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I. WSTĘP 
 

Raport o stanie Gminy Pawłosiów  opracowany został na podstawie art. 28aa ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2020. Zakres opracowanego 

dokumentu zawiera przede wszystkim 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.  

 

Mapa przedstawiające położenie Gminy Pawłosiów na tle mapy Polski 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Mapy przedstawiające położenie Gminy Pawłosiów na tle województwa podkarpackiego  

i powiatu jarosławskiego 

 

                                    

Źródło: www.pkw.gov.pl. 
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W skład gminy wchodzi 10 sołectw:  

 

 Cieszacin Mały; 

 Cieszacin Wielki; 

 Kidałowice; 

 Maleniska; 

 Ożańsk; 

 Pawłosiów; 

 Szczytna; 

 Tywonia; 

 Widna Góra; 

 Wierzbna. 

 

Mapa przedstawiająca położenie sołectw w Gminie Pawłosiów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Wszystkie miejscowości posiadają sieć gazową, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacyjną 

wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Dobrze jest rozwinięta sieć dróg wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych. Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie 

Pawłosiów wyniosła 326,  „zawieszonych” 78. Działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej 

prowadziło 15 podmiotów. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, to przede wszystkim firmy 

jednoosobowe. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: transport drogowy towarów, usługi 

ogólnobudowlane, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. 

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:  

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie; 

 Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie; 

 Centrum Usług Wspólnych; 

 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza z oddziałem przedszkolnym 

w Cieszacinie Wielkim; 

 Zespół szkół w Pawłosiowie  Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza 

z oddziałem przedszkolnym w Pawłosiowie z Filią Szkoły Podstawowej 

z oddziałem przedszkolnym w Kidałowicach; 

 Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Radochońskiego z oddziałem przedszkolnym 

w Wierzbnej z Filią Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Tywoni 

i Ożańsku. 
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III. LICZBA I STRKTURA LUDNOŚCI 
 

Gmina Pawłosiów na dzień 31 grudnia 2020 r. liczyła 8 524 osób, w tym 4 335 kobiet             

i   4 189 mężczyzn. Urodziło się 84 dzieci, w tym 38 dziewczynek i 46 chłopców.  

Zmarło 98 osób, w tym 43 kobiety i 55 mężczyzn. 

W porównaniu do 2019 roku liczba mieszkańców Gminy Pawłosiów zmniejszyła się o 58 osób. 

 

Ludność Gminy Pawłosiów w rozbiciu na poszczególne sołectwa: 

  

Sołectwo 
Liczba osób zameldowanych 

2019 r. 2020 r. 

Cieszacin Mały 309 306 

Cieszacin Wielki 891 878 

Kidałowice 653 644 

Maleniska 555 553 

Ożańsk 523 523 

Pawłosiów 1876 1857 

Szczytna 316 315 

Tywonia 643 634 

Wierzbna 1353 1339 

Widna Góra 1463 1475 

Ogółem: 8582 8524 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Gminy Pawłosiów. 
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Statystyka mieszkańców według wieku i płci 

 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 124 116 240 

3 46 38 84 

4-5 82 84 166 

6 48 39 87 

7 39 36 75 

8-12 234 215 449 

13-15 127 128 255 

16-17 78 103 181 

18 49 41 90 

19 i więcej 3 362 3 535 6 897 

Ogółem: 4189 4335 8524 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Gminy Pawłosiów. 
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IV. BUDŻET I FINANSE 

 

Budżet Gminy Pawłosiów na 2020 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych 

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

a) dochody 43.583.684,74 zł, 

b) wydatki  44.833.684,74 zł. 

 

W omawianym okresie wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:  

1) dochody 40.141.492,39 zł, co stanowi 92,10 % założeń rocznych, w tym:  

dochody bieżące plan 38.478.108,61 zł, wykonanie 37.815.151,83 zł, dochody majątkowe plan 

5.105.576,13 zł, wykonanie 2.326.340,56 zł.   

2) wydatki 36.866.650,12 zł, co stanowi 82,23 % założeń rocznych, w tym:  

wydatki bieżące plan 38.164.728,20 zł, wykonanie 34.210.339,35 zł,     

wydatki majątkowe plan 6.668.956,54 zł, wykonanie 2.656.310,77 zł. 

Planowany deficyt budżetu gminy 1.250.000,00 zł.  

Wykonanie  nadwyżka 3.274.842,27 zł. 

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w wielkościach planowanych wynoszących 

odpowiednio:  

część oświatowa 5.303.719,00 zł,  

środki na uzupełnienie dochodów 174.234,00 zł,  

część wyrównawcza 4.497.492,00 zł. 

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących 

z zakresu administracji rządowej wyniósł 13.332.383,02 zł, wykonanie 13.236.768,85 zł. 

W takiej wysokości zrealizowano wydatki.  
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Na stronę dochodową budżetu oprócz wymienionych dotacji i subwencji miały również wpływ 

dochody podatkowe, które przedstawia poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie 

 

Wykonanie 

zł 

Skutki obniżenia 

górnych stawek 

podatków 

zł 

Ogółem podstawowe dochody podatkowe 9.730.150,92 1.032.005,21 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych 
48.140,54 0 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych 
5.942.205,00 0 

Podatek rolny 827.719,13 0 

Podatek od nieruchomości 1.993.782,55 701.453,54 

Podatek leśny 13.647,00 0 

Podatek od środków transportowych 290.131,65 330.551,67 

Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej 
4.244,75 0 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 229.204,29 0 

Wpływy z opłaty skarbowej 18.655,00 0 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 362.421,01 0 

Źródło: dane ze sprawozdanie Rb-PDP za rok 2020. 

Stawki podatku rolnego zostały określone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 

19 października 2019 r. 

Pozostałe stawki podatkowe zostały określone Uchwałą Nr XXIX/140/16 Rady Gminy 

Pawłosiów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

Na podstawie obowiązujących przepisów wydano:  

- 7652 decyzje określające wysokość podatku rolnego, podatku od nieruchomości, oraz 

   łącznego zobowiązania pieniężnego, 

- 10 decyzji określających wysokość ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych, 

- 138 zaświadczeń o posiadanym gruncie oraz posiadaniu, bądź nie posiadaniu zaległości 

   podatkowych 

Wpłynęło  173 deklaracje podatkowe określające wysokość podatków;  

- rolnego, 

- leśnego, 
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- od nieruchomości, 

- podatku od środków transportowych. 

W celu terminowej realizacji wpływów podatkowych w Urzędzie Gminy była prowadzona  

windykacja zaległości podatkowych. Wystawiono 676 upomnień dla osób fizycznych 

i 16 upomnień dla osób prawnych. Dla osób, które nie uregulowały zaległości podatkowych 

po otrzymaniu upomnienia wystawiono łącznie 251 tytułów egzekucyjnych. 

Złożono 278 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.   

Na podstawie tych wniosków wystawiono decyzje o zwrocie podatku akcyzowego 

dla rolników na kwotę 177.838,40 zł. 

W budżecie gminy na 2020 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki 

w wysokości 296.798,32 zł. 

Na dzień sprawozdania wykonanie wynosiło 284.994,70 zł 

 

 

Wykaz przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela 
 

Sołectwo Opis zadania 
 Plan 

zł  

  

Wykonanie 

zł  

 

Cieszacin 

Mały 

Remont drogi gminnej nr 111609R  

Cieszacin Wielki - Cieszacin Mały 
      18.505,76           18 505,00     

Cieszacin 

Wielki 

1. Doposażenie Centrum Kultury        23.145,78           22.412,67     

2. Modernizacja altany tanecznej            10.607,62           10.607,62     

3. Zagospodarowanie terenu, wykonanie 

bramy z furtką na cmentarzu         2.460,00             2.459,89     

Kidałowice 
1. Wykonanie remontu drogi gminnej 

114014R 
      30.999,87           30.299,82     

Maleniska 

1. Budowa altany w miejscowości 

Maleniska etap - III 
      11.500,00           11.443,00     

2. Doposażenie zaplecza kuchennego             

w Domu Kultury 
        9.901,41             9.041,00     

3. Wykonanie instalacji monitoringu na 

obiekcie Domu Kultury 
        5.868,33             5.848,65     

Ożańsk 
1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej       22.354,02           20.560,68     

2. Doposażenie kuchni w Domu Kultury         3.305,50             3.298,12     

Pawłosiów 
Budowa oświetlenia ulicznego drogi 

gminnej nr 114032R 
      36.214,80           36.214,80     

Szczytna 

Zakup i montaż sprzętów do siłowni 

zewnętrznej, zakup i montaż ławki do 

siłowni zewnętrznej, zakup i montaż wiaty 

przystankowej, doposażenie domu kultury 

      15.221,14           14.712,73     

Wykonanie utwardzenia wraz z chodnikiem 

wiaty przystankowej 
        3.465,70             3.357,46     

Tywonia  
1. Modernizacja placu zabaw – dostawa               

i montaż huśtawki 
        4.617,89             3.753,96     
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2. Modernizacja placu zabaw - wymiana 

nawierzchni na placu zabaw 
      13.039,90           13.038,00     

3. Budowa oświetlenia ulicznego drogi 

gminnej Przysiółek Sitniki 
      13.161,00           13.161,00     

Wierzbna Remont drogi gminnej w Wierzbnej       36.214,80           36.214,80     

Widna 

Góra 

1.Utwardzenie terenu pod siłownię 

zewnętrzną 
      19.529,37           18.988,13     

2.Przyłącz elektryczny dla działki nr 25/840 

wyrównanie działki 
      16.685,43           11.077,37     

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów finansowych. 

Pozostałe szczegółowe kwoty dochodów i wydatków, dostosowanych do klasyfikacji 

budżetowych, zawiera sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy za rok 2020, 

umieszczone na stronie BIP Gminy Pawłosiów. 
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V. 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 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 sierpnia 2002 r. 

Uchwałą Nr V/20/15 z dnia 26 lutego 2015 r. dokonano 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 2020 r. wydano 39 decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową i zagrodową oraz 33 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Nadano 30 numerów porządkowych dla nowo wybudowanych budynków. 

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 5 wypisów i wyrysów z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 183 zaświadczenia o przeznaczeniu 

nieruchomości  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

3. Strategia 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.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, zostały opracowane najważniejsze priorytety 

inwestycyjne  i cele strategiczne  Gminy  Pawłosiów  w  perspektywie  2015-2020.   
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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. 

 

PRIORYTET 

INWESTYCYJNY 
CEL STRATEGICZNY CELE OPERACYJNE 

 

1. 

 

POŁOŻENIE 

I KOMUNIKACJA 

 

Poprawa funkcjonalności 

logistycznej gminy 

 

 
-Poprawa  bezpieczeństwa w  ruchu 

drogowym; 

-Poprawa funkcjonalności oraz 

spójności dróg gminnych z drogami 

powiatowymi; 

-Poprawa systemu komunikacji 

gminy.   

 

2. 

 

ŚRODOWISKO 

I ZARZĄDZANIE 

ENRGIĄ 

 

Poprawa stanu środowiska 

naturalnego oraz 

efektywności 

energetycznej 

 
-Zmniejszenie kosztów zużycia 

energii w budynkach sektora 

publicznego; 

-Zwiększenie wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii; 

-Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do środowiska. 

      

 

3. 

 

STREFA  

SPOŁECZNA 

 

Zwiększenie  atrakcyjności 

gminy jako obszaru 

odpowiedniego                                

do zamieszkania   

 

-Zwiększenie dostępności                           

do infrastruktury wodno -

kanalizacyjnej; 

-Zwiększenie dostępności                         

do infrastruktury sportowej                              

i rekreacyjnej; 

-Zwiększenie poziomu integracji 

społecznej i kulturalnej  

mieszkańców gminy; 

-Zmniejszenie migracji ludzi 

młodych i wykształconych                            

z obszaru gminy. 

   

 

4. 

 

TURYSTYKA 

 

Wzrost atrakcyjności 

turystycznej gminy  

 
-Zwiększenie rozpoznawalności 

marki Gminy Pawłosiów  jako 

miejsca atrakcyjnego                                    

do wypoczynku  i rekreacji; 

-Wzrost liczby turystów 

odwiedzających gminę;   

-Wzrost liczby osób korzystających 

z oferty agroturystycznej. 

    

 

5. 

 

EDUKACJA 

 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci                      

z obszarów wiejskich   

 

 
-Zmniejszanie dysproporcji 

edukacyjnych dzieci z obszarów 

wiejskich.  
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6. 

 

PRZESTRZEŃ 

PUBLICZNA 

Odnowa zdegradowanych 

przestrzeni oraz 

rozwiązanie  

zdiagnozowanych 

problemów społecznych  

-Nadanie nowych funkcji 

gospodarczych lub społecznych 

niewykorzystanym obszarom 

gminy; 

-Poprawa jakości życia 

mieszkańców.  

                                 Źródło:  Strategia Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2015 – 2020 

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

przedstawiona w dalszej części raportu. 

4. Program rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 – 2022. 

 

Przyjęty uchwałą Nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 30 marca 

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

uchwałą Nr IX/61/2019 z  dnia 25 lipca 2019 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   

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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Obszar zdegradowany Gminy Pawłosiów.   

 
Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 – 2022.
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Zestawienie wskaźników branych pod uwagę podczas wyznaczania obszarów zdegradowanych 

 
WSKAŹNIK 

 

Ludność w 
wieku 

poprodukcyjny
m w stosunku 
do ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkania 

Liczba 
długotrwale 
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 
niepełnosprawno
ści w przeliczeniu 
na 100 osób wg 

miejsca 
zamieszkania 

Wyniki 
egzaminów 
szóstoklasis

ty 

Liczba nowo 
zarejestrowany
ch 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 

zamieszkan
ia 

Odsetek 
ludności 

korzystającej 
z sieci 

wodociągow
ej 

Odsetek 
ludności 

korzystające
j z sieci 

kanalizacyjn
ej 

Odsetek 
ludności 

korzystając
ej z sieci 
gazowej 

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE 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 

Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2022 
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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.   

 

Obszary rewitalizacji  Gminy Pawłosiów. 

 
Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 – 2022. 

 

 

Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 2,731 km
2
 (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 
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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. 

 

Kluczowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji założonych 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. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych   

      ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 

Realizacja Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów  na lata 2016 - 2022 w roku 2020 

 

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 partnerskiego   

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 

Dofinansowanie zostało przyznane w roku 2018. 

Roboty budowlane dotyczące adaptacji niezakończonej budowy budynku przedszkola  

na Centrum Aktywności Lokalnej zostały rozpoczęte w I kwartale 2020 r., planowany termin 

zakończenia inwestycji to IV kwartał 2021 r.  

 

Projekt ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany w ramach RPO WP na  lata  

2014 - 2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Projekt dotyczy aktywnej integracji 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  

społecznym z tereny Gminy Pawłosiów poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia                        

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.      
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Wartość projektu:  139.435,00 zł 

Wartość dofinansowania: 132.463 zł   

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w miesiącu lipcu 2019 r., w miesiącu grudniu 

otrzymała informacje o przyznaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

12 lutego 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie a Gminą Pawłosiów.  

