozwinięta sieć dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych. Na terenie gminy zarejestrowanych było 368 podmiotów gospodarczych, z których 

większość to niewielkie zakłady usługowo - handlowe. Gmina posiada bardzo dobre warunki 

glebowe, w większości II i III klasy bonitacyjnej do rozwoju produkcji rolnej. Średnia 

powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 3 ha. 
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W Gminne  funkcjonują jednostki organizacyjne:  

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie. 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie z Filią w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej. 

3) Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie. 

4) Centrum Usług Wspólnych. 

5) Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim. 

6) Zespół szkół w Pawłosiowie Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym 

    w Pawłosiowie z Filią Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Kidałowicach. 

7) Szkoła Podstawowa  z oddziałem przedszkolnym w Wierzbnej z Filią Szkoły Podstawowej 

    z oddziałem przedszkolnym w Tywoni i Ożańsku. 

 

Ludność Gminy Pawłosiów w rozbiciu na poszczególne miejscowości na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

Miejscowość 
Liczba osób 

zameldowanych 

Cieszacin Mały 311 

Cieszacin Wielki 895 

Kidałowice 653 

Maleniska 558 

Ożańsk 526 

Pawłosiów 1878 

Szczytna 313 

Tywonia 656 

Wierzbna 1356 

Widna Góra 1449 

Razem 8595 

         Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Gminy Pawłosiów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31 grudnia 2018 r. 
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Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 133 121 254 

3 33 42 75 

4-5 90 80 170 

6 48 33 81 

7 41 42 83 

8-12 232 233 465 

13-15 113 142 255 

16-17 95 94 189 

18 47 51 98 

19-65 2915 - 2915 

19-60 - 2550 2550 

˃ 65 480 - 480 

˃ 60 - 980 980 

ogółem 4227 4368 8595 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Gminy Pawłosiów 
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III. BUDŻET 

 

Budżet Gminy Pawłosiów na 2018 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych 

w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł   

odpowiednio: dochody 33 557 813,15 zł,  wydatki  36 218 225,86 zł. 

W omawianym okresie wykonanie dochodów i wydatków przedstawiało się następująco: 

 1) Dochody 32 674 486,61 zł, co stanowi 97,37 % założeń rocznych, w tym:  

dochody bieżące plan 31 096 081,76 zł, wykonanie 30 594 289,81 zł (98,39 %), 

dochody majątkowe plan 2 461 731,39 zł, wykonanie 2 080 196,80 zł (84,50%). 

  

2) Wydatki 32 698 458,31 zł, co stanowi 90,28 % założeń rocznych, w tym: 

wydatki bieżące plan 30 998 452,21 zł, wykonanie 28 407 074,87 zł (91,64 %),     

wydatki majątkowe plan 5 219 773,65 zł, wykonanie 4 291 383,44 zł (82,21 %). 

Planowany deficyt budżetu gminy 2 660 412,71 zł, osiągnięty wynik – deficyt 23 971,70 zł.  

Podejmowane uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy powodujące zmiany 

w budżecie związane były między innymi ze zmianą kwot subwencji ogólnej, dotacji 

celowych, dochodów własnych oraz przeniesieniami wydatków ze względu na zmianę 

przeznaczenia zaplanowanych kwot. 

 

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe 

Saldo końcowe należności do zapłaty ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynikające 

ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych wyniosło 1 758 441,25 zł, w tym: 

zaległości 1 572 639,84 zł; nadpłaty 25 764,34 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 

dzień 31.12.2018 r. wyniósł 2 901 838,94 zł. 

W celu uzyskania niezapłaconych należności prowadzone było postępowanie egzekucyjne 

zmierzające do przymusowej realizacji tego obowiązku. Wystawiono 776 upomnień dla osób 

fizycznych i 22 upomnienia dla osób prawnych. W 2018 roku wszczęto 115 postępowań 

w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 106 postępowań 

w zakresie wpływów podatków lokalnych i opłat, 11 postępowań w zakresie podatku 

od środków transportowych. W celu zaspokojenia roszczeń z tytułu należności cywilnych 

przeprowadzono 13 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym i 3 w egzekucyjnym.  

 

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych 

Na koniec roku zobowiązania ogółem zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu 

wydatków budżetowych wyniosły 1 116 839,36 zł. Były to zobowiązania z tytułu zakupu 

towarów i usług, energii elektrycznej, gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

wraz ze składkami od nich naliczanymi. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w 2019 

roku, zgodnie z obowiązującymi terminami. Zobowiązania wymagalne w okresie 

sprawozdawczym nie wystąpiły. 
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 

I STRATEGII 

 

Głównym celem polityk, programów i strategii jest poprawa jakości życia mieszkańców 

Gminy Pawłosiów. Są one realizowane na podstawie oraz w ramach dokumentów 

strategicznych.  

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pawłosiów 

 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument 

planistyczny o charakterze ogólnym. Istotą studium jest określenie polityki przestrzennej 

gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłosiów 

przyjęto uchwałą Nr XXXII/193/2002 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 20.08.2002 r. 

Rada Gminy Pawłosiów uchwałą Nr V/20/15 z dnia 26 lutego 2015 r. podjęła uchwałę 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pawłosiów oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Pawłosiów. 

 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

 

Na terenie Gminy Pawłosiów obowiązuje obecnie 14 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które obejmują powierzchnię 33,38 ha. 

W 2018 r. wydano 53 decyzje o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową i zagrodową oraz 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 3 wypisy i wyrysy z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 1 wypis i wyrys ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pawłosiów, 177 zaświadczeń 

o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Na terenie Gminy Pawłosiów w 2018 r. nadano 29 numerów porządkowych dla nowo 

wybudowanych budynków. 
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3. Strategia rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2015 – 2020 

 

Strategia została przyjęta uchwałą Nr XVII/84/16 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 

25 stycznia 2016 r., zaktualizowana uchwałą Nr XVIII/92/16 z dnia 26 lutego 2016 r. 

oraz uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.  

Dokument został opracowany z zachowaniem elementów wymaganych dla programów 

rozwoju zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 
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Cel główny strategii: 

Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego  

i inteligentnego rozwoju społeczno - gospodarczego drogą do poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

 

Cele strategiczne pokazują, poprzez jakie obszary działań zamierza się osiągnąć cel główny. 

Cele strategiczne określono dla dziedzin działań strategicznych wskazanych w Strategii 

rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020 (SRW). 

Układ celów. Dziedzin działań strategicznych oraz Priorytetów tematycznych. 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

Cel 1. Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw 

budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej 

• Priorytet 1.1 Przemysł 

Cel: Przemysł nowoczesnych technologii wzmacniający konkurencyjność regionalnej 

gospodarki 

• Priorytet 1.2 Nauka, badania i szkolnictwo wyższe 

Cel: Rozwój konkurencyjnego szkolnictwa wyższego i sfery badawczo - rozwojowej jako 

kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu 

• Priorytet 1.3 Turystyka 

Cel: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym potencjale 

turystycznym regionu 

• Priorytet 1.4 Rolnictwo 

Cel: Poprawa konkurencyjności sektora rolno - spożywczego 

• Priorytet 1.5 Instytucje otoczenia biznesu 

Cel: Rozwój przedsiębiorczości poprzez ofertę instytucji otoczenia biznesu 

Kapitał ludzki i społeczny 

Cel 2. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz 

poprawy poziomu życia mieszkańców 

• Priorytet 2.1 Edukacja 

Cel: Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości 
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• Priorytet 2.2 Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu 

• Priorytet 2.3 Społeczeństwo obywatelskie 

Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

oraz zwiększenie ich wpływu na życie publiczne 

• Priorytet 2.4 Włączenie społeczne 

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie 

• Priorytet 2.5 Zdrowie publiczne 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez poprawę dostępności  

i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

• Priorytet 2.6 Sport powszechny 

Cel: Zwiększenie aktywności ruchowej oraz rozwoju psychofizycznego społeczeństwa 

Sieć osadnicza 

Cel 3. Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno - przestrzennej                      

jako element budowania potencjału rozwojowego regionu 

• Priorytet 3.1 Dostępność komunikacyjna 

Cel: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej województwa                             

ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu 

• Priorytet 3.2 Dostępność technologii informacyjnych 

Cel: Rozbudowa wysokiej jakości sieci telekomunikacyjnej oraz zwiększenie wykorzystania 

technologii informacyjnych na terenie całego województwa 

• Priorytet 3.3 Funkcje metropolitalne Rzeszowa 

Cel: Wzmacnianie pozycji Rzeszowa w przestrzeni krajowej i europejskiej dynamizujące 

procesy rozwojowe w obrębie województwa 

• Priorytet 3.4 Funkcje obszarów wiejskich 

Cel: Obszary wiejskie - wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy i wypoczynku 

• Priorytet 3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji biegunów wzrostu,  

w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym 
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Środowisko i energetyka 

Cel 4. Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska 

naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia 

mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa 

• Priorytet 4.1 Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie                            

ich negatywnych skutków 

Cel: Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego przed negatywnymi skutkami 

zagrożeń wywołanymi czynnikami naturalnymi oraz wynikającymi z działalności człowieka 

• Priorytet 4.2. Ochrona środowiska 

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności 

poprzez zrównoważony rozwój województwa 

• Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej województwa 

podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych 

zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii. 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2015 – 2020 w roku 2018: 

- poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę drogi  

  powiatowej nr 1725 Jarosław - Pawłosiów pomiędzy autostradą A - 4 a miastem Jarosław –  

  dotacja celowa dla Powiatu Jarosławskiemu w ramach pomocy pomiędzy JST - 204 632,40  

  zł, 

- przebudowa drogi powiatowej Kidałowice - Chłopice - dotacja celowa dla Powiatu   

  Jarosławskiego w ramach pomocy pomiędzy JST- 250 000,00 zł, 

- remont drogi gminnej nr 111601 Ożańsk - Mirocin - 21 100,00 zł, 

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce ew. 1029/1 w Maleniskach -  

  61 400,00 zł, dofinansowanie 50 000,00 zł w ramach ,,Dotacji związanych z wyłączeniem  

  gruntów  rolnych  z produkcji”, 

- remonty cząstkowe dróg -100 000,00 zł, 

- modernizacja drogi wewnętrznej w Pawłosiowie, działka ew.186/9 (koło SKR) - 50 000,00  

  zł, 

- remont drogi wewnętrznej na działce nr 489/38 w Pawłosiowie - 57 600,00 zł, 

- remont drogi wewnętrznej na działce nr 489/42 w Pawłosiowie - 30 400,00 zł, 

- remont drogi gminnej nr 111614R na działce nr 671/1 w Cieszacinie Wielkim - 50 000,00  

  zł, 

- remont drogi wewnętrznej w Pawłosiowie na działce nr 489/39, 489/42 - 66 700,00 zł, 

- remont ul. Brzozowej w miejscowości Widna Góra na działce 27/770 - 49 650,00 zł, 

- remont drogi wewnętrznej w Pawłosiowie na działce nr 489/38,489/42,370/1 - 40 057,16 zł, 

- remont drogi w Kidałowicach na działce nr 944 droga nr 116619R - 21 700,00 zł, 

- remont drogi gminnej w Kidałowicach działka nr 68 droga nr 114005R -121 790,00 zł, 
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- remont odwodnienia ul. Osiedlowa w miejscowości Widna Góra na działce nr 1054/2 -  

  18 342,14 zł, 

- budowa wiat przystankowych w Ożańsku i Cieszacinie Wielkim -19 998,96 zł, 

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Widna Góra w ciągu drogi wojewódzkiej  

  880 etap I - 300 000,00 zł, 

- budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr ew. działki 57 w Pawłosiowie - 

  55 000,00 zł,  

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tywonia – etap projektowy -17 900,00 zł, 

- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłosiowie (w ciągu drogi powiatowej DP1725R) - etap   

  projektowy -10 000,00 zł, 

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Cieszacinie Wielkim - 9 100,00 zł, 

- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DK nr 94 w miejscowości Wierzbna -              

  7 000,00 zł, 

- modernizacja boiska sportowego w Ożańsku - 23 000,00 zł, 

- rozbudowa, nadbudowa, przebudowa remizy w Pawłosiowie etap II - 83 000,00 zł,    

  dofinansowanie 23 000,00 zł, ze środków Komendanta Głównego PSP,   

- adaptacja budynku komunalnego na działka nr ew. 917/3 w Pawłosiowie (poczta) -                     

  204 000,00 zł, 

- budowa alejek cmentarnych w Maleniskach - 83 200,00 zł, 

- rozbudowa sieci kanalizacji w Wierzbnej - etap projektowy – 9 840,00 zł, 

- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Pańska w miejscowości Widna Góra -72 000,00 zł, 

- dostawa wraz z montażem ścian przeciwwiatrowych z plandeki PVC na obiekcie altany      

  tanecznej w Wierzbnej - 6 000,00 zł, 

- rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Pawłosiowie działka nr 260/6 -  

  roboty wykończeniowe - 30 000,00 zł. 

 

4. Program rewitalizacji Gminy Pawłosiów  na lata 2016 – 2022 

 

Przyjęty uchwalą Nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Pawłosiów z 30 marca 2017 r., 

zaktualizowany uchwałą Nr XXXVIII/200/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. 

Został opracowany na  podstawie: 

1. Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020      

opracowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 

2. Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach RPO WP 2014 - 2020 (EFRR).  

 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego 

Obszar zdegradowany na terenie Gminy Pawłosiów wyznaczono na podstawie wskaźników 

podanych w Instrukcji Przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia                        

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata       



Raport o stanie gminy 2018 

 

15 

Gmina Pawłosiów 

 

2014 - 2020. Łączna liczba wskaźników które były mniej korzystne niż wartości referencyjne 

dla województwa podkarpackiego wskazały obszar zdegradowany Gminy Pawłosiów. 

Obszar zdegradowany obejmuje następujące sołectwa: Kidałowice, Cieszacin Mały, Cieszacin 

Wielki, Pawłosiów, Widna Góra oraz Wierzbna. 
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W tabeli poniżej zestawiono wskaźniki brane pod uwagę podczas wyznaczania obszarów zdegradowanych.   

 
WSKAŹNIK 

 

Ludność w 

wieku 

poprodukcyjn

ym w 

stosunku do 

ludności w 

wieku 

produkcyjny

m wg 

faktycznego 

miejsca 

zamieszkania 

Liczba 

długotrwal

e 

bezrobotny

ch w % 

bezrobotny

ch ogółem 

Liczba osób 

korzystający

ch ze 

świadczeń 

pomocy 

społecznej w 

przeliczeniu 

na 100 osób 

wg miejsca 

zamieszkani

a 

Korzystający ze 

świadczeń 

pomocy 

społecznej z 

tytułu 

niepełnosprawn

ości w 

przeliczeniu na 

100 osób wg 

miejsca 

zamieszkania 

Wyniki 

egzaminów 

szóstoklasi

sty 

Liczba nowo 

zarejestrowan

ych 

podmiotów 

gospodarczych 

w rejestrze 

REGON w 

przeliczeniu 

na 100 

mieszkańców 

Liczba 

stwierdzony

ch 

przestępstw 

ogółem na 

100 osób wg 

faktycznego 

miejsca 

zamieszkani

a 

Liczba 

organizacji 

społecznyc

h na 100 

osób wg 

miejsca 

zamieszka

nia 

Odsetek 

ludności 

korzystając

ej z sieci 

wodociągo

wej 

Odsetek 

ludności 

korzystając

ej z sieci 

kanalizacyj

nej 

Odsetek 

ludności 

korzystają

cej z sieci 

gazowej 

WOJEWÓDZT

WO 

PODKARPACK

IE 

29% 61,66% 6,1 3,00 67,70% 0,60 1,29 0,31 80,70% 69,30% 72,50% 

Cieszacin Mały 10% 65,52% 5,33 1,57 61,50% 0,31 1,88 0,31 91,67% 80,95% 60,12% 

Cieszacin Wielki 20% 76,47% 3,01 0,67 61,50% 0,33 4,57 0,45 92,79% 81,53% 70,80% 

Kidałowice 22% 63,16% 6,68 2,12 60,50% 0,46 5,92 0,30 94,19% 80,00% 58,11% 

Maleniska 18% 67,50% 4,51 0,72 61,50% 1,62 10,47 0,36 97,59% 91,57% 93,82% 

Ożańsk 20% 74,29% 4,1 0,98 58,90% 0,39 1,56 0,39 94,34% 88,68% 88,26% 

Pawłosiów 30% 62,96% 5,24 1,30 60,50% 0,67 7,74 0,52 93,75% 87,08% 70,50% 

Szczytna 20% 59,09% 5,4 0,63 61,50% 0,63 6,03 0,32 87,64% 78,65% 83,23% 

Tywonia 25% 43,24% 3,66 0,64 58,90% 0,80 6,21 0,32 97,08% 87,72% 83,09% 

Widna Góra 27% 67,14% 1,5 0,45 60,50% 1,50 9,00 0,08 95,86% 93,43% 72,78% 

Wierzbna 27% 65,00% 4,54 0,86 58,90% 0,58 9,94 0,36 91,26% 82,52% 84,39% 

 

 
Legenda 

 Wskaźnik, dla którego wartości są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego 
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Z uwagi na zapisy Wytycznych, w których określono, że obszar poddany rewitalizacji nie 

może być większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez nie więcej niż 30% 

mieszkańców ostateczna analiza wskazała na następujące tereny wymagające rewitalizacji.   

 

   

Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 2,731 km2 (tj. 5,76% powierzchni 

gminy), zamieszkały przez 2 335 osoby (tj. 27,36% populacji Gminy Pawłosiów). Składa się 

on z 4 podobszarów. 

PODOBSZAR 1 –  CIESZACIN WIELKI 

PODOBSZAR 2 – PAWŁOSIÓW 

PODOBSZAR 3 – KIDAŁOWICE 

PODOBSZAR 4 – CIESZACIN MAŁY 

 

Cele szczegółowe rewitalizacji:  

1.  Poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez aktywizację osób bezrobotnych  

     i poszukujących pracy w każdym wieku oraz promowanie własnej działalności        

     Gospodarczej. 

2.  Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego. 

3.  Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców w każdym wieku. 

4.  Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych. 

5.  Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

6.  Wzrost dostępności gazu sieciowego. 
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Kluczowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji złażonych celów: 

 

1. Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk –  Centrum Aktywności 

Lokalnej w Pawłosiowie. 

2. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – spotkania podnoszące kluczowe 

kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia oraz wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości. 

3. Międzypokoleniowe warsztaty sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

Realizacja Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów  na lata 2016 - 2022 w roku 2018: 

 

Projekt: Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk realizowany  

w ramach RPO WP  na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna  

i Społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.  

Projekt obejmuje powstanie Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie.  

Budżet projektu: 

Wartość projektu ogółem:  17 235 686,24 zł 

Wartość dofinansowania ogółem:  9 100 369,21zł   

Wartość projektu ogółem Gminy Pawłosiów: 2 384 680,61zł  

Wartość dofinansowania dla Gminy Pawłosiów:  1 089 054,32 zł   

Lata realizacji 2017/2021. 

W I półroczu 2018 r. odbyły się spotkania robocze parterów Stowarzyszenia MOF 

uczestniczących w projekcie dotyczące zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz celów 

i wskaźników jakie zostaną osiągnięte.  

Wniosek złożono we wrześniu 2018 r. 

5. Plan    gospodarki    niskoemisyjnej    dla    Gminy   Pawłosiów 

 

Przyjęty uchwałą Nr XVII/85/16 Rady Gminy Pawłosiów w dniu 25 stycznia 2016 r., 

ze zmianą  wprowadzoną  w dniu  28 czerwca 2018 r.  uchwałą Nr LI/263/2018.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ 

na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną.  

PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych 

na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań 

ograniczających te ilości.  

Potrzeba sporządzenia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, 

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto (United Nations Framework 

Convention on Climate Change) oraz w pakiecie klimatyczno - energetycznym, przyjętym 

przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto jest zgodna z polityką Polski 

i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych 

przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłosiów  pomaga w wypełnianiu obowiązków 

nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. 

Aktualizacja działań ujętych w PGN w czerwcu 2018 r., wynikała przede wszystkim ze zmian  

oraz  uszczegółowienia  zakresów  rzeczowych  projektów  dot. wymiany źródeł ciepła 

planowanych do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020. (Posiadanie aktualnego 

dokumentu jest podstawą do uzyskania dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie 

poprawy  jakości powietrza atmosferycznego). 

Celem strategicznym PGN jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 80% poziomu 

z roku bazowego (rok 2014). Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem 

zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 

energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pawłosiów. 

Celami szczegółowymi niniejszego „Planu” są:  

• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Pawłosiów. 

• Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym   

Gminy Pawłosiów.  

• Wysoka efektywność wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii. 

• Wzorcowa rola Gminy Pawłosiów w wypełnianiu obowiązku zmniejszenia zużycia energii    

w jednostkach sektora publicznego.  

• Kształtowanie proekologicznych postaw społeczności lokalnej oraz promocja rozwiązań   

ekologicznych w energetyce prowadzących do redukcji zużycia energii finalnej. 

 

Kierunkiem głównym PGN jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej i elektrycznej 

(również poprzez zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji i zużycia energii) 

w poszczególnych obszarach, skutkujące osiągnięciem celu, jakim jest redukcja emisji CO2 

do roku 2020 o 20%. 

Efekty planowane do osiągnięcia do 2020 r.: 

1. Prognozowane oszczędności energii na poziomie 12 253,56 MWh/rok w okresie  

     2015 - 2020, 

2. Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 53,2 MWh/rok w okresie 

2015 - 2020, 

3. Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 7 746,29 Mg CO2 w okresie 2015 - 2020. 

 

Realizacja działań ujętych w PGN  lub  realizujących założone w PGN cele w roku 2018: 

Projekt: Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów 

niskoemisyjnych. 

Projekt obejmuje demontaż i likwidację dotychczasowych źródeł ciepła, a następnie instalację 

kotłów gazowych (kondensacyjnych) oraz kotłów na biomasę klasy 5 z automatycznym 

zasypem paliwa, niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia budynków w ciepło przebudowę. 
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Wartość ogółem całego projektu: 7 581 240,00 zł 

Dofinansowanie całego projektu: 5 850 550,00 zł 

Dla Pawłosiowa:  

Całość projektu: 2 283 660,00 zł 

Dofinansowanie: 1 761 200,00 zł 

Lata realizacji 2019/2020. 

 

Projekt: Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji 

Projekt obejmuje demontaż i likwidację dotychczasowych źródeł ciepła, a następnie instalację 

kotłów na paliwo stałe (ekogroszek) klasy 5 z automatycznym zasypem oraz niezbędną                    

do prawidłowego zaopatrzenia budynków w ciepło przebudowę. 

Wartość ogółem całego projektu: 1 821 150,00 zł  

Dofinansowanie całego projektu: 1 402 500,00 zł  

Dla Pawłosiowa:  

Całość projektu: 636 510,00 zł 

Dofinansowanie: 488 750,00 zł    

Lata realizacji: 2019/2020. 

 

Raport o stanie środowiska za rok 2018  

Na terenie województwa podkarpackiego monitoring środowiska prowadzi Wojewódzki 

Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie.  Na  podstawie  otrzymanych  wyników 

WIOŚ  co  roku  publikuje  Raport o stanie środowiska województwa podkarpackiego                   

na obszarze przygranicznym z Ukrainą. Ostatni opublikowany raport dotyczy roku 2017.  

Raporty dostępne są na stronie: https://wios.rzeszow.pl/wp-

ontent/uploads/2018/11/stan_srod_w_strefie_przygranicznej_2017.pdf 

Informacje o stanie środowiska w tym o zanieczyszczeniu powietrza w Gminie  są zbierane  

na podstawie  danych ze stacji pomiarowej zlokalizowanej w Jarosławiu. 

6. Strategia ZIT  miejskiego obszaru funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk 

na lata 2014 – 2020 

 

Została przyjęta uchwałą Nr XXV/121/16 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 11 sierpnia 

2016 r., aktualizowana 26 czerwca 2017 r. uchwałą nr XXXVIII/201/2017 oraz 2 sierpnia 

2018 r. uchwałą Nr LIII/267/2018.    

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk została opracowana 

na podstawie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego MOF 

Jarosław – Przeworsk zawartego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  pomiędzy: 

• Gminą Miejską Jarosław, 

• Gminą Miejską Przeworsk, 

• Gminą Przeworsk, 

• Gminą Pawłosiów. 

https://wios.rzeszow.pl/wp-ontent/uploads/2018/11/stan_srod_w_strefie_przygranicznej_2017.pdf
https://wios.rzeszow.pl/wp-ontent/uploads/2018/11/stan_srod_w_strefie_przygranicznej_2017.pdf
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Strategia wyznacza cele, jakie powinny być osiągnięte przez Miejski Obszar Funkcjonalny 

Jarosław - Przeworsk do 2020 r.  

Misja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk 

Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław - Przeworsk podkarpackim biegunem 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego opartym na wykorzystaniu położenia geograficzno 

- komunikacyjnego, walorów przyrodniczo - kulturowych oraz ukształtowanych 

wewnętrznych sieciach współpracy. 

Wizja rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk 

Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław - Przeworsk po roku 2020 cechować będzie: 

• systematyczne wzmacnianie związków łączących podmioty zlokalizowane w obszarze   

funkcjonalnym oraz zastępowanie relacji konkurencyjnych relacjami kooperacyjnymi, 

w szczególności w aspekcie: 

- współpracy samorządów terytorialnych zorientowanej na przyciąganie nowych inwestorów  

   i mieszkańców oraz kreowanie komplementarnych udogodnień dla podmiotów  

wewnętrznych i podmiotów z otoczenia, 

- wspólnego planowania rozwoju z uwzględnieniem poszanowania dziedzictwa przyrodniczo 

- kulturowego obszaru, 

- kształtowania partnerstw w pozwalających na łączenie specyficznych kompetencji  

i zasobów    samorządów, biznesu, nauki, edukacji oraz organizacji pozarządowych; 

• rozwój nowoczesnej gospodarki, opartej na: 

- rozwijającej się przedsiębiorczości lokalnej prowadzącej do wykorzystania potencjałów   

obszaru oraz zaspokajania potrzeb lokalnego rynku, 

- usytuowaniu na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym   

oraz dostępności różnorodnej infrastruktury transportowej, 

- atrakcyjnych terenach inwestycyjnych o pełnym uzbrojeniu oraz dogodnych powiązaniach 

z krajowym i europejskim systemem komunikacyjnym, 

- walorach przyrodniczo - kulturowych wykorzystywanych zgodnie z zasadami rozwoju   

zrównoważonego, 

- zdywersyfikowanej strukturze gospodarki, którą tworzą: 

 nowoczesne przedsiębiorstwa skupione w strefach inwestycyjnych, niewywierające              

negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, 

 turystyka oparta na wykorzystaniu atutów przyrodniczych i kulturowych obszaru,                       

w tym turystyka edukacyjna, kulturalna, agroturystyka, rodzinna, 

 wyspecjalizowane rolnictwo powiązane z przemysłem przetwórczym; 

• wysoka jakość i poziom życia opierające się na: 

- atrakcyjnych miejscach pracy zapewniających wykorzystanie kapitału ludzkiego obszaru   

oraz gwarantujących zadowalający poziom dochodów mieszkańców, 

- jakości przestrzeni nacechowanej wyjątkowymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi 

oraz pielęgnowanej i wzbogacanej przez samorządy oraz mieszkańców, 

- wysoka dbałość o osoby zagrożone marginalizacją,  



22 
Gmina Pawłosiów 

 

- dostępności usług publicznych umożliwiających codzienne funkcjonowanie i rozwój  

mieszkańców, 

- urozmaiconej ofercie usług czasu wolnego, w szczególności ofercie kulturalnej 

oraz rekreacyjnej, 

- silnych relacjach międzyludzkich, zaangażowaniu mieszkańców w rozwój swoich   

miejscowości, kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 

Osie priorytetowe i cele szczegółowe Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  

Jarosław - Przeworsk: 

Oś priorytetowa I: MOF Jarosław – Przeworsk obszarem nowoczesnej gospodarki 

Cel szczegółowy: C.1 Wysoka atrakcyjność biznesowa obszaru funkcjonalnego. 

Cel szczegółowy: C.2 Wykorzystanie  lokalnych potencjałów rozwojowych. 

 

Oś priorytetowa II:  MOF Jarosław – Przeworsk obszarem zrównoważonego rozwoju 

Cel szczegółowy: C.1 Wysoka jakość środowiska naturalnego i kulturowego. 

Cel szczegółowy: C.2 Wysoka jakość przestrzeni publicznych. 

 

Oś priorytetowa III: MOF Jarosław – Przeworsk obszarem zamieszkanym przez aktywnych  

i kreatywnych mieszkańców 

Cel szczegółowy: C.1 Wysoki poziom usług publicznych. 

Cel szczegółowy: C.2 Wspieranie włączenia społecznego. 

 

Realizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk                   

w roku 2018: 

 

Projekt: Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji 

Wierzbna realizowany w ramach RPO WP  na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona 
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środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno -

ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa     

Budżet projektu:  

Wartość projektu: 1 205 419,60 zł  

Kwota dofinansowania z EFRR: 680 021,76 zł.  

Zakres rzeczowy projektu: budowa 1,48 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

i przebudowa 11 przepompowni w miejscowościach: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały 

Wierzbna, Tywonia, Ożańsk. 

Lata realizacji 2017/2018. 

 

Projekt: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin 

MOF Jarosław - Przeworsk realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020,                           

oś. priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie  

4.4 Kultura. 

Projekt dotyczy przebudowy Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim. 

Budżet projektu: 

Wartość projektu ogółem:  9 107 234,42 zł     

Wartość dofinansowania ogółem:  5 192 446,20 zł 

Wartość projektu ogółem Gminy Pawłosiów: 1 398 241,32 zł 

Wartość dofinansowania dla Gminy Pawłosiów:  525 437,68 zł. 

Lata realizacji 2016/2018. 

 

Projekt: Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław - Przeworsk, 

realizowany w ramach RPO  WP na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona 

środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.2 Gospodarka odpadami   

Budżet projektu:  

Wartość projektu: 762 449,74 zł   

Kwota dofinansowania z EFRR: 496 963,21 zł  

Zakres rzeczowy projektu - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  

w tym:   

- budowa wiaty magazynowej,   

- utwardzenie placów i dróg dojazdowych do punktu selektywnej zbiorki,  

- budowa wagi samochodowej, 

- utwardzenie, oświetlenie i ogrodzenie placu,  

- wyposażanie w komplet kontenerów i pojemników na odpady. 

Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wpłynęło                         

na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia odpadami. W ramach działalności powstałego 

obiektu prowadzona była zbiórka papieru, metalu, plastiku, szkła oraz odpadów 

biodegradowalnych.  

Lata realizacji  2017/2018. 

   

Proces wdrażania strategii jest weryfikowany podczas Zebrania Delegatów Stowarzyszenia 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zwoływanego przez Zarząd,                    

co najmniej raz do roku. 
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Do kompetencji Zebrania Delegatów należy miedzy innymi:  

1. Zatwierdzanie sprawozdań rocznych z realizacji  ZIT MOF Jarosław - Przeworsk. 

2. Zatwierdzanie procedury monitorowania Strategii MOF Jarosław - Przeworsk oraz jej     

zmian. 

3. Zatwierdzanie raportów monitoringowych i ewaluacyjnych realizacji Strategii MOF    

Jarosław - Przeworsk. 

 

7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Pawłosiów na lata 2014 -2029 

 

Przyjęty uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 26 lutego 2015 r. 

Plan jest dokumentem o charakterze kompleksowym i strategicznym, całościowym, 

długoterminowym -  projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej  na okres 

15 lat. Głównym celem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Pawłosiów jest ograniczenie do roku 2029 zużycia energii 

ze źródeł konwencjonalnych poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

przy jednoczesnym zachowaniu korzyści ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych 

wynikających z rozwoju energetycznego gminy oraz realizacja działań mających na celu  

efektywne jej wykorzystanie w zgodzie z warunkami środowiska naturalnego. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez określenie  i realizację działań mających na celu poprawę 

efektywnego gospodarowania energią cieplną, elektryczną oraz paliwem gazowym. 

 

Cele operacyjne i kierunki działań dla poprawy efektywności energetycznej: 

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

- modernizacja instalacji systemu grzewczego oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej, 

- modernizacja lokalnych źródeł ciepła – wymiana niskosprawnych kotłów na nowe kotły 

   na biomasę o wysokiej sprawności, 

- zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy –  

  montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji pomp ciepła, 

- zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia ulic.          

 

Cele operacyjne i kierunki działań dla promocji OZE, kampanie informacyjne  

i edukacyjne dotyczące: 

- szkoleń, 

- seminariów, 

- dotacji, 

- racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

Cele operacyjne i kierunki działań służących harmonizacji energetyki ze środowiskiem: 

- ograniczenie niskiej emisji w tym CO2, SO2, NOX  oraz pyłów, 

- ograniczenie wpływu energetyki na jakość wód, 

- wykorzystywanie produkowanych oraz składowanych odpadów do produkcji biopaliw. 
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Realizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy Pawłosiów na lata 2014 - 2029 w roku 2018 

 

Gmina w roku 2018 podejmowała szereg działań inwestycyjnych wpisujących się 

w realizację opisanych wyżej założeń. Były to głównie inwestycje dotyczące oświetlenia,                                 

prac termomodernizacyjnych, wymiany kotłów.   

  

Realizacja działań informacyjno – edukacyjnych: 

 

- informowanie przez pracowników urzędu mieszkańców gminy o możliwościach    

pozyskania  środków zewnętrznych na inwestycje pro - energetyczne w ramach RPO WP,   

WFOŚ i GW,  

- informacje w Biuletynie nr I/2018 Gminy Pawłosiów oraz na stronie gminy 

o możliwościach dofinansowania inwestycji dotyczących ograniczenia zużycia energii 

ze źródeł konwencjonalnych poprzez modernizację kotłowni węglowych w ramach   

Programu Przyjazny Dom,   

- organizacja spotkań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców gminy w kwietniu   

2018 roku w miejscowościach Maleniska, Wierzbna, Pawłosiów dotyczących problematyki   

niskiej emisji, 

- ulotka informacyjna dot. wymiany kotłów c.o.     
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8. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Pawłosiów na lata 2015 – 2019 

 

 Przyjęty został w dniu 26 lutego 2015 r. uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy Pawłosiów. 

Zawiera ocenę stanu istniejącego dróg gminnych oraz zakresy planowanych robót 

remontowych. 

Na terenie Gminy Pawłosiów występuje układ kolejowy i układ drogowy. Układ kolejowy 

obejmuje magistralę kolejową E 30 Kraków – Medyka, przebiegającą tranzytem, północnym 

obrzeżem gminy.  

Autostrada, droga wojewódzka, drogi powiatowe i gminne stwarzają dobrą sieć połączeń 

drogowych. Pozwala to na dojazd do każdego sołectwa. 

 Układ drogowy obejmuje:  

- autostrada Jędrzychowice - Korczowa -  8,5 km, 

- drogę krajową Nr 4 Zgorzelec - Korczowa (międzynarodowa E - 40)  - 3,8 km, 

- drogę wojewódzką Nr 880 Jarosław - Pruchnik - 3,9 km, 

- 10 dróg powiatowych - 30,8  km, 

- 63 dróg gminnych publicznych - 66,2  km. 
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WYKAZ DRÓG GMINNYCH – GMINA PAWŁOSIÓW 

G000001 111601R Ożańsk - Mirocin (Kalinówka)  

G000002 111602R Tywonia - Wierzbna  

G000003 111610R Wierzbna - Ożańsk  

G000004 111603R Jarosław (rondo) - Tywonia  

G000005 111604R Pawłosiów - Cieszacin Wielki - Ścieżki                                             

G000006 111605R Tywonia - Maleniska  

G000007 111606R przez Szczytną   

G000008 111607R Cieszacin Wielki   

G000009 111608R Cieszacin Mały - Ożańsk (Kopalnia) 

G000010 111609R Cieszacin Mały - Cieszacin Wielki - Ożańsk  

G000011 111611R Pawłosiów - Maleniska   

G000012 111612R Senatorska - Widna Góra  

G000013 111613R Pawłosiów - Widna Góra 

G000014 111614R Cieszacin Wielki - Pawłosiów (pod las) 

G000015 111615R Cieszacin Wielki (boisko)  

G000016 111616R Widna Góra - Kidałowice  

G000017 111617R Kidałowice - Dworska 

G000018 111618R Kidałowice - Morawsko (huta) 

G000019 111619R Kidałowice - do lasu (944) 

G000020 114000 R Droga od stawu do kopalni (do drogi gminnej (111608R)  

G000021 114001 R Droga w dół od ostrego zakrętu do drogi powiatowej (1726)   

G000022 114002 R Droga za SKR na Błota i do Kasperskiego     

G000023 114004 R        Droga za boiskiem do Aleksandra   

G000024 114003 R Droga do cmentarza   

G000025 114005 R Droga zagumienna od Brodowicza do drogi dworskiej 

                                               (111617R)   

G000026 114006 R Droga od Stawu Ochoty wzdłuż rowu do granicy z Morawskiem   

G000027 114007 R Droga za starą szkołą w kierunku Szkółki Krzewów do dr.    

