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WSTĘP 

Położenie administracyjne i geograficzne 

 

Gmina Jarosław jest gminą wiejską, położoną w północno-wschodniej części 

województwa podkarpackiego, w powiecie jarosławskim. Według stanu na 

koniec 2018r. gmina Jarosław zajmowała 113 km2  (11 348 ha). Spośród 

wszystkich gmin powiatu jarosławskiego, gmina Jarosław znajduje się na 

czwartym miejscu pod względem zajmowanego obszaru. Większą powierzchnię 

zajmują gminy wiejskie: Wiązownica, Radymno i Laszki. 

 Siedzibą gminy jest miasto Jarosław, który dzieli obszar gminy na dwie części: 

północno-zachodnią w granicach Doliny Dolnego Sanu oraz południowo-

wschodnią na przecięciu trzech krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu, 

Płaskowyżu Tarnogrodzkiego oraz Pogórza Rzeszowskiego. Przez teren gminy 

Jarosław przepływa rzeka San, która stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły. 

Gmina Jarosław graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi: 

- powiat jarosławski: Wiązownica, Laszki, Radymno, Chłopice, Pawłosiów, 

miasto Jarosław; 

- powiat przeworski: Sieniawa, Tryńcza i Przeworsk. 

Gmina położona jest na strategicznym szlaku komunikacyjnym kolejowym i 

drogowym. Przez teren gminy przebiega: 

- droga krajowa nr 4 od przejścia granicznego do Niemiec w Nierzajowicach do 

przejścia granicznego na Ukrainę w Korczowej, (w granicach gminy jest odcinek 

o długości 4,96 km), 

- droga krajowa nr 77 Lipnik – Przemyśl (w granicach gminy jest odcinek o 

długości 4,96 km), 

- droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Bełżec (w granicach gminy jest odcinek o 

długości 8,64 km), 

- międzynarodowa trasa E-4 Medyka-Zgorzelec, 

 - magistrala kolejowa E30, która stanowi część III Europejskiego Korytarza 

Transportowego. 
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Obszary Natura 2000 

Zgodnie z Rejestrem obszarów Natura 2000 województwa podkarpackiego 

prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie na 

terenie gminy Jarosław znajduje się obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 

(projektowane specjalne obszary ochrony - PLH) – PLH180020 Dolina Dolnego 

Sanu. Jest to obszar o powierzchni 10 176,30 ha. Swoim zasięgiem obejmuje on: 

powiat jarosławski, m. i gm. Jarosław, gm. Wiązownica; powiat leżajski, m. i gm. 

Leżajsk, gm.: Kuryłówka, Nowa Sarzyna; powiat niżański, mst.: Nisko, Rudnik 

nad Sanem, Ulanów, gm. Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów powiat 

przeworski, m. i gm. Sieniawa, gm. Tryńcza; powiat 

stalowowolski, m. Stalowa Wola, gm.: Pysznica, Radomyśl nad Sanem, 

Zaleszany; powiat tarnobrzeski, gm. Gorzyce. 

Poza wskazanym obszarem na terenie Gminy Jarosław znajdują się jeszcze obszar 

Natura 2000 Starodub w Pełkiniach PLH180050. Obszar usytuowany jest w 

okolicy Jarosławia, na granicy Pradoliny Podkarpackiej i Doliny Dolnego Sanu. 

Tworzy go zwarty kompleks łąk położonych pomiędzy miejscowościami 

Pełkinie, Ujezna, Jagiełła i Rozbórz. Główny cel ochrony w obszarze stanowi 

liczna populacja (ponad 1000 osobników) staroduba łąkowego Ostericum 

palustre). 

 

I. Informacje ogólne 

 

I.1. Podstawowe informacje o liczbie i strukturze demograficznej 

mieszkańców, dochodach i wydatkach gminy. 

 

Gminę Jarosław, według stanu na dzień 31-12-2018r. zamieszkuje 13 165 

mieszkańców. Wpływ na liczbę ludności w gminie oprócz przyrostu naturalnego 

ma saldo migracji. Osiedlanie się na terenie gminy nowych mieszkańców 

przybywających z miasta Jarosławia oraz innych regionów Polski  świadczy o jej 

atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektywy dalszego rozwoju 
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Liczba urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach w 2018r. 

Miejscowość urodzenia zgony 

MUNINA 15 19 

PEŁKINIE 15 15 

TUCZEMPY 13 15 

WÓLKA PEŁKIŃSKA 11 14 

MAKOWISKO 12 8 

MORAWSKO 15 9 

SUROCHÓW 16 7 

WOLA BUCHOWSKA 7 11 

KONIACZÓW                  8 5 

Tuczempy; 1678

Makowisko; 1235

Morawsko; 1073

Munina; 2106

Pełkinie; 1794

Wólka Pełkińska; 
1460

Koniaczów; 718

Kostków; 482

Wola Buchowska; 
773

Leżachów Osada; 
119

Sobiecin; 466

Surochów; 1042
Zgoda; 219

Struktura demograficzna ludności w 
Gminie Jarosław rok 2018

Tuczempy Makowisko Morawsko Munina

Pełkinie Wólka Pełkińska Koniaczów Kostków

Wola Buchowska Leżachów Osada Sobiecin Surochów

Zgoda
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KOSTKÓW 3 5 

SOBIECIN 2 1 

ZGODA 3 2 

LEŻACHÓW OSADA 2 4 

 RAZEM: 122 115 

 

 

Dochody w 2018 roku zaplanowane były na poziomie  54 434 868,48   zł a 

zostały zrealizowane w kwocie 54 602 823,65 zł stanowi to 100,31% planu 

rocznego. Wśród dochodów wyszczególniamy grupy, które zostały 

przedstawione na diagramie poniżej: 
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 Wydatki budżetowe za 2018 rok były planowane w kwocie 58 986 297,87 

zł i zostały zrealizowane w wysokości 53 401 533,93 zł co stanowi 90,53% planu 

rocznego. Wśród wydatków wyszczególniamy grupy, które zostały 

przedstawione na diagramie poniżej: 
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I.2. Opis najważniejszych działań podejmowanych w roku 2018, w zakresie: 

I.2.1. Oświaty  

Gmina Jarosław jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych  

1. Szkoły Podstawowej w Makowisku z oddziałami gimnazjum 

2. Szkoły Podstawowej w Morawsku  

3. Szkoły Podstawowej w Muninie z oddziałami gimnazjum 

4. Szkoły Podstawowej w Pełkiniach z oddziałami gimnazjum 

5. Szkoły Podstawowej w Surochowie 

6. Szkoły Podstawowej w Tuczempach 

7. Szkoły Podstawowej w Wólce Pełkińskiej z oddziałami gimnazjum 

W  wyżej wymienionych szkołach uczyło się ( wg stanu na 31.03.2018 r.)  825 

uczniów. 

W klasach „0” – 145 uczniów 

                 Nazwa szkoły                      Adres Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa w 

Makowisku 

Makowisko 17 108 + 27 „0” 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. 