Realizacja projektu została przewidziana na rok 2022, po oddaniu do użytkowania Centrum 

Aktywności Lokalnej.   

 

Projekt ,,Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – spotkania podnoszące 

kluczowe kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia oraz wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości”, realizowany przez Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Jarosław – Przeworsk.  

Projekt złożony przez Stowarzyszenie MOF pn.: ,,Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” dotyczy 

m.in. poradnictwa zawodowego, organizacji staży i szkoleń zawodowych dla mieszkańców 

Pawłosiowa, Przeworska i Jarosławia.   

Wartość projektu: 1.757.733,98 zł,  

Wartość dofinansowania: 1.599.290,97 zł. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2019 r., w grudniu 2020 r. został 

wybrany do dofinansowania.  

Realizację projektu przewidziano na lata 2021/2022.  

       

5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pawłosiów. 
 

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

zaktualizowany uchwałą  Nr LI/263/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.    

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.  

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. 

 



Raport o stanie gminy 2020 

 
 
 

21 

Gmina Pawłosiów 
  

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 Planie Gospodarki Niskoemisyjnej  w roku 2020: 

 

Działania inwestycyjne: 

 

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

niskoemisyjnych” realizowany  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa III 

Czysta energia, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł 

ciepła. 

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. 

Wartość ogółem projektu partnerskiego - dane na podstawie umowy o dofinansowanie: 

7.581.240,00 zł 

Dofinansowanie projektu: 5.850.550,00 zł 

Wartość projektu Gminy Pawłosiów: 1.860.261 zł 

Dofinansowanie: 1.442.205,20 zł 

Lata realizacji 2019/2020. 
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Działania informacyjno - edukacyjne:   

 

- Gmina Pawłosiów w dniu 16 grudnia zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, określające zasady promocji 

programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Pawłosiów. W ramach porozumienia Gmina 

informuje, wspiera i obsługuje osoby zamierzające przystąpić do programu w zakresie procesu 

składania wniosków, 

 

- informowanie  Interesariuszy  PGN  przez pracowników urzędu o  możliwościach  pozyskania    

 środków zewnętrznych na inwestycje proenergetyczne.  

 

 
Zamontowany kocioł na pelet. 
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6. Strategia ZIT Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Jarosław – 

Przeworsk na lata 2014 – 2020. 

 
Przyjęta uchwałą Nr XXV/121/16 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 11 sierpnia 2016 r., 

zaktualizowana uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz uchwałą  

Nr LIII/267/2018  z dnia 2 sierpnia 2018 r.     

 

,,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. 

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; 
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•  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: 

- trakcyjnych 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,  

-  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. 
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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. 

 

 

Osie priorytetowe Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk.     

 

 
 

Źródło: Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk na lata 2014 - 2020. 

 

 

Realizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk w roku 2020: 

 

Okres realizacji Strategii przewidziano na lata 2014 - 2020. Większość zaplanowanych działań 

została zrealizowana w latach 2017/2018 poprzez projekty: ,,Modernizacja gospodarki 

ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Wierzbna”, ,,Rozwój infrastruktury 

kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk”, 

,,Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław – Przeworsk”.  

Ostatnim przedsięwzięciem realizującym cel Strategii jest projekt pn.: Holistyczna 

rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk. 

Inwestycja polegająca na kontynuacji niezakończonej budowy budynku przedszkola wraz  

z jego rozbudową, nadbudową i przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na "Centrum 

Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie", została rozpoczęta w I kwartale 2020 r. Centrum 

Aktywności Lokalnej będzie pełniło funkcję społeczną. W budynku przewidziane zostały 

rozwiązania architektoniczne ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością.  
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Proces wdrażania strategii jest weryfikowany podczas Zebrania Delegatów Stowarzyszenia 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zwoływanego przez Zarząd, 

co najmniej raz w roku. 

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. 

 

W listopadzie 2020 r. biuro Stowarzyszenia  MOF przystąpiło do przygotowania Raportu  

z działalności MOF w zakresie wdrażania Strategii ZIT MOF Jarosław - Przeworsk za lata  

2016 – 2019 r.  

 

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., 

aktualizowany uchwałą nr XXIV/167/2021 z dnia 9 lutego 2021r. 

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  

   o wysokiej sprawności i niskiej emisyjności, 

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

  Montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, instalacji pomp ciepła, 

- zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia ulic.        
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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. 

 

Realizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy Pawłosiów na lata 2014 - 2029 w roku 2020: 

 

Gmina w roku 2020 prowadziła działania inwestycyjne wpisujące się w realizację opisanych 

wyżej założeń, polegające na budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego. 

 

Działania informacyjno - edukacyjne:  

 

- informowanie przez pracowników urzędu mieszkańców gminy o możliwościach  pozyskania   

  środków zewnętrznych na inwestycje pro - energetyczne w ramach RPO WP, WFOŚ i GW. 

 

8. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Pawłosiów na lata 2015 – 2020. 
 

Plan 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:  

- autostradę 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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Źródło: dane z „Ewidencji dróg gminnych dla Gminy Pawłosiów” wykonanej w 2012 r.  

przez firmę P.P.H.U. MAX-DROGI CENTRUM z Łodzi. 

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) 
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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 (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     

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  

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

G000037 114017 R        Droga na Stojadła do granicy z Zalesiem  

G000038 114018 R        Droga od Hotelu Naftowca do Mirocina   

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 dr. (111612)                 

G000045 114026 R Droga na Wodociągi   

G000046 114027 R        Droga Pańska od Kapinosa w kierunku Pawłosiowa   

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)   
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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. Nadal jednak 

konieczne są znaczne nakłady inwestycyjne, mające na celu poprawę ich stanu technicznego. 

W roku 2020 na przebudowę, remont i bieżące utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej 

wydatkowano kwotę 1.866.489,28 zł.  

 

Poniższa tabela przedstawia wydatki  na drogi publiczne 

 

Nazwa zadania 

Wartość 

zadania  

(zł) 

Przebudowa drogi gminnej Cieszacin Wielki Pawłosiów  453.334,71 

Przebudowa drogi gminnej przez Szczytną  508.166,50 

Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 27/7 w m. Widna Góra  13.603,80 

Remont drogi gminnej w Ożańsku na dz. ew. nr 112 – do lasu 95.757,12 

Remont drogi gminnej w Ożańsku na dz. ew. nr 793 – II Etap 94.189,10 

Remont przepustu drogi gminnej w Ożańsku na dz. ew. nr 361 1.600,00 

Remont drogi gminnej – utwardzenie terenu w Kidałowicach na dz. ew. 

517/6 i 528/2 
72.099,77 

Remont drogi gminnej w Kidałowicach na dz. ew. nr 591 i 702 – FS 33.252,31 
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Remont bieżący dróg gminnych  99.987,50 

Remont kanalizacji deszczowej drogi gminnej w Cieszacinie Wielkim 

111614R 
20.500,00 

Remont odwodnienia drogi gminnej w Pawłosiowie na dz. ew. 164/18 8.610,00 

Remont drogi gminnej Cieszacin Wielki Pawłosiów  98.257,32 

Remont drogi gminnej w Wierzbnej na dz. ew. 1112/1 36.214,80 

Remont drogi gminnej w Kidałowicach  41.104,39 

Remont rowu odwadniającego drogi gminnej w Cieszacinie Małym  12.447,60 

Remont drogi gminnej w Ożańsku na dz. ew. nr 794 54.024,68 

Remont drogi gminnej przez Szczytną  111606R 114.317,20 

Remont drogi gminnej w Cieszacinie Małym dz. ew. nr 636/2 18.505,00 

Remont drogi gminnej w Cieszacinie Małym na dz. ew. nr 665 33.019,10 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieszacinie Małym 

na dz. ew. nr 639  
57.498,38 

Ogółem: 1.866.489,28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji inwestycji. 

 

Przebudowa dróg Cieszacin Wielki Pawłosiów i przez Szczytną finansowana była  z Funduszu 

Dróg Samorządowych, dofinasowanie wyniosło odpowiednio 317.334,00 i 294.699,00 zł.  

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieszacinie Małym  realizowana była  

z udziałem środków z budżetu samorządu Województwa Podkarpackiego. Dotacja ze środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wyniosła 80 % wartości zadania.  

Remonty dróg  wewnętrznych w Wierzbnej i Kidałowicach  zostały wykonane w ramach 

środków z funduszy sołeckich tych miejscowości.   

 

 

 

 



Raport o stanie gminy 2020 

 
 
 

32 

Gmina Pawłosiów 
  

 

 
Przebudowa drogi w Cieszacinie Wielkim.  

 
Przebudowa drogi do Szczytnej. 
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Remont drogi w Kidałowicach obok Domu Kultury. 

 

9. Sołecka strategia rozwoju wsi Kidałowice. 

 

Przyjęta uchwałą Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 kwietnia  

2017 r., zaktualizowana Uchwałą nr XVII/113/2020 Rady Gminy Pawłosiów  z dnia 2 marca 

2020 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. 
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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 2020:                   

                 

Zrealizowane działania: 

- utworzenie miejsca pamięci Ofiar Zbrodni Sowieckich; przed budynkiem Filialnej Szkoły 

  Podstawowej w Kidałowicach ustawiono kamień z tablicą pamiątkową ku czci 

  zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic. Koszty wykonania projektu, dostawy 

  oraz montażu tablicy zostały sfinansowane ze środków Instytutu Pamięci Narodowej, Odział 

  Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

  w Rzeszowie,  

 

 
Kamień z tablicą pamiątkową  

ku czci zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic. 

 

 

- realizacja projektu dofinasowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 

   Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2017 - 2020, polegającego  

   na zagospodarowaniu  terenu przy tablicy poświęconej Ofiarom Zbrodni Sowieckich.  

   Zakres rzeczowy projektu obejmował: 

- utwardzenie terenu wokół tablicy pamiątkowej, 

- wykonanie nasadzeń wokół tablicy pamiątkowej,  

- zakup i montaż 4 tabliczek z krótką biografią  zamordowanych w 1940 r. mieszkańców  

   Kidałowic, umieszczonych przy dębach pamięci.   
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Miejsce pamięci ku czci zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic. 

 

 

 

Pozostałe działania: 

- zajęcia integracyjne dla dzieci, turniej gier planszowych zorganizowany w okresie ferii  

  zimowych.  

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, 
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- zwiększenie dostępności zabytków gminy dla mieszkańców i turystów, 

- wzmocnienie w lokalnej społeczności świadomości wspólnoty kulturowej. 

Na terenie Gminy Pawłosiów zlokalizowanych 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.  

 
Cieszacin Wielki - pozostałości dworu z przełomu XIX i XX w. 
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Ożańsk -  Zespół dworski usytuowany w północnej części miejscowości na łagodnym, 

opadającym ku wschodowi stoku. Składa się z krajobrazowego parku, kapliczki  

oraz całkowicie przebudowanego dworu wzniesionego w 1936 r., otaczającego park muru  

oraz dwóch budynków gospodarczych. 

 
     Ożańsk - dwór z 1936 r. 

 

 
     Ożańsk - park XVIII - XIX w. 
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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. 

 
Pawłosiów – dwór z XVIII w. 

 

11.  Program ochrony środowiska dla Gminy Pawłosiów 

 

 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłosiów na lata 2019 - 2022 

z perspektywą na lata 2023 - 2026” został przyjęty uchwałą Nr XIV/97/2019 Rady Gminy 

Pawłosiów z dnia  13 grudnia 2019 r. Zawiera on cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram 

działań  proekologicznych oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych 

celów. Definiuje cele i zadania na najbliższe lata oraz zawiera monitoring realizacji oraz 

prognozuje nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie zakładanych działań. 

 W 2020 r. zakończono wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - na gazowe kotły kondensacyjne 

i kotły opalane biomasą. Projekt realizowany był  w ramach  Partnerstwa Miasta Jarosławia 

i Gminy Pawłosiów. W gminie Pawłosiów wymieniono 97 szt. pieców  - „kopciuchów” 

na kotły gazowe (81 szt.) i kotły na pelet (16 szt.).  

Co roku w trzeci weekend września cały świat zabiera się za globalne porządki biorąc udział 

w akcji „Sprzątanie Świata”. W 2020 roku hasłem przewodnim było: „Plastik? Rezygnuję. 

Redukuję. Segreguję.” Ze względu na pandemię Covid-19 „Sprzątanie Świata” różniło się 
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od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Nie było wspólnego wyjścia w teren, ale ideę życia 

w zgodzie z naturą uczniowie szkól z terenu gminy starali się stosować na co dzień.   
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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. 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 roku 2020 odebrano 45,6 tony wyrobów azbestowych na kwotę 29.499,55 zł, w tym 

dofinansowanie wyniosło 25.074,62 zł.  

 

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 XVIII/120/2020 Rady Gminy Pawłosiów z dnia                             

22 czerwca 2020 r. W omawianym okresie Gmina Pawłosiów miała zawartą umowę dot. 

wyłapywania/odławiania oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym oraz 

innym zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych z firmą Usługi Techniczno -

Weterynaryjne Arka-Vet z Przemyśla. Ośrodek przyjął  pod opiekę 21 zwierząt. Poza tym 

udzielona była pomoc weterynaryjna dziko żyjącym zwierzętom. Ponadto przekazano do 

utylizacji do zakładu w Leżachowie 9 szt. padłych zwierząt. Całkowite koszt realizacji                         

w 2020 r. całego zadania wyniosły 28.535,92 zł.  

 

14.  Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 

Program został przyjęty uchwałą Nr XV/102/2019 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 2020 rok. 

Wiodącym celem Programu zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu 

wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Pawłosiów w zakresie  szkodliwości spożywania 
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napojów alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych 

i terapeutycznych. Ponadto prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej, 

polegającej na promocji zdrowego stylu życia, wspieranie działalności placówek służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

Rok 2020 został zdominowany przez stan epidemii COVID-19.W związku z koniecznością 

realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami, 

zmianie uległo funkcjonowanie różnych instytucji i placówek, w tym miejsc pomocy dla osób 

uzależnionych i ich  rodzin. Pozamykane instytucje, szkoły, wyłączenie bezpośredniej obsługi 

interesantów, ograniczenia kontaktów społecznych, zawieszenie działalności w placówkach 

leczenia uzależnień, zakaz poruszania się ludności w przestrzeni publicznej oraz zakaz 

gromadzenia się mocno ograniczyły działania w zakresie profilaktyki. Poniesione wydatki 

dopasowano do wprowadzonych ograniczeń i zakazów, w oparciu o posiadane zasoby osobowe 

i finansowe.  