                                               111612   

G000028 114008 R Droga do Fisowicza   

G000029     114009 R    Droga przed starą szkołą do drogi zagumiennej   

G000030 114010 R Droga od bazy Elektrosprzętu w kierunku lasu do drogi  

                                               (111619)  

 G000031 114011 R Droga od Czernisza w kierunku Stawu Kostki do drogi (1769)   

G000032 114012 R Droga przed Stawem Kostki w kierunku Morawska   

G000033 114013 R  Droga za Zgryźniakiem do Nachacza   

G000034 114014 R  Droga od Magierskiego w kierunku lasu   

G000035 114015 R         Droga I od dr. dworskiej w Kierunku Muniny do granicy    

                                                Gminy  

G000036 114016 R         Droga II od dr. dworskiej w Kierunku Muniny do granicy  

                                                Gminy               

G000037 114017 R  Droga na Stojadła do granicy z Zalesiem  

G000038 114018 R  Droga od Hotelu Naftowca do Mirocina   
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G000039 114019 R         Droga od Przekaźnika do dr. powiatowej 1593 przy Mirocinie 

G000040 114020 R         Droga koło Kościoła od dr. powiatowej (1726) do dr.  

                                                (111601R)   

G000041 114021 R  Droga łącznik do drogi w kierunku lasu (111601)   

G000042 114022 R  Droga od Barana do drogi gminnej (111601)   

G000043         114023 R  Droga za Kulikowską - łącznik między dr. (111607 i 111610)  

G000044 114024 R         Droga od sklepu Grabonia do granicy z  Jarosław i droga    

                                                (111612)                 

G000045 114026 R  Droga na Wodociągi   

G000046 114027 R         Droga Pańska od Kapinosa w kierunku Pawłosiowa do dr.    

                                                (dz. 995)   

G000047 114028 R Droga od ulicy Strzeleckiej koło Strzelca do dr. (dz.27/2)    

G000048 114029 R Droga od ulicy Strzeleckiej koło Wilusza do dr. (dz. 27/2)   

G000049 114030 R Droga od ulicy Strzleckiej koło Koprowicza do dr. (dz.27/2)  

G000050 114031 R Droga za lipkami do drogi na Rokietnicę (1770)   

G000051 114032 R Droga górą od Świętoniowskiego   

G000052 114033 R Droga przed SKR w kierunku Pastwisk wraz z łącznikami   

G000053 114034 R Droga koło zakładu wulkanizacji   

G000054 114035 R Droga koło budynku nr 12 do drogi gminnej (111611)   

G000055 114036 R Droga koło budynku nr 72 w kierunku szkoły   

G000056 114037 R Droga w kierunku ciastkarni   

G000057 114038 R Droga za szkołą Ogrodniczą do ulicy Zbyszka Kopcia  

G000058 114039 R Droga za składem do ulicy Szczytniańskiej   

G000059 114040 R Droga koło Fugla w kierunku ścieżek   

G000060 114041 R Droga koło Adama Niemczyckiego   

G000061 114042 R Droga na Pruchnik do drogi gminnej (11605)   

G000062 114044 R Droga Pętla od Wańczyckiego w kierunku Wierzbnej  

G000063 114045 R Droga od oczyszczalni do drogi powiatowej (1722)  

 

Układ podstawowych powiązań zewnętrznych Gminy uzupełnia sieć dróg powiatowych: 

Rozbórz - Ożańsk 

Wierzbna - Pełkinie 

Wierzbna - Maleniska 

Wierzbna - Cieszacin Wielki 

Kisielów - Cieszacin Mały 

Kańczuga - Jarosław 

Jarosław - Pawłosiów 

Tywonia - Jarosław 

Kidałowice - Morawsko 

Kidałowice - Rokietnica 

W ostatnich latach prowadzono intensywne prace inwestycyjne i modernizacyjne sieci 

komunikacyjnej, co w znacznym stopniu podniosło funkcjonalność i jakość dróg.                          
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Nadal jednak konieczne są poważne nakłady inwestycyjne, mające na celu poprawę ich stanu 

technicznego. 

W roku 2018 na zadania związane z przebudową, remontami i bieżącym utrzymaniem 

gminnych dróg publicznych i wewnętrznych przeznaczone zostały środki o łącznej wysokości 

875  254,44 zł.  

 

9. Sołecka strategia rozwoju wsi Kidałowice  

 

Przyjęta została uchwałą Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 

27 kwietnia 2017 r. Dokument sporządzony przez członków Grupy Odnowy Wsi Kidałowice. 

Strategia jest dokumentem wymaganym przy aplikowaniu o środki pochodzące z budżetu 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020. Określa zasoby – wszelkie 

elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być 

wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych 

przedsięwzięć odnowy wsi.  

 

Wizja odnowy i Rozwoju  wsi  Kidałowice: 

 

1. Wieś Kidałowice jest wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną o wysoko rozwiniętej 

infrastrukturze technicznej i drogowej. 

2. Miejscowość wdrażająca innowacyjne rozwiązania w obszarze gospodarczym. 

3. Mieszkańcy poosiadają dogodne warunki do rekreacji i turystyki oraz zdrowego trybu 

życia. Stanowią zintegrowaną i nowoczesną społeczność, dbającą o rozwój dzieci 

i młodzieży. Takie działania sprawią, że każdy mieszkaniec czuje się ważnym 

członkiem w miejscowości. 

Kidałowice są wsią bezpieczną o wysoko rozwiniętej infrastrukturze, która zaspakaja 

potrzeby mieszkańców i sprzyja kontaktom społecznym oraz zachęca ludzi do osiedlania się. 

 

Realizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kidałowice w roku 2018:                   

 

Zrealizowano działania nieinwestycyjne, m.in.:  

- uroczystości patriotyczne, itp., 

- piknik rodzinny,  

- dożynki wiejskie,  

- rozgrywki sportowe. 
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10. Program opieki nad zabytkami   

 

Rada Gminy Pawłosiów uchwałą Nr XLII/211/2017 z dnia 10 października 2017 r. 

przyjęła Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2017 - 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

Przedmiotem Gminnego programu opieki nad zabytkami jest problematyka związana 

z ochroną dziedzictwa kulturowego Gminy Pawłosiów. 

 

Celem sporządzenia programu było: 

- nakreślenie zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami, 

- pomoc w aktywnym zarządzaniu zasobami składającymi się na dziedzictwo kulturowe 

gminy, 

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu               

ich zachowania, 

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

- wprowadzenie różnorodnych działań edukacyjnych, 

- zwiększenie dostępności zabytków gminy dla mieszkańców i turystów, 

- wzmocnienie w lokalnej społeczności świadomości wspólnoty kulturowej. 

Na terenie Gminy Pawłosiów zlokalizowane jest pięć obiektów objętych prawnymi formami 

ochrony w postaci wpisu do rejestru zabytków, z czego trzy obiekty to zabytki nieruchome,  

a dwa to zabytki archeologiczne. 

Do obiektów tych należą: 

- Cieszacin Wielki, Zespół Dworski, nr rejestru zabytków A-402, data wpisu 

16.01.1984 r. 

- Ożańsk, Park Dworski, nr rejestru zabytków A-177, data wpisu 12.04.1996 r. 

- Pawłosiów, Zespół Dworski, nr rejestru zabytków A-1221, data wpisu 01.02.1997 r. 

- Wierzbna, Stanowisko archeologiczne, Osada średniowieczna, nr rejestru zabytków  

A-581, data wpisu 02.12.1970 r. 

- Wierzbna, Stanowisko archeologiczne, Osada z okresu wpływów rzymskich, 

nr rejestru zabytków A-584, data wpisu 02.12.1970 r. 

Cieszacin Wielki - zespół dworski, dworek eklektyczny w formie prostokątnego, piętrowego 

budynku z wyższą wieżą w narożu nazywany zameczkiem, wybudowany na przełomie 

XIX i XX w. W latach 80 – tych rozpoczęto remont dworku, jednak wkrótce został 

przerwany. W drzewostanie parku zachowały się skupiska sędziwych dębów – pomników 

przyrody.  
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Ożańsk - park XVIII-XIX w., dwór 1936  
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Pawłosiów - zespół podworski usytuowany na skraju wsi, założony w XVII w. obejmujący 

dwór, park i kilka XIX wiecznych budynków gospodarczych dawnego folwarku. 

Dwór murowany z XVIII w. przebudowany w XIX w. zniszczony podczas I i II wojny 

światowej, po ostatniej przekształcony na potrzeby szkolne. W obrębie zespołu oficyna  

z XIX w. Na wyniosłości park krajobrazowy z XVIII – XIX w. z pozostałościami starej 

dąbrowy i licznymi gatunkami drzew obcego pochodzenia. 
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11. Program ochrony środowiska dla Gminy Pawłosiów  

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Pawłosiów został opracowany w 2006 r. 

i przyjęty uchwałą Nr III/14/2006 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 18 grudnia 2006 r., 

zmieniony uchwałą Nr IV/46/2007 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 4 czerwca 2007 r. 

Program jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego Gminy Pawłosiów oraz przedstawiającym cele i zadania 

konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania dobrego 

stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa przedstawione zostały działania 

naprawcze.  

W 2018 r. przeprowadzono prelekcje  dla dzieci i młodzieży w zakresie segregacji odpadów. 

Wszystkie szkoły zostały wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów (plastik, szkło, 

papier). Problematyka zanieczyszczania powietrza poprzez spalanie  w kotłach materiałów 

odpadowych omawiana była w szkołach z młodzieżą, jak również na spotkaniach 

z mieszkańcami gminy, na zebraniach wiejskich oraz w biuletynie informacyjnym Gminy 

Pawłosiów. Głównym zamiarem tych działań było i  jest dążenie do znaczącego ograniczenia 

niskiej  emisji i wpłynięcie na poprawę jakości życia w najbliższym środowisku.   

W związku  z przystąpieniem  gminy do projektu wymiany kotłów centralnego ogrzewania  

w kwietniu 2018 r. w Maleniskach, Wierzbnej i Pawłosiowie odbyły się spotkania 

informacyjne dla mieszkańców. 

W październiku 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

zorganizował w Pawłosiowie spotkanie informacyjne dla mieszkańców nt. Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na spotkaniu omówione zostały sprawy emisji 

do powietrza substancji szkodliwych  ze spalania w piecach odpadów, wymiany pieców CO, 

termomodernizacji budynków oraz możliwości dofinansowania tych inwestycji.  

W ubiegłym roku Gmina Pawłosiów przystąpiła do projektu wymiany pieców centralnego 

ogrzewania starego typu na nowe ekologiczne (5 klasy). Uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie wnioski realizowane w partnerstwie z miastem Jarosław 

zostały wybrane do dofinansowania. 

 

12. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych 

wyrobów przyjęty został  uchwałą Rady Gminy Pawłosiów Nr XLIII/249/2013 z dnia 

20 grudnia 2013 r.  Gmina dokonywała sukcesywnie począwszy od 2014 r. do 2018 r. 

likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkańców oraz budynków 

użyteczności publicznej. Inwestycję finansowano ze  środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska – 50 %, Wojewódzkiego Funduszu - 35 % , wkład gminy -15 %.   

W latach 2014 - 2017 odebrano 347 ton wyrobów azbestowych na kwotę 141 327,09 zł, 

w tym dofinansowanie 119 803, 14 zł.                                                              
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Natomiast w roku 2018 z powodu niezabezpieczenia środków przez Narodowy i Wojewódzki 

Fundusz Ochrony na ten cel, zadanie nie było realizowane. 

 

13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

 

 Obowiązki gminy z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu 

bezdomności zwierząt wynikają z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przyjętego przez 

Radę Gminy Pawłosiów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt - uchwała Nr XLIX/247/2018 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 marca 

2018 r. 

W 2018 r. Gmina Pawłosiów miała zawartą umowę dot. wyłapywania/odławiania 

oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym oraz innym zwierzętom 

poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt 

Chronionych  w Przemyślu. Ośrodek przyjął  pod opiekę kilka zwierząt. Poza tym udzielona 

była pomoc weterynaryjna. Ponadto przekazano do utylizacji do zakładu w Leżachowie  

11 szt. padłych zwierząt. Koszty realizacji w 2018 r. całego zadania wyniosły 15 059,05 zł.        

 

14. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

szkolnej z terenu Gminy Pawłosiów 

 

Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej 

z terenu Gminy Pawłosiów to program realizowany nieprzerwanie od 2016 r. na podstawie 

uchwały Nr XXVII/128/2016 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 26 września 2016 r. Jego celem 

jest przede wszystkim wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, zachęcenie 

uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Pawłosiów na konkursach i olimpiadach oraz 

pomoc materialna uczniom wybitnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym. 

Ustanowienie stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum miało na celu 

motywowanie uczniów do jeszcze lepszej nauki, nagradzanie systematyczności oraz chęci, 

jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie. Miało też dawać przykład dla innych 

uczniów,  jak uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce. Równocześnie ważnym elementem 

tego stypendium było podkreślenie dobrego zachowania ucznia.  

 Zgodnie z regulaminem stypendia mogą być przyznane wyłącznie uczniom szkół 

podstawowych  i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów, 

a którzy w danym roku szkolnym uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce lub posiadają 

szczególne osiągnięcia w działalności kulturalnej, artystycznej lub sportowej.  

Za rok szkolny 2017/2018 stypendium za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 

odebrało łącznie 56 uczniów, w tym 14 absolwentów gimnazjów oraz 42 uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Pawłosiów tj.:  

1) 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim (w tym 11 uczniów 

szkoły podstawowej oraz 7 uczniów gimnazjum),  

2) 18 uczniów z Zespołu Szkół w Pawłosiowie (w tym 11 uczniów szkoły podstawowej 

oraz 7 uczniów gimnazjum),  

3) 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnej (w tym 9 uczniów szkoły 
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podstawowej oraz 11 uczniów gimnazjum. 

Wysokość otrzymanego przez ucznia stypendium warunkuje fakt posiadania przez 

stypendystę statusu ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, którym przyznaje się 

odpowiednio kwotę 300,00 zł dla uczniów szkoły podstawowej oraz 500,00 zł dla uczniów 

klas gimnazjalnych.  

Liczbę otrzymanych stypendiów w I, II i III edycji programu z podziałem 

na poszczególne szkoły, prezentuje poniższy wykres. 

 

15. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii  

 

Program został przyjęty uchwałą Nr XLV/231/2017 Rady Gminy Pawłosiów 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 2018 

rok. 

Wiodącym celem Programu - zgodnie z obowiązującymi trendami rekomendowanymi przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - było zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych, poprzez szeroko pojętą 

profilaktykę, ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania 

napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych, podnoszenie poziomu 

wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Pawłosiów, zmiana zachowań i postaw 

mieszkańców, instytucji związanych z alkoholem, narkotykami, przemocą w rodzinie 

i środowisku szkolnym. Prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

polegającej na promocji zdrowego stylu życia, wspieranie działalności placówek służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

Środki finansowe na realizację zadań pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania obejmowały w szczególności finansowanie 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, spektakli, pogadanek, warsztatów 

o tematyce uzależnień, dofinansowanie dodatkowych programów na rzecz osób nietrzeźwych, 

zakup nagród na organizację konkursów, pokrycie kosztów badań osób uzależnionych, 

wydania ekspertyz, opinii, opłat sądowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych odbywała spotkania, w miarę potrzeb, przeprowadzała rozmowy motywujące 

do podjęcia leczenia i monitorujące, opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, informowała o możliwości skorzystania z pomocy dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin. Udzielała pomocy merytorycznej, organizacyjnej 

instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień. W ramach podejmowanych czynności zmierzających 

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego komisja skierowała 2 wnioski do Sądu dot. 

leczenia odwykowego. Gminna komisja w 2018 r. przeprowadziła rozmowę z 15 osobami 

nadużywającymi alkohol. Osoby te zgłaszane były przez członków rodziny, GOPS i kuratora. 

Program realizowano we współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświaty, 
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policją, zespołem interdyscyplinarnym, placówkami służby zdrowia, podmiotami 

i instytucjami realizującymi zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień w ramach swych statutowych zdań. 

Na realizację programu w 2018 r. wydatkowano kwotę 37 316,20 zł. 

 

16. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 

Program realizowany jest na podstawie uchwały Nr XLIV/223/2017 Rady Gminy 

Pawłosiów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 

Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

W celu poznania  stanowiska organizacji pozarządowych, w szczególności poznania ich uwag 

i opinii odnośnie programu współpracy, projekt programu współpracy został poddany 

konsultacji poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń. 

Głównym celem programu było zwiększenie i wzmocnienie udziału mieszkańców 

oraz organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego we współpracy z Gminą 

Pawłosiów w kreowaniu i realizowaniu usług publicznych zmierzających do podniesienia 

jakości życia mieszkańców gminy. Ponadto zaspakajanie potrzeb społecznych, budowanie 

partnerstwa, promowanie rozwoju działalności lokalnej, racjonalne wykorzystanie środków 

publicznych, otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań 

publicznych oraz efektywność działań w sferze zadań publicznych.  

Współpraca pomiędzy Gminą Pawłosiów, a organizacjami pozarządowymi miała charakter 

finansowy i pozafinansowy. 

Finansowa współpraca obejmowała zlecanie realizacji zadań publicznych w formie 

powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. 