Jana Balickiego w Morawsku 

Morawsko 65 57 + 14 „0” 

Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w Muninie 

Munina ul. 3-go Maja 93 123 + 24 „0” 

Szkoła Podstawowa im. bł. o. 

Michała Czartoryskiego w 

Pełkiniach  

Pełkinie 198 117 + 26 „0” 

Szkoła Podstawowa im. 

Aleksandra Fredry w 

Surochowie 

Surochów 67 A 70 + 9 „0” 

Szkoła Podstawowa w 

Tuczempach 

Tuczempy ul. Jana Pawła 

II 11 

112 + 12 „ 0” 

Szkoła Podstawowa im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Wólce 

Pełkińskiej                                                                                 

Wólka Pełkińska 137b 238 + 33 „0” 

Punkt Przedszkolny w Wólce 

Pełkińskiej 

Wólka Pełkińska 137b 25 
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LICZBA  NAUCZYCIELI 

Szkoła Liczba 

nauczycieli 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Makowisko 23 0 4 2 17 

Morawsko 20 1 0 4 15 

Munina 26 0 1 5 20 

Pełkinie 27 0 3 4 20 

Surochów 16 1 0 4 11 

Tuczempy 22 1 1 3 17 

Wólka 

Pełkińska 

27 1 2 4 20 

Punkt 

Przedszkolny 

Wólka 

Pełkińska 

2 0 0 1 1 

Razem 163 4 11 27 121 

  

Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Jarosław. 

 

 W roku 2018 wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

przeprowadzili wizytacje w następujących szkołach prowadzonych przez 

Gminę Jarosław 

 

1. Szkoła Podstawowa w Muninie ( 22 – 23 stycznia 2018 r. ). Tematyka 

Kontroli: Przestrzeganie przez dyrektora i nauczycieli przepisów prawa 

dotyczących działalności statutowej szkoły, zapewnienie bezpiecznych i 

higienicznych warunków oraz przestrzeganie praw dziecka, zgodność 

zasad oceniania ze statutem szkoły i realizacja przez dyrektora szkoły 

zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. 

2. Szkoła Podstawowa w Tuczempach ( 2 marca 2018 r. ). Tematyka 

kontroli: Realizacja przez dyrektora szkoły zadań w zakresie nadzoru 

pedagogicznego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z 

przepisów szczególnych. 
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3. Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej ( 15 czerwca 2018 r. ). 

Tematyka kontroli: Prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 

4. Szkoła Podstawowa w Makowisku (18 czerwca 2018 r.).Tematyka 

kontroli: Prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 

5. Szkoła Podstawowa w Muninie ( 26 – 27 czerwca 2018 r.). Tematyka 

kontroli:  Realizacja zaleceń wydanych w następstwie kontroli 

przeprowadzonej w dniach 22 – 23 stycznia 2018 r. w zakresie realizacji 

przez dyrektora zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. 

We wszystkich przypadkach w ramach przeprowadzonych kontroli nie wpłynęły 

zalecenia do organu prowadzącego celem interwencji. W związku z tym 

kontrole miały wynik pozytywny. 

W roku szkolnym w ramach nadzoru i współpracy z Kuratorium Oświaty 

przeprowadzono jeden egzamin na stopień nauczyciela mianowanego z 

wynikiem pozytywnym. Odbyły się również dwa konkursy na dyrektorów szkół: 

Morawsko, Tuczempy. 

                           Wyniki egzaminów gimnazjalnych rok 2018 

MAKOWISKO  

Liczba piszących  - 15 

J. polski (%) - 60 

Historia i WOS (%) - 55 

Matematyka (%) - 40 

Przedmioty przyrodnicze (%) - 40 

J. angielski ( poziom podstawowy) (%) -48 

J. angielski ( poziom rozszerzony) (%) – 31 

 

MUNINA 

Liczba piszących – 27 

J. polski (%) - 62 

Historia i WOS (%) -53 

Matematyka (%) - 46 

Przedmioty przyrodnicze (%) - 50 

J. angielski  ( poziom podstawowy) (%) - 53 

J. angielski ( poziom rozszerzony ) (%) – 36 
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PEŁKINIE 

Liczba piszących – 17 

J. polski (%) - 72 

Historia i WOS (%) - 60 

Matematyka (%) - 39 

Przedmioty przyrodnicze (%) - 53 

J. angielski ( poziom podstawowy) (%) - 67 

J. angielski ( poziom rozszerzony ) (%) – 50 

 

WÓLKA PEŁKIŃSKA 

Liczba piszących – 20 

J. polski (%) - 63 

Historia i WOS (%) - 59 

Matematyka (%) - 52 

Przedmioty przyrodnicze (%) -56 

J. angielski ( poziom podstawowy ) (%) - 57 

J. angielski ( poziom rozszerzony) (%) – 39 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych rok 2018 – grafika 
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DOWOŻENIE UCZNIÓW  2017/2018 

W roku  2018 z dowożenia korzystało 145 uczniów  w tym 35 niepełnosprawnych, 

którzy dowożeni byli do specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych, szkół 

specjalnych lub szkół specjalnych z oddziałami integracyjnymi. 

Koszty dowożenia kształtowały się następująco: 

- zakup biletów miesięcznych  110 uczniów  - 109 395,00 zł. 

- dowożenie na podstawie umów z rodzicami (uczniowie dowożeni do szkół 

specjalnych) 14 uczniów – 35 000, zł. 

- transport zorganizowany uczniów niepełnosprawnych – 180 224, 00 zł. 

 

DOŻYWIANIE 

     Zestawienie dożywianych dzieci w szkołach na terenie Gminy Jarosław 

Szkoła Podstawowa Liczba dożywianych 

uczniów  

Kwota zł 

Makowisko 29 2305,50 

Morawsko 13 1033,50 

Munina 16 1272,00 

Pełkinie 12 954,00 

Surochów 24 1908,00 

Tuczempy 7 556,50 

Wólka Pełkińska 30 2385,00 

 

Dotowane dzieci uczęszczające do Przedszkoli Publicznych i 

Niepublicznych, Oddziałów Przedszkolnych Publicznych i Niepublicznych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku  2018 

 

Przedszkole  -   Gmina Kwota dotacji w zł 

Niepubliczne Przedszkole „ 

Puchatek”               w Tuczempach 

 

 

 242 848, 40 

Niepubliczne Przedszkole w Muninie 

 

 

 372 396, 05 
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Przedszkole Pawłosiów    10 130, 38 

Przedszkole Orły      4 723, 32 

Przedszkole Laszki      2 567, 04 

Przedszkole Leżajsk      7 026, 54 

Przedszkole Wiązownica    30 975, 36 

Przedszkole Tryńcza    12 416, 02 

Przedszkole Przeworsk      9 684, 72 

Przedszkole Jarosław   389 894, 76 

Oddziały Przedszkolne UM Jarosław 

 

    34 875, 28 

Oddziały Przedszkolne Wiązownica 

 

      4 960, 28 

Oddziały Przedszkolne Laszki 

 

     12 421, 12 

Oddziały Przedszkolne Tryńcza 

 

     11 780, 32 

Inne formy - Wiązownica      4 910, 40 

  Inne  formy - Laszki        9 739, 20 

Razem  1 161 349, 19 

 

W 2018 roku Gmina Jarosław realizowała następujące projekty związane z 

oświatą: 

1. „ Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie 

Jarosław” – projekt objął 7 szkół z terenu Gminy Jarosław i realizowany 

jest w latach 2018 – 2020. 