Realizacja zadań w ramach programu pochodziła z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. W szczególności sfinansowano programy profilaktyczne dla dzieci 

i młodzieży, zakupiono nagrody na organizację konkursów, dofinansowano świadczenia 

dodatkowe - programy na rzecz osób nietrzeźwych. Realizator programu – gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych w wyniku braku możliwości normalnego trybu 

pracy, pracowała z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, poprzez 

kontakt telefoniczny, korespondencyjny, mailowo. Każde jednak wstrzymanie procedury 

odbyło się z zachowaniem troski o bezpieczeństwo rodziny. Zatem telefonicznie kontaktowano 

się z wnioskodawcą i zachęcano do skorzystania z pomocy psychologicznej online. 

Na realizację programu wydatkowano w 2020 roku kwotę 35.016,68 zł. 

 

15.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Program współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku realizowany był na 

podstawie uchwały Nr XII/140/2019 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 listopada 2019 r.                   

Przed podjęciem uchwały, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych, projekt 

programu współpracy został poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

Celem programu było wspieranie i umacnianie lokalnych działań na rzecz mieszkańców Gminy 

Pawłosiów. Podkreślić należy, iż dokument ten stanowił deklarację budowania partnerskiej 

współpracy poprzez umacnianie świadomości, odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, 

tworzenie warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw służących społeczności lokalnej, 
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a także wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie wpływu 

organizacji na kreowanie polityki społecznej w gminie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w oparciu o zasady: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, miała 

charakter finansowy i pozafinansowy. W 2020 roku obszar współpracy Gminy Pawłosiów 

z organizacjami pozarządowymi obejmował sferę zadań publicznych w zakresie działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. Współpraca finansowa obejmowała zlecanie zadań publicznych poprzez 

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

Realizując cele programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszono 2 otwarte 

konkursy ofert i zlecono realizację 2 zadań publicznych. Jednak w związku z ogłoszeniem 

stanu epidemii, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronowirusa i wzrastającą liczbą 

zachorowań na COVID-19 oraz związanymi z tym zakazami zgromadzeń, kontaktu, 

przemieszczania się, organizacji imprez, udało się zrealizować jedynie działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Na to zadanie przekazano kwotę 33.000,00 zł a wykorzystano 

30.913,25 zł. Konieczny był zwrot niewykorzystanej dotacji. 

Ważną częścią współpracy pozafinansowej było wsparcie podejmowanych działań przez 

organizacje pozarządowe. Była to promocja ich działań oraz pomoc merytoryczna udzielana 

przez pracowników. 

Sytuacja wywołana pandemią diametralnie ograniczyła działania organizacji pozarządowych 

oraz zmniejszyła aktywność na rzecz społeczności lokalnej. 

 

16.  Gminny program wspierania rodziny. 

 

W Gminie Pawłosiów realizowany był  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata  

2020 – 2022, przyjęty uchwałą Rady Gminy Pawłosiów Nr XVIII/119/2020 z dnia  

22 czerwca 2020 r. 

Gminny Program Wspierania Rodziny  opracowano w oparciu o art. 176 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w myśl którego gmina 

zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem 

i rodziną. 

Główny cel programu to jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności 

do prawidłowego funkcjonowania. W rezultacie realizacji 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 2020 r. w Gminie Pawłosiów wsparciem asystenta rodziny 
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objętych było 9 rodzin. W 8 rodzinach asystent pracował za zgodą rodziny, wyrażoną 

na piśmie. Jedna rodzina zobowiązana została do współpracy przez Sąd Rejonowy 

w Jarosławiu.  

 Praca asystenta koncentrowała się głównie na:  pomocy w budowaniu prawidłowego 

wzorca rodzica, wzmacnianiu kompetencji rodziców,  podniesieniu ich samooceny, 

wzbudzeniu 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  im porządku. Wsparcie asystenta polegało 

również na: prowadzeniu zbiórek odzieży, zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego. 

 W wyniku przeprowadzonych działań przewidziane 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; 

 poprawę funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

 przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej; 

 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu, 

sytuacji kryzysowych; 

 poprawę i wzrost jakości funkcjonowania rodziny; 

 wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie 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 koncentrowały się nie tylko na dziecku, ale 

również na całej rodzinie jako podstawowej komórce społecznej. W sytuacji, gdy dzieci zostały 

umieszczone poza rodziną biologiczną, praca z rodziną miała na celu odzyskanie przez nią 

funkcji opiekuńczej.  

W 2020 r. Gmina Pawłosiów poniosła odpłatność za pobyt 2 dzieci w pieczy zastępczej. 

Łącznie odpłatność wyniosła 8.189,20 zł. 
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17.  Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwałą Rady 

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

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016 - 2020. Obsługę administracyjno - techniczną Programu zapewnia GOPS  

Pawłosiów.  

 Główny cel programu to 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. 

Cele programu realizowane są poprzez budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy, diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Pawłosiów, podnoszenie 

kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, udzielenie pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na sprawców tej przemocy. 

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

przez  Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pawłosiowie.  

 W 2020 r. odbyło się 3 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Pawłosiowie na których omówiono sytuację osób i rodzin pokrzywdzonych. W 2020 r. 

zostało spisanych 11 Niebieskich Kart (10 przez KPP w Jarosławiu oraz 1 przez pracownika 

socjalnego). 

W ramach posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 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  Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego podejmowane były indywidualne działania wobec każdej rodziny, 

w której istniało podejrzenie występowania przemocy. Do zadań zespołu należało również:  

opracowywanie planów pomocy, monitorowanie sytuacji w tych rodzinach, dokumentowanie 

podejmowanych działań, a także ich efektów.  

 

 

18.  Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Pawłosiów 

na lata 2019 – 2023. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Pawłosiów na lata  

2019 - 2023, przyjęta została uchwałą Rady Gminy Pawłosiów Nr III/21/2018 z dniem  

28 grudnia 2018 r.  
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 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 

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 i 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. 
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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. 
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY PAWŁOSIÓW 

  

W 2020 r. Rada Gminy Pawłosiów obradowała na 8 sesjach, w tym 3 sesjach  

nadzwyczajnych. Rada podjęła 52 uchwały, 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 zawiera poniższa tabela 

Lp. Nr uchwały 

 

Data 

podjęcia 

Tytuł uchwały Realizacja 

uchwał 

1. 

 

XVI/110/2020 23.01.2020 w/s zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Pawłosiów 

na 2020 r. 

 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

2. 

 

XVI/111/2020 23.01.2020 w/s zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana 

3. 

 

XVI/112/2020 23.01.2020 w/s zmian w budżecie gminy  

na 2020 r. 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

4. XVII/113/2020 02.03.2020 w/s przyjęcia aktualizacji Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Kidałowice 

Zrealizowana 

5. 

 

XVII/114/2020 02.03.2020 w/s zmian w budżecie gminy  

na 2020 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

6. 

 

XVIII/115/2020 22.06.2020 w/s zmian w budżecie gminy  

na 2020 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

7. 

 

XVIII/116/2020 22.06.2020 w/s zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana 
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8. 

 

XVIII/117/2020 22.06.2020 w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych  

za udział  w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

9. 

 

XVIII/118/2020 22.06.2020 w/s określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie 

Pawłosiów na rok szkolny 

2020/2021 

 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

10. 

 

XVIII/119/2020 22.06.2020 w/s przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2020 - 

2022 w Gminie Pawłosiów 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

11. 

 

XVIII/120/2020 22.06.2020 w/s przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Pawłosiów w 2020 

roku 

Zrealizowana 

12. 

 

XVIII/121/2020 22.06.2020 w/s wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej w Kidałowicach 

Zrealizowana 

13. XVIII/122/2020 22.06.2020 w/s nabycia nieruchomości Zrealizowana 

14. XVIII/123/2020 22.06.2020 w/s zbycia nieruchomości Zrealizowana 

15. 

 

XVIII/124/2020 22.06.2020 w/s rozpatrzenia petycji w interesie 

publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

Zrealizowana 

16. 

 

XIX/125/2020 16.07.2020 w/s udzielenia Wójtowi Gminy 

Pawłosiów wotum zaufania 

Zrealizowana 

17. 

 

XIX/126/2020 16.07.2020 w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz                    

ze sprawozdaniem  z wykonania 

budżetu za 2019 rok 

Zrealizowana 

18. 

 

XIX/127/2020 16.07.2020 w/s udzielenia Wójtowi Gminy 

Pawłosiów absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok 

Zrealizowana 

19. 

 

XIX/128/2020 16.07.2020 w/s zmian w budżecie gminy  

na 2020 rok 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 
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20. 

 

XIX/129/2020 16.07.2020 w/s wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Pawłosiów do realizacji 

zadania pod nazwą ,,Aktywnie 

i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”  

dofinansowanego ze środków 

pozostających w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego 

w ramach Programu  

INFRASTRUKTURA DOMÓW 

KULTURY 2020 

Zrealizowana 

21. XIX/130/2020 16.07.2020 w/s zbycia nieruchomości Zrealizowana 

22. 

 

XIX/131/2020 16.07.2020 w/s obciążenia służebnością 

nieruchomości gminnej 

Zrealizowana 

23. 

 

XX/132/2020 05.08.2020 w/s zmian w budżecie gminy  

na 2020 r. 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

24. 

 

XXI/133/2020 24.09.2020 w/s zmian w budżecie gminy  

na 2020 r. 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

25. 

 

XXI/134/2020 24.09.2020 w/s przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Pawłosiów 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

26. 

 

XXI/135/2020 24.09.2020 w/s określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości                                      

i zagospodarowania   tych odpadów 

 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

27. 

 

XXI/136/2020 24.09.2020 w/s wyboru delegatów na Zebranie 

Delegatów Stowarzyszenia Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – 

Przeworsk 

W trakcie 

realizacji 

 

28. 

 

XXI/137/2020 24.09.2020 w/s rozpatrzenia skargi na działania 

Wójta Gminy Pawłosiów 

Zrealizowana 

29. XXII/138/2020 30.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Zrealizowana 
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 uchwalenia Programu Profilaktyki                      

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 

2020 rok 

30. 

 

XXII/139/2020 30.11.2020 w/s zmian   w budżecie gminy  

na 2020 r. 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

31. 

 

XXII/140/2020 30.11.2020 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 2021 

Zrealizowana 

32. 

 

XXII/141/2020 30.11.2020 w/s przyjęcia „Gminnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

Gminy Pawłosiów” 

 

W trakcie                

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

33. 

 

XXII/142/2020 30.11.2020 w/s określenia wysokości opłat                         

za korzystanie  z wychowania 

przedszkolnego  w publicznych 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych  w szkołach 

podstawowych oraz publicznych 

innych formach wychowania 

przedszkolnego, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pawłosiów 

W trakcie  

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

34. 

 

XXII/143/2020 30.11.2020 w/s zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego 

współdziałania gmin wchodzących 

w skład aglomeracji Jarosław przy 

realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu aglomeracji Jarosław 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

35. 

 

XXII/144/2020 30.11.2020 w/s zawarcia porozumienia z Gminą 

Zarzecze dotyczącego przekazania 

do realizacji zadania publicznego 

jakim jest objęcie mieszkańców 

Gminy Pawłosiów opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Zalesiu z filią                 

w Łapajówce 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 
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36. 

 

XXII/145/2020 30.11.2020 w/s określenia zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia  z pomocy 

społecznej, będących w zakresie zadań 

własnych gminy 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

37. 

 

XXII/146/2020 30.11.2020 w/s wyboru metody ustalenia opłaty                                      

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty 

 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

38. 

 

XXII/147/2020 30.11.2020 w/s określenia wzoru deklaracji                        

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami   

komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

39. XXII/148/2020 30.11.2020 w/s zbycia nieruchomości W trakcie 

realizacji 

40. XXII/149/2020 30.11.2020 w/s zbycia nieruchomości Zrealizowana 

41. XXII/150/2020 30.11.2020 w/s zbycia nieruchomości Zrealizowana 

42. 

 

XXIII/151/2020 30.12.2020 w/s uchwalenia budżetu Gminy 

Pawłosiów na 2021 r. 

 

Uchwała do 

realizacji w roku 

2021.  

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

43. 

 

XXIII/152/2020 30.12.2020 w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pawłosiów 

 

Uchwała do 

realizacji w roku 

2021 

44. 

 

XXIII/153/2020 30.12.2020 w/s uchwalenia Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Pawłosiów                  

na 2021 rok 

Uchwała do 

realizacji w roku 

2021 

 

45. 

 

XXIII/154/2020 30.12.2020 w/s zmian w budżecie gminy  

na 2020 r. 

 

Zrealizowana. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

46. XXIII/155/2020 30.12.2020 w/s wyznaczenia obszaru granic Zrealizowana. 
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 Aglomeracji Wierzbna 

 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

47. 

 

XXIII/156/2020 30.12.2020 w/s nieodpłatnego przejęcia na mienie 

komunalne Gminy Pawłosiów 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Skarbu Państwa 

Zrealizowana 

48. 

 

XXIII/157/2020 30.12.2020 w/s uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Pawłosiów na 2021 rok 

 

Uchwała                    

do realizacji              

w roku 2021 r. 

49. 

 

XXIII/158/2020 30.12.2020 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów 

na 2021 rok 

Uchwała                   

do realizacji               

w roku 2021 r. 

50. 

 

XXIII/159/2020 30.12.2020 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy  Pawłosiów na 2021 rok 

Uchwała do 

realizacji w roku 

2021 r. 

51. XXIII/160/2020 30.12.2020 w/s sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady Gminy 

Pawłosiów na 2021 rok 

Uchwała                   

do realizacji               

w roku 2021 r. 

52. 

 

XXIII/161/2020 30.12.2020 w/s określenia zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej, będących w zakresie zadań 

własnych gminy 

 

W trakcie 

realizacji. 

Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 
Źródło: rejestr uchwał Rady Gminy Pawłosiów. 
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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 między 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 funkcjonowania Gminy Pawłosiów w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Jarosław  - Przeworsk w roku 2020: 

 

Gmina współpracuje z pozostałymi partnerami na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk. Działalność Stowarzyszenia w roku 2020 skupiała się 

na projektach w zakresie rewitalizacji, aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, 

finansowanych  z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020. 
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Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w nowoczesność”. 

 

Działalność Stowarzyszenia 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.   

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 2020: 

Mieszkańcy i przedsiębiorcy Gminy Pawłosiów mogli aktywnie uczestniczyć w działaniach 

statutowych Stowarzyszenia, korzystając z dofinansowania w ramach poddziałania  

„19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  

W ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie w czerwcu 2020 r., dotyczącego 

,,Podejmowania działalności gospodarczej” wpłynęły trzy wnioski od osób fizycznych 

chcących założyć działalność gospodarczą. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie.  
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Z uwagi na ograniczoną alokację środków finansowych, dotację w kwocie 60.000,00 otrzymał 

jeden przedsiębiorca. 

W czerwcu 2020 r. Stowarzyszenie ogłosiło także nabór dotyczący ,,Rozwijania działalności 

gospodarczej”, w którym również uczestniczyli przedsiębiorcy z Gminy Pawłosiów. Do biura 

Stowarzyszenia wpłynęły 3 wnioski, z czego dwa otrzymały dofinansowanie w kwotach  

231.516,00 zł i 248.500,00 zł. 