W 2018 roku po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Pawłosiów powierzyła 

realizację 4 zadań organizacjom pozarządowym. Na zadanie z zakresu działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych przekazano kwotę 29 289,00 zł, natomiast  na zadania z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kwotę w wysokości 39 200,00 zł. 

Ogółem w 2018 roku na program współpracy przeznaczono kwotę w wysokości 68 489,00 zł. 

Pozafinansowa forma współpracy obejmowała m. in. udzielanie informacji i pomocy 

merytorycznej, udostępnianie lokali, czy sprzętu, promowanie lokalnych organizacji 

pozarządowych, informowanie o możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach 

konkursów ofert ogłaszanych przez zewnętrzne podmioty. 

Działania gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców.  

Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowaniu przez gminę 

realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie 

partnerstwo pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pożytku publicznego. 
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17. Gminny program wspierania rodziny  

 

Gminny program wspierania rodziny na lata 2017 - 2019 przyjęty uchwałą 

Nr XXXVIII/199/2017 Rady Gminy  Pawłosiów z dnia 26 czerwca 2017 r. 

Głównym jego celem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego 

funkcjonowania. W rezultacie programu zakładany jest wzrost umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych, wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego 

funkcjonowania rodziny, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. 

Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość 

zatrudnienia asystenta rodziny W 2018 r. w Gminie Pawłosiów wsparciem asystenta rodziny 

objętych było 11 rodzin. Praca asystenta koncentrowała się głównie na pomocy w budowaniu 

prawidłowego wzorca rodzica, wzmacnianie kompetencji rodziców, podniesienie ich 

samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, pomocy w egzekwowaniu obowiązku 

szkolnego, pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny,  pomocy 

w poszukiwaniu pracy, pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, doradztwie 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego, 

pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości w otoczeniu, 

prowadzenie zbiórek odzieży, zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego. 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

 polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

 wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka, 

 zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu 

wsparcia, dla rodziny i dziecka, 

 poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, 

 przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, 

 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania 

powstawaniu, sytuacji kryzysowych, 

 poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny, 

 wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny  

i poprawnych relacji rodzinnych, 

 umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny 

naturalnej, poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji, 

 rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi 

program wpierania rodziny. 

 

Realizowane w ramach Programu zadania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale również 

na całej rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej, przede wszystkim w sytuacjach, 

gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania 

przez nią funkcji opiekuńczej.  

W 2018 r. Gmina Pawłosiów ponosiła odpłatność za pobyt 6 dzieci w pieczy zastępczej. 

Łącznie odpłatność wyniosła 7 864 zł.  
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18. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwałą                              

Nr XLIX/244/2018 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 marca 2018 r. został uchwalony 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                                     

w rodzinie na lata 2016 - 2020, którego obsługę administracyjno-techniczną zapewnia GOPS  

w Pawłosiowie.  

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pawłosiów.  

Cele szczegółowe programu to: 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pawłosiów; 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie; 

 zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

 edukacja członków Zespołu Interwencyjnego. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonywane są przede wszystkim  

przez Zespół Interdyscyplinarny.  

W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 14 posiedzeń Grup 

Roboczych, na których omówiono sytuację osób i rodzin pokrzywdzonych. Zostało spisanych 

14 Niebieskich Kart (13 przez KPP oraz 1 przez pedagoga szkolnego). 

W ramach Grup Roboczych odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy  

w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele Gminnej Komisji                              

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni, w razie potrzeby 

pedagodzy szkolni oraz kuratorzy sądowi. W ramach posiedzeń grup roboczych 

podejmowane były indywidualne działania wobec każdej rodziny, w której istnieje 

podejrzenie występowania przemocy oraz opracowywane plany pomocy.  

 

19. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Pawłosiów 

na lata 2019 – 2023  

 

Strategia przyjęta została uchwałą Rady Gminy w Pawłosiowie Nr III/21/2018 

z dniem 28 grudnia 2018 r. Strategia jest realizowana od 2019 r. 

 

W strategii założono pięć celów głównych: 

 

1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez wdrażanie nowych 

rozwiązań w zakresie integracji i reintegracji osób zagrożonych bądź dotkniętych 

wykluczeniem społecznym, wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, wspieranie programów i inicjatyw na rzecz pomocy 

osobom zagrożonym bądź dotkniętym wykluczeniem społecznym, wzmocnienie 
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i skoordynowanie współpracy podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych 

społecznie oraz zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego na rzecz tych 

osób; 

 

2. Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej poprzez 

wdrażanie i promowanie różnorodnych form wsparcia, wspieranie działań organizacji 

prowadzących placówki wsparcia dziennego, wspieranie działań pomocowych 

realizowanych w placówkach stacjonarnych i dziennych, ogniskach wychowawczych, 

świetlicach i klubach środowiskowych dla dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego 

modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny, wspieranie działań profilaktycznych  

i wczesnej interwencji w rodzinie oraz rozwijanie modelowego systemu poradnictwa  

i edukacji dla rodziców w zakresie rozpoznawania zagrożeń opiekuńczo -

wychowawczych;  

 

3.  Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów poprzez: 

wspieranie organizowania grup samopomocowych osób starszych oraz inicjowanie 

pomocy sąsiedzkiej w środowisku lokalnym, włączenie wolontariuszy i innych grup 

społecznych w niesienie pomocy osobom starszym, rozwój form pomocy 

środowiskowej dziennej i usług opiekuńczych skierowanych do ludzi starszych, 

wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe, inicjowanie 

współpracy instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych na rzecz 

świadczenia usług socjalnych dla osób starszych, wzbogacenie oferty w zakresie 

aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów, edukowanie członków rodzin 

zajmujących się opieką nad osobami starszymi przewlekle chorymi, promowanie 

zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku starości oraz prowadzenie 

kampanii medialnych i przeciwdziałanie dyskryminacji.  

 

4. Promowanie rozwoju infrastruktury pomocy społecznej poprzez  promowanie 

tworzenia i rozwoju instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form pomocy dziennej, 

wspieranie idei budowy i rozbudowy instytucji opiekuńczo - wychowawczych, 

socjalnych poprzez wskazywanie możliwości pozyskiwania środków, inicjowanie 

i wspieranie tworzonych placówek pomocy społecznej w szczególności na terenach 

wiejskich, wspieranie tworzenia sieci poradnictwa specjalistycznego; 

 

5. Doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów 

działających w obszarze pomocy społecznej poprzez opracowanie programów 

szkoleniowych dla kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze 

pomocy społecznej, organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów w szczególności 

w zakresie pozyskiwania funduszy oraz podejmowanie współpracy ze szkołami  

i uczelniami. 

 

 

 



40 
Gmina Pawłosiów 

 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY PAWŁOSIÓW 

 

W 2018 roku Rada Gminy Pawłosiów obradowała na 15 sesjach, w tym 6 sesjach  

nadzwyczajnych i 1 sesji wspólnej z Radą Powiatu Jarosławskiego. Rada podjęła  66 uchwał, 

które przekazane zostały do organów nadzoru,  w zakresie zgodności z prawem – Wojewody 

Podkarpackiego, a w zakresie spraw finansowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Rzeszowie. Organy nadzoru nie stwierdziły nieważności żadnej uchwały. Wszystkie 

uchwały umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego, dodatkowo zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Pawłosiów zawiera poniższa 

tabela.  

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia 

Tytuł uchwały Realizacja 

uchwał 

1. XLVI/240/2018 16.01.2018 w/s zmian w budżecie gminy                    

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana                        

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

2. XLVII/241/2018 28.02.2018 w/s zmian w budżecie gminy                       

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana                         

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

3. XLVII/242/2018 28.02.2018 w/s zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana  

4. XLVIII/243/2018 06.03.2018 w/s zmian w budżecie gminy               

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana                      

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

5. XLIX/244/2018 27.03.2018 w/s Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy                 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata               

2016-2020 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana                      

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 
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6. XLIX/245/2018 27.03.2018 w/s trybu i sposobu powoływania                  

i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

W trakcie 

realizacji 

7. XLIX/246/2018 27.03.2018 w/s zbycia nieruchomości Zrealizowana  

8. XLIX/247/2018 27.03.2018 w/s przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Pawłosiów                     

w 2018 roku 

Zrealizowana. 

Opublikowana                 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

9. XLIX/248/2018 27.03.2018 w/s projektu Regulaminu 

dostarczania wody  i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

Pawłosiów 

Zrealizowana 

10. XLIX/249/2018 27.03.2018 w/s podziału Gminy Pawłosiów                

na okręgi wyborcze, ustalenia                       

ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

Zrealizowana. 

Opublikowana                     

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

11. XLIX/250/2018 27.03.2018 w/s podziału Gminy Pawłosiów              

na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz 

siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

Zrealizowana. 

Opublikowana                

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

12. L/251/2018 25.04.2018 w/s zmian  w budżecie gminy            

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana              

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

13. L/252/2018 25.04.2018 w/s zmian  w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłosiów 

Zrealizowana  

14. L/253/2018 25.04.2018 w/s sprzedaży nieruchomości Zrealizowana   

15. L/254/2018 25.04.2018 w/s wyrażenia zgody                            

na wydzierżawienie na czas 

Niezrealizowana. 

Zainteresowany 

nie przystąpił               
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nieoznaczony nieruchomości 

położonej w Pawłosiowie oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie               

od przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy 

do umowy    

16. LI/255/2018 28.06.2018 w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz            

ze sprawozdaniem  z wykonania 

budżetu za 2017 rok 

Zrealizowana.  

17. LI/256/2018 28.06.2018 w/s udzielenia Wójtowi Gminy 

Pawłosiów absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok 

Zrealizowana.  

18. LI/257/2018 28.06.2018 w/s udzielenia w 2018 roku pomocy 

finansowej Powiatowi 

Jarosławskiemu 

Zrealizowana.  

19. LI/258/2018 28.06.2018 w/s zmian  w budżecie gminy                

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana                    

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

20. LI/259/2018 28.06.2018 w/s zmian w budżecie gminy             

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

21. LI/260/2018 28.06.2018 w/s zmian  w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłosiów 

Zrealizowana 

22. LI/261/2018 28.06.2018 w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana  

23. LI/262/2018 28.06.2018 w/s obciążenia służebnością 

nieruchomości gminnej 

W trakcie 

realizacji 

24. LI/263/2018 28.06.2018 w/s aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Pawłosiów 

 W trakcie 

realizacji 

25. LI/264/2018 28.06.2018 w/s określenia tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla pedagogów, logopedów                

W trakcie 

realizacji 
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i doradców zawodowych                       

w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest 

Gmina Pawłosiów 

26. LI/265/2018 28.06.2018 w/s zmiany uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na okres 10 lat  

w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości położonych                  

w Cieszacinie Małym, Cieszacinie 

Wielkim  i Ożańsku 

 Zrealizowana  

27. LIII/266/2018 02.08.2018 w/s wyrażenia opinii do projektu 

uchwały Rady Powiatu 

Jarosławskiego w sprawie podziału 

Powiatu Jarosławskiego na okręgi 

wyborcze w wyborach do rady 

powiatu 

Zrealizowana 

28. LIII/267/2018 02.08.2018 w/s aktualizacji Strategii ZIT 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Jarosław – Przeworsk na lata               

2014-2020 

W trakcie 

realizacji 

29. LIII/268/2018 02.08.2018 w/s wyrażenia zgody                             

na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej w Tywoni 

Zrealizowana  

30. LIV/269/2018 09.08.2018 w/s zmian w budżecie gminy                      

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

31. LV/270/2018 06.09.2018 w/s ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  na terenie Gminy 

Pawłosiów 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

32. LV/271/2018 06.09.2018 w/s ustalenia zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Pawłosiów 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 
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Województwa 

Podkarpackiego 

33. LV/272/2018 06.09.2018 w/s wprowadzenia w określonym 

miejscu publicznym odstępstwa od 

zakazu spożywania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 

Pawłosiów                     

W trakcie 

realizacji 

34. LV/273/2018 06.09.2018 w/s zbycia nieruchomości W trakcie 

realizacji 

35. LV/274/2018 06.09.2018 w/s nabycia nieruchomości Zrealizowana 

36. LV/275/2018 06.09.2018 w/s wyrażenia zgody                            

na wydzierżawienie na okres 10 lat 

nieruchomości położonej                   

w Pawłosiowie oraz wyrażenia 

zgody na odstąpienie                            

od przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy 

Zrealizowana  

37. LV/276/2018 06.09.2018 w/s opłat za udostępnienie obiektów 

gminnych 

W trakcie 

realizacji 

38. LV/277/2018 06.09.2018 w/s aplikowania Gminy Pawłosiów 

we współpracy z Gminą Miejską 

Jarosław o środki z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego                 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata                        

2014 – 2020. Oś priorytetowa III 

Czysta energia, Działanie 3.3. 

Poprawa jakości powietrza, 

Poddziałanie 3.3.1. Realizacja 

planów niskoemisyjnych i 

Poddziałanie 3.3.2. Redukcja emisji 

w celu realizacji projektów 

parasolowych 

W trakcie 

realizacji 

39. LV/278/2018 06.09.2018 w/s przyjęcia regulaminu 

dostarczania wody                                   

i odprowadzania ścieków                      

na terenie Gminy Pawłosiów 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

40. LV/279/2018 06.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy                      

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 
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Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

41. LVI/280/2018 19.10.2018 w/s zmian w budżecie gminy                  

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

42. LVI/281/2018 19.10.2018 w/s zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu 

Zrealizowana 

43. LVI/282/2018 19.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy 

Pawłosiów 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

44. LVII/283/2018 14.11.2018  w/s zmian w budżecie gminy                    

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

45. LVII/284/2018 14.11.2018 w/s przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Pawłosiów                

z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami                         

o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 

2019 

Uchwała                       

do realizacji                   

w roku 2019  

46. 

 

I/1/2018 22.11.2018 w/s wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana  

47. 

 

I/2/2018 22.11.2018 w/s wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana  

48. 

 

I/3/2018 22.11.2018 w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Pawłosiów 

W trakcie 

realizacji 

 

49. 

 

II/4/2018 07.12.2018 w/s wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty 

Uchwała                       

do realizacji                  

w roku 2019. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 
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Województwa 

Podkarpackiego 

50. 

 

II/5/2018 07.12.2018 w/s wyrażenia zgody                                

na zaciągnięcie zobowiązania                  

na okres przekraczający rok 

budżetowy 

Zrealizowana 

51. 

 

II/6/2018 07.12.2018 w/s zmian w budżecie gminy                 

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

52. 

 

II/7/2018 07.12.2018 w/s powołania Komisji Planowania 

i Budżetu Rady Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana  

53. 

 

II/8/2018 07.12.2018 w/s wyboru Przewodniczącego 

Komisji Planowania i Budżetu 

Zrealizowana  

54. 

 

II/9//2018 07.12.2018 w/s powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana  

55. 

 

II/10/2018 07.12.2018 w/s wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 

Zrealizowana 

56. 

 

II/11/2018 07.12.2018 w/s powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Zrealizowana  

57. 

 

II/12/2018 07.12.2018 w/s wyboru Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Zrealizowana 

58. 

 

II/13/2018 07.12.2018 w/s powołania Komisji Oświaty, 

Rolnictwa i Porządku Publicznego 

Rady Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana  

59. II/14/2018 07.12.2018 w/s wyboru Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Rolnictwa                    

i Porządku Publicznego 

 

Zrealizowana 

60. 

 

III/15/2018 28.12.2018 w/s uchwalenia budżetu gminy              

na rok 2019 

Uchwała                     

do realizacji                 

w roku 2019 

61. III/16/2018 28.12.2018 w/s uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Pawłosiów 

 

Uchwała do 

realizacji w roku 

2019  

62. III/17/2018 28.12.2018 w/s uchwalenia Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Pawłosiów na 2019 rok 

 

Uchwała              

do realizacji          

w roku 2019 

63. 

 

III/18/2018 28.12.2018 w/s zmian w budżecie gminy                             

na 2018 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 
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Podkarpackiego 

64. III/19/2018 28.12.2018 w/s podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego                  

do przyznania nieodpłatnie pomocy 

oraz zasad zwrotu wydatków                     

z zakresu realizacji wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek                

w szkole i w domu” na lata                       

2019 – 2023 

 

Uchwała              

do realizacji           

od roku 2019 

65. III/20/2018 28.12.2018 w/s przyjęcia programu 

osłonowego Gminy Pawłosiów                

w zakresie dożywiania „Posiłek dla 

dzieci i młodzieży na lata                   

2019 - 2023 

Uchwała                      

do realizacji                

od roku 2019 

66. III/21/2018 28.12.2018 w/s przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Pawłosiów 

na lata 2019-2023 

 

Uchwała                        

do realizacji                          

od roku 2019 
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VI. FUNDUSZ SOŁECKI 

 

Fundusz sołecki w Gminie Pawłosiów jest realizowany od 2010 r. Środki z budżetu 

gminy mieszkańcy wsi przeznaczyli na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcia 

musiały spełniać trzy warunki, które:  

• służyły poprawie życia mieszkańców,  

• należały do zadań własnych gminy,  

• były zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2018 r. sołtysi wszystkich sołectw przedłożyli 

Wójtowi, w ustawowym terminie tj. do 30 września 2017 r.   

Środki stanowiące fundusz sołecki stanowiły kwotę 258 330,02 zł, a wykonanie wyniosło 

252 831,99 zł. 

Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela 

Sołectwo Przedsięwzięcia Plan zł Wykonanie 

zł 

Cieszacin 

Mały 

Ogrodzenie przy remizo-świetlicy  13 096,65 

16 174,89 
Utwardzenie terenu pod elementy architektury 

ogrodowej  
3 096,45 

Cieszacin 

Wielki 

Budowa alejek  na cmentarzu komunalnym 
31 569,02 31 369,49 

Kidałowice Oczyszczenie i uporządkowanie terenu                         

w obrębie działki gminnej 573/3 
26 897,13 26 313,49 

Maleniska 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej                   

na budowę zadaszenia przy domu kultury                                 

i wykonanie I etapu zadania 

23 677,05 21 283,77 

Ożańsk Modernizacja boiska piłkarskiego II etap 22 698,40 22 698,34 

Pawłosiów Utwardzenie terenu nieruchomości gminnej 

na działce 370/7 
31 569,40 29 956,05 

Szczytna Doposażenie domu kultury 2 951,67 2 939,99 

Utwardzenie terenu przy budynku domu 

kultury działka nr 1/3 
13 338,14 13 338,14 

Tywonia Wykonanie płyty odbojowej wokół kontenera 

socjalnego na placu rekreacyjno-sportowym 
5 158,23 5 153,70 

Dostawa i montaż 2 wiat przystankowych 

wraz z fundamentami przy drodze publicznej                 
21 139,08 20 538,49 
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nr 111602R 

Wierzbna 
Modernizacja wjazdu do domu kultury                 

na działce nr 148 
31 569,40 31 562,29 

Widna Góra Remont nawierzchni drogi gminnej                       

ul. Oliwkowa. 
15 179,74 15 113,76 

Dostawa i montaż altany na działce gminnej  16 389,66 16 389,59 

 

 

Wiata przystankowa w Tywoni 

 

Altana w Widnej Górze 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 

 

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk 

W 2015 r. Gmina Pawłosiów przystąpiła do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk.  

Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław - Przeworsk (MOF Jarosław - Przeworsk) obejmuje: 

Gminę Miejską Jarosław, Gminę Miejską Przeworsk, Gminę Pawłosiów i Gminę Przeworsk. 

Stowarzyszenie ma na celu realizację działań zapewniających zrównoważony i  długofalowy  

rozwój miast i gmin skupionych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Jarosław - Przeworsk 

oraz zacieśnienie partnerskiej współpracy samorządowej w kierunku efektywnego 

wykorzystania środków pomocowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020. 

Działania samorządów są wielopłaszczyznowe i obejmują miedzy innymi: 

- diagnozowanie problemów rozwojowych dla całego MOF Jarosław - Przeworsk 

oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania, 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym  

funduszy Unii Europejskiej, na realizację wspólnych zadań,  

- współpracę na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych   

wykluczeniem społecznym, 

- współpracę w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  

- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych   

zwolnieniem z pracy,  

- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między    

społeczeństwami.  

 

Efekty działania Gminy Pawłosiów w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Jarosław  - Przeworsk w roku 2018: 

 

Działalność Gminy w Stowarzyszeniu przyniosła wymierne rezultaty w postaci złożonych  

w partnerstwie lub samodzielnie wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w obszarze: 

gospodarki odpadami,  gospodarki ściekowej, rewitalizacji i kultury.   

 

Lokalna  Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” 

 

Działalność ,,lokalnej grupy działania” zainicjowano w 2004 r. na spotkaniu przedstawicieli 

różnych środowisk i grup społecznych, którego celem było opracowanie „Planu rozwoju 

miejscowości Pawłosiów”. 

W 2005 r. partnerzy trzech gmin – Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik zarejestrowali  

Fundację „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.   
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W 2015 r. forma prawna organizacji uległa zmianie, powstało Stowarzyszenie „Z Tradycją                       

w Nowoczesność”, które na dzień 31.12.2018 r. obejmuje gminy: Chłopice, Kańczuga, 

Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasto Radymno. 

 

Wizja Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” 

„Obszar o czystym środowisku naturalnym rozwijający się dzięki przemysłowi rolno – 

spożywczemu na własnej bazie surowcowej, pozarolniczej działalności gospodarczej, 

turystyce rodzinnej i agroturystyce, gdzie mieszkańcy mają stworzone warunki do rozwoju 

osobistego i pracy zawodowej, szeroki dostęp do kultury, sportu oraz rekreacji 

i wypoczynku”.  

 

Cele ogólne: 

I. Rewitalizacja społeczna. 

II. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD oraz branży rolno – spożywczej. 

 

Cele szczegółowe:  

1.   Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów. 

2.   Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji   

      społecznej. 

3. Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki  

      i turystyki wiejskiej. 

Efekty działania Gminy Pawłosiów w  Stowarzyszeniu roku 2018: 

- przystąpienie do projektu pn.: ,,Siłownie terenowe - aktywność, ruch i zdrowie”  (STARiZ) 

realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie   

współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014 - 2020.  

Projekt zakładał powstanie 2 ogólnodostępnych siłowni terenowych w miejscowościach:    

Wierzbna i Pawłosiów.  

W roku 2018 zawiązała się grupa robocza opracowująca założenia projektu, w czerwcu 

2018 r. lider projektu złożył wniosek o dofinansowanie. 

Termin realizacji projektu lata: 2018 - 2019,  

 

- przystąpienie do projektu pn.: ,,Poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji   

obszarów" realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań  

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów    

Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje miedzy innymi organizację polsko - węgierskich    

wystaw, pokazów produktów i usług lokalnych.  

W 2018 r. zawiązała się grupa robocza opracowująca założenia projektu, w grudniu  2018 r. 

lider projektu złożył wniosek o dofinansowanie. Termin realizacji projektu lata 2018 - 2019, 
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Pozostałe przedsięwzięcia: 

- dofinansowanie dla dwóch przedsiębiorców z terenu Gminy Pawłosiów (dotyczy założenia    

działalności gospodarczej i rozwijania istniejącej działalności gospodarczej), 

- dofinasowanie z zakresu  zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego dla stowarzyszeń   

funkcjonujących na obszarze Gminy Pawłosiów (Stowarzyszenie Folklorystyczne    

„Pawłosiowianie” w Pawłosiowie, Stowarzyszenie Kobiety na rzecz Odnowy Tradycji  

  i Obyczajów, Stowarzyszenie – Zespół Pieśni i Tańca Pawłosiów).  

Udział w wydarzeniach aktywizacyjnych/ promocyjnych. 

1. Warsztaty zdobienia metodą Decoupage.  

2. Integracyjny Jarmark z Funduszami Europejskimi DOFE na Podkarpaciu. 

3. Dni Radymna. 

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych jest regionalnym, samorządnym  

i trwałym zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów i województwa podkarpackiego 

zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego 

członków oraz budowania integralności tego regionu Polski. 

 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie pomoc  

w wysiłkach skierowanych na: 

 rozwój demokracji lokalnej,  

 stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,  

 integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. 
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VIII. WYKORZYSTANIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI 

GMINNYCH  

 

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. stan gruntów w gminie wynosi 169,2527 ha 

(stan 31.12.2018 r.), w tym:  

- w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych  znajduje się  3 działki o łącznej pow. 0,11 ha.  

 (Cieszacin  Mały - dz. 56/1  o pow. 0,05 ha, Kidałowice dz. 517/4 o pow. 0,02 ha,    

Pawłosiów dz. 489/24 o pow. 0,04 ha), 

- w trwałym zarządzie (Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim)  działka nr 1/5 o pow.    

0,7240 ha.  

Nieruchomości gminne zlokalizowane są w 8 obrębach ewidencyjnych: Obręb 1 Cieszacin 

Mały - 35 działek, obręb 2 Cieszacin Wielki - 90 działek, obręb 3 Kidałowice - 91 działek, 

obręb 4 Ożańsk - 35 działek, obręb 5 Pawłosiów - 218 działek, obręb 6 Szczytna - 24 działki, 

obręb 7 Tywonia - 34 działki, obręb 8 Wierzbna - 131 działek. 

Główne kierunki  gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2018 r.  

1) nieruchomości  sprzedane w drodze przetargu - 3 działki o łącznej pow. 0,1282 ha, 

2) nieruchomość  sprzedana w drodze bezprzetargowej - 1 działka o pow. 0,0064 ha, 

3) nieruchomości wydzierżawione w drodze przetargu - 3 działki o pow. 5,27 ha, 

4) nieruchomości obciążone służebnością przejazdu - 1 działka na pow. 0,0035 ha, 

5) nieruchomości gruntowe nabyte w drodze darowizny - 36 działek o łącznej 

pow. 0,4114 ha, 

6) nieruchomości nabyte  - 3 działki o łącznej pow. 0,1015 ha, 

7) nieruchomości skomunalizowane - 9 działek o łącznej pow.0,6584 ha, 

 Gmina Pawłosiów wydzierżawia i wynajmuje  nieruchomości gminne, w tym pod: 

1) uprawy rolne o łącznej powierzchni - 30,75 ha, 

2) cele mieszkaniowe (grunty zabudowane) - 0,10 ha, 

3) ogrody warzywne o łącznej pow. 0,2829  ha,  

4) działalność gospodarczą - 0,0900 ha,     

5) reklamy - 10 m
2  

6) część budynków pod działalność gospodarczą o łącznej pow. 460 m
2 

. 

 

W związku z tym jest zawartych 36  umów dzierżawy  i najmu nieruchomości.  

Gmina Pawłosiów użycza  nieruchomość gruntową w Maleniskach o pow. 6,73 ha.    
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IX. OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Gospodarka wodno - ściekowa 

 

Sieć wodociągowa  w Gminie Pawłosiów 

Na obszarze Gminy Pawłosiów wszystkie miejscowości objęte są systemem zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. Łączna długość sieci wodociągowej to 85,1 km. Do sieci gminnej 

podłączonych jest 2289 gospodarstw domowych oraz 128 pozostałych korzystających  

(instytucje, działalność gospodarcza). 

Sieć wodociągowa w miejscowościach: Wierzbna, Ożańsk, Cieszacin Wielki, Cieszacin 

Mały, Szczytna, Maleniska i Tywonia zasilana jest z ujęcia wód podziemnych składającego 

się z 3 studni wierconych zlokalizowanych na terenie wsi Wierzbna. Natomiast sieć 

wodociągowa na terenie Pawłosiowa, Widnej Góry i Kidałowic zasilana jest wodą z ujęcia 

powierzchniowego i sieci wodociągowej miasta Jarosławia.   

Obiekty wodociągowe: 

- Przepompownie wody:  Wierzbna - droga Ożańska, Wierzbna - SKR, Tywonia - Sitniki,  

Widna Góra - ul. Strzelecka. 

- Studnie głębinowe: Wierzbna (S-1, S-2, S-3). 

- Stacja Uzdatniania Wody w  Wierzbnej. 

- Zbiorniki Wyrównawcze w Wierzbnej - przy SUW, Wierzbna - droga Ożańska, Tywonia -  

  Sitniki. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Pawłosiów 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej to 157,9 km. Do sieci gminnej podłączonych jest 

2098 gospodarstw domowych oraz 63 pozostałych korzystających (instytucje, działalność 

gospodarcza). Ścieki z terenów skanalizowanych z miejscowości Wierzbna, Ożańsk, 

Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Szczytna i Tywonia odprowadzane są do gminnej 

oczyszczalni ścieków w Wierzbnej. Natomiast ścieki z terenu Pawłosiowa, Malenisk, Widnej 

Góry  i Kidałowic odprowadzane są do oczyszczalni ścieków Jarosławiu. 

Obiekty kanalizacji sanitarnej: 

- Oczyszczalnia ścieków - Wierzbna    

Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna zmodernizowana w 2015 r. posiada    

przepustowość 600 m
3
 ścieków na dobę. 

W roku 2018 na oczyszczalnię odprowadzonych zostało 144 652 m
3
 ścieków.  

W oczyszczalni prowadzona jest również przeróbka osadów ściekowych w warunkach 

stabilizacji tlenowej oraz odwadnianie osadów na prasie taśmowej.  

 - Przepompownie  ścieków położone są w miejscowościach: 

Cieszacin Mały - 2, Cieszacin Wielki - 3, Kidałowice - 1, Maleniska - 2 , Ożańsk - 2, 

Pawłosiów - 2, Widna Góra - 1, Tywonia - 1, Wierzbna - 3. 

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem było zapewnienie 

niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług.  
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W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na bieżąco 

podejmowane były działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu 

kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia kręgu 

klientów.  

W 2018 r. wykonana została inwestycja modernizacji sześciu przepompowni ścieków na sieci 

kanalizacyjnej w m. Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Wierzbna, Tywonia i Ożańsk (2 szt.)   

o wartości 617 500,00 zł, w tym dofinansowanie z RPO w kwocie 319 800,00 zł i 297 700,00  

zł środki własne gminy. 

Zakres prac obejmował wymianę pomp wraz z armaturą. Zainstalowany został system 

monitorujący pracę przepompowni ścieków. Istniejąca armatura, eksploatowana przez 

kilkunastoletni okres wymagała coraz częstszych i rozleglejszych napraw, co generowało 

dodatkowe koszty. Nowa armatura, przede wszystkim pompy i zawory, to urządzenia 

najwyższej dostępnej na rynku jakości, wykonane ze stali chromoniklowej (kwasoodpornej) 

zapewniająca wyjątkowo długi żywot techniczny przepompowni. Przepompownie zostały 

wyposażone w nowoczesny system zdalnego monitorowania parametrów  ich pracy. 

Rozbudowano również sieć wodociągową na Widnej Górze – ul. Pańska. Odcinek  o długości 

274 m  kosztował 72 000,00 zł.     

Taryfy za wodę i ścieki  

Do dnia 05.06.2018 r. obowiązywały taryfy zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Pawłosiów  

Nr XVIII/87/16 z dnia 26.02.2016 r. oraz Nr XXXII/165/2017 z dnia 23.02.2017 r. 

Od 6 czerwca 2018 r. obowiązują taryfy zatwierdzone decyzją RZ.RET.070.3.57.2018.AS 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. 

 

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie  wodę w roku 2018 

 

Taryfowa grupa odbiorców 2017/2018 

do 05.06.2018 r. 

2018/2019 

od.06.06.2018 r. 

Jednostka miary 

Cena wody netto brutto netto brutto    

Grupa I 

gospodarstwa domowe 

2,92 3,15 3,04 3,28 zł/m
3
 

Grupa II 

pozostali odbiorcy 

3,61 3,90 3,04 3,28 zł/m
3
 

Stawka opłaty 

abonamentowej  Grupa I i  II   

2,00 2,16 1,84 1,99 zł/m-c odbiorca 
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Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w roku 2018 

Taryfowa grupa odbiorców 2017/2018 

do 05.06.2018 r. 

2018/2019 Jednostka miary 

Cena usługi za 

odprowadzanie ścieków 

netto brutto netto brutto zł/m
3
 

Grupa I 

gospodarstwa domowe 

3,56 3,85 3,66 3,95 zł/m
3
 

Grupa II 

pozostali odbiorcy 

4,07 4,40 3,66 3,95 zł/m
3
 

 

2. Gospodarowanie odpadami  

 

 Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach 

wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, którym zgodnie 

z podjętymi przez Radę Gminy Pawłosiów uchwałami objęte zostały wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony 

wykonawca, który świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Pawłosiów.  

Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 r. 

regulowały następujące akty prawne.: 

a) Uchwała Nr XVI/83/15 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 29 grudnia 2015 r.  sprawie  

w określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, 

b) Uchwała Nr XLII/210/2017 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 10 października 2017 r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Pawłosiów, 

c) Uchwała Nr XXIII/114/16 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, Uchwała 

Nr XV/70/15 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  
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d) Uchwała Nr XV/69/15 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty, 

e) Uchwała Nr XXXVIII/223/2013 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 17 lipca 2013 r.                            

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych. 

W roku 2018 właściciele nieruchomości zobowiązani byli do poniesienia opłaty w zależności 

od tego, czy deklarowali zbiórkę odpadów w sposób selektywny, czy nieselektywny. 

W ramach systemu firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Pawłosiów 

wyposażała wszystkich mieszkańców w pojemniki na odpady zmieszane i worki 

do selektywnej zbiórki odpadów. Podczas odbioru odpadów segregowanych mieszkańcy 

otrzymali worki na wymianę. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości 

na terenie Gminy Pawłosiów odbywał się dwa razy w miesiącu, natomiast odpadów 

segregowanych raz w miesiącu. Z pobranych opłat Gmina Pawłosiów pokrywała koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kosztów 

obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Na terenie Gminy Pawłosiów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) mieszczący się na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wierzbna. 

PSZOK był czynny dwa razy w tygodniu  we wtorki i soboty w godz. 7
00 

- 15
00 

.  Do punktu 

mieszkańcy mogli dostarczać odpady tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny  i elektroniczny, zużyte baterie, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

opony, odpady ulegające biodegradacji, odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe, 

tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, makulaturę. Pojemniki na 

zużyte baterie znajdowały się również w obiektach użyteczności publicznej. 

Analiza stanu gospodarki odpadami 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami. Całość zmian systemowych 

powiązana jest z monitorowaniem sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminę. Zarówno na gminę jak i podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, nałożono obowiązek składania 

sprawozdań z realizacji wyznaczonych zadań. W szczególności, obowiązek ten odnosi się   
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do osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych 

oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. 

Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r: 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50 % wagowo; 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% 

wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na gminę 

kar pieniężnych.   

 W latach 2014 - 2018 Gmina Pawłosiów osiągnęła wymagane poziomy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu i przygotowania                                 

do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 8595 osób, natomiast 

liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Pawłosiów zgodnie ze złożoną 

deklaracją wynosiła 7149 osób. Po weryfikacji złożonych deklaracji wynika, że 1446 osób nie 

zamieszkuje na terenie Gminy Pawłosiów. Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, 

a łączną liczbą osób zadeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele osób jest 

zameldowanych na terenie gminy, ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub własnej rodziny 

zamieszkują poza terenem Gminy Pawłosiów.  

W 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono ponownie firmę 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, które świadczy 

usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów. Umowa za świadczoną 

usługę została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i opiewa   

na kwotę 951 000,00 zł.  

 

 

 

 

 



Raport o stanie gminy 2018 

59 
Gmina Pawłosiów 

 

X. OŚWIETLENIE  

 

  Gmina Pawłosiów jest obszarem w pełni zelektryfikowanym. Nie występują 

niedobory energii elektrycznej. Sieć energetyczna zrealizowana jest w wykonaniu 

napowietrznym, na słupach żel - bet. Sukcesywnie - w ramach inwestycji i remontów 

prowadzonych przez Zakłady Energetyczne - sieć napowietrzna jest zastępowana siecią 

kablową ziemną. 
W roku 2018 rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia na ulicy Roźwienickiej.  

To nowoczesna technologia zapewniająca długotrwałe użytkowanie i niskie koszty związane   

z zużywaną energią i konserwacją. Ogólnie cały projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy 

etap obejmował odcinek od ronda Mokra w kierunku Jarosławia na długości ok. 1 200 m.  

W ramach inwestycji zainstalowane zostały aluminiowe słupy i oprawy LED.  