Wartość projektu 747 296,25 zł. 

W ramach projektu w roku 2018 zakupiono - pomoce dydaktyczne do 7 

szkół na wartość 108 642,00 zł, sprzęt komputerowy na wartość 93 987,05 

zł, sprzęt multimedialny na wartość 36 063,54 zł. 

Odbyły się szkolenia z których skorzystało 121 nauczycieli ze wszystkich 

szkół Gminy Jarosław. W tematyce szkoleń znalazły się zagadnienia: 

1) Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów  

( Kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa).   

2) Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych.                                                                                                                       
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3) Korzystanie z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączenie 

narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego. Poniesiony koszt za 

szkolenia to kwota 59 240,00 zł. 

W ramach projektu także uczniowie odbywali zajęcia dodatkowe z różnych 

przedmiotów. Miały one charakter często eksperymentu, prowadzone były 

nowatorskimi metodami z wykorzystaniem zakupionych pomocy 

dydaktycznych. 

Ogólnie w całej gminie z tej propozycji zajęć dodatkowych skorzystało 

ponad 400 uczniów. Dodać należy, że środki przeznaczone na realizację 

projektu pochodzą w 100% ze środków unijnych bez udziału wkładu 

własnego. 

2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla 

JST w woj. podkarpackim” – projekt objął 2 szkoły i 3 pracowników JST. 

W ramach tego działania stworzono plan podnoszenia jakości usług 

oświatowych w zakresie wspomagania szkół. Odbyły się szkolenia dla 

dyrektorów i pracowników JST dotyczące zadań oświatowych. 

Przygotowano dwie debaty oświatowe, doprecyzowano dokumenty 

pozwalające na wspomaganie poszczególnych jednostek oświatowych. 

Wszystkie działania były w pełni pokryte z dotacji otrzymanej w ramach 

projektu. 

3. „Aktywna tablica” – projekt realizowany dla jednej szkoły, wartość zadania  

17 500,00 zł w tym udział własny 3 500,00 zł – w ramach projektu 

zakupiono dwie tablice interaktywne. Wcześniej w roku 2017 z podobnej 

dotacji skorzystało 6 szkół. 

4. „Szkolny Klub Sportowy” – projekt realizowany dla trzech szkół z terenu 

Gminy. W ramach zajęć sportowych w 4 grupach podejmowano działania 

rozwijające kulturę fizyczną wśród młodzieży. Otrzymane wsparcie dot. 

wynagrodzenia za prowadzone zajęcia. Kwota wsparcia ogółem to 

11 200,00 zł dodatkowo udział własny 600,00 zł. 

 

I.2.2. Pomocy Społecznej 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia. 
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Polega w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 

2) pracy socjalnej; 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z 

pomocy społecznej; 

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, 

którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, trudności w 

przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub 

narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,  klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu objął wsparciem 326 rodziny, 

w których przebywało 1 097 osób, mieszkańców gminy Jarosław. Gminę Jarosław 

według stanu na dzień 31.12.2018 r. (dane Urzędu Gminy Jarosław) 

zamieszkiwało 13 165 osób. Z dokonanej analizy wynika, że 8,3 % ogółu 

mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. 

W 2018 roku głównymi powodami przyznawania świadczeń były: bezrobocie – 

151 rodzin; ubóstwo – 87 rodzin;  niepełnosprawność – 68 rodzin; długotrwała 

lub ciężka choroba – 84 rodziny; bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 26 rodzin; potrzeb 

ochrony macierzyństwa – 24 rodzin; inne powody występują w pojedynczych 

przypadkach. 
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Powody udzielenia pomocy i wsparcia  Liczba rodzin - 

ogółem 

bezrobocie 151 

ubóstwo 87 

długotrwała lub ciężka choroba 84 

niepełnosprawność 68 

bezradność w sprawach opiekuńczo.-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 

26 

potrzeba ochrony macierzyństwa 24 

potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: 

wielodzietność 

20 

bezradność w sprawach opiekuńczo.-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne 

13 

alkoholizm 6 

bezradność w sprawach opiekuńczo.-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne 

3 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

3 

bezdomność 2 

zdarzenie losowe 2 

przemoc w rodzinie 1 

 

Główne powody przyznania świadczeń w roku 2018. 

 

  Liczba świadczeń 

Powód przyznania Ogółem świadczenia 

niepieniężne 

świadczenia 

pieniężne 

Bezrobocie 17 566 16 899 667 

Ubóstwo 10 363 9 967 396 

Niepełnosprawność 4 864 4 480 384 

wielodzietność 4 726 4 692 34 

Długotrwała lub 4 694 4 356 338 
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ciężka choroba 

 

 

Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i 

wieloosobowych 

 

   Typ rodziny  

Powód 

przyznania 

Ogółem 1-

osobow

a 

2-

osobow

a 

3-

osobow

a 

4 i więcej 

osób 

Bezrobocie 152 40 18 21 73 

Ubóstwo 84 29 7 15 33 

Długotrwała lub 

ciężka choroba 

82 34 15 12 21 

Niepełnosprawno

ść 

65 25 14 7 19 

wielodzietność 19    19 

 

Liczba świadczeń. 
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Liczba rodzin pobierających świadczenia wg 

powodów 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu objął wsparciem 326 rodziny, 

w których przebywało 1 097 osób, mieszkańców gminy Jarosław. Z dokonanej 

analizy wynika, że 8,3 % ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. 

 

Poniżej przedstawiamy strukturę świadczeń udzielonych z pomocy społecznej 
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WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2018 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 1 31 

Kwota świadczeń w złotych 2 160 776 

W tym: (wiersze 3-6) 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 3 24 

Kwota świadczeń w złotych 4 142 935 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 5 7 

Kwota świadczeń w złotych 6 17 841 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 7 35 

Kwota świadczeń w złotych 8 66 583 

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 9 30 

Kwota świadczeń w złotych 10 55 444 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 11 3 

Kwota świadczeń w złotych 12 4 372 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 13 1 

Kwota świadczeń w złotych 14 3 563 

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 19 211 220 

Kwota świadczeń w złotych 20 264 797 246 317 

W tym: (wiersze 21 - 22) 
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ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH 

PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W 

ZAKRESIE DOŻYWIANIA" 

Liczba osób 21 159 

Kwota świadczeń w złotych 22 162 730 

 

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK OGÓŁEM 

Liczba osób 25 232 

Kwota świadczeń w złotych 26 165 964 

W tym: (z wierszy 25 - 26) 