 

Udział w wydarzeniach aktywizacyjnych i promocyjnych: 

1. Warsztaty zdobienia techniką decoupage „Bombka bożonarodzeniowa”,  

2. Konkurs ekologiczny „Zabawka z recyklingu”; konkurs spotkał się z dużym odzewem  

     ze strony placówek przedszkolnych zlokalizowanych w Gminie Pawłosiów. Swoje prace 

     konkursowe zgłosiły: 

- Oddział Przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej w Tywoni - „Pociąg”, 

- Oddział przedszkolny w Kidałowicach (grupa 3-4 latki) - ,,Czołg marzeń”, 

- Oddział przedszkolny w Ożańsku - „Domek dla lalek”, 

- Oddział przedszkolny w Wierzbnej - „Samolot”, 

- Punkt Przedszkolny w Wierzbnej, - ,,Samochód  z kartonów”.                    

3. Konkurs plastyczny pt. ,,Najciekawsze miejsce Twojej okolicy". Wśród nagrodzonych 

     znalazły się prace uczniów z Pawłosiowa w kategorii: klasy I – III szkoły podstawowej. 

      

     Nagrody zdobyli: 

     I miejsce Martyna Kobietowska – Zespół Pałacowo - Parkowy w Ożańsku 

     II miejsce – Lena Motyka - Dwór Terleckich w Cieszacinie Wielkim. 

 

4. Warsztaty, szkolenia oraz spotkania konsultacyjne w zakresie pozyskiwania środków 

      unijnych  na rozwój i założenie działalności gospodarczej.    

 

 

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. 
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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 

 

 Stan gruntów ogółem w gminie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 173,1682 ha  w tym:  

- w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych  znajdują się trzy  działki o łącznej pow. 

0,1100 ha. (Cieszacin  Mały - dz. 56/1  o pow. 0,0500 ha, Kidałowice - dz. 517/4 o pow. 

0,0200 ha, Pawłosiów -  dz. 489/24 o pow. 0,0400 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 - 44  działki, obręb 2 Cieszacin Wielki - 94 działki, obręb 3 Kidałowice - 

91 działek, obręb 4 Ożańsk - 35 działek, obręb 5 Pawłosiów - 224 działki, obręb 6 Szczytna - 

24 działki, obręb 7 Tywonia - 47 działek, obręb 8 Wierzbna - 134 działki. 

Główne kierunki  gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2020 r.  

1) nieruchomości  sprzedane w drodze przetargu - 3 działki o łącznej pow. 0,3445 ha, 

2) nieruchomość  sprzedana w drodze bezprzetargowej - 1 działka o pow. 0,0065 ha, 

3) nieruchomości obciążone służebnością przejazdu - 1 działka na pow. 0,0018 ha, 

4) nieruchomości gruntowe nabyte w drodze darowizny - 4 działki o łącznej pow. 0,4238 ha, 

5) nieruchomości skomunalizowane - 11 działek o łącznej pow.  3,3240 ha, 

 

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

1) uprawy rolne o łącznej powierzchni  30,7500 ha, 

2) cele mieszkaniowe - (grunty zabudowane) - 0,1000 ha, 

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

4) działalność gospodarczą - 0,1218 ha,     

5) reklamy - 10 m
2 

,
  

6) część budynków pod działalność gospodarczą o łącznej pow. 442 m
2

,  

W związku z tym jest zawartych 37  umów dzierżawy i najmu nieruchomości.  

Gmina Pawłosiów użycza nieruchomość gruntową w Maleniskach o pow. 6,7300 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. Sieć wodociągowa jest o łącznej długości 85,5 km. Do sieci 

gminnej podłączonych jest 2326 gospodarstw domowych oraz 128 pozostałych korzystających  

(instytucje, działalność gospodarcza). 

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

Szczytna, Maleniska, 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 długości sieci kanalizacji sanitarnej ma długość 158,7 km. Do sieci gminnej 

podłączonych jest 2128 gospodarstw domowych oraz 63 pozostałych korzystających 

(instytucje, działalność gospodarcza). Ścieki z terenów skanalizowanych z miejscowości 

Wierzbna, Ożańsk, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Szczytna, Tywonia odprowadzane są 

do gminnej oczyszczalni ścieków w Wierzbnej. Natomiast ścieki z terenu Pawłosiowa, 

Malenisk, Widnej Góry i Kidałowic odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w pobliskim 

Jarosławiu. 

Obiekty kanalizacji sanitarnej: 

 Oczyszczalnia ścieków - Wierzbna    

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna zmodernizowana w 2015 roku, posiada  

przepustowość 600 m
3
 ścieków na dobę. 
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W roku 2020  na oczyszczalnię odprowadzonych zostało 128.454 m
3
 ścieków.  

W oczyszczalni prowadzona jest również przeróbka osadów ściekowych w warunkach 

stabilizacji tlenowej oraz odwadnianie osadów na prasie taśmowej.  

 

 

 
Oczyszczalnia ścieków w Wierzbnej. 

 Przepompownie ścieków położone 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 jest 

zapewnienie niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług.  

  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.  



Raport o stanie gminy 2020 

 
 
 

60 

Gmina Pawłosiów 
  

 Gmina Pawłosiów dążyła do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi 

poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody  

w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków.  

Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa – montaż wodomierzy głównych 

u wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań, a także 

prowadzenie ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.  

  

 W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem było 

zapewnienie niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług.  

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 2020 r. wybudowano 290 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 w Cieszacinie 

Wielkim i Wierzbnej. Wybudowana infrastruktura zwiększy atrakcyjność terenów pod kątem 

ich wykorzystania na cele budownictwa mieszkaniowego.  

Koszt inwestycji wyniósł 164.015,00 zł i został w całości pokryty z budżetu gminy. 

 

  

Taryfy na wodę i ścieki  

  W roku 2020 obowiązywały  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 2020 

Taryfowa grupa odbiorców 2019/2020 

do 08.06.2020 r. 

2020/2021 

od.09.06.2020 r. 

Jednostka miary 

Cena wody netto brutto netto brutto zł/m
3
 

Grupa I 

gospodarstwa domowe 

3,01 3,25 2,98 3,22 zł/m
3
 

Grupa II 

pozostali odbiorcy 

301 3,25 2,98 3,22 zł/m
3
 

Stawka opłaty 

abonamentowej  Grupa I i II   

1,84 1,99 1,84 1,99 zł/m-c odbiorca 
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Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w roku 2020 

Taryfowa grupa odbiorców 2019/2020 

do 08.06.2020 r. 

2020/2021               

od 09.06 2020 r. 

Jednostka miary 

Cena usługi za 

odprowadzanie ścieków 

netto brutto netto brutto zł/m
3
 

Grupa I 

gospodarstwa domowe 

3,63 3,92 3,59 3,88 zł/m
3
 

Grupa II 

pozostali odbiorcy 

3,63 3,92 3,59 3,88 zł/m
3
 

 

2. Gospodarka odpadami. 

 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu 

obowiązującym od 2013 r. gminy przejęły nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi,               

w tym obowiązek zorganizowania odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych 

powstających w gospodarstwach domowych oraz zapewnienie zagospodarowania tych 

odpadów, utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

Od samego początku funkcjonowania tego systemu w naszej gminie zadania te powierzone są 

zewnętrznemu wykonawcy, wyłanianemu w drodze przetargu nieograniczonego w trybie 

przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  

Obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru odpadów 

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pawłosiów w okresie 

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zapewniało Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu.     

Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. 

regulowały następujące akty prawne: 

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

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, 

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, 

d) 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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e) uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty,  

f) 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. 

 Zgodnie z uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązywała stawka opłaty  

w wysokości 22,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady były zbierane i odbierane  

w sposób selektywny oraz 45,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie były zbierane  

i odbierane w sposób selektywny.  

 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.  

Właściciele nieruchomości osobiście deklarowali liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami. Na bieżąco również weryfikowana była 

liczba osób zgłoszonych w deklaracjach z bazą meldunkową pod kątem osób nowo 

zameldowanych. W przypadku rozbieżności do właścicieli nieruchomości wysłane zostały 

wezwania w sprawie ujęcia nowych osób w deklaracjach, bądź złożenia wyjaśnień.  

 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. 

 Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 8524 osób, 

natomiast liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Pawłosiów zgodnie ze złożoną 

deklaracją wynosiła 6858 osób. Po weryfikacji złożonych deklaracji wynika, że 1666 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 miejsca 

przebywania własnej rodziny zamieszkują poza terenem Gminy Pawłosiów. 
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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.  

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej. 
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X. OŚWIETLENIE  
 

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ciągów 

pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż, drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław 

Pruchnik, Gmina Pawłosiów, pow. jarosławski – etap III”, został wybudowany odcinek 

oświetlenia drogi wojewódzkiej.   Był to kolejny etap inwestycji, w ramach której oświetlony 

został odcinek drogi na dł. 0,5 km. Koszt inwestycji wyniósł 193.622,51 zł i został w całości 

poniesiony ze środków budżetu gminy. Przy budowie urządzeń elektroenergetycznych 

zastosowano technologię oświetlenia LED, co zapewni wysoki komfort dla uczestników ruchu 

drogowego oraz oszczędność w zużyciu energii elektrycznej. W wyniku realizacji trzeciego 

etapu inwestycji został oświetlony cały odcinek drogi wojewódzkiej od ronda ul. Jarosławska – 

Strzelecka do ronda łącznika z autostradą A-4. 

W zakresie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy dróg, została wybudowana 

infrastruktura oświetleniowa drogi gminnej nr 114032R  w Pawłosiowie. Koszt inwestycji 

opiewał  na kwotę 52.528,40 zł oraz oświetlenie dróg gminnych w Tywoni za kwotę 

56.720,81zł 

Koszt konserwacji i obsługi oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie gminy wyniósł 

68.256,00 zł. Za dzierżawę słupów oświetleniowych Gmina zapłaciła czynsz w wysokości 

18.892,00 zł rocznie. 

Opracowana została dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego 

dróg gminnych: ul. Pańska w m. Widna Góra i drogi gminnej Pawłosiów – Cieszacin Wielki 

„Ścieżki”. 

 
Oświetlenie w Tywoni. 
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XI. INWESTYCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 

Poniższa tabela przedstawia wydatki na inwestycje i przedsięwzięcia 

L.p. Nazwa zadania Opis zadania  Kwota w zł 

1. Holistyczna 

rewitalizacja na terenie 

MOF Jarosław -

Przeworsk. 

Kontynuacja niezakończonej 

budowy budynku przedszkola 

wraz z jego rozbudową, 

nadbudową i przebudową oraz 

zmianą sposobu użytkowania na 

Centrum Aktywności Lokalnej.   

 

2.384.680,61 

dofinansowanie ze 

środków RPO WP  

na lata 2014 - 2020:  

1.089.054,32 

dofinansowanie ze 

środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych:  

719.746,00  

lata realizacji 2020-2021 

2. Aktywnie i kreatywnie 

w Gminie Pawłosiów. 

Zakres rzeczowy obejmował: 

zakup mobilnej sceny plenerowej,  

2 zestawów instrumentów 

perkusyjnych dla dzieci, mebli dla 

osoby z niepełnosprawnością oraz  

aparatu cyfrowego. 

124.751,65 

dofinansowanie 

ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

66.355,00 

3. Poprawa jakości życia 

i zwiększenie integracji 

społecznej 

mieszkańców wsi 

Ożańsk poprzez 

budowę infrastruktury 

rekreacyjnej 

i turystycznej. 

Zagospodarowanie terenu 

obejmowało: budowę altany 

„Chata dymna” zainstalowanie 

stołów piknikowych z 

zadaszeniem, montaż elementów 

małej architektury (ławki 

ogrodowe, kosze na śmieci, 

stojaki na rowery, grill) 

116.001,62 

dofinansowanie  

ze środków PROW  

na lata 2014 - 2020: 

73.811,00  

4. Zdalna Szkoła + 

w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. 

Przedmiotem projektu był zakup 

24 sztuk laptopów 

przeznaczonych dla dzieci 

uczęszczających do szkół 

zlokalizowanych na obszarze 

Gminy Pawłosiów celem 

realizacji podstawy  programowej 

w trybie nauki zdalnej. 

74.399,85 zł   

dofinansowanie ze 

środków  

PO PC  

na lata 2014 - 2020 

5. Zdalna Szkoła – 

wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w 

systemie kształcenia 

zdalnego. 

Przedmiotem projektu był zakup 

17 sztuk laptopów 

przeznaczonych dla dzieci 

uczęszczających do szkół 

zlokalizowanych na obszarze 

Gminy Pawłosiów celem 

realizacji podstawy  programowej 

w trybie nauki zdalnej. 

 

59.500,00 

dofinansowanie ze 

środków  

PO PC  

na lata 2014 - 2020  
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6. Strefa aktywności 

w Gminie Pawłosiów -

bezpiecznie  

i zdrowo. 

W ramach zadania zakupiono 

znaki drogowe dla dzieci, 

wykonano schemat ronda 

z elementami oznakowania 

poziomego,  zagospodarowano 

pas zieleni poprzez nowe 

nasadzenia oraz montaż małej 

architektury m.in. (donice, ławki, 

kosze na śmieci).   

14.677,52    

dofinansowany  przez 

Fundację BGK w 

Konkursie ,,Moja Mała 

Ojczyzna”   

7. Remont pomieszczeń 

zaplecza kuchennego 

wraz z korytarzem 

budynku remizo -

świetlicy w Cieszacinie 

Małym. 

 

Wykonanie robót budowlanych 

polegających na remoncie 

pomieszczeń zaplecza 

kuchennego, w ramach którego 

wykonano nową instalację 

eklektyczną, sanitarną, 

wyrównano posadzki do jednego 

poziomu parteru, wymieniono 

płytki ścienne, pomalowano 

ściany oaz zamontowano  drzwi.  

55.000,00 

8. Dostawa wyposażenia 

kuchennego do 

budynków:  

Dom Kultury 

w Maleniskach, 

Centrum Kultury 

w Cieszacinie Wielkim, 

Dom Kultury 

w Wierzbnej. 

 

- Dom Kultury w Maleniskach: 

szafa przelotowa, umywalka 

ze stali nierdzewnej z baterią 

(2 kpl.) stół ze stali nierdzewnej 

z półką 1500x600x850 mm  

- Dom Kultury w Wierzbnej: 

szafa przelotowa 890x500x1800 

mm stół z półką 1500x600x850 

mm, basen 2 - komorowy 

1500x600x850 mm z baterią 

prysznicową z wylewną na 

blatową, umywalka ze stali 

nierdzewnej z baterią. 