Realizację drugiego i trzeciego etapu zaplanowano na lata 2019 - 2020. 
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XI. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

 

Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych 

skupiających w swoich szeregach 206 członków, w tym 13 kobiet. W akcjach ratowniczo - 

gaśniczych bezpośredni udział może brać 103 strażaków, wyszkolonych i posiadających 

aktualne badania lekarskie. Głównym celem i zadaniem jednostek jest niesienie 

wszechstronnej pomocy w usuwaniu zagrożeń pożarowych i innych klęsk żywiołowych 

(powodzie, usuwanie powalonych drzew po wichurze i innych miejscowych zagrożeń oraz 

prowadzenie prac społeczno-wychowawczych). Ważnym czynnikiem mającym wpływ  

na skuteczność działań jednostek jest wyposażenie w odpowiedni sprzęt do działań 

ratowniczych oraz prowadzenie działań propagandowych wśród dzieci, młodzieży szkolnej  

i dorosłych. 

W ramach prowadzonych działań propagandowych wśród dzieci i młodzieży  na terenie 

Gminy organizowany był Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”, 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ten rokrocznie 

organizowany turniej miał na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

zagadnień dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego. W szczególności 

przybliżył znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasady postępowania na wypadek 

powstania pożaru, a także przyczynił się do poznawania techniki pożarniczej, organizacji 

ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na ten cel, w roku 2018  

wydatkowano kwotę 654,00 zł na zakup nagród. 

W 2018 r. jednostka z Cieszacina Wielkiego uczestniczyła w Wojewódzkich Zawodach 

Sportowo - Pożarniczych w Krzeszowie pow. niżańskim, gdzie w grupie drużyn męskich 

zajęła 11 miejsce.  

Natomiast w Pawłosiowie przeprowadzone zostały ćwiczenie obronne „Maj 2018” połączone 

z prowadzeniem działań ratowniczych podczas wystąpienia zdarzeń o charakterze 

kryzysowym. W działaniach wzięli udział  strażacy z jednostek OSP z Pawłosiowa, Ożańska, 

Tywoni, Kidałowic i Cieszacina Wielkiego. W ramach tych ćwiczeń  drużyna z Pawłosiowa 

brała udział w ćwiczeniach powiatowych w Pruchniku, współuczestnicząc w pozoracji 

wypadku drogowego. 

Każdego roku  jednostki OSP doposażane są w odpowiedni sprzęt potrzebny do działań 

ratowniczych. W 2018 r. zakupiono używany 7 osobowy samochód pożarniczy marki IVECO 

TURBODAILY ze zbiornikiem wody, autopompą napędzaną z przystawki mocy i maszt 

oświetleniowy. Koszt zakupu samochodu z budżetu gminy wyniósł 65 000,00 zł. Kolejny 

samochód zakupiono dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości – Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to lekki samochód marki RENAULT 

MASTER ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem wodnym 1000 litrów. 

Koszt zakupu to kwota 299 900, 00 zł, w tym dofinansowanie 269 900,00 zł. 

Jednostkom OSP przekazano 4 komplety zestawów ratownictwa medycznego OSP R -1 wraz    

z kompletem szyn Kramera oraz dwa defibrylatory. Łączna wartość sprzętu wyniosła   

15 294,52 zł, z czego środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości stanowiły kwotę 

15 141,57 zł, udział Gminy w projekcie stanowił 1%. Sprzęt trafił do jednostek OSP 

Pawłosiów, Cieszacin Wielki, Kidałowice i Tywonia. Pozyskany sprzęt służy  udzielaniu 

pomocy poszkodowanym bezpośrednio w wypadkach drogowych, a tym samym podnosi  
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jakość i skuteczność działań ratowniczych. Sprzęt został zakupiony w ramach programu 

Ministra Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy 

Postpenitencjarnej. W 2018 r. jednostka OSP Kidałowice uzyskała dotację z MSWiA 

do sprzętu i wyposażenia. Z budżetu gminy na działalność jednostek ochotniczych straży 

pożarnych wydano kwotę 623 834,82 zł, w tym wydatki  inwestycyjne to kwota  

394 835,68 zł. 

Na terenie Gminy Pawłosiów w 2018 r. zanotowano ogółem 88 zdarzeń, w tym pożarów -   

22, miejscowych zagrożeń - 66. Liczba wyjazdów do zdarzeń przez jednostki OSP 

przedstawiała się następująco: 

Pawłosiów -  67 zdarzeń, w tym 21 pożary i 46 MZ, 

Cieszacin Wielki - 18 zdarzeń, w tym 7 pożary i 11 MZ, 

Tywonia - 4 zdarzenia, w tym 2 pożary i 2 MZ, 

Ożańsk - 4 zdarzenia, w tym 1 pożar i 3 MZ, 

Kidałowice - 3 zdarzenia, w tym 3 MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Remiza OSP w Cieszacinie Wielkim                                           Remiza OSP w Pawłosiowie 

 

 

Samochód OSP w Ożańsku 
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XII. SPORT 

 

W ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Wójta Gminy na działalność 

klubów sportowych w 2018 r. z budżetu gminy przeznaczono kwotę w wysokości 

163 500,00 zł. 

Zadania realizowane były w następujących dyscyplinach: 

 rozgrywki w piłce nożnej, 

 rozgrywki w piłce siatkowej, 

 aikido i  ju - jitsu. 

Celem działalności sportowej było systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży, podnoszenie 

poziomu sportowego zawodników oraz zachęcanie do szerokiego uczestnictwa w życiu 

społeczności sportowej. Obok treningów, w soboty i niedzielę zgodnie z terminarzem 

rozgrywek odbywały się mecze piłkarskie. Dzięki środkom finansowym z gminy, kluby 

mogły zakupić sprzęt sportowy, zatrudnić trenerów do prowadzenia zajęć, pokryć koszy 

delegacji sędziowskich, koszty wyjazdów na mecze i sparingi, bieżące utrzymywanie boisk 

itp. 

Wspieranie działalności sportowej przyczyniło się do poprawy ogólnej wydolności młodego 

człowieka oraz do propagowania zdrowego stylu życia, hartowania młodych organizmów 

przez ruch na świeżym powietrzu. Nauczyło dzieci i młodzieży wytrwałości, zdrowej 

rywalizacji oraz pewności siebie. Budowa świadomości kultury fizycznej wpłynęła 

pozytywnie na rozwój młodego człowieka. Ponadto w miejscowości Wierzbna funkcjonowało 

boisko sportowe „Moje boisko - Orlik”. Na obiekcie zatrudnieni byli animatorzy, prowadzący 

zajęcia sportowo – rekreacyjne dla  mieszkańców gminy, pozwalające w sposób właściwy 

zagospodarować czas wolny oraz zachęcić do aktywności ruchowej. 

Od 2011 r. Gmina Pawłosiów przyznaje stypendia i nagrody sportowe za osiągnięcie 

wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, 

krajowym, wojewódzkim oraz osiągnięcia sportowe w dziedzinach nieolimpijskich 

o niewymiernym charakterze, w tym niezwykle rzadkich dokonaniach sportowych. 

W 2018 r. przyznano 1 stypendium sportowe za zdobycie kolejnych sukcesów sportowych 

w dziedzinie lekkoatletyki oraz 1 nagrodę, na ten cel wydano kwotę  3 990,00 zł. 

 

 
Orlik w miejscowości Wierzbna 
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XIII. POMOC SPOŁECZNA 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie jest jednostką organizacyjną 

gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

W Gminie Pawłosiów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2018 roku 10 627 013 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 

poprzedniego wzrósł o 84 419 zł. (co stanowi 0,79 %): 

 W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 9 362 657 zł,. co stanowi 88,10 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej; 

 W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1 149 725 zł., co stanowi 10,82 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej; 

 W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano 36 349zł., co stanowi 0,34 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej; 

 W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 78 282 zł., co stanowi 

0,74 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  

 

Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: świadczenia wychowawcze, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej.   

 

Poniższa tabela przedstawia wydatki w obszarze polityki społecznej GOPS w Pawłosiowie:   

 

 

 
 

Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Pawłosiów 

Wydatki w obszarze polityki społecznej  

Dział 855 -RODZINA Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA Dział 854-EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA 
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Z analizy danych wynika, że w Gminie Pawłosiów wsparcie z pomocy społecznej w 2018 r. 

uzyskało 472 osób, co stanowiło 5,6 % wszystkich mieszkańców gminy. W 2018 r. 

w stosunku do 2017 r., łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła 

się o 90 osób. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 30. 

 

Liczbę osób i rodzin korzystających z pomocy i wsparcia GOPS w Pawłosiowie  

na przestrzeni ostatnich lat przedstawia poniższa tabela oraz wykres: 

 

Rok Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 

2016 211 652 

2017 222 662 

2018 192 572 

 
 

 

 

 

 
Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Pawłosiów 
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Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin Gminie 

Pawłosiów w 2018 r. było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 

lub ciężka choroba, wielodzietność. 

 

Strukturę rodzin objętych wsparciem według powodów przyznawania pomocy przedstawia 

tabela oraz wykres: 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia LICZBA 

RODZIN 

OGÓŁEM 

UBÓSTWO 98 

BEZROBOCIE 83 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 80 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 63 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 22 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 

21 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH              

I PROWADZENIAGOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

 

14 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 

PROWADZENIAGOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - 

W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 

 

7 

ALKOHOLIZM 4 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 

PROWADZENIAGOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - 

W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

 

4 

PRZEMOC W RODZINIE 3 

ZDARZENIE LOSOWE 1 
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Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Pawłosiów 

 
 
 

W 2018 r. pomoc w formie świadczenia pieniężnego przyznano decyzją 120 osobom, 

zaś pomoc  w postaci świadczeń niepieniężnych uzyskało 128 osób. Wydano 447 decyzji 

przyznających świadczenia oraz 12 decyzji odmownych. Przyznawanie świadczenia 

z pomocy społecznej poprzedzane było przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego 

w miejscu zamieszkania lub pobytu - stałego lub czasowego, osoby czy rodziny ubiegającej 

się o pomoc. Wywiad miał na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, 

majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie. W 2018 r. wywiad środowiskowy 

przeprowadzono w 152 rodzinach. 

 

Świadczenia pieniężne 

 

W 2018 r. GOPS wypłacił na realizację świadczeń pieniężnych pomocy społecznej środki: 

 

    zasiłki stałe   44 osoby  na kwotę  202 976 zł, 

 zasiłki okresowe   33 rodziny  na kwotę    40 869 zł, 

 zasiłki celowe   97 rodzin  na kwotę    88 870 zł, 

 zdarzenie losowe  1 rodzina na kwotę      3 000 zł. 

 

 Świadczenia niepieniężne, usługi 

Istotnym zadaniem GOPSu jest praca socjalna, polegająca w szczególności na: doradztwie, 

rozmowach wspierających, motywowaniu, wzmacnianiu mocnych stron osoby, 

na nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami w zakresie wsparcia klienta, pomocy  

UBÓSTWO 

BEZROBOCIE 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIAGOSPODARSTWA DOMOWEGO-OGÓŁEM  

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIAGOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W 

TYM: RODZINY NIEPEŁNE 

ALKOHOLIZM 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIAGOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W 

TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

PRZEMOC W RODZINIE 

ZDARZENIE LOSOWE 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia 
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w załatwianiu spraw urzędowych. W 2018 r. pracą socjalną objętych zostało 85 rodzin,  

z tego 40 wyłącznie pracą socjalną. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje rozbudowaną infrastrukturą. Nie działają 

tu Środowiskowe Domy Pomocy, Dzienne Domy Pomocy, placówki dla osób bezdomnych 

oraz Domy Pomocy Społecznej i świetlice środowiskowe.  

Osoby wymagające całodobowego wsparcia umieszczane są w Domach Pomocy Społecznej 

poza granicami gminy. W 2018 r. Gmina ponosiła odpłatność za pobyt w DPS 

za 6 mieszkańców gminy (w tym za 3 mężczyzn oraz za 3 kobiety). Jedna osoba w 2018 r. 

została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego 

w Jarosławiu. Z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Gmina poniosła wydatki w kwocie 

160 337 zł. Liczba osób wymagających tej formy wsparcia w ostatnim roku zwiększyła się  

o jedną osobą, co wiąże się ze wzrostem wydatków w tym zakresie.  

 

Na mocy porozumienia z dnia 28.12.2011 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław  

a Wójtem Gminy Pawłosiów w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław 

zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Pawłosiów opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu, 2 osoby 

z zaburzeniami psychicznymi naszej Gminy korzysta z usług ŚDS w Jarosławiu.  

 

Zadania z zakresu usług w postaci schronienia realizowane były na podstawie umowy 

zawartej w dniu 25.01.2018 r.  z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II 

„Wzrastanie”, której  powierzono wykonanie usług w postaci schroniska dla bezdomnych, 

noclegowni i ogrzewalni na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Pawłosiów oraz uchwały 

Nr XLII/214/2017 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych. W 2018 r. Gmina Pawłosiów opłacała pobyt w Schronisku dla Bezdomnych 

Mężczyzn dla  1 osoby na kwotę 5 350 zł.  

Na mocy ustawy o pomocy społecznej i uchwały Nr XX/135/2005 Rady Gminy Pawłosiów 

z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich 

pobierania, w 2018 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi skorzystało  2 dzieci, wydatki na ten cel wyniosły 21 958 zł. 

Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi utrzymuje się na tym samym poziomie w stosunku do poprzedniego roku. 

  

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

publicznych uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 r. otrzymało 6 osób, tj. 

więcej o 1 osobę w stosunku do roku 2017.  

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

Ważnym elementem wsparcia rodzin jest objęcie ich programem dożywiania zapewniającym 

dzieciom i młodzieży, a także dorosłym pomocy w zakupie gorącego posiłku, zakupu 
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żywności i finansowego wsparcia jej z przeznaczeniem na zakup żywności. Wieloletni 

program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, był programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym. Uchwałą Nr XV/65/15 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 listopada 2015 r. 

został ustanowiony wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „ Pomoc Gminy 

w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020. 

Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży  

z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 

wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub osób niepełnosprawnych. Uchwałą Nr XLIV/254/2014 Rady Gminy Pawłosiów 

z dnia 17 stycznia 2014 r. zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014 - 2020 r. do 150 %. W związku z podjętą uchwałą z programu mogło skorzystać 

dodatkowo 46 rodzin.  

W 2018 r. z pomocy w tej formie skorzystało 295 osób. Łączne wydatki na dożywianie 

wyniosły 161 895 zł, z czego  środki własne gminy wyniosły 32 795 zł. Ogółem dożywianiem 

w placówkach szkolnych i oświatowych objęto 122 dzieci, a łączny koszt tej pomocy wyniósł 

blisko 96 325 tyś. zł., w tym na zasiłek celowy przyznany w ramach wieloletniego programu 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę 65 570 zł dla 75 rodzin. 

W 2018 r. kwota na  realizację programu ´Państwa w zakresie dożywiania się w stosunku 

do 2017 r. zmniejszyła się nieznacznie. 

Od 2019 roku  Gmina realizuje nowy osłonowy program w zakresie dożywiania „ Posiłek dla 

dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023 przyjęty uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy 

Pawłosiów z dnia 28.12.2018 r. Program realizowany jest w trybie i na zasadach określonych 

w wieloletnim programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.  

Program operacyjny pomoc żywnościowa  

Od kilku lat dzięki współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Przemyślu dla 

mieszkańców Gminy Pawłosiów sprowadzana jest żywność w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Pomoc w ramach PO PŻ była kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich 

dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. W 2018 r. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie wydał  skierowania do otrzymania pomocy 

żywnościowej 150 rodzinom tj. 473 osobom. Na każdą z osób przypadało 39 kg żywności.  

 Karta dużej rodziny 

W Gminie Pawłosiów realizowany jest także ogólnopolski rządowy program Karty Dużej 

Rodziny. Jego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego 
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wizerunku, umacnianie jej i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych 

dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W ramach programu wprowadzona została 

Karta Dużej Rodziny (KDR) jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom  

z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Program jest podstawą 

do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych.  

W 2018 r. w Gminie Pawłosiów w ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto  

i rozpatrzono 19 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz 13 wniosków 

o przyznanie dodatkowej formy (elektronicznej) Karty Dużej Rodziny. Dla 26 rodzin wydano 

łącznie 124 Karty Dużej Rodziny, w tym 48 kart dla rodziców i 76 kart dla dzieci. 

                                     

Realizacja świadczeń rodzinnych  
 

 Gmina Pawłosiów realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia rodzinne realizowane są przez gminy 

ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji wojewodów. Do zadań realizowanych  

w ramach świadczeń rodzinnych należy między innymi prowadzenie postępowań w sprawach  

o przyznanie:  

 zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,  

 świadczeń opiekuńczych, w tym: zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego,  

 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  

 świadczenia rodzicielskiego,  

 zasiłku dla opiekuna,  

 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życiem”. 

 

Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wyniosły 2 857 723,98 zł.  

Wypłacono łącznie 15 656 świadczeń. 

 

Zasiłek rodzinny z dodatkami  1 371 614, 70 zł 

Świadczenia opiekuńcze  1 486 109, 28 zł 
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Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z  zakresu świadczeń rodzinnych 

i zasiłków dla opiekunów  za rok 2018 

 

Wraz z zasiłkami rodzinnymi wypłacane są również dodatki do zasiłku rodzinnego  

z tytułu: 

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka   42 858,71 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

59 745,78 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  28 851,84 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  

46 563,17 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 43 200,26 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

112 284,29 

Dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem 

zamieszkania 

65 507,21 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 81 000,00 

 

 

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze  

Zasiłek rodzinny z dodatkami Świadczenia opiekuńcze 
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Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z  zakresu świadczeń rodzinnych  

i zasiłków dla opiekunów  za rok 2018 

 

 

 

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wypłatę świadczeń opiekuńczych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednorazowa zapomoga  z tytułu urodzenia dziecka 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie … 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie … 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

0,00 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 

Dodatki do zasiłku rodzinnego  

Kwota 

Świadczenie pielęgnacyjne 552 043,00 

Zasiłek dla opiekuna 38 640,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 128 891,70 

Zasiłek pielęgnacyjny 517 103,58 

Świadczenie rodzicielskie 245 431,00 

Jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 

upośledzenie lub nieuleczalną chorobę –  

„Za życiem” 

4 000,00 



72 
Gmina Pawłosiów 

 

 
Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

i zasiłków dla opiekunów  za rok 2018 
 

 

Tabela przedstawia podział i liczbę świadczeń opiekuńczych: 

 
 

Świadczenia opiekuńcze 

Liczba świadczeń 

2017 2018 

Zasiłek pielęgnacyjny ogółem 3318 3278 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 644 580 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

1536 1595 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 12 30 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia leg. się orzeczeniem                                  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia                 

21 roku życia 

1126 1073 

Świadczenie pielęgnacyjne 376 374 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 246 247 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

3940 3899 

 

0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Zasiłek dla opiekuna 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Świadczenie rodzicielskie 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 

Świadczenia opiekuńcze 

Kwota 
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Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Pawłosiów 

 

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo - finansowej, w 2018 r.                 

ze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia „Za życiem” skorzystało 766 

rodzin, w tym 440 rodzin pobierało zasiłek rodzinny.  