DLA DZIECI 

Liczba osób 27 231 

Kwota świadczeń w złotych 28 165 150 

W tym (z wierszy 25-26): 

POSIŁEK świadczenie przyznane w ramach 

programu wieloletniego "Pomoc Państwa w 

zakresie dożywiania" 

Liczba osób 29 232 

Kwota świadczeń w złotych 30 164 442 

W tym (z wierszy 29-30): 

DLA DZIECI 

Liczba osób 31 231 

Kwota świadczeń w złotych 32 163 628 

SCHRONIENIE 

Liczba osób 33 4 

Kwota świadczeń w złotych 34 11 887 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba osób 37 2 
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Kwota świadczeń w złotych 38 5 280 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 39 11 

Kwota świadczeń w złotych 40 281 844 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą 

asystenta rodziny 

41 14 

Liczba rodzin wspierających 42 0 

Liczba asystentów rodziny 43 2 

Odpłatność za pobyt dziecka w 

pieczy zastępczej w złotych 
44 

 

21 490 

 

Poniżej struktura pozostałych form pomocy 

 

Forma pomocy Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota 

świadczeń w zł 

Dodatek mieszkaniowy 4 5937,01 

Pomoc materialna dla uczniów 156 51 140,63 

Wynagrodzenie należne 

opiekunowi z tytułu sprawowania 

opieki przyznane przez sąd 

3 13 381,00 

 

Składki zdrowotne: 

 

Forma pomocy Liczba 

świadczeniobiorców, 

za których jest 

opłacana składka 

zdrowotna 

Koszt składek 

należnych w zł 

Osoby pobierające zasiłek stały z 

pomocy społecznej 

niepodlegające obowiązkowi 

25 13 352,00 
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ubezpieczenia zdrow. z innego 

tytułu 

Osoby objęte indywidualnym 

programem zatrudnienia 

socjalnego w Centrum Integracji 

Społecznej 

5 2 759,00 

 

 

Forma pomocy Liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenia 

Dostęp do świadczeń 

medycznych 

11 

 

W/w pomoc kierowana jest do osób, które nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia z innego tytułu, przyznawane na okres 90 dni w formie decyzji. 

 

Świadczenia Rodzinne: 

 

Liczba pobierających w 2018 r. zasiłek wychowawczy wyniosła 914 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 78 rodziny (co stanowi spadek 

o 7,8 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku wychowawczego   wyniosła 9 355 433,00 zł i w 

porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 525 786,00 zł.  

Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek rodzinny wyniosła 578 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 39 rodzin (co stanowi spadek 

o 6,3 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego  wyniosła 2 391 284,00 zł i w 

porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 166 720,00 zł.  

Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek 

pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek 

pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna. 

 

Świadczenia opiekuńcze 2018 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 4 832 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego 1 129 
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dziecka 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku 

życia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

2 289 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 

75 lat 

0 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku 

życia legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21 roku życia 

1 414 

Świadczenie pielęgnacyjne 927 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 433 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

6 192 

 

Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek 

pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek 

pielęgnacyjny dla osób które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna. 

 

Świadczenia opiekuńcze 2018 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 764 495,00 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego 

dziecka 

178 424,00 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku 

życia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

362 188,00 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która 

ukończyła 75 lat 

0,00 zł 
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Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku 

życia legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21 roku życia 

223 883,00 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne 1 362 277,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 227 153,00 zł 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

2 353 925,00 zł 

 

 

 

 

Inne świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych: 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota 

świadczeń w zł 

Świadczenie rodzicielskie 37 351 316,00 

Świadczenie „za życiem” 2 8 000,00 

św. z programu „Dobry start” 1 671 501 300,00 

 

 

Forma świadczenia Kwota w zł 

Składka na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 358 313,00 

Składka na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców 29 494,00 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

 

Forma pomocy Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota 

świadczeń w zł 

Fundusz alimentacyjny 61 415 637,00 
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Karta Dużej Rodziny: 

 

Forma pomocy Liczba rodzin , które 

złożyły wniosek w 

2018r. 

Liczba 

wydanych 

 Kart ogółem 

Karta Dużej Rodziny 29 137 

 

 

 

I.2.3. Infrastruktury Komunalnej  

W 2018 r. Zakład Komunalny Gminy Jarosław wykonywał statutowe zadania 

głównie zakresie eksploatacji i utrzymania w ruchu ciągłym obiektów i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych.   

W ramach tej działalności zakład prowadził eksploatację: 

a) stacji uzdatniania wody : SUW Pełkinie , SUW Tuczempy oraz SUW 

Surochów, 

b) oczyszczalni ścieków w Kostkowie oraz w Tuczempach, 

c) sieci wodociągowych długości 138,6 km, 

  d) sieci kanalizacji sanitarnej długości 212,6 km oraz 54 sieciowych 

przepompowni ścieków. 

W dziedzinie poboru i uzdatniania wody pobrano z ujęć podziemnych 466 310 

m³ wody; z tego 72 943 m³ wykorzystano na cele technologiczne a 339 436 m³ 

dostarczono ( sprzedano) odbiorcom. 

 W dziedzinie oczyszczania i odprowadzania ścieków odprowadzono z 

oczyszczalni  392 718 m³ ścieków oczyszczonych; dostawcom ścieków 

zafakturowano 334 243 m³ ścieków. 

Ilość odbiorców w 2018 roku przedstawiała się następująco: 
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MIEJSCOWOŚĆ WODA ŚCIEKI 

ODBIORCY 

INDYWIDU

ALNI 

SEKTOR 

USŁUG I 

PUBLICZNY 

ODBIORCY 

INDYWIDUA

LNI 

SEKTOR 

USŁUG I 

PUBLICZNY 

KONIACZÓW 248 12 233 10 

KOSTKÓW 110 1 79 1 

LEŻACHÓW-

OSADA 

28 1 15 1 

MAKOWISKO 309 21 289 13 

MORAWSKO 219 7 229 3 

MUNINA ----- ----- 589 19 

PEŁKINIE 475 18 452 17 

SOBIECIN 127 2 117 2 

SUROCHÓW 270 15 249 14 

TUCZEMPY 404 12 399 10 

WOLA 

BUCHOWSKA 

179 4 163 3 

WÓLKA 

PEŁKIŃSKA 

345 14 326 13 

ZGODA 58 4 56 2 

 

RAZEM 

2772 111 3196 108 

2883 3304 

 

Powstające na oczyszczalni ścieków odpady zostały zagospodarowane w 

ilościach : 

- odwodnione osady ściekowe: 348,86 Mg przekazano do kompostowni w 

Leżachowie, 

- skratki : 9,11 Mg poddano składowaniu na składowisku w m. Futory, 

- zawartość piaskowników : 20,45 Mg poddano składowaniu na składowisku w 

m. Futory . 
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W  2018 r. zakład wydał 86 warunków technicznych  na podłączenie  

nieruchomości do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; zawarto także łącznie 

148 umów na odstawę wody i odprowadzanie ścieków ( w tym umowy z nowymi 

odbiorcami usług oraz  umowy przepisane po zmianie właściciela 

nieruchomości).  