- Centrum Kultury w Cieszacinie 

Wielkim: szafa przelotowa 

890x500x2000 mm, umywalka 

ze stali nierdzewnej z baterią 

(2 kpl.), basen 1 - komorowy 

800x600x850 mm z baterią 

prysznicową z wylewką na 

blatową , zlew 2 -komorowy 

z półką 800x600x850 mm 

z baterią prysznicową z wylewką 

na blatową, stół z półką 

1000x600x850 mm, stół 3 - 

komorowy 1500x600x850 mm 

z bateriami z wylewkami na 

blatowymi, sterylizator do jaj. 

 

24.869,00 
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9. Modernizacja klatki 

schodowej w budynku 

Urzędu Gminy 

Pawłosiów. 

Zakres zadania obejmował 

wymianę płytek klatki schodowej 

na antypoślizgowe, wymiana 

balustrady i poręczy wykonaną ze 

stali nierdzewnej, demontaż kraty 

zabezpieczającej z montażem 

rolety antywłamaniowej.  

24.346,10 

10. Poprawa 

zagospodarowania 

nieruchomości 

komunalnej na dz. nr 

8/6, 1/6 oraz 

doposażenie budynku 

Centrum Kultury 

w Cieszacinie Wielkim.  

 

1. Doposażenie budynku Centrum 

Kulturalnego obejmowało: 

zakup nagłośnienia, zakup rolet, 

wykonanie wieszaków 

w pomieszczeniu szatniowym, 

usługa wykonania okładziny 

z płytek w zapleczu kuchennym 

piętra, dostawa lodówki 

2. Modernizacja altany tanecznej 

poprzez wykonanie kotar  

z tkaniny plandekowej, 

wykonanie schodów z kostki 

i palisady 

3. Zagospodarowanie terenu 

działki poprzez dostawę 

i montaż bramy z furtką 

na nieruchomości 8/6 –cmentarz 

komunalny w Cieszacinie 

Wielkim.  

23.145,78 

11. Modernizacja placu 

zabaw na działce nr 40 

w Tywoni. 

 

Zakres zadania obejmował 

wymianę nawierzchni placu 

zabaw z podłoża wykonanego 

z piasku na nawierzchnię 

trawiastą z wykonaniem 

nawierzchni z mat gumowych pod 

urządzeniami placu zabaw 

 

13.530,00 

12. Dostawa i montaż kotar 

z tkaniny plandekowej 

dla wykonania zasłon 

przy zadaszeniu Domu 

Kultury 

w Maleniskach.  

Dostawa i montaż kotar 

plandekowych zadaszenia przy 

Domu Kultury w Maleniskach, 

wykonanie dodatkowej 

konstrukcji do montażu kotar 

z wykonaniem balustrad 

drewnianych.  

11.443,00 

13. Dostawa i montaż 

dwóch klimatyzacji 

w budynku Domu 

Kultury 

w Maleniskach.   

Dostawa z montażem dwóch 

klimatyzacji o łącznej mocy 

chłodniczej 10,6 kW oraz mocy 

grzewczej 11 k W.  

9.950,00 
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14. Remont schodów przed 

wejściem do kaplicy 

cmentarnej 

w Maleniskach. 

Zakres zadania obejmował remont 

schodów przed wejściem 

do kaplicy cmentarnej. W ramach 

zadania rozebrana została 

zapadnięta kostka, wykonane 

wzmocnienie podbudowy 

z ułożeniem schodów z palisady, 

ułożona kostka. Dodatkowo 

wykonana została pochylnia dla 

osób niepełnosprawnych.  

8.610,00 

15. Wykonanie instalacji 

monitoringu w Domu 

Kultury 

w Maleniskach. 

Dostawa i montaż monitoringu 

wizyjnego wysokiej 

rozdzielczości 4K.  

W ramach zadania zakupiono 

rejestrator, cztery kamery 5MpX, 

dysk do pracy ciągłej, zasilacz 

buforowy z akumulatorem. 

5.848,00 

Ogółem: 2.950.753,13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji inwestycji. 

Wydatki na drogi publiczne w kwocie 1.866.489,28 zł są wykazane na stronie 30 i 31 raportu. 

 

 

 
Zagospodarowanie terenu w ramach projektu ,,Poprawa jakości życia i zwiększenie integracji społecznej mieszkańców  

wsi Ożańsk poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej”. 
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Wizualizacja Centrum Aktywności Lokalnej tworzonego ramach projektu  

,,Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk”. 

 
Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie – obiekt w trakcie robót 
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Miasteczko rowerowe w Pawłosiowie  zrealizowane w ramach projektu ,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”. 

 

 
Mobilna scena plenerowa zakupiona w ramach projektu ,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”. 
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Aparat cyfrowy oraz instrumenty muzyczne zakupione w ramach projektu ,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”. 

 

 

        
Laptopy zakupione w ramach projektów: ,,Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w systemie kształcenia zdalnego”,  ,,Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 
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XII. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

 

  W naszej gminie działa aktywnie pięć jednostek ochotniczych straży pożarnych 

w miejscowościach : Pawłosiów, Cieszacin Wielki, Ożańsk, Tywonia i Kidałowice oraz dwie 

jednostki prowadzące działalność lokalną w Wierzbnej i w Cieszacinie Małym, skupiające 

w swych szeregach 190 członków, w tym 10 kobiet. W akcjach ratowniczo - gaśniczych 

bezpośredni udział mogło brać 90 strażaków, wyszkolonych i posiadających aktualne badania 

lekarskie. Kwalifikacje strażaków są na bieżąco podnoszone dzięki uczestnictwu w kursach 

i szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Jarosławiu. W 2020 roku przeszkolonych zostało 12 strażaków z zakresu ratownictwa 

technicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Głównym zadaniem jednostek było 

niesienie wszechstronnej pomocy w usuwaniu zagrożeń pożarowych i innych klęsk 

żywiołowych. Na terenie Gminy Pawłosiów w 2020 r. zanotowano ogółem 84 zdarzeń, w tym 

28 pożarów, miejscowych zagrożeń 53 i alarmów fałszywych 3. W stosunku do roku ubiegłego 

zanotowano spadek o 3 zdarzenia. Liczba wyjazdów do zdarzeń przez jednostki OSP 

przedstawia się następująco: 

Liczba wyjazdów do zdarzeń przez jednostki OSP przedstawiała się następująco: 

 2019  2020  

 

OSP 

Akcje ratowniczo - gaśnicze Akcje ratowniczo - gaśnicze 

Gaszenie 

pożarów 

Miejscowe 

zagrożenia 

Fałszywe 

alarmy 

Razem Gaszenie 

pożarów 

Miejscowe 

zagrożenie 

Alarmy 

fałszywe 

Razem 

Pawłosiów 30  45 2 77 23 42 3 68 

Cieszacin 

Wielki 

10 9 1 20 4 10 0 14 

Ożańsk 5 7 0 12 1 5 0 6 

Kidałowice 1 4 0 5 0 1 0 1 

Tywonia 2 5 0 7 1 0 0 1 

Wierzbna 0 0 0 0 0 1 0 1 

Zródło : strażacki.pl: własne 

 

Oprócz działalności bojowej, jednostki pomagały mieszkańcom na różne sposoby. W trosce 

o  bezpieczeństwo pieszych z inicjatywy Wójta Gminy, w ramach akcji ”Bądź widoczny, bądź 

bezpieczny” w miesiącu styczniu po zakończonych Mszach Św. strażacy rozdawali 

mieszkańcom gminy opaski odblaskowe zakupione z budżetu gminy. Druhowie z OSP wsparli 

również akcję „Maseczka dla każdego mieszkańca Gminy Pawłosiów”, gdzie wraz 

z pracownikami Urzędu Gminy rozwozili maseczki dla mieszkańców poszczególnych 

miejscowości. Na wiosnę w wielu regionach kraju w wyniku burz z nawalnymi opadami 

deszczu wystąpiły liczne podtopienia, zalania, a nawet powodzie. Zadysponowane jednostki 

straży pożarnych ruszyły do pomocy przy usuwaniu skutków powodzi. Do powiatu jasielskiego 
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z pomocą pośpieszyła jednostka OSP z Ożańska, natomiast do powiatu przeworskiego udała się 

jednostka OSP z Pawłosiowa i Cieszacina Wielkiego. Strażacy pracowali przy wypompowaniu 

wody z piwnic i studni, przy usuwaniu powalonych drzew, blokujących przepływ wody. 

Jednostki wyposażone są w sprzęt zapewniający sprawność reagowania i bezpieczeństwo 

w akcjach. W ich dyspozycji pozostaje specjalistyczny sprzęt, min. samochody ratowniczo- 

gaśnicze, sprzęt hydrauliczny, aparaty oddechowe, agregaty i wentylatory oddymiające, 

defibratory, nosze, zestawy ratownictwa medycznego, motopompy pożarnicze i szlamowe, 

pilarki spalinowe do drewna i betonu, agregaty prądotwórcze, węże tłoczne i ssawne, drabiny, 

radiostacje, elementy odzieży ochronnej strażaków. 

Każdego roku jednostki OSP doposaża się w odpowiedni sprzęt potrzebny do działań 

ratowniczych. W ramach dotacji z MSWiA pt.” Przygotowanie jednostek ochotniczych straży 

pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych”, jednostka OSP z Ożańska uzyskała dotację 

w wysokości 2.192,00 zł z przeznaczeniem na sprzęt oraz kwotę 2.154,00 zł na wyposażenie 

osobiste i ochronne strażaków. W ramach tej samej dotacji jednostka OSP z Pawłosiowa 

otrzymała  kwotę 422,00 zł na sprzęt i  3.272,00 zł na wyposażenie osobiste i ochronne 

strażaków. W 2020 r. jednostka OSP z Cieszacina Wielkiego otrzymała dotację z MSWiA 

w wysokości 3.200,00zł na zakup aparatu dróg oddechowych oraz 28.000,00 zł na zakup 

motopompy pożarniczej. Całkowity koszt zakupu motopompy to kwota 40.270,00 zł, pozostała 

kwota 12.270,00 zł pochodziła z budżetu gminy.  

 

 
Pompa pożarnicza – OSP Cieszacin Wielki. 
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Aparat dróg oddechowych – OSP Cieszacin Wielki. 

 

W ramach dotacji z WFOŚiGW w kwocie 26.767,80 zł oraz dofinansowaniu z budżetu gminy 

w wysokości 2.974,20 zł dla jednostki straży pożarnej z Pawłosiowa i Kidałowic zakupiono 

po 6 kompletów ubrań ochronnych w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży 

Pożarnych celem zwiększenia potencjału technicznego poprzez zakup nowego sprzętu 

i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych 

oraz poważnych awarii”. 

 

 
Ubranie ochronne – OSP Kidałowice. 

 



Raport o stanie gminy 2020 

 
 
 

75 

Gmina Pawłosiów 
  

 
Ubranie ochronne – OSP Pawłosiów. 

 

W miesiącu czerwcu  uchwałą Rady Gminy Pawłosiów zwiększono wysokość ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego strażakom za udział w działaniu ratowniczym z kwoty 12 zł 

na kwotę 15 zł oraz udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę z kwoty 8 zł na kwotę 10 zł. Na ten cel z budżetu gminy w 2020 r. 

wypłacono kwotę 10.143,75 zł. Z budżetu gminy na działalność jednostek ochotniczych straży 

pożarnych wydano ogółem kwotę 177.641,30 zł. Łącznie uzyskano 66.007,80 zł dotacji 

do zakupu sprzętu. 

Działalność ochotniczych straży pożarnych kontynuuje chlubne tradycje przekazywane 

z pokolenia na pokolenie, a także wytrwale dąży do wszechstronnego rozwoju w poczuciu 

bezinteresownej troski o dobro i bezpieczeństwo innych. 
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XIII. SPORT 

 

Sport to ważna dziedzina życia mieszkańców, daje możliwość czerpania z niej korzyści 

zdrowotnych i rekreacyjnych. Ma wiele zalet, pozytywnie wpływa na rozwój osobisty każdego 

młodego człowieka. Uczy pokory, wytrwałości, zdrowej rywalizacji oraz pewności siebie, 

przyczynia się do kreowania własnej wartości i poznawania samego siebie.  Systematyczne 

szkolenie dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu sportowego zawodników oraz zachęcanie 

do szerokiego uczestnictwa w życiu sportowym ma pozytywny wpływ na rozwój  człowieka 

oraz na jego chęci do rozwijania się. Wspieranie rozwoju sportu to jeden z elementów 

współpracy Gminy Pawłosiów z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy. Poprzez 

systematyczne przekazywanie środków finansowych dla klubów, możliwa była realizacja 

zadań w zakresie sportu. W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na działalność 

sportową w 2020 r. z budżetu gminy przekazano kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na 

szkolenie i rozgrywki piłki nożnej oraz japońskich sztuk walki - combat aikido i ju-jitsu, 

wykorzystano 184.444,50 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 5.555,50 zł została 

zwrócona do budżetu gminy. Dzięki środkom finansowym z budżetu gminy, kluby mogły 

zakupić sprzęt sportowy, zatrudnić trenerów do prowadzenia zajęć, pokryć koszty delegacji 

sędziowskich, dojazdów  zawodników na treningi i mecze, koszty zatrudnienia księgowych, 

bieżące utrzymanie boisk, koszty wyjazdów na mecze i sparingi itp. Obok treningów, w soboty 

lub niedzielę zgodnie z harmonogramem odbywały się mecze lub sparingi piłkarskie. 

Dzięki dotacji celowej z budżetu gminy kluby sportowe mogły sprawniej realizować przyjęte 

w swoich statutach cele. Pozyskanie środków finansowych na realizację celów statutowych 

z innych źródeł niż budżet jednostki samorządu terytorialnego jest trudniejsze. Przyznana 

dotacja niejednokrotnie stanowiła jedyne źródło finansowania działalności klubów sportowych, 

jej przyznanie mogło przesądzić o dalszej przyszłości klubu sportowego. Bez odpowiednich 

środków byt tych klubów sportowych jest zagrożony. 

Aktywność sportową kontynuować można było również na boisku sportowym „Moje boisko - 

Orlik”. W skład bazy sportowej wchodzi boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę 

nożną, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa i siatkówki. Jak co roku zajęcia sportowo 

- rekreacyjne prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów - animatorów 

w godzinach popołudniowych. Pozwoliło to w sposób właściwy zagospodarować czas wolny 

oraz zachęcić wszystkie grupy społeczne do aktywności ruchowej. 

Od dziewięciu lat 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 2020 r. 

przyznano 1 stypendium za zdobycie sukcesu w dziedzinie lekkoatletyki oraz 1 nagrodę za 

szczególne osiągnięcia sportowe. Na ten cel wydano kwotę 4.940,00 zł. 

Gmina Pawłosiów w 2020 r. oferowała dobre warunki do uprawiania sportu i poprawy 

kondycji fizycznej. 
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XIV. 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. 