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek 

dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2018 r. opłacono 506 składek  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 124 388,00 zł oraz 214 składek  

na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 16 574,00 zł. 

W ramach świadczeń rodzinnych w 2018 r. przyjęto i rozpatrzono 1 228 wniosków 

oraz wydano 1 234 decyzje administracyjne, w tym 49 decyzji odmawiających przyznanie 

prawa do świadczeń rodzinnych. W oparciu o dane zawarte w sprawozdawczości zauważa się 

wzrost liczby wniosków i wydanych decyzji w odniesieniu do roku 2017, gdyż w 2017 r. 

przyjęto i rozpatrzono 946 wniosków oraz wydano 969 decyzji administracyjnych. 

W 2018 r. 27 wniosków przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
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Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników 

alimentacyjnych 

 Rok Liczba wydanych 

decyzji 

Liczba rodzin Liczba osób 

uprawnionych 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

2017 30 20 26 126 395,00 

2018 28 16 26 110 510,00 

 

 

Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Pawłosiów 

 

W zakresie podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych zostały 

przeprowadzone wywiady alimentacyjne, przekazano informacje komornikom sądowym 

mających wpływ na skuteczność egzekucji, wnioskowano do starosty o skierowanie do 

aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, współpracowano z organami 

administracji samorządowej i innymi instytucjami, ewidencjonowano i rozliczano wpłaty 

wyegzekwowane od dłużników na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

Wysokość kwot zwróconych przez dłużników stanowiących dochód gminy (40%): 

2018 rok – 7 002,66 zł 

2017 rok -  6 925,25 zł 

Wysokość kwot zwróconych przez dłużników stanowiących dochód budżetu państwa: 

2018 rok – 10 503,90 należność główna (60%) 

                  10 992,30 odsetki 

2017 rok – 10 387,85 należność główna (60%) 
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               - 19 971,83 odsetki 

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych,                

z pomocy społecznej podlegających zwrotowi do budżetu państwa 

2018 rok 13 375,54 zł należność główna 

                 1 137,65 zł odsetki 

2017 rok 10 802,35 zł należność główna 

                  1 225,99 zł odsetki 

 

Świadczenie wychowawcze / Program Rodzina 500+/  

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód 

rodziny. W 2018 r. świadczenie wypłacono 712 rodzinom. W stosunku do roku poprzedniego 

liczba ta zmalała o 32 rodzin (co stanowi spadek o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego). 

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 5 733 

216,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 208 911,00 zł. 

Wypłacono 11 513 świadczeń, w tym 342 świadczenia w ramach koordynacji. 

W ciągu roku wpłynęło 750 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 69 

w formie elektronicznej. Łącznie wydano 782 decyzje dotyczące świadczenia 

wychowawczego. 

 

Program „dobry start”   

Świadczenie przysługuje na dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, 

do ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku legitymowania się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie jednorazowe przysługuje w wysokości 300 

zł. Realizacja programu „Dobry start” nastąpiła w II półroczu 2018 r. Wnioskodawcy złożyli 

734 wnioski (w tym 176 elektronicznie). Wydano 726 informacji w sprawie ustalenia prawa 

do świadczenia Dobry Start. W ramach realizacji  programu wypłacono 1055 świadczeń 

na kwotę  316 500 zł.  
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XIV. EDUKACJA 

 

Zadania samorządu gminnego w sferze działań edukacyjnych określone zostały w art. 

10 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w myśl którego 

odpowiedzialność organu prowadzącego za działalność szkoły to nie tylko zapewnienie jej 

odpowiednich warunków do nauki, wychowania i opieki poprzez wyposażenie szkół 

w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt służący do realizacji programów nauczania, wykonywanie 

remontów obiektów szkolnych czy zadań inwestycyjnych w tym zakresie, ale również 

zapewnienie warunków do realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

specjalnej organizacji  i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym 

oraz zapewnienie szkołom obsługi    administracyjnej i  finansowej. 

Informacje o systemie szkolnym funkcjonującym na terenie Gminy Pawłosiów w 2018 r. 

pochodzą przede wszystkim z danych zgromadzonych  w Systemie Informacji Oświatowej,  

arkuszy organizacji pracy szkoły oraz z zestawień statystycznych przekazywanych przez 

dyrektorów szkół. 

 

Informacje ogólne 

Gmina Pawłosiów w 2018 r. realizując zadania gminy z zakresu oświaty prowadziła różne 

jednostki oświatowe zlokalizowane w trzech kompleksach szkolnych w Cieszacinie Wielkim, 

Pawłosiowie i Wierzbnej tj. przedszkole publiczne, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe 

z oddziałami przedszkolnymi oraz klasy dotychczasowych gimnazjów.  

Liczbę oddziałów klasowych oraz ich liczebność dla roku 2018 należy rozpatrywać  

z perspektywy dwóch lat szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Większość wskaźników 

oświatowych  oparta jest wyłącznie na danych z SIO, który zbiera dane w układzie 

lat szkolnych.  

Analizując dane szkolne za 2018 r. oraz przyjmując jako rok bazowy rok budżetowy należy 

ustalić średnioroczną liczbę uczniów, oddziałów i nauczycieli. 

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Lp Nazwa 

Szkoły 

Punkt 

przed -

szkolny 

Forma 

wychowania 

przedszkolnego  

(w tym 

oddziały 

przedszkolne, 

przedszkole) 

Szkoła 

podstawowa 

Gimnazjum Razem 

1-3 4-6 

1 Szkoła 

Podstawowa  

w 

Cieszacinie 

Wielkim 

33 16 35 77 40 201 
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2 Zespół Szkół  

w 

Pawłosiowie 

0 83  44 98 34 259 

3 Szkoła 

Podstawowa  

w Wierzbnej 

0 62 56 86 40 244 

 Razem 33 161 135 261 114 704 

Źródło: Obliczenia na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej 

według stanu na dzień 30 września 2017 r. 
 

Do szkół i przedszkoli, dla których gmina jest organem prowadzącym, według danych przekazanych 

do Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 do 47 oddziałów  

uczęszczało łącznie 704 dzieci i młodzieży: 

1. 510 uczniów realizowało obowiązek szkolny (w tym 396 uczniów w 29 oddziałach SP          

i 114 w 6 oddziałach G). 

2. 138 dzieci uczęszczało do 9 oddziałów przedszkolnych.  

3. 33 dzieci uczęszczało do 2 oddziałów w  Punkcie Przedszkolnym. 

4. 23 dzieci do Publicznego Przedszkola w Pawłosiowie. 

 

 Liczba uczniów w oddziałach klasowych – 2018/2019 r. 

Lp Nazwa 

Szkoły 

Punkt 

przedszkolny 

Forma 

wychowania 

przedszkolnego 

(w tym 

oddziały 

przedszkolne, 

przedszkole) 

Szkoła 

podstawowa 

Gimnazjum Razem 

1-3 4-6 

1 Szkoła 

Podstawowa  

w 

Cieszacinie 

Wielkim 

27 19 41 

 

89 18 194 

2 Zespół Szkół  

w 

Pawłosiowie 

0 66 47 

 

109 10 232 

3 Szkoła 

Podstawowa  

w Wierzbnej 

18 52 54 

 

104 21 249 

 Razem 45 137 142 302 49 675 

Źródło: Obliczenia na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej 

według stanu na dzień 30 września 2018 r. 

 

Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 do 48 oddziałów uczęszczało łącznie 675 dzieci                     

i młodzieży: 
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1. 493 uczniów realizowało obowiązek szkolny (w tym 444 uczniów w 32 oddziałach SP                     

i 49 uczniów w 3 oddziałach G); 

2. 137 dzieci uczęszczało do 10 oddziałów przedszkolnych (w tym 24 do przedszkola); 

3. 45 dzieci uczęszczało do 3 oddziałów w Punktach Przedszkolnych 

Średnia liczba oddziałów, uczniów i nauczycieli w 2018 r. 

Średnia liczba oddziałów klasowych w szkołach z terenu Gminy Pawłosiów 47,33 

Średnia liczba uczniów w szkołach 694,33 

Średnia liczba uczniów w oddziałach 14,66 

Średnia liczba nauczycieli w szkołach 105,66 

Średnia liczba etatów nauczycielskich w szkołach 83,59 

Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela  6,57 

 

Kadra pedagogiczna 

Liczba nauczycieli i etatów w szkołach 

Szkoły Rok Średnia  

 2017/2018 2018/2019 2018 

 Liczba 

nauczycieli 

w tym 

etaty 

Liczba 

nauczycieli 

w tym 

etaty 

Liczba 

nauczycieli 

w tym 

etaty 

Szkoła 

w Cieszacinie 

Wielkim 

35 24,67 30 24,60 33,33 24,64 

Szkoła 

w Pawłosiowie 

34 29,85 34 29,98 34 29,89 

Szkoła 

w Wierzbnej 

37 28,81 41 29,55 38,33 29,05 

Razem 106 83,33 105 84,13 105,66 83,59 

Źródło: Obliczenia na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej 

według stanu na dzień 30 września 2017 r. i 2018 r. 
 

Średnioroczna liczba etatów nauczycielskich w Gminie Pawłosiów ustalona dla stopni awansu 

zawodowego w 2018 r.  

 

Stopień awansu 

zawodowego 

Średnia liczba 

nauczycieli 

Średnioroczna liczba 

etatów 

Nauczyciel stażysta 2 1,02 
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Nauczyciel kontraktowy 20,66 15,28 

Nauczyciel mianowany 24 18,14 

Nauczyciel dyplomowany 59 49,15 

RAZEM 105,66 83,59 

 

Baza szkoły 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Pawłosiów funkcjonują w trzech kompleksach 

szkolnych w Cieszacinie Wielkim, Pawłosiowie i Wierzbnej, którym podlegają szkoły filialne 

w miejscowościach Kidałowice, Ożańsk i Tywonia. Właścicielem powyższych budynków  

jest gmina. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo - 

rekreacyjnych (boisk, miejsc i placów zabaw) jest rezultatem stałych, znacznych nakładów 

finansowych czynionych od wielu lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności 

technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. Na bieżąco czyniono działania 

zmierzające do poprawy bazy lokalowej gminnej „oświaty” w tym: wyposażenia w sprzęt 

szkolny i pomoce dydaktyczne.  

Koniecznością i niejako wymogiem dla funkcjonowania współczesnej szkoły było 

wyposażenie jej w środki techniczne do nauki i komunikacji na odpowiednio wysokim 

poziomie. Szkoły  są wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. 

Podobnie wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Ponadto szkoły na bieżąco, w miarę potrzeb                        

i posiadanych środków finansowych wyposażane były w nowoczesne pomoce dydaktyczne                

(w tym laptopy, tablety, projektory multimedialne, tablice multimedialne, aparaty 

fotograficzne, kamery itp.). Korzystając ze środków budżetowych szkół, jak również środków 

pozabudżetowych pozyskiwanych z programów rządowych np. „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna tablica”, czy „Bezpieczna+” w szkołach zmodernizowano  

i wyposażono pracownie komputerowe, biologiczne, chemiczne, fizyczne, świetlice szkolne, 

biblioteki szkolne, czy też sale gimnastyczne. 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna 

tablica” miał na celu wyposażyć szkoły podstawowe w tablice interaktywne, projektory, 

głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Wszystkie szkoły z terenu Gminy Pawłosiów 

w 2018 r. przystąpiły do programu uzyskując wsparcie finansowe na zakup  pomocy 

dydaktycznych w zakresie infrastruktury TIK w łącznej wysokości 52 500,00 zł, z czego 80% 

stanowiła wnioskowana kwota wsparcia finansowego pochodząca ze środków budżetu 

państwa (tj. 42 000,00 zł) natomiast w 20% kwota została sfinansowana ze środków własnych                            

(tj. 10 500,00 zł). Całkowita wartość zadania dla danej szkoły wyniosła 17 500,00 zł (z czego 

wsparcie finansowe stanowiło 14 000,00 zł,  natomiast wkład własny - 3 500,00 zł).  
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Realizacja programu „Aktywna tablica” w szkołach z terenu Gminy Pawłosiów 

Szkoła Kwota 

wsparcia 

finansowego 

Wkład 

własny 

Koszt 

całościowy 

Rodzaj zakupionych pomocy 

dydaktycznych 

Liczba pomocy 

dydaktycznych 

Szkoła 

Podstawowa  

w Cieszacinie 

Wielkim 

14000,00 3500,00 17500,00 Tablica interaktywna  

z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym 

2 

Szkoła 

Podstawowa  

w Pawłosiowie 

14000,00 3500,00 17500,00 Monitor Samsung 65 cali 2 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wierzbnej 

14000,00 3500,00 17500,00 Tablica interaktywna  

z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym 

2 

RAZEM 42 000,00 10 500,00 52 500,00  6 

W 2018 r. Szkoła Podstawowa w Pawłosiowie realizowała „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”, którego głównym celem było udzielenie wsparcia finansowego na zakup 

książek do biblioteki szkolnej w ramach priorytetu 3 programu „Rozwijanie zainteresowań 

uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.  

Szkoła w ramach wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do biblioteki 

szkolnej otrzymała kwotę 4 000,00 zł. Wydatki poniesione na zakup książek objęły również 

wkład własny szkoły w wysokości 1 000,00 zł, natomiast całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł 5 000,00 zł.  

Zestawienie ilościowe realizacji programu przedstawia poniższa tabela. 

Dane dotyczące realizacji programu przez Szkołę Podstawową w Pawłosiowie 

Zestawienie ilościowe Dane 

Liczba szkół prowadzonych przez gminę uprawnionych do udziału w programie 6 

Liczba szkół, które wzięły udział w programie 1 

Liczba zakupionych książek do bibliotek w ramach programu 274 

Odsetek lektur szkolnych zakupionych w ramach programu 0,47 

Liczba uczniów objętych programem 207 

Liczba uczniów korzystających z zakupionych do biblioteki szkolnej nowości 

wydawniczych 
207 

Odsetek uczniów korzystających z zakupionych do biblioteki szkolnej nowości 

wydawniczych 
1,0 

Liczba bibliotek szkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę 3 

Liczba bibliotek szkolnych z terenu Gminy Pawłosiów, które wzięły udział w 

programie 
1 

Odsetek bibliotek szkolnych z terenu Gminy Pawłosiów, które wzbogaciły swoje 

zbiory w ramach programu 
0,33 
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Udział w programie wzbogacił zasoby biblioteki szkolnej w Pawłosiowie w nowości 

czytelnicze i bestsellery na rynku wydawniczym, poszerzył bazę lektur szkolnych o nowości 

wynikające z nowej podstawy programowej, niwelując przy tym problem braku                              

ich dostępności oraz zwiększył ilość egzemplarzy będących już w jej posiadaniu. 

 

Dowóz uczniów 

Ustawa Prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu                 

i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół na zasadach przewidzianych w tejże ustawie. 

Zapewnienie bezpłatnego transportu jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy.  

W 2018 r. do szkół z terenu gminy został zorganizowany dowóz dzieci, tj. do Zespołu Szkół                                  

w Pawłosiowie dzieci i młodzieży z miejscowości Pawłosiów, Widna Góra i Kidałowice oraz 

do Szkoły Podstawowej w Wierzbnej uczniów z Tywoni i Ożańska. 

Równocześnie obowiązkiem gminy jest: 

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się 

na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej 

szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,                                                     

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także                           

do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,                    

w którym uczeń kończy 21 rok życia,  

- zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom  

i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu                         

do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą: 

a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych lub zwrot 

kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych 

w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami,                  

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Obowiązkiem gminy jest  również zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim  

i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie                               

art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego 

lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka 

i opiekuna na zasadach określonych w w/w umowie. 

Na podstawie złożonych do Wójta Gminy wniosków o dowóz indywidualny dzieci  

z niepełnosprawnościami sporządzonych zostało 5 umów o dowóz przejazdu ucznia 

niepełnosprawnego i opiekuna samochodem osobowym.  

 

 

http://srv1.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043&full=1
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Świetlica szkolna 

W 2018 r. we wszystkich szkołach z terenu Gminy Pawłosiów funkcjonowała świetlica 

szkolna. Jej zadaniem było zapewnić zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby 

edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

 Średnia liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej w 2018 r. 

Szkoła Średnia liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa w Cieszacinie 

Wielkim 

97,33 

Zespół Szkół w Pawłosiowie 32,33 

Szkoła Podstawowa w Wierzbnej 51,66 

Razem 181,32 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych – egzamin gimnazjalny 

Miernikiem, jakości nauczania w szkołach są wyniki egzaminów gimnazjalnych                                      

na zakończenie gimnazjum. Przedstawione poniżej wyniki mają przede wszystkim charakter 

informacyjny. Muszą być czytane łącznie z analizą czynników mających istotny wpływ                   

na poziom osiągnięć uczniów, w tym: czynników indywidualnych (uzdolnień, motywacji, 

aspiracji frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, czasu poświęconego na naukę) oraz 

czynników środowiskowych (sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia rodziców, statusu 

materialnego rodzin, stosunku rodziców do obowiązków szkolnych, dostępu do kultury) oraz 

efektywności nauczania. Na niektóre z powyższych czynników szkoła ma niewielki wpływ.  

Do egzaminu w 2018 r. przystąpiło 114 uczniów z 3 gimnazjów w Pawłosiowie, Cieszacinie 

Wielkim i Wierzbnej. Egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno –

przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego.  

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był podobnie jak w 2017 roku na nowych zasadach.  