Ponadto w ramach zleconych przez Wójta  realizowano dodatkowe zadnia w 

zakresie: 

a) obsługi PSZOK-ów w Kostkowie i Tuczempach , w których odebrano łącznie 

75 kontenerówKp-7 tj. 202,221Mg odpadów  

b) bieżącego utrzymania 353 lamp hybrydowych na terenie  gminy : m.in. 

wymieniono 50 akumulatorów żelowych oraz 96 żarówek. 

W 2018 r. zostały zakończone i przekazane do zakładu następujące 

inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne realizowane i finansowane przez 

Gminę Jarosław, efekty rzeczowe osiągnięte to m.in.:   

1) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowie 

2) inwestycje w zakresie budowy ( i rozbudowy ) sieci wodociągowych: 

a) w m. Koniaczów – rurociągi PE Ø 110/90/63/50 o długości 752 mb; 

b) w m. Sobiecin – rurociągi PE Ø 90 o długości 97,5 mb  

c) w m. Sobiecin, Surochów, Zgoda – rurociągi PE Ø 90 o długości 126 

mb; 

d) w m. Morawsko – rurociągi PE Ø 125 o długości 808 mb; 

e) w m. Tuczempy – rurociągi PE Ø 110 o długości 255 mb; 

f) w m. Tuczempy ( Trawki ) – rurociągi PE Ø 125/110/90 o dług. 1050 

mb; 

g) w m. Surochów ( teren przemysłowy w Makowisku ) – przebudowa 

sieci: rurociągi PE Ø 125/110 o długości 207 mb 

h) w m. Pełkinie – budowa nowych studni głębinowych S-1A oraz S-4 dla 

potrzeb SUW Pełkinie (obudowy studni  z armaturą, przyłącza 

wodociągowe  PE Ø 110 o długości  mb , zasilanie  energetyczne studni) 

 

3) inwestycje w zakresie budowy ( i rozbudowy ) sieci kanalizacji sanitarnej: 

a) w m. Koniaczów – rurociągi grawitacyjne PVC Ø 200 o długości 1164 

mb, rurociągi tłoczne PE Ø 90, przepompowania ścieków; 

b) w m. Sobiecin – rurociągi grawit. PVC Ø 200 o długości 118,5 mb; 

c) w m. Pełkinie – rurociągi grawit. PVC Ø 200 o długości 62 mb; 

d) w m. Morawsko – rurociągi grawit. PVC Ø 200 o długości 418 mb; 
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I.2.4. Ochrony Środowiska 

 

W 2018 roku w zakresie ochrony środowiska zakończono realizację inwestycji 

pn.  

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr ew. 71/2, 

73/3, 74/2 w Kostkowie” –uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działanie 4.3.1 – 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Gospodarka 

ściekowa – 3 716 365,02 zł. Na powyższe zadanie uzyskano również pożyczkę 

na sfinansowanie wkładu własnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie  w wysokości  552 719,46 zł 

2. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach 

Gminy Jarosław” obejmujące: Budowę sieci sanitarnej i wodociągowej w 

Koniaczowie, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Koniaczów 

dz. nr 112/7, Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej w Sobiecinie, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

Morawsku, Uzyskana kwota dofinansowania – 294 172,00 zł w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie: 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

 

I.2.5. Ładu Przestrzennego 

W Gminie Jarosław od 2001 roku obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław uchwalone uchwałą nr 

VII/51/2001 r. z dnia 21 grudnia 2001 r. 

 

1. Uchwałą nr VI/69/2018 z dnia 25 września 2018 r. Rady Gminy Jarosław Gmina 

Jarosław przyjęła zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko” dotyczące terenów inwestycyjnych w 

sołectwie Makowisko na obszarze o pow. koło 480 ha .  

    Kierunki zmiany studium polegały na wprowadzeniu zmian z terenów rolniczych na 

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o symbolu P1 oraz tereny 

mieszkaniowo - usługowe o symbolu MNU1 - kwota opracowania dokumentacji 

planistycznej - 44 280 zł brutto.  

W Gminie Jarosław od 2007 roku obowiązują trzy miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego :   
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- Obszar Wschód uchwalony uchwałą Nr II/14/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

- Obszar Północ uchwalony uchwałą Nr II/13/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

- Obszar Południe uchwalony uchwałą Nr VI/43/07 z dnia 28 września 2007 r. 

 

2. Uchwałą nr II/23/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Gminy Jarosław Gmina 

Jarosław przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Obszar Wschód – zmiana dotyczy przesunięcia drogi wewnętrznej o 

symbolu - 2.KDW.24 i terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu - 

1.MN.12 .   

 

3. Uchwałą nr VI/70/2018 z dnia 25 września 2018 r. Rady Gminy Jarosław Gmina 

Jarosław uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Jarosław „Makowisko 1”  dotyczący terenów inwestycyjnych w sołectwie Makowisko 

w obszarze o pow. ok. 480 ha. Kierunki miejscowego planu zagospodarowania 

polegały na wprowadzeniu terenów: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

o symbolach - 1P ÷ 3P, produkcyjno-usługowych o symbolach - 1P/U ÷ 3P/U,  

usługowych o symbolach - 1 U ÷ 2 U, mieszkaniowo - usługowych o symbolach - 

1MNU ÷ 2MNU, lasów o symbolu - 1ZL, dróg publicznych głównej - klasy G - o 

symbolu - 1KDG, dróg publicznych dojazdowych - klasy D - o symbolach - 1KDD ÷  

3KDD,  drogi wewnętrznej o symbolu - 1KDW, terenów ciągu pieszo - jezdnego o 

symbolu 1KDX,  parkingów o symbolach - 1KP ÷ 2KP - kwota opracowania 

dokumentacji planistycznej - 59 040 zł brutto.  

 

4. Uchwałą nr X/118/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Jarosław Gmina 

Jarosław przyjęła zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Jarosław - 

Obszar Południe  dotyczące : 

    - w sołectwie Tuczempy :   

 pierwsza zmiana likwidacji drogi wewnętrznej o symbolu - 2.KDW.74 i w to 

miejsce zwiększenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 

- 1.MN.103 ;  

 druga zmiana likwidacji części drogi wewnętrznej o symbolu - 2.KDW.78 i w 

to miejsce zwiększenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 

symbolu - 1.MN.104 ; 

 trzecia zmiana likwidacji dróg wewnętrznych o symbolach - 2.KDW.88 i 

2.KDW.93 i częściowej likwidacji terenu zieleni izolacyjnej o symbolu - 2.ZI.5 
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i w to miejsce zwiększenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 

symbolu - 3.MN.1 ;   

 czwarta zmiana likwidacji części drogi terenu dróg publicznych o symbolu - 

1.KDD.20 oraz  likwidacji części terenu zieleni izolacyjnej o symbolu - 1.ZI.14 

na teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych - 2.RM.75 ;  

 piąta zmiany przeznaczenia terenów,  terenu zabudowy usługowej zagrożony 

zalaniem wodą stuletnią poniżej 70 cm o symbolu 4.U.ZZ.1 , terenu dróg 

wewnętrznych o symbolu - 3.KDW.53 oraz terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zagrożone zalaniem wodą stuletnią poniżej 70 cm o symbolu - 

2.MN.ZZ.3  na teren zabudowy usługowej o symbolu - 5.U.2 ; 

 szósta zmiana dotyczyła likwidacji części drogi wewnętrznej o symbolu - 

2.KDW.118 i w to miejsce zwiększenia terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej o symbolu - 2.MN.3 ;   

   

     - w sołectwie Munina zmiany z  terenu zieleni nieurządzonej, o szczególnym 

znaczeniu przyrodniczym, pełniące ważną rolę w systemie korytarzy ekologicznych o 

symbolu - 1.ZR.4  na  teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych  o symbolu - 2.RM.38 - kwota opracowania dokumentacji 

planistycznej - 33 210,00 zł brutto.  