 

Polityka społeczna Gminy ma na celu głównie: 

 

 pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania; 

 zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających 

dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom 

niepełnosprawnym; 

 zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom  

o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia; 

 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii 

społecznej, w tym przemocą w rodzinie; 

 integrację społeczną osób wykluczonych społecznie; 

 stworzenie sieci usług socjalnych; 

 zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych; 

 wyrównywanie szans i  podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

  

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej polega w szczególności na: 

 

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu 

pomocy w naturze; 

 pracy socjalnej i interwencji kryzysowej; 

 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej; 

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb społecznych; 

 opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pawłosiowie  wykonuje zadania własne gminy  

w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

 W Gminie Pawłosiów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2020 r. 13.956.783,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 

poprzedniego wzrósł o 1.937.717,00 zł (co stanowi 13,88 %): 
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 W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 12.981.724,00 zł, co stanowi 92,37 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej; 

 W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 993,004,00 zł, co stanowi 7,11 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej; 

 W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano 35.017,00 zł, co stanowi 0,25 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej; 

 W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 37.038,00 zł, co stanowi 

0,27 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  

 

 Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: świadczenia 

wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej.   

 

Poniższy wykres przedstawia wydatki w obszarze polityki społecznej GOPS  

w Pawłosiowie

 
Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

  

Analiza danych o osobach korzystających z pomocy w Gminie Pawłosiów wykazuje, 

że wsparcie z pomocy społecznej w 2020 r. uzyskało 359 osób, co stanowiło 4,21 % 

wszystkich mieszkańców gminy. W 2020 r. w stosunku do 2019 r. łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 91 osób. O 32 zmniejszyła się też liczba 

rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej w stosunku do roku poprzedniego. 

 

 

 

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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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 

2018 192 572 

2019 144 450 

2020 112 359 

Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

 

 
Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

 

 Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,  

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc w Gminie Pawłosiów w 2020 r. były kolejno: 

ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność. 
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Strukturę rodzin objętych wsparciem według powodów przyznawania pomocy 

przedstawia tabela oraz wykres 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia 
Liczba rodzin 

ogółem 

Ubóstwo 61 

Bezrobocie 51 

Niepełnosprawność 42 

Długotrwała lub ciężka choroba 52 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 20 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: wielodzietność 20 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

 

7 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: 

rodziny niepełne 

 

3 

Alkoholizm 3 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: 

rodziny wielodzietne 

 

4 

Przemoc w rodzinie 0 

Zdarzenie losowe 1 

Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Pawłosiów. 
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Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

 

 W 2020 r. pomoc w formie świadczenia pieniężnego przyznano decyzją 200 osobom, 

zaś pomoc  w postaci świadczeń niepieniężnych uzyskało 107 osób.  

Wydano 333 decyzje przyznające świadczenia oraz 6 decyzji odmownych. 

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej poprzedzane było przeprowadzeniem 

rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu - stałego lub 

czasowego, osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Wywiad miał na celu ustalenie sytuacji 

osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie. 

W 2020 r. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzono w 112 rodzinach. Z uwagi 

na sytuację epidemiczną panującą w kraju, część rodzinnych wywiadów środowiskowych 

przeprowadzana była drogą telefoniczną.  

 

Świadczenia pieniężne 

 

 W 2020 r. GOPS Pawłosiów wypłacił na realizację świadczeń pieniężnych pomocy 

społecznej środki: 

 

    zasiłki stałe   32 osoby  na kwotę  164.631,00 zł, 

 zasiłki okresowe   15 rodzin  na kwotę    26.279,00 zł, 

 zasiłki celowe   76 rodzin  na kwotę    72.680,00 zł, 

 zdarzenie losowe  1 rodzina na kwotę      1.500,0 zł. 

 

Liczba osób pobierających zasiłek stały zmniejszyła się w stosunku do roku 2019 o 6 osób, 

a wydatki związane z wypłatą zasiłku okresowego zmniejszyły się o 12.914,00 zł. 

Obok świadczeń pieniężnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie realizował usługi 

opiekuńcze i świadczenia niepieniężne.   

 

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 … 

ALKOHOLIZM 

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

PRZEMOC W RODZINIE 

ZDARZENIE LOSOWE 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia 
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 Świadczenia niepieniężne, usługi 
 

 Istotnym zadaniem realizowanym przez GOPS w Pawłosiowie jest praca socjalna, 

polegająca w szczególności na: doradztwie, rozmowach wspierających, motywowaniu, 

wzmacnianiu mocnych stron osoby, nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami 

w zakresie wsparcia klienta, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. W 2020 r. pracą 

socjalną objętych zostało 40 rodzin, z tego wyłącznie pracą socjalną 16 rodzin. 

  Kolejnym zadaniem jest pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań 

samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 

społecznych, inicjowanie nowych form udzielania pomocy oraz współuczestniczenie  

w opracowywaniu, wdrażaniu i rozwijaniu programów mających na celu podniesienie jakości 

życia.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie nie dysponuje rozbudowaną 

infrastrukturą instytucjonalną. Nie działają w gminie Środowiskowe Domy Pomocy, Dzienne 

Domy Pomocy, placówki dla osób bezdomnych, Domy Pomocy Społecznej i świetlice 

środowiskowe.  

Osoby wymagające całodobowego wsparcia umieszczane są w Domach Pomocy Społecznej 

poza terenem gminy. W 2020 r. Gmina Pawłosiów ponosiła odpłatność za pobyt w DPS   

7 mieszkańców gminy (w tym za 5 mężczyzn oraz za 2 kobiety). Z tytułu odpłatności za pobyt 

w DPS gmina poniosła wydatki w kwocie 138.597,80 zł. Liczba osób wymagających tej formy 

wsparcia wzrosła o 1 osobę w stosunku do roku poprzedniego.  

 

 Na mocy porozumienia z dnia 28.12.2011 r. zawartego pomiędzy  Burmistrzem Miasta 

Jarosław reprezentującego Gminę 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 z terenu naszej gminy 

korzysta z usług ŚDS w Jarosławiu. Ponadto dnia 9 grudnia 2020 r. zawarto porozumienie 

pomiędzy Wójtem Gminy Zarzecze reprezentującym Gminę Zarzecze, a Wójtem Gminy 

Pawłosiów w sprawie zapewnienia mieszkańcom Gminy Pawłosiów z zaburzeniami 

psychicznymi możliwość korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu 

z filią w Łapajówce. 

  

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

zawartej w dniu 03.01.2020 r. z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II 

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

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

Nr XIII/83/2019  z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2020 r. Gmina Pawłosiów nie poniosła 

wydatków z tytułu opłacania pobytu w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. 
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 Na mocy ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Gminy Pawłosiów  

Nr XX/135/2005 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 2020 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi skorzystało 4 dzieci, wydatki na ten cel wyniosły 23.977,72 zł. 

Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi wzrosła o 1 osobę w stosunku do roku poprzedniego. 

  

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

finansowanych ze środków publicznych uprawnienia do tych świadczeń w 2020 r. otrzymało 

4 osoby, tj. o 1 osobę więcej w stosunku do roku 2019. Decyzje były wydawane na wniosek 

osoby nieubezpieczonej lub - w przypadkach nagłego stanu - na wniosek świadczeniodawcy 

udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej (np. szpitala). Po przeprowadzeniu rodzinnego 

wywiadu środowiskowego i spełnieniu kryterium dochodowego, decyzje były wydawane na 

okres 90 dni.  

 

 

Program „Posiłek w szkole i domu” 

 

 Ważnym elementem wsparcia rodzin jest objęcie ich programem dożywiania 

zapewniającym dzieciom i młodzieży, a także dorosłym pomocy w zakupie gorącego posiłku, 

zakupu żywności i finansowego wsparcia jej z przeznaczeniem na zakup żywności. Wieloletni 

program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, jest programem wspierania finansowego gmin  

w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym.  

 Strategicznym celem Programu jest 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.                                                                                                                                        

 W 2020 r. z pomocy w tej formie skorzystało 263 osoby. Łączne wydatki 

na dożywianie wyniosły 92.595,42 zł, z czego środki własne gminy wyniosły 37.038,17 zł. 

Ogółem dożywianiem w placówkach szkolnych i oświatowych objęto 101 dzieci, a łączny 

koszt tej pomocy wyniósł 34.515,42 zł. Na zasiłek celowy przyznany w ramach tego programu 

przeznaczono kwotę  58.080,00 zł dla 62 rodzin. 

 Gmina realizowała także osłonowy program w zakresie dożywiania „ Posiłek dla dzieci 

i młodzieży” na lata 2019 - 2023 przyjęty uchwałą Rady Gminy Pawłosiów  

Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 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.  
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Program operacyjny pomoc żywnościowa  
 

 Dzięki współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Przemyślu  mieszkańcy 

Gminy Pawłosiów otrzymywali żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. 

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

dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, spełniają przesłanki 

wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, oraz których dochód obecnie nie przekracza 

220% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej. W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie wydał  

skierowania  do otrzymania pomocy żywnościowej 122 rodzinom tj. 389 osobom. Żywność 

wydawana była w magazynie żywności przy ul. Pruchnickiej 5 w Jarosławiu. 

 

 

 Karta Dużej Rodziny 
 

 W Gminie Pawłosiów realizowany jest ogólnopolski rządowy program Karta Dużej 

Rodziny. Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego 

wizerunku, umacnianie jej i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych 

dzieci wychowujących się w takich rodzinach.  

 Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, 

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają 

możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy 

księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do 

rekreacji, czy obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia 

zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek czy paliwa. 

Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze 

przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Karta Dużej 

Rodziny to ulga dla domowego budżetu rodzin wielodzietnych. 

 Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko 

członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia 

warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 
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. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej  

i elektronicznej. 

 W 2020 r. w Gminie Pawłosiów w ramach programu przyjęto i rozpatrzono  

58 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Dla 56 rodzin wydano łącznie 145 Kart 

Dużej Rodziny, w tym 100 kart dla rodziców i 45 kart dla dzieci. 

 W 2020 r. nastąpił spadek liczby wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, jak 

i spadek liczby wydanych kart. 
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Poniższe wykresy przedstawiają realizację ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny 

na przestrzeni kilku ostatnich lat. 

 

 
 

Źródło: dane ze sprawozdań z realizacji art. 19 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

 o karcie dużej rodziny za  lata 2018 – 2020. 

 

 

 
 

Źródło: dane ze sprawozdań z realizacji art. 19 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  

o karcie dużej rodziny za lata 2018 - 2020. 
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Źródło: dane ze sprawozdań z realizacji art. 19 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  

o karcie dużej rodziny za lata 2018 - 2020. 

 

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”. 

 

Realizacja zadań polega na: 

 kompletowaniu wniosków i dokumentów koniecznych do ustalenia prawa do 

ww. świadczeń, 

 wydawaniu i przyjmowaniu wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych  

i opiekuńczych, 

 sporządzaniu projektów decyzji administracyjnych w zakresie przyznania, zmiany lub 

odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 

 prowadzeniu postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń 

rodzinnych i opiekuńczych, 

 prowadzeniu rejestru dokumentów dotyczących świadczeń rodzinnych  

i opiekuńczych, 
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 prowadzeniu komputerowej obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 

w oparciu o program do obsługi świadczeń rodzinnych, 

 sporządzaniu list wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 

 sporządzaniu sprawozdań rzeczowo - finansowych i analiz w zakresie świadczeń 

rodzinnych i opiekuńczych, 

 szacowaniu potrzeb finansowych na realizację świadczeń rodzinnych, 

 prowadzeniu procedur egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 

 udzielaniu klientom pełnej informacji na temat możliwości korzystania  

z poszczególnych świadczeń. 

 

 Świadczenia rodzinne kierowane są do rodzin najuboższych oraz rodzin średnio 

zamożnych, mających na utrzymaniu dzieci.  

 

W 2020 roku wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wyniosły: 3.007.374,56 zł.  

Wypłacono łącznie: 14 326 świadczeń. 

 

Zasiłki rodzinne z dodatkami   1.165.670,19 zł 

Świadczenia opiekuńcze 1.841.704,37 zł 

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

dla opiekunów za rok 2020. 

 

 

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

dla opiekunów za rok 2020. 

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze  

Zasiłek rodzinny z dodatkami Świadczenia opiekuńcze 
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Wraz z zasiłkami rodzinnymi wypłacane były również dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka   26.391,41 zł 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
55.971,87 zł 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka  
28.186,40 zł 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego  
43.835,04 zł 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 37.165,57 zł 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 
101.914,35 zł 

Dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem 

zamieszkania 
76.966,77 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
57.000,00 zł 

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

dla opiekunów za rok 2020. 

 

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

dla opiekunów za rok 2020. 

 

 

Poniższa tabela przedstawia podział i liczbę 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 747.381,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna 31.100,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 153.011,00 zł 
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Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z  zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków  

dla opiekunów za rok 2020. 

 

 

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

dla opiekunów za rok 2020. 
 
 

 

Tabela przedstawia podział i liczbę świadczeń opiekuńczych 

 

 

Świadczenia opiekuńcze 

 

Liczba świadczeń 

 

2018 2019 2020 

  

Zasiłek pielęgnacyjny ogółem 3 278 3 196 3 226 

Zasiłek pielęgnacyjny dla  

niepełnosprawnego dziecka 
580 497 598 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16 roku życia o znacznym stopniu  

niepełnosprawności 

1 595 1 560 1 497 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która 

ukończyła 75 lat 
30 36 36 

0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Zasiłek dla opiekuna 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Świadczenie rodzicielskie 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 

Świadczenia opiekuńcze 

Kwota 

Zasiłek pielęgnacyjny 686.774,09 zł 

Świadczenie rodzicielskie 219.438,28 zł 

Jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się dziecka, 

u którego zdiagnozowano ciężkie upośledzenie lub 

nieuleczalną chorobę – „Za życiem” 

4.000,00 zł 
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Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16 roku życia leg. się orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku 

do ukończenia 21 roku życia 

1 073 1 103 1 095 

Świadczenie pielęgnacyjne 374 360 410 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 247 193 251 

Świadczenia opiekuńcze ogółem – zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

3 899 3 749 3 887 

Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

 

 
Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2018 - 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

 

 Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, w 2020 r.  

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

650 rodzin, w tym 382 rodzin pobierało zasiłek rodzinny. W stosunku do roku poprzedniego 

liczba ta zmniejszyła się o 58 rodzin (co stanowi spadek o 15,18 % w stosunku do roku 

poprzedniego). 

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 2020 r. opłacono 552 składki na ubezpieczenia 
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emerytalne i rentowe na kwotę 152.791,61 zł oraz 255 składki na ubezpieczenie zdrowotne 

na kwotę 25.031,40 zł. 

W ramach świadczeń rodzinnych w 2020 r. przyjęto i rozpatrzono 778 wniosków oraz 

wydano 795 decyzje administracyjne, w tym 46 decyzji odmawiających przyznania prawa 

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

zmniejszenie liczby wniosków i wydanych decyzji w odniesieniu do roku 2019. Ma to związek 

głównie z polepszeniem się sytuacji materialno-bytowej związanej przede wszystkim 

ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz z podjęciem zatrudnienia przez 

świadczeniobiorców lub członków ich rodzin, a także stałością kryterium dochodowego 

uprawniającego do pobierania świadczeń rodzinnych. 