Egzamin gimnazjalny w nowej formule umożliwiał, uczniom określenie, w jakim stopniu 

opanowali kluczowe dla dalszego rozwoju umiejętności złożone takie jak m.in. krytyczne 

myślenie, precyzyjne rozumowanie oraz analizowanie przebiegu zjawisk. Umiejętności 

te mierzy się za pomocą zadań zakotwiczonych w konkretnych zapisach podstawy 

programowej.  

Średnie wyniki uczniów w powiecie jarosławskim i Gminie Pawłosiów oraz liczba uczniów  

i szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim 
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Powiat 

jarosławski 

Średni 

wynik                     

w 

punktach 

Średni 

wynik               

w 

procentach 

% 

Liczba 

przystępujących 

do sprawdzianu 

Liczba szkół z wynikiem 

 niskim średnim wysokim 

Część Humanistyczna  

Zakres - 

historia  

i wiedza  

o 

społeczeństwie 

18 58 1134 7 26 4 

Zakres - Język 

polski 

22 69 1133 4 27 6 

Część matematyczno - przyrodnicza 

Zakres 

przedmioty 

przyrodnicze 

15 54 1134 8 26 3 

Zakres 

Matematyka 

14 50 1134 9 25 3 

Część językowa 

Zakres - Język 

angielski 

poziom 

podstawowy 

25 63 1098 14 20 3 

Zakres - Język 

angielski 

poziom 

rozszerzony 

18 45 1098 - - - 

Zakres język 

niemiecki – 

poziom 

podstawowy 

18 44 37 5 4 3 

Zakres język 

niemiecki – 

poziom 

rozszerzony 

13 33 1 - - - 

 

Gmina 

Pawłosiów 

 

 

Średni 

wynik w 

punktach 

Średni 

wynik w 

procentach 

% 

Liczba 

przystępujących 

do sprawdzianu 

Liczba szkół z wynikiem 

 niskim średnim wysokim 

Część Humanistyczna  
Zakres - 

historia  

i wiedza o 

społeczeństwie 

18 57 63 1 2 0 

Zakres - Język 

polski 

22 68 63 0 2 1 

Część matematyczno - przyrodnicza 

Zakres 

przedmioty 

przyrodnicze 

15 55 63 0 3 0 
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Zakres 

Matematyka 

13 47 63 1 2 0 

Część językowa 

Zakres - Język 

angielski poziom 

podstawowy 

23 59 63 2 1 0 

Zakres - Język 

angielski poziom 

rozszerzony 

17 42 63 - - - 

Zakres język 

niemiecki – 

poziom 

podstawowy 

- - - - - - 

Zakres język 

niemiecki – 

poziom 

rozszerzony 

- - - - - - 

 

Szkoły gimnazjalne w Gminie Pawłosiów – wyniki indywidualne 2018 

 

Dane Gimnazjum  

w Cieszacinie 

Wielkim 

Gimnazjum  

w Pawłosiowie 

Gimnazjum  

w Wierzbnej 

 Liczba piszących 22 22 19 

% uczniów z 

zaświadczeniami 

o dysleksji 

36 18 11 

Część 

humanistyczna 

Język polski % 62 69 74 

Język polski 

stanin 

4 6 7 

Historia i WOS % 50 61 60 

Historia i WOS 

stanin 

3 6 6 

Część 

matematyczno -

przyrodnicza 

Matematyka % 43 48 48 

Matematyka 

stanin 

3 5 5 

Przedmioty 

Przyrodnicze % 

52 55 58 

Przedmioty 

przyrodnicze 

stanin 

 

5 5 6 

Język angielski Liczba poziom 

podstawowy 

22 22 19 

Poziom 

podstawowy % 

55 68 53 
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Poziom 

podstawowy 

stanin 

3 5 3 

Liczba uczniów 

poziom 

rozszerzony 

22 22 19 

Poziom 

rozszerzony % 

39 51 35 

Język niemiecki 

 
- -  - 

 

*Przedstawione zostały wyniki uczniów w procentach (%) według 9 stopniowej skali 

staninowej. Uczeń podchodząc do egzaminu gimnazjalnego mógł uzyskać maksymalnie 

100% w każdej części  z zakresu przedmiotów objętych egzaminem.  
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XV. KULTURA 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie   

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie to instytucja kultury, działającą zgodnie 

z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, ustawą o bibliotekach oraz na podstawie nadanego jej statutu. Nadzór 

nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny 

nad działalnością biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają Miejska Biblioteka 

Publiczna w Jarosławiu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie  

GBP w Pawłosiowie  prowadzi filie biblioteczne: 

1) z siedzibą w Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim, 

2) z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wierzbnej. 

Są to komórki organizacyjne Biblioteki Gminnej zlokalizowane poza jej obrębem  

i przeznaczone do obsługi określonego rejonu. Posiadają własny księgozbiór, odrębny lokal     

i stałych pracowników. Prawa i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin 

udostępniania zbiorów.                              

W roku 2018 Filia Biblioteki w Cieszacinie Wielkim zyskała nową lokalizację, została 

przeniesiona do nowego lokalu znajdującego się w budynku Centrum Kultury, gdzie zajmuje 

83m
2
 i wykorzystuje łącznie 3 pomieszczenia. Nowe miejsce jest bardziej przestrzenne  

i przestronne, co daje większy komfort i wygodę dla czytelników. 
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Księgozbiory, wypożyczenia, czytelnictwo 

W 2018 r. biblioteki wzbogaciły swój księgozbiór o 610 nowości, których zakup możliwy był 

między innymi dzięki dotacji pochodzącej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu operacyjnego: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.  

Środki te umożliwiły zakup literatury  beletrystycznej,  literatury dla dzieci  i młodzieży oraz 

lektur. Zbiory  biblioteki  zasilane  są  dodatkowo  darami –przekazywanymi  od  osób 

fizycznych (czytelników), jak również przez poszczególne instytucje, takie jak: Instytut 

Pamięci Narodowej i  Muzeum w Jarosławiu. 

Książki zakupione w 2018 roku 
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 Cieszacin Wielki 183  

 Wierzbna            180 

 Pawłosiów          247 

Zarejestrowani czytelnicy 

 

Źródło: statystyki GUS 

 Cieszacin Wielki  117 

 Wierzbna             145 

 Pawłosiów           181 

Wypożyczenia książek 
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 Cieszacin Wielki 1015 

 Wierzbna            1256 

 Pawłosiów          2336 

Komputeryzacja                                                                                                                             

       Od 2018 roku wdrażany jest nowy system MAK+. To elektroniczny, zintegrowany 

system biblioteczny stworzony i rozwijany przez Instytut Książki służący do zarządzania 

biblioteką i jej zbiorami. Czytelnik będzie miał dostęp do konta bibliotecznego  

za pośrednictwem Internetu, będzie mógł sprawdzić informacje o swoich wypożyczeniach we 

wszystkich bibliotekach korzystających z systemu MAK+, a także przeszukiwać zasoby 

bibliotek i zamówić książkę w konkretnej bibliotece. Zakupiony został serwer, trzy nowe 

komputery i czytniki, które ułatwią pracę w bibliotece. 

Promocja książki i biblioteki 

Biblioteka jest instytucją kulturalno-oświatową, która uczestniczy  w całokształcie 

życia społecznego środowiska na terenie, na którym pracuje. Wiele potrzeb środowiska 

biblioteka zaspokaja przy pomocy książki, jako głównego narzędzia swojej pracy. Prowadzi 

również zajęcia  i pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w sieci. 

Dzięki Programowi Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek”, Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie uzyskała dotację w wysokości 

4000 zł. Ze środków finansowych zostały zakupione nowości wydawnicze zarówno  

dla starszych, jak i młodszych użytkowników biblioteki. 

W bibliotekach w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbywa się wiele 

spotkań z najmłodszymi czytelnikami. Dzieci chętnie słuchają treści czytanych bajek, biorą 

udział w dyskusji i odpowiadają na pytania dotyczące treści utworu. 
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Z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości w bibliotekach odbywały się lekcje 

biblioteczne pod hasłem: „Nasza mała i duża Ojczyzna”. Podczas spotkań dzieci poznały 

najważniejsze polskie symbole narodowe: godło, flagę i hymn państwowy.  

 
                                 

W ciągu roku odbywały się warsztaty techniczno – plastyczne w których wzięli udział  

zwłaszcza najmłodsi  mieszkańcy naszej  gminy. 
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2. Gminny  Ośrodek  Kultury w Pawłosiowie  
 

 Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie jest samorządową instytucją kultury 

powołaną przez Radę Gminy Pawłosiów, uchwałą Nr X/78/2007 w dniu 27 listopada 2007 r. 

Gospodarkę finansową prowadzi na zasadach obowiązujących instytucję kultury i podlega 

przepisom o finansach publicznych, natomiast całokształt działalności oparty jest na zapisach 

obowiązującego Statutu. 

Zadania jakie są realizowane mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków 

do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez ustawiczną edukację 

kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy w sferze kulturalnej i patriotycznej. Podstawowym 

celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej              

i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Pawłosiów, upowszechnianie           

i promocja kultury w gminie oraz promowanie swych osiągnięć na zewnątrz. 

W roku 2018 taka działalność była prowadzona w oparciu o roczny plan pracy 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Pawłosiów. 

 

W poszczególnych zakresach zadania  zostały zrealizowane w następujący sposób: 

 

I. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ: 

14 styczeń 2018 – XIX Regionalny Przegląd Grup śpiewaczych – Kolędy i Pastorałki 

 

W przeglądzie wzięła udział rekordowa liczba uczestników – aż 184 osoby. Na scenie 

zaprezentowało się 18 zespołów reprezentujących powiaty jarosławski, przeworski, 

lubaczowski i przemyski. Laureaci XIX Regionalny Przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy Pawłosiów, Parafię Rzymsko katolicką w Pawłosiowie, 

Centrum Kulturalne w Przemyślu, Starostwo powiatowe w Jarosławiu, Radę Sołecką              
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w Pawłosiowie i współorganizatora - Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto, wszyscy uczestnicy 

wraz z zaproszonymi gośćmi w dniu konkursu otrzymali poczęstunek. 

 

17 czerwiec - VIII Regionalny Przegląd Kapel Ludowych – Pawłosiów 2018 

 

W przeglądzie wzięło udział 9 kapel z regionu Podkarpacia, ocenianych przez profesjonalne 

jury. Przegląd jest imprezą plenerową, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 

szerokiej publiczności, trafioną w gusta i potrzeby mieszkańców gminy i okolic. Jest również 

okazją do zaprezentowania rodzimej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, jak również 

kunsztu kucharskiego naszych Kół Gospodyń oraz możliwością miłego spędzenia wolnego 

czasu w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Szacuje się, że w imprezie uczestniczyło 

około 900 osób w większości mieszkańcy Gminy Pawłosiów.  

 

8 - 9 lipiec – Dni Gminy Pawłosiów 

 

Impreza dwudniowa, której celem była integracja społeczności gminnej i pokazanie dorobku 

kulturalnego naszej gminy. W dwa dni udział w niej wzięło około dwóch tysięcy osób. 

W pierwszy dzień z racji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, został 

zorganizowany bieg im. gen. Wiktora Jarosza-Kamionki (uczestnik walk o niepodległość       

w latach 2014-2020, mieszkaniec Gminy Pawłosiów) na dystansach: 1918 metrów                  

i 11 kilometrów. Dystans 1918 m przeznaczony był dla zawodników do 15 roku życia             

i uczestniczyło w nim 50 osób. W dystansie 11 km wzięło udział 90 zawodników                   

w kategoriach wiekowych 16+. 

Drugi dzień przebiegł pod znakiem typowo muzyczno – rozrywkowym. Na scenie 

zaprezentowały się soliści i zespoły z gminy Pawłosiów, a gwiazdą wieczoru był znany 

zespół disco polo. Również najmłodsi mieszkańcy mogli wziąć udział w zorganizowanych  

dla nich grach i zabawach.   
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II. W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA WYDARZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH                 

I PATRIOTYCZNYCH: 

 1 Czerwiec – Gminny Dzień Dziecka 

 

W ubiegłym roku, kontynuując poczynania lat poprzednich, GOK Pawłosiów włączył się 

w organizację imprezy dla dzieci. Wspólnie z UG Pawłosiów została zorganizowana  impreza 

dla najmłodszych.  

 

28 sierpień – Dożynki Gminne 

 

Gminne Święto Plonów w ubiegłym roku odbyło się w Pawłosiowie. GOK 

był współorganizatorem tego wydarzenia. Dożynki to stara tradycja dziękczynna za zebrane 

plony, która w Pawłosiowie ma szczególny charakter, gdyż odbywa się ona zgodnie                

z tradycją, w jaki obchodzili ją przed laty nasi ojcowie. Dożynki gminne to również miejsce 

świętowania społeczności gminnej i czas na pokazanie twórczości artystycznej naszej gminy. 

 

9 wrzesień – Rocznica śmierci  Lotników  

 

Podczas trwania wojny obronnej w 1939 roku, nad Pawłosiowem, z rąk niemieckiego 

najeźdźcy poniosło śmierć dwóch lotników. W 2018 roku przypadała 79 rocznica wydarzeń 

wrześniowych. Uroczystości nadano szczególny charakter. Najpierw msza św. w intencji 

poległych, a druga część uroczystości przy grobie lotników z udziałem wojskowej asysty 

honorowej i orkiestry dętej.  

 

Święto Lotników, dla społeczności gminnej, to wielka lekcja historii i kształtowania postawy 

patriotycznej, a grób lotników to dla naszej małej ojczyzny „Grób Nieznanego Żołnierza” -  

symbol upamiętniający ofiary II wojny światowej. 
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Obchody 100 – lecia odzyskania Niepodległości 

 

3 maj – uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja.           

 

16 września w miejscowości Kidałowice uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, 

poświęconej czterem mieszkańcom Kidałowic – Józefowi Hebda, Józefowi Duda, Ludwikowi 

Motowidełko oraz Karolowi Wiśniowskiemu, uczestnikom walk o Niepodległość Polski  

w  Legionach Polskich w latach 1914 – 1920. W tym patriotycznym wydarzeniu uczestniczyli 

przedstawiciele parlamentu, samorządu, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kidałowic. 

Gośćmi honorowymi byli członkowie rodzin bohaterów, którym poświęcono pamiątkową 

tablicę. 

 

18 października w Zespole Szkół w Pawłosiowie została otwarta Regionalna Izba Pamięci 

poświęcona historii ziemi pawłosiowskiej. 

 

9 listopad był dniem podsumowującym obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości         

w Gminie Pawłosiów. W tym dniu została odsłonięta pamiątkowa tablica upamiętniająca 

pięciu mieszkańców Pawłosiowa, uczestników walk o niepodległość w Polskich Legionach  

w latach 1914 – 1920, Adolfa Bukowego, Józefa Gdulę, Józefa Jakubika, Walentego 

Płoskonia i Stanisława Stracha. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy odbyła się uroczysta 

akademia poświęcona setnej rocznicy niepodległości ojczyzny.   
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III. W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ: 

Marzec 2018 – warsztaty z zakresu zdobienia przedmiotów metodą decoupage. 

 

W obliczu zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w Domu Kultury w Kidałowicach, odbyły 

się warsztaty, które miały na celu opanowanie techniki  samodzielnego ozdobienia jajka 

wielkanocnego. Warsztaty były wyjściem na przeciw oczekiwaniom społeczności gminnej. 

Wzięło w nich udział 40 osób, a prowadzone były przez profesjonalnego instruktora w tej 

dziedzinie.  

22 marzec – Gminny Konkurs Ozdób Wielkanocnych  

Konkursy związane z obchodami świąt Wielkiej Nocy, od dawna cieszą się dużą 

popularnością i związane są z wieloma tradycjami. Jedną z nich jest własnoręczne wykonanie 

ozdób świątecznych. GOK wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności gminnej 

zorganizował konkurs, na który zgłoszono 185 samodzielnie wykonanych prac.  

10 grudzień - Gminny Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych 

Podobnie jak w marcu, bożonarodzeniowy konkurs cieszył się ogromną popularnością. Jury 

wyłoniło najciekawsze prace, które zostały nagrodzone. Konkursy takie to powrót do tradycji, 

możliwość wykazania się w szerszym gronie i rozwój talentu. 

 

IV. INNE DZIAŁANIA 

27 styczeń – Gminny Turniej Tenisa Stołowego 

 

Co roku, w okresie ferii zimowych GOK organizuje gminny turniej w tenisie stołowym           

o puchar Wójta Gminy Pawłosiów. W organizację zawodów duży wkład mają sołtysi 
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poszczególnych miejscowości, którzy wyłaniają swoje reprezentacje. W ubiegłym roku          

w rywalizacji wzięło udział 35 zawodników. 

 

 24 luty – Dzień Kobiet 

 

Koło Gospodyń Wiejskich i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie zorganizowały imprezę 

okolicznościową „Święto Kobiet”.   Na uroczystość  przybyło około 120 osób oraz władze 

Gminy Pawłosiów. Goście obejrzeli i wysłuchali specjalnie przygotowany na tę okazję 

program w wykonaniu zespołu „Pawłosiowianie” i kapeli ludowej działającej przy GOK 

Pawłosiów. 

 

Zespoły artystyczne działające na terenie Gminy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Szczególną uwagę dla działalności Ośrodka stanowią zespoły folklorystyczne, działające  

na terenie gminy: 

1. Zespół Pawłosiowianie 

2. Zespół Wierzbianie 

3. Zespół Pieśni i tańca „Pawłosiów” 

4. Kapela ludowa „Swojaki” 

 

Zespoły te współpracują z GOK Pawłosiów i działalnością swoja promują Gminę Pawłosiów.  

Gminny Ośrodek Kultury koordynuje i wspomaga ich działalność oraz wpierał technicznie    

w celu osiągnięcia, jak najlepszych wyników artystycznych. 

Pomoc GOK to cotygodniowe próby zespołów podnoszące ich artyzm, pomoc                        

w organizowaniu występów oraz doradztwo w kwestiach prowadzenia działalności 

Stowarzyszenia. 

 Rok 2018 był owocnym rokiem pracy na wysokim poziomie. Realizowana była 

działalność kulturalno – oświatowa, która jest najważniejsza, bo przygotowuje dzieci               

i młodzież do świadomego odbioru sztuki,  do świadomego uczestnictwa w kulturze.  

 

 

 