 

5. Uchwałą Nr X/119/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Jarosław Gmina 

Jarosław przyjęła zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Jarosław - 

Obszar Wschód - ETAP 1 dotyczące : 

    - w sołectwie Zgoda zmiany terenu zieleni nieurządzonej, z podstawowym 

przeznaczeniem pod zielone użytki rolne z czasowym rekreacyjnym wykorzystaniem 

o symbolu - 4.ZR.2 na tern zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych o symbolu - 3.RM.2 ;  

    - w sołectwie Sobiecin zmiany zmniejszenia terenu drogi wewnętrznej o symbolu - 

2.KDW.49 oraz zwiększenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 

symbolu - 4.MN.3 ; 

    - w sołectwie Makowisko zmiany terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

o symbolu - 1.MN.5 na teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych o symbolu - 2.RM.51 ;    

    - w sołectwie Koniaczów :  
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 pierwsza zmiany przesunięcia drogi wewnętrznej o symbolu - 2.KDW.24 i 

zwiększenie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu - 

1.MN.12 ; 

 druga zmiany terenu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

zagrożone zalaniem wodą stuletnią poniżej 70 cm o symbolu - 2.MN.ZZ.19 na 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu - 4.MN.1 z 

jednoczesną zmianą lokalizacji drogi wewnętrznej o symbolu - 2.KDW.21 ;        

- w sołectwie Surochów :  

 pierwsza zmiany terenu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

zagrożone zalaniem wodą stuletnią poniżej 70 cm   o symbolu - 2.MN.ZZ.10 

na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej    o symbolu - 4.MN.4 z 

jednoczesnym przesunięciem nieprzekraczalnej linii zabudowy ; 

 druga zmiany terenu zieleni nieurządzonej zagrożonego zalaniem wodą 

stuletnią o symbolu  - 2.ZR.ZZ.1, terenu wód powierzchniowych śródlądowych 

o symbolu - 1.WS.7, terenu zieleni izolacyjnej o symbolu - 1.ZI.8 na teren 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych zagrożonych zalaniem wodą stuletnią powyżej 70 cm o symbolu 

- 2.RM.ZZ.15 oraz na teren zieleni nieurządzonej zagrożony zalaniem wodą 

stuletnią o symbolu - 2.ZR.ZZ.2    

 trzecia zmiany terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu - 

1.MN.11 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

usługowej o symbolu - 1.MNU.1 ;    

   - kwota opracowania dokumentacji planistycznej - 41 610,00 zł brutto.  

 

6. Uchwałą nr X/120/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Jarosław Gmina 

Jarosław przyjęła zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Jarosław - 

Obszar Północ dotyczące :  

    - w sołectwie Kostków dotyczyła zmiany tj. poszerzenia terenu usług kultury 

sakralnej o symbolu - 1.UKs.4,  zmniejszenia terenów zabudowy zagrodowej w 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ;      

    - w sołectwie Pełkinie dotyczyła zmiany terenów zielni nieurządzonej zagrożone 

zalaniem wodą stuletnią o symbolu - 1.ZR.ZZ.14  na ten zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  zagrożonej zalaniem wodą stuletnią powyżej 70 cm o symbolu - 

2.MN.ZZ.5 ;  

    - w sołectwie Wólka Pełkińska dotyczyła zmiany terenów tereny zieleni 

nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne, obudowę 

biologiczną cieków o symbolu - 1.ZR.15 na teren zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej o symbolu - 1.MN.32 - kwota opracowania dokumentacji  planistycznej 

- 25 830,00 zł brutto. 

 

7. Gmina Jarosław dnia 15.11.2018 r.  podpisała umowę z Instytutem Rozwoju Miast i 

Regionów z siedzibą w Warszawie na „ Sporządzenie Analizy potrzeb i możliwości 

rozwoju Gminy Jarosław wraz z bilansem terenów planowanych pod zabudowę ” - 

kwota opracowania analizy 36 900 zł brutto. Audyt zakończono dnia  30 kwietnia 2019r.    

 

I.2.6. Instytucji Kultury 

Struktura 

Na terenie Gminy Jarosław działa Gminna Biblioteka Publiczna w 

Pełkiniach i jej  5 filii znajdujących się w: Makowisku, Muninie, Surochowie, 

Tuczempach, Wólce Pełkińskiej. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach posiada  statut biblioteki i jest 

instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury.  Biblioteki nie są 

połączone z żadnymi innymi instytucjami. 

W bibliotekach zatrudnionych jest 6 osób , z czego jedna osoba 

zatrudniona jest na pełny etat w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pełkiniach, 

pozostałe 5 osób  pracuje  w filiach na pół etatu. 

 

Zbiory biblioteczne 

GBP w Pełkiniach i jej filie posiadają ogółem 43120 woluminów, w tym 

dla dzieci 12339, dla dorosłych 18375, literatury niebeletrystycznej 12144 i 262 

czasopisma oprawne. W roku 2018 Samorząd Gminy Jarosław przyznał 

bibliotekom  na zakup książek kwotę 20000 zł. Ponadto GBP w Pełkiniach 

otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 

5200 zł. Ze środków organizatora biblioteki zakupiły 624 woluminów, z dotacji 

171 woluminów, dodatkowo  biblioteki otrzymały 124 dary. W sumie księgozbiór  

bibliotek w 2018 roku wzrósł o 919 woluminów.                              

Struktura przybytków przedstawia się następująco: 

- dla dzieci 258 woluminów 

- dla dorosłych 620 woluminów 

- literatury niebeletrystycznej 141 woluminów. 