34 wnioski przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

 

Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych 

  

Zgodnie z ustawą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole 

lub w szkole wyższej - do ukończenia przez nią 25 roku życia lub w przypadku posiadania 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Od 1 października 2020 r. 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł. Od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 

w 2020 r. w zakresie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że w przypadku 

przekroczenia kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy 

między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą, o którą został przekroczony 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jednocześnie w przypadku gdy wysokość 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługującego osobie uprawnionej jest niższa niż 

100,00 zł, świadczenie z funduszu nie przysługuje. Na podstawie ustawy świadczenia 

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł 

na osobę uprawnioną. 
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Dane o realizacji w poszczególnych latach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

przedstawia tabela 

 

Rok 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

uprawnionych 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

2018 28 16 26 110.510,00 zł 

2019 34 21 33 140.960,57 zł 

2020 35 25 40 180.100,00 zł 

Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za  lata 2018 - 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

 

 

 
Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2018 - 2020 dla Gminy Pawłosiów. 

 

 W zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych zostały 

przeprowadzone wywiady alimentacyjne, przekazano informacje komornikom sądowym 

mające wpływ na skuteczność egzekucji, wnioskowano do starosty o skierowanie 

do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, wydano decyzje o uznaniu dłużników 

alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, złożone zostały wnioski 

w prokuraturze o ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo określone 

w art. 209 §1 kk, współpracowano z organami administracji samorządowej i innymi 

instytucjami, ewidencjonowano i rozliczano wpłaty wyegzekwowane od dłużników na poczet 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
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Wysokość kwot zwróconych przez dłużników stanowiących dochód gminy (40%) 

wyniosła: 

2018 rok – 7.002,66 zł, 

2019 rok – 8.276,94 zł, 

2020 rok – 7.557,97 zł. 

Wysokość kwot zwróconych przez dłużników stanowiących dochód budżetu państwa 

wyniosła: 

2018 rok – 10.503,90 zł należność główna (60%), 

                  10.992,30 zł odsetki. 

2019 rok – 12.415,39 zł należność główna (60%), 

                  11.889,35 zł odsetki. 

2020 rok – 11.336,85 zł należność główna (60%), 

        13.754,10 zł odsetki. 

  

Świadczenie wychowawcze /Program rodzina 500+/ 
 

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych  

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze jest  przyznawane bez względu na dochody 

rodziny. W związku z powyższym świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje wszystkim 

dzieciom do 18 roku życia. 

W związku z nowelizacją ustawy wydłużeniu uległ okres świadczeniowy a tym samym osoby 

pobierające świadczenia wychowawcze nie miały w 2020 r. obowiązku składania nowych 

wniosków. W 2020 r. świadczenie wychowawcze było realizowane na podstawie wniosków 

złożonych w 2019 r. na okres świadczeniowy 2019/2021.  

Całkowita kwota wypłaconych świadczeń w formie świadczenia wychowawczego wyniosła 

8.982.936,22 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1.913.669,12 zł. 

Wypłacono łącznie 18 126 świadczeń, w tym 524 świadczenia w ramach koordynacji. 

  

Tabela przedstawia realizacje świadczenia wychowawczego 500+ w poszczególnych latach 

 

Świadczenie wychowawcze 500+ 2018 2019 2020 

Liczba rodzin pobierających 

świadczenie wychowawcze 500+ 712 918 935 

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie wychowawcze 500+ 1.111 1.505 1.602 

Liczba wypłaconych świadczeń 

wychowawczych 500+ 
11.513 14.221 18.126 

Kwota wypłaconych świadczeń 

wychowawczych 500+ 5.733.216,00 zł 7.069.267,10 zł 8.982.936,22 zł 

Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego  

 za lata 2018 – 2020. 



Raport o stanie gminy 2020 

 
 
 

94 

Gmina Pawłosiów 
  

 
Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego  

 za lata 2018 – 2020. 

 

 

 
Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

za lata 2018 – 2020. 
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Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego  

za lata 2018 – 2020. 

 

 

Program „Dobry start”   
 

Rządowy program „Dobry start” realizowany jest od 2018 r. 

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.  

Prawo do świadczenia nie jest uzależnione od dochodu rodziny, jak również nie podlega 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

   

Tabela przedstawia realizacje świadczenia „Dobry start” w poszczególnych latach 
 

Rok 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

w tym 

złożonych 

elektronicznie 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

2018 734 176 1055 316.500,00 zł 

2019 742 320 1055 316.500,00 zł 

2020 741 412 1063 318.900,00 zł 

Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczenia „Dobry start” 

za lata 2018 - 2020. 

 

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo - finansowej, w 2020 r.  

o wypłatę świadczenia  złożono 741 wniosków, w tym w formie elektronicznej 412. 
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W stosunku do roku poprzedniego liczba wszystkich złożonych wniosków pozostała 

na niezmienionym poziomie. Znaczącej zmianie uległa natomiast liczba wniosków złożonych 

w formie elektronicznej.  Liczba ta zwiększyła się o 92 wnioski (co stanowi wzrost o 25,97 % 

w stosunku do roku poprzedniego). 

Od początku realizacji programu liczba wypłaconych świadczeń utrzymuje się prawie 

na niezmienionym poziomie. W 2020 r. wypłacono o 8 świadczeń więcej niż w roku 

poprzednim.  

Dane o realizacji w poszczególnych latach świadczeń „Dobry start” wg rodzajów szkół 

do których uczęszczały dzieci, na które przyznano świadczenie przedstawia tabela 

 

Rok 
Liczba 

dzieci 

w tym 

w 

szkole 

podsta-

wowej 

w szkole 

ponadpodsta- 

wowej 

w gimnazjum 

lub szkole 

ponadgimnazja-

lnej 

w szkole 

artysty- 

cznej 

w 

specjalnym 

ośrodku 

szkolno -

wychowa- 

czym 

2018 1055 686 23 346 0 0 

2019 1055 675 117 250 1 12 

2020 1063 678 222 158 1 4 

Źródło: dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczenia „Dobry start”   

za lata 2018 - 2020. 
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XV. 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 2020 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 2020 r. realizując zadania gminy z zakresu oświaty prowadziła 

różnego typu 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 2020 należy rozpatrywać  

z perspektywy dwóch lat szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021. Większość wskaźników 

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

szkolnych. Analizując dane szkolne za 2020 r. oraz przyjmując jako rok bazowy rok 

budżetowy należy ustalić średnioroczną liczbę uczniów, oddziałów i nauczycieli. 

 

Liczba uczniów w oddziałach klasowych – 2019/2020 r. 

Nazwa Szkoły Punkt 

przedszkolny 

Forma wychowania 

przedszkolnego  

(w tym oddziały 

przedszkolne, 

przedszkole) 

Szkoła podstawowa Ogółem 

1-3 4-6 

Szkoła 

Podstawowa  

w Cieszacinie 

Wielkim 

26 13 52 81 172 

Zespół Szkół  

w Pawłosiowie 

0 62 52 97 211 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wierzbnej 

19 49 56 99 223 

Ogólem 45 124 160 277 606 
Źródło: obliczenia na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej  

według stanu na dzień 30 września 2019 r. 
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Do szkół i przedszkoli, dla których gmina jest organem prowadzącym, według danych 

przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2019/2020 do 43 

funkcjonujących  oddziałów uczęszczało łącznie 606 dzieci i młodzieży: 

 437 uczniów realizowało obowiązek szkolny w 32 oddziałach SP; 

 124 dzieci uczęszczało do 8 oddziałów przedszkolnych (w tym 24 do przedszkola); 

 45 dzieci uczęszczało do 3 oddziałów w Punktach Przedszkolnych. 

 

Liczba uczniów w oddziałach klasowych – 2020/2021 r. 

Nazwa Szkoły 
Punkt 

przedszkolny 

Forma 

wychowania 

przedszkolnego  

(przedszkole/ 

oddziały 

przedszkolne) 

Szkoła podstawowa 

Ogółem 

1-3 4-8 

Szkoła 

Podstawowa  

w Cieszacinie 

Wielkim 

29 8 52 80 169 

Zespół Szkół  

w Pawłosiowie 
0 65 45 94 204 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wierzbnej 

24 42 67 100 233 

Razem 53 115 164 274 606 
Źródło: obliczenia na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej  

według stanu na dzień 30 września 2020 r. 

 

Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 do 43 oddziałów uczęszczało łącznie 606 dzieci  

i młodzieży: 

 438 uczniów realizowało obowiązek szkolny w 32 oddziałach  SP; 

 115 dzieci uczęszczało do 8 oddziałów przedszkolnych (w tym do Publicznego Przedszkola 

w Pawłosiowie); 

 53 dzieci uczęszczało do 3 oddziałów w Punktach Przedszkolnych. 

 

Średnia liczba oddziałów, uczniów i nauczycieli w 2020 r. 

Średnia liczba oddziałów klasowych w szkołach z terenu Gminy Pawłosiów 43,00 

Średnia liczba uczniów w szkołach 606,00 

Średnia liczba uczniów w oddziałach 14,09 

Średnia liczba nauczycieli w szkołach 97,50 

Średnia liczba etatów nauczycielskich w szkołach 79,06 

Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela  6,21 

Źródło: obliczenia na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej  

według stanu na dzień 30 września 2019 oraz 2020 r. 
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Kadra Pedagogiczna 

Liczba nauczycieli i etatów w szkołach 

 

Szkoły 

Rok                 Średnia 

2019/2020 2020/2021 2020 

Liczba 

nauczycieli 

w tym 

etaty 

Liczba 

nauczycieli 

w tym 

etaty 

Liczba 

nauczycieli 
 w tym etaty 

Szkoła 

w Cieszacinie 

Wielkim 

 
30 

 
25,85 

 
29 

 
22,00 

 
29,50 

 
23,92 

Szkoła 

w Pawłosiowie 
32 27,35 31 26,59 31,50 26,97 

Szkoła 

w Wierzbnej 
38 28,14 35 28,20 36,50 28,17 

Ogółem: 100 81,34 95 76,79 97,50 79,06 

Źródło: obliczenia na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej  

według stanu na dzień 30 września 2019 r. i 2020 r. 

 

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. Stąd też 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.).  

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 
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ustawie. Zapewnienie bezpłatnego transportu jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy. 

Gmina może spełnić ciążący na niej obowiązek poprzez zapewnienie transportu własnymi 

środkami komunikacji, powierzenie dowozu wyspecjalizowanemu przewoźnikowi lub też 

dokonując zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Droga dziecka z domu 

do szkoły nie może przekraczać  3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych 

oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Jeżeli droga, przekracza  

3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.  

W 2020 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 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 ww. 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.  
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Świetlica szkolna 

W 2020 roku 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 2020 r. 

Szkoła Średnia liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim 52,50 

Zespół Szkół w Pawłosiowie 59,50 

Szkoła Podstawowa w Wierzbnej 91,00 

Ogółem: 203,00 

Źródło: obliczenia na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej  

według stanu na dzień 30 września 2019 r. i 2020 r. 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych – egzamin gimnazjalny 

 

Miernikiem, jakości nauczania w szkołach są wyniki egzaminów ósmoklasisty 

na zakończenie szkoły podstawowej. 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 i 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 2020 r. przystąpiło 47 uczniów z 3 szkół podstawowych  

w Pawłosiowie, Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej. Egzamin składał się z trzech części: języka 

polskiego, matematyki oraz z języka obcego nowożytnego.  
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Wyniki uczniów w powiecie jarosławskim i gminie Pawłosiów oraz liczba uczniów  

i szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim 

Powiat 

jarosławski 

Średni 

wynik w 

procentach 

% 

Liczba 

przystępujących 

do sprawdzianu 

 

Liczba szkół z wynikiem 

 niskim średnim wysokim 

Język polski 62 999 5 33 23 

Matematyka 44 999 9 41 11 

 Język angielski  48 991 20 35 6 

 

Gmina  

Pawłosiów 

 

Średni 

wynik w 

procentach 

% 

Liczba 

przystępujących 

do sprawdzianu 

 

Liczba szkół z wynikiem 

 niskim średnim wysokim 

 Język polski 65 47 0 0 3 

Matematyka 41 47 1 2 0 

 Język angielski  49 47 0 3 0 

Źródło: dane z raportów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – egzamin ósmoklasisty 2020 r. 

Egzamin ósmoklasisty - wyniki indywidualne szkół podstawowych  

w Gminie Pawłosiów - 2020 

Dane SP  

w Cieszacinie 

Wielkim 

SP  

w Pawłosiowie 

SP 

w Wierzbnej 

 Liczba piszących 14 16 17 

Język polski Wynik w  % 65 65 66 

stanin 7 7 7 

Matematyka  Wynik w % 35 50 39 

stanin 3 6 4 

Język 

angielski 

Liczba piszących  14 16 17 

Wynik w % 41 52 52 

stanin 4 5 5 

Źródło: dane z raportów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – egzamin ósmoklasisty 2020 r. 
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XVI. KULTURA 

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie. 

 

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie 

i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników biblioteki, 

prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, promocja czytelnictwa i biblioteki 

poprzez działalność kulturalno-oświatową. 

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie oraz filie biblioteczne gromadziły, 

opracowywały, elektronizowały, udostępniały i obsługiwały użytkowników biblioteki. 

W 2020 roku  Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie, Filia w Cieszacinie Wielkim oraz 

Filia w Wierzbnej nabyły łącznie 757 woluminów, w tym:  

- zakupiono 598 książek, 

- 159 pozycji ofiarowali czytelnicy. 

Zakupu książek dokonano na kwotę 11.407,08 złotych, w tym: 

- ze środków budżetowych za kwotę 7.807,08 złotych zakupiono 420 woluminów, 

- ze środków finansowych Biblioteki Narodowej za kwotę 3.600,00 złotych nabyto 178 

  woluminów. 

Stan księgozbioru po zakupie nowych woluminów i przeprowadzonej selekcji książek 

zniszczonych na koniec 2020 roku wyniósł 21 131 egzemplarzy, w tym:  

- w Pawłosiowie 7 345 woluminów, 

- w Cieszacinie Wielkim 6 271 woluminów, 

- w Wierzbnej 7 515 woluminów. 

 

1. Liczba zakupionych książek w poszczególnych placówkach bibliotecznych w 2020 roku 

wyniosła: 

- w Pawłosiowie 202 woluminy, 

- w Cieszacinie Wielkim 264 woluminy, 

- w Wierzbnej 132 woluminy. 
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Źródło: statystyki GUS. 

 

2. Środki finansowe wydane na zakup książek w 2020 roku: 

- w Pawłosiowie 4.156,47 zł, 

- w Cieszacinie Wielkim 5.061,56 zł, 

- w Wierzbnej 2.189,05 zł. 
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Źródło: statystyki GUS. 
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3. W minionym roku czytelnię i wypożyczalnię  bibliotek odwiedziło 2505 osób. 