W 2018 roku biblioteki przeprowadziły 1884 książek przez ubytki, w tym dla 

dzieci  138 książek, dla dorosłych 1091, literatury niebeletrystycznej 651 książek 

i 4 czasopisma pisma oprawne. 
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Ogólną strukturę księgozbioru i zakupu książek w 2018 roku dla 

poszczególnych bibliotek przedstawia poniższa tabela:                      

      

biblioteka ogółem 

księgozbiór 

dla 

dorosłych 

dla  

dzieci 

liter. 

niebeletrystyczna 

zakup 

książek 

dary 

Pełkinie 10311 4001 2861 3449 332 119 

Makowisko 3730 1753 1231 746 90 1 

Munina 9107 3936 2415 2756 156 1 

Surochów 6322 2740 2402 1180 100 1 

Tuczempy 6606 2942 1748 1916 112 1 

Wólka Pełk 7044 3003 1682 2359 5 1 

Ogółem 43120 18375 12339 12406 795 124 

 

 

Filia Biblioteczna w Wólce Pełkińskiej w związku z przewidywanym czasowym 

zamknięciem biblioteki w 2019 roku zakupiła tylko 5 woluminów, za pozostałą 

kwotę książki dodatkowo zakupiły biblioteki w Pełkiniach i Muninie. 

 

Czytelnictwo, obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych 

 

W 2018 roku biblioteki zarejestrowały 879 czytelników, większość z nich 

to dzieci i młodzież ucząca się. Wypożyczono 13270 woluminów , w tym dla 

dzieci 4287, dla dorosłych 7622 i literatury niebeletrystycznej 1361 woluminów, 

udzielono 131 informacji indywidualnych.  

W zakresie obsługi czytelniczej specjalnych grup- osób niepełnosprawnych 

i seniorów,  pracownica Filii Bibliotecznej w Surochowie systematycznie 

dostarcza książki do domu osobie niepełnosprawnej, pozostałe pracownice 

bibliotek jeśli tylko zachodzi taka potrzeba również dostarczają książki do domu 

swoim czytelnikom, którzy z powodu choroby nie mogą przyjść sami, ani nie 

mogą prosić  o to kogoś z rodziny. 

Strukturę  wypożyczeń w poszczególnych bibliotekach przedstawia 

poniższa tabela: 
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biblioteka wypożyczenia 

ogółem 

dla  

dorosłych 

dla  

dzieci 

liter. 

niebeletrystyczna 

Pełkinie 4212 3008 1000 204 

Makowisko 1199 756 332 111 

Munina 2449 1147 721 581 

Surochów 1385 887 428 70 

Tuczempy 1954 764 1030 160 

Wólka Pełk. 2071 1060 776 235 

Ogółem 13270 7622 4287 1361 

 

 

Komputeryzacja i czytelnia 

W 2018 roku w zakresie komputeryzacji bibliotek nie nastąpiły żadne 

zmiany biblioteki nie zakupiły nowego sprzętu komputerowego, ani programu 

bibliotecznego. 

Biblioteka nie posiada swojej strony internetowej, informacje o bibliotece 

i filiach czytelnicy mogą uzyskać w zakładce Urzędu Gminy Jarosław. Znajdują 

się tam godziny otwarcia bibliotek, ich działalność, kadra  i zdjęcia lokali 

bibliotecznych. 

W czytelni zarówno w GBP w Pełkiniach jak i filiach bibliotecznych czytelnicy  

mogą skorzystać z zaprenumerowanych czasopism. 

W ramach pracy z młodym czytelnikiem w GBP w Pełkiniach zorganizowano  

spotkania z książką – tematy tych spotkań to: „najpiękniejsze wiersze dla dzieci”  

„zaopiekuj się mną-książki o zwierzętach”, „Franklin przyjaciel dzieci”, oraz  

ferie podczas których dzieci wykonywały prace plastyczne, prace z plasteliny  

rozwiązywały rebusy, zagadki, kalambury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

I.2.7. Obrona cywilna 

 

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2018 r. w zakresie obrony 

cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. 

Zasadniczym celem działania obrony cywilnej w 2018 roku 

było kontynuowanie procesu doskonalenia obrony cywilnej w 

sferze ochrony ludności przed niebezpieczeństwami, 

wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz 

przezwyciężania ich bezpośrednich następstw przez 

dostosowywanie istniejących rozwiązań do aktualnych 

wyzwań i potrzeb. 

W zakresie regulacji prawnych dokonano przeglądu obowiązujących aktów 

prawnych  

oraz zapoznano się z projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. 

Monitorowano na bieżąco serwisy informacyjne OC w Internecie, w celu 

pozyskiwania informacji na temat proponowanych rozwiązań w tworzonych 

regulacjach.  

Celem dostosowania do istniejących potrzeb i wyzwań  na terenie Gminy 

Jarosław zostały powołane cztery formacje OC. Pierwszą jest formacja pożarnicza 

(strażacy  

z OSP), składa się z 48 osób odpowiednio wyszkolonych i zaopatrzonych do 

wykonywania zadań obrony cywilnej. Druga formacja wodno-kanalizacyjna 

(pracownicy Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław), składa się z 10 osób 

odpowiednio wyszkolonych  i zaopatrzonych do wykonywania zadań OC. Trzecią 

formację wykrywania i alarmowania w liczbie 10 osób stanowią pracownicy 

Urzędu Gminy Jarosław, mają niezbędne doświadczenie i przeszkolenie zdobyte 

w treningach i ćwiczeniach do prowadzenia tego typu zadań. Ostatnia czwarta 

formacja alarmowania składa się z 13 sołtysów wsi. Ich zadaniem  

na danym terenie jest natychmiastowe powiadomienie tut. urzędu o zaistniałym 

zagrożeniu oraz alarmowanie ludności. W ramach doskonalenia funkcjonowania 

Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu wczesnego Ostrzegania 

ludności Urząd Gminy Jarosław brał udział w wojewódzkim treningu Renegade 

Sarex 18/II. Uczestniczyła w nim formacja wykrywania i alarmowania 

(pracownicy UG Jarosław), która koordynowała trening na terenie gminy, 

formacja pożarnicza (strażacy z OSP), która fizycznie uruchamiała syreny oraz 

formacja alarmowania (sołtysi) odpowiedzialna w tym przypadku za 
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powiadomienie ludności o treningu i nadawanych sygnałach akustycznych. 

Syreny alarmowe zlokalizowane są w sześciu miejscowościach  gminnych: Wola 

Buchowska, Wólka Pełkińska, Koniaczów, Makowisko, Zgoda, Morawsko. 

Donośność syreny zlokalizowanej na Hucie Szkła Jarosław pozwala alarmować 

również miejscowości gminne (Munina, Tuczempy). Poniższa mapa pokazuje 

rozmieszczenie oraz zasięg gminnych syren alarmowych, syreny oznaczone są 

okręgiem koloru czarnego.  

 

Planowane są zakupy syren alarmowych do miejscowości Surochów, Pełkinie, 

Tuczempy. Ponadto podczas spotkań wiejskich z sołtysami, mieszkańcami wsi 

oraz podczas zebrań strażackich, poruszane były zagadnienia z zakresu SWA, 

SWO. Przedmiotowy temat również był omawiany z pracownikami Urzędu 

Gminy Jarosław i Zakładu Komunalnego Gminy podczas konferencji 

szkoleniowej Wójta Gminy. Gminne formacje obrony cywilnej zaangażowane 

były również w ćwiczenie przygotowujące do prowadzenia akcji ratunkowych. W 

ćwiczeniu pn. „Zgranie formacji OC i jednostek OSP w czasie działań ratowniczo 

gaśniczych”. uczestniczyły gminne OSP, pracownicy tut. urzędu oraz sołtysi, 

nadzór prowadziła KP PSP Jarosław. 