3.1  Czytelnicy zarejestrowani, aktywnie wypożyczający w 2020 roku: 

- w Pawłosiowie 176 czytelników, 

- w Cieszacinie Wielkim 130 czytelników, 

- w Wierzbnej 73 czytelników. 

 

Liczba zarejestrowanych, aktywnych czytelników
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Źródło: statystyki GUS. 

 

4. Biblioteki w 2020 roku udostępniały księgozbiór na miejscu i wypożyczały książki 

na zewnątrz. 

Czytelnicy wypożyczyli 3231 książek na zewnątrz, w tym: 

- w Pawłosiowie 1605 woluminów, 

- w Cieszacinie Wielkim 1292 woluminy, 

- w Wierzbnej 334 woluminy. 
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Liczba wypożyczonych książek
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Źródło: statystyki GUS. 

 

4.1 Biblioteka organizowała czytelnictwo i udostępniała materiały biblioteczne 

osobom niepełnosprawnym.  

Książki zamawiane były telefonicznie i dostarczane czytelnikowi przez bibliotekarkę. 

W 2020 r. wypożyczono w ten sposób 111 książek. 

5. W ubiegłym roku biblioteki w dobie pandemii zwróciły szczególną uwagę 

na elektronizację księgozbioru w systemie MAK + . 

5.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie. 

Księga inwentarzowa obejmuje od początku powstania biblioteki 13 378 woluminów. 

Do systemu MAK + wprowadzono 6 373 woluminy, liczba ubytków czyli książek 

wykreślonych z inwentarza jako zniszczone, zagubione itp. wynosi 6 030 woluminów, 

u czytelnika znajduje się 975 książek. 
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Elektronizacja księgozbioru w  Paw łosiow ie

na koniec 2020 roku

Księgozbiór zelektronizow any
Księgozbiór zubytkow any

Księgozbiór do elektronizacji (u czytelnika)

 
Źródło: system MAK+. 

 

5.2 Filia w Cieszacinie Wielkim. 

Księga inwentarzowa obejmuje od początku powstania biblioteki 11 039 woluminów. 

Do systemu MAK + wprowadzono 3 701 woluminów, na półkach pozostało do wprowadzenia 

1 355 książek, liczba ubytków,  czyli książek wykreślonych z inwentarza jako zniszczone, 

zagubione itp. wynosi 4 768 woluminów, pozostała liczba książek 1 215 sztuk to te, które 

zostały odłożone jako zniszczone (do ubytkowania) podczas przenoszenia księgozbioru 

do nowego pomieszczenia bibliotecznego i książki wypożyczone przez czytelników. 
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Elektronizacja księgozbioru w Cieszacinie Wielkim 

na koniec 2020 roku

Księgozbiór zelektronizowany

Księgozbiór do elektronizacji

Księgozbiór u czytelnika (łącznie z księgozbiorem do zubytkowania)

Księgozbiór zubytkowany

 
Źródło: system MAK+. 

 

5.3 Filia w Wierzbnej. 

Księga inwentarzowa obejmuje od początku powstania biblioteki 15 481 woluminów. 

Do systemu MAK + wprowadzono 3 029 woluminów, liczba ubytków czyli książek 

wykreślonych z inwentarza jako zniszczone, zagubione itp. wynosi 6 826 woluminów, 

pozostała liczba książek 5 626 sztuk to te, które są do wprowadzenia  z półek i te, które zostały 

odłożone jako zniszczone (do ubytkowania)  przy przenoszeniu księgozbioru do pomieszczenia 

bibliotecznego po remoncie i książki wypożyczone przez czytelników. 
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Elektronizacja księgozbioru w Wierzbnej
 na koniec 2020 roku

Księgozbiór zelektronizowany

Księgozbiór zubytkowany

Księgozbiór do elektronizacji

 

Źródło: system MAK+. 

 

II.  Promocja książki oraz inne rodzaje działalności kulturalno - oświatowej biblioteki  

na terenie Gminy Pawłosiów w 2020 roku. 

1. Turniej gier planszowych zorganizowany podczas ferii zimowych w styczniu  2020 r. 

obejmował całą gminę Pawłosiów. Odbył się w Wierzbnej, Pawłosiowie, Cieszacinie Wielkim 

i Kidałowicach. Turniej składał się z trzech etapów: 

 1.1 Pierwszy etap - gry planszowe: puzzle, kręgle, skaczące kapelusiki, kolory, 

nawlekaj nie czekaj, pingwiny, grzybobranie, węże, dobble, itp. 

1.2 Drugi etap – warsztaty: róża na „Dzień Babci i Dziadka” . 

1.3 Trzeci etap - zabawy ruchowe: wędkowanie, rzut do lwa, kręgle, itd. 

W turnieju wzięło udział łącznie 88 uczestników. Nagrody rzeczowe za uzyskanie największej 

liczby punktów otrzymało 16 - stu uczestników. Ponadto wszyscy, którzy brali udział 

w turnieju otrzymali upominek, 2 różyczki (jedna dla babci, druga dla dziadzia) wykonane 

własnoręcznie jako prezent. W turnieju i warsztatach najmłodszym uczestnikom towarzyszyli 

opiekunowie, a wśród aktywnych uczestników była osoba niepełnosprawna. 
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Podsumowanie turnieju gier planszowych w Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim. 

 
Dzieci wykonują róże dla Babci i Dziadka w Domu kultury w Wierzbnej. 



Raport o stanie gminy 2020 

 
 
 

111 

Gmina Pawłosiów 
  

 
Dzieci wykonują róże dla Babci i Dziadka w Domu Kultury w Zespole Szkół w Pawłosiowie. 

 
Konkurencja sportowa „Rzut do lwa” w Centrum Kulturalnym w Cieszacinie Wielkim. 
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Gry planszowe w Domu Kultury w Wierzbnej. 

 

 
Zabawy ruchowe w Domu Kultury w Wierzbnej. 
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2. W centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim, Biblioteka zorganizowała warsztaty 

„Lilie dla św. Jana Pawła II”, w których udział wzięło Koło Gospodyń Wiejskich 

z Cieszacina Wielkiego. Zostały wykonane lilie z krepiny, które stanowiły część dekoracji 

z okazji setnej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II w kościele parafialnym p.w. 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Cieszacinie Wielkim  

w dniu 18.05.2020 r.  

 
Warsztaty w Centrum Kulturalnym w Cieszacinie Wielkim. 

3. Na niepowtarzalną, setną rocznicę urodzin Papieża Św. Jana Pawła II biblioteka 

przygotowała prezentację multimedialną, obejmującą życie i pontyfikat Jana Pawła II, 

która została odtworzona w dniu 18.05.2020 r. w Kościele w Cieszacinie Wielkim.  
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Msza Święta sprawowana przez księdza proboszcza Jacka Czerkas  

w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w Cieszacinie Wielkim. 

 

 

 
Prezentacja multimedialna z okazji 100 urodzin św. Jana Pawła II w kościele w Cieszacinie Wielkim. 
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Prezentacja multimedialna z okazji 100 urodzin św. Jana Pawła II w kościele w Cieszacinie Wielkim. 

 
Pomnik św. Jana Pawła II przy kościele w Cieszacinie Wielkim. 

4. Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Cieszacinie Wielkim była współorganizatorem 

wystawy pamiątek związanych z osobą św. Jana Pawła II z okazji setnej rocznicy urodzin.  

Mieszkańcy udostępnili 69 eksponatów. W związku z pandemią wystawa została odwołana, 

a pamiątki zostały zwrócone właścicielom. 
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Pamiątka z wizerunkiem św. Jana Pawła II. 

 
Pamiątka z okazji 30 rocznicy ślubu. 
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Srebrna moneta z wizerunkiem św. Jana Pawła II. 

 
Album poświęcony św. Janowi Pawłowi II. 

 

5. W 2020 roku Biblioteka przyłączyła się do kampanii „Mała książka – wielki 

człowiek”, prowadzoną przez Instytut Książki w Krakowie. Każde dziecko    w wieku 3 – 6 lat 

biorące udział w projekcie otrzymało darmowy pakiet obejmujący książkę dla dziecka, książkę 
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dla rodzica i Kartę Małego Czytelnika, na której przygotowane były miejsca na 10 naklejek. 

Za każde wypożyczenie dziennie dziecko otrzymywało 1 naklejkę. Gdy zdobyło dziesięć 

naklejek mały czytelnik nagrodzony został dyplomem i upominkiem. W projekt włączyło się 

147 dzieci z terenu Gminy Pawłosiów. W rozwoju czytelnictwa ten projekt ma duże znaczenie. 

Najmłodsze dzieci chętniej wypożyczają książki.  Mimo, że zakończyły udział w projekcie          

w dalszym ciągu kontynuują wypożyczenia, a przychodzący z nimi rodzice znajdują także 

lekturę dla siebie. 

 
Nowa czytelniczka kampanii „Mała książka – wielki człowiek” z Kidałowic. 
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Finał kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece w Cieszacinie Wielkim. 

6. W minionym roku Biblioteki współpracowały z placówkami oświatowymi z terenu 

naszej Gminy. Do GBP w Pawłosiowie przyjechała grupa dzieci ze szkoły filialnej 

z Kidałowic. Mali uczniowie  mieli możliwość zwiedzić bibliotekę i zobaczyć w jaki sposób 

mogą korzystać z jej usług. 

 
Warsztaty plastyczne dzieci z Kidałowic w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłosiowie. 
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III. Wypożyczenia i wpływ pandemii Covid-19 na zakres i dostępność świadczonych 

usług bibliotecznych. 

Pandemia COVID-19  spowodowała zamknięcie wszystkich bibliotek dla czytelników 

na okres 40 dni roboczych  (2 miesiące). W tym czasie bibliotekarze pracowali jednak 

w swoich placówkach realizując bieżące prace przy księgozbiorze. Po zmniejszeniu obostrzeń 

biblioteki umożliwiły wypożyczanie książek na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi środkami 

ostrożności. Czytelnicy stopniowo przekonywali się do korzystania z usług bibliotecznych. 

Mimo sytuacji pandemicznej biblioteka miała kontakt z czytelnikami również 

niepełnosprawnymi, którzy mimo zaistniałej sytuacji nie rezygnowali z wypożyczania książek 

zachowując wszelkie środki ostrożności. 

Pandemia wpłynęła negatywnie na działalność bibliotek: 

- utrudniła kontakt z czytelnikami, 

- zawieszone zostały spotkania z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, 

- nie mogły odbyć się warsztaty, spotkania autorskie itp., 

      - zmniejszyła się liczba czytelników, 

- zmniejszyła się liczba wypożyczeń. 

 

Na przestrzeni roku biblioteka zorganizowała: 

 5 lekcji bibliotecznych – udział wzięło 71 uczestników; 

 1 wycieczkę, która umożliwiła zwiedzenie biblioteki – 10 osób; 

 7 zajęć warsztatowych – 107 uczestników; 

 4 konkursy – 74 osoby; 

 33 spotkania z grą planszową i zabawą – 171 uczestników; 

 kampanię Mała książka – wielki człowiek”, w którą włączyło się 147 dzieci. 
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2. Gminny  Ośrodek  Kultury w Pawłosiowie. 
 

 Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie to samorządowa instytucja kultury powołana 

przez Radę Gminy Pawłosiów, uchwałą nr X/78/2007 w dniu 27 listopada 2007 roku. 

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 2020 roku działalność swoją GOK rozpoczął od organizacji XXI Przeglądu Kolęd 

i Pastorałek. Od 2000 roku, Przegląd odbywa się w Kościele pw. św. Piotra i Pawła 

w Pawłosiowie, co daje możliwość wysłuchania kolęd szerokiej publiczności w podniosłej 

atmosferze. Myślą przewodnią przeglądu jest ochrona od zapomnienia starych, często 

zapomnianych, pastorałek i kolęd terenu nadsańskiego. W przeglądzie wzięła udział rekordowa 

liczba uczestników – 189 osób. Na scenie zaprezentowało się 17 zespołów reprezentujących 

powiaty jarosławski, przeworski, lubaczowski i przemyski. Laureaci XXI Regionalnego 

Przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Pawłosiów, Parafię 

Rzymsko - katolicką w Pawłosiowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Radę Sołecką 

w Pawłosiowie i Gminny Ośrodek Kultury.  
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Turniej Tenisa Stołowego. 

Kolejnym działaniem GOK była organizacja Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 

Wójta Gminy Pawłosiów. Turniej odbył się 14 lutego w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

w Pawłosiowie. Wzięło w nim udział 27 mieszkańców gminy, amatorsko uprawiających 

tę dziedzinę sportu. Turniej odbył się w trzech kategoriach wiekowych. 

 

 



Raport o stanie gminy 2020 

 
 
 

123 

Gmina Pawłosiów 
  

Od marca 2020 roku na terenie całego kraju został ogłoszony stan zagrożenia 

epidemiologicznego związany z pandemią COVID-19. W związku z tym odwołano wszystkie 

działania zaplanowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie na rok 2020.  

 

W celu upamiętnienia ważnych rocznic państwowych i patriotycznych przypadających 

w czasie pandemii, zostały podjęte symboliczne działania dostosowane do istniejących 

wymogów. 

 

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. 

Delegacja Urzędu Gminy na czele z wójtem Mariuszem Reń złożyła kwiaty pod pomnikami 

wielkiego Polaka. 
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Święto Lotników – 11 września. 

W kościele parafialnym w Pawłosiowie została odprawiona msza święta  w intencji lotników 

poległych nad Pawłosiowem i żołnierzy września. Następnie delegacje złożyły kwiaty 

i zapaliły znicze przy tablicach pamiątkowych i na grobie lotników. 
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102 rocznica odzyskania Niepodległości. 

W hołdzie bohaterom w rocznicę Święta Niepodległości, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń 

wraz z Sekretarzem Gminy Joanną Tomaszewską, dyrektorem GOK Zbigniewem Brudek oraz 

przedstawicielami OSP Pawłosiów, złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach 

upamiętniających ich cześć.  
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Szczególną uwagę dla działalności ośrodka stanowią zespoły folklorystyczne, działające 

na terenie gminy: 

1. Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie”, 

2. Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej Wierzbianie, 

3. Kapela ludowa „Swojaki”. 

Wymienione zespoły współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury promują Gminę 

Pawłosiów na szczeblu lokalnym, jak również krajowym. Jednym z takich działań w 2020 roku 

był występ Zespołu „Pawłosiowianie” w ogólnopolskim przeglądzie w Kazimierzu Dolnym, 

gdzie promowali gminę i rodzimy folklor. 

Gminny Ośrodek Kultury koordynuje i wspomaga ich działalność oraz wpiera technicznie 

w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników artystycznych. 

W czasie trudnego okresu trwania pandemii w 2020 roku, działalność GOK ograniczyła się 

głównie do prac biurowych i informacyjnych oraz planowania i przygotowania wydarzeń 

kulturalnych na kolejny sezon. 

 

 

 

 

 

 

 