W dziedzinie planistycznej opracowany został Kalendarzowy Plan Działania OC, 

Plan formacji OC oraz Plan działania SWA. Pozostałe plany zostały 

zaktualizowane. 

Celem zwiększenia świadomości społeczeństwa w dziedzinie OC na spotkaniach 

wiejskich zostało rozdanych około 100 ulotek. Podczas gminnego ćwiczenia 
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formacji OC i jednostek OSP zostało przeszkolonych około 100 osób, natomiast 

ulotki i materiały z zakresu OC rozdawane były przybyłym mieszkańcom, 

rozdano ponad 600 ulotek i materiałów. Dodatkowo podczas gminnego turnieju 

wiedzy pożarniczej dzieci ze szkół podstawowych zostały przeszkolone w 

temacie ratowniczo gaśniczym oraz w temacie ostrzegania i alarmowania 

ludności. 

 

 

W 2018 roku Przedstawiciele Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego główny wysiłek skierowali na 

czynny udział w działaniach mających na celu prawidłowe 

utrzymanie bezpieczeństwa. Ponadto w zakresie 

zarządzania i reagowania kryzysowego przeprowadzono 

niżej opisane działania. 

Dokonano aktualizacji Planu Posiadamy jeden Magazyn OC zlokalizowany w 

budynku Urzędu Gminy w Jarosławiu. Powierzchnia 20m2. Sprzęt znajdujący się 

w magazynie OC jest konserwowany, a sprzęt łączności i wykrywania skażeń jest 

legalizowany i konserwowany w wojewódzkim warsztacie OC. W 2018 r. zostały 

zakupiony sprzęt przeciwpowodziowy na łączną kwotę 3.000 zł a na sprzęt 

ratowniczy dla formacji pożarniczej (jednostki OSP) zostało wydane około 

130.000 zł. 

Zarządzania Kryzysowego oraz Planu ochrony przed powodzią. Wprowadzone 

zostały poprawki do regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Uaktualniono procedury reagowania kryzysowego. Zgodnie  

z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Powiatu informowano Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego o bieżącej sytuacji poprzez codziennie 

wysyłane raporty dobowe. W przypadkach otrzymywania ostrzeżeń, prognoz 

niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych informowano lokalne 

społeczeństwo poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej tut. 

Urzędu oraz przez sołtysów. Prowadzone były również działania prewencyjne w 

postaci informowania mieszkańców o programach mających wpływ np.: na 

czystość powietrza. Podniesiona została zdolność Magazynu OC w dziedzinie 

ochrony przed powodzią, zakupione zostały 3000 szt. worków 

przeciwpowodziowych. Ponadto możemy reagować na sytuacje związane z 

wichurami, a co za tym idzie reagować odpowiednio na np. zniszczone dachy. 
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Jesteśmy w stanie pokryć specjalnymi plandekami 1200 m2 zniszczonych 

dachów. W 2018 r. zdarzenia kryzysowe na terenie Gminy Jarosław nie 

występowały. 

W dziedzinie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

główny kierunek działań skupiony był na szkoleniach 

,treningach i ćwiczeniach obsady tut. Urzędu. Poprzez 

szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowywano osoby 

funkcyjne, pracowników i zespoły zadaniowe do realizacji 

zadań określonych w planach operacyjnych, doskonalono działania ogniw 

wykonawczych we współdziałaniu z organami Sił Zbrojnych. Przeprowadzono 

następujące własne przedsięwzięcia szkoleniowe.  

Konferencja szkoleniowa Wójta Gminy, poruszane były na niej następujące 

tematy: Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego  

oraz międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa, Obszary współdziałania, 

Zasady organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów, Organizacja i 

funkcjonowanie stanowisk kierowania, Rola samorządu terytorialnego oraz 

sposób realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem procesu mobilizacyjnego 

rozwinięcia Sił Zbrojnych, Realizacja świadczeń na rzecz obrony, Zadania 

administracji publicznej i pozamilitarnych ogniw obronnych  

w zakresie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych. 

Przygotowanie do realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych, Zasady i obszary 

cywilno–wojskowej współpracy oraz zadania pozamilitarnych ogniw systemu 

obronnego wynikające z obowiązków państwa – gospodarza (HNS). 

Ćwiczenie gminne nt.: „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw 

wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. W ramach ćwiczenia przeprowadzono 

Akcję Kurierską wraz z WKU Jarosław. 

Uczestniczono w następujących przedsięwzięciach szkoleniowych szczebla 

nadrzędnego: 

Udział w szkoleniu obronnym Wojewody Podkarpackiego nt.: „Kompetencje, 

zasady funkcjonowania oraz zadania organów administracji samorządowej w 

województwie  

w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi i w czasie 

wojny”.   
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Udział w wojewódzkim treningu systemu stałych dyżurów.  

Udział w wojewódzkim treningu akcji kurierskiej nt.: Prowadzenie akcji 

kurierskiej administracji publicznej w warunkach zakłóceń spowodowanych 

działaniami hybrydowymi. Tematyka realizowanych przedsięwzięć 

szkoleniowych uwzględniała potrzeby szkoleniowe. Organizowane szkolenia 

teoretyczne i praktyczne osiągnęły zakładane cele szkoleniowe. Ze szkolenia 

obronnego prowadzona jest dokumentacja szkoleniowa. W części planistycznej 

dokonano aktualizacji Planu operacyjnego, utworzono punkt kontaktowy Wójta 

Gminy Jarosław na wypadek wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS), 

zaktualizowano bazę danych HNS. Opracowano „Narodowy Kwestionariusz 

Pozamilitarnych  Przygotowań Obronnych ", Przeprowadzono aktualizacje 

dokumentacji „Stałego Dyżuru Wójta” oraz „Punktu Kontaktowego HNS”. 

Opracowano i przekazano sprawozdanie z realizacji zadań związanych z 

doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Gminy. 

Przeprowadzono aktualizację „Planu przygotowania podmiotów leczniczych  

na potrzeby obronne państwa” Przygotowano niezbędne dokumenty do 

klasyfikacji wojskowej.  

II. Urząd Gminy Jarosław,  jednostki pomocnicze i jednostki organizacyjne 

II.1. Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia w Urzędzie i jednostkach 

organizacyjnych. 

 

Wójt Gminy Jarosław wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy 

Jarosław i jednostek organizacyjnych. Strukturę organizacyjną przedstawia 

poniższy schemat :
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Stan zatrudnienia w Urzędzie na koniec grudnia 2018r. kształtował się 

następująco: 

a) 27 stanowisk urzędniczych, 

b) 4 stanowiska gospodarcze ( 3 w świetlicach, 1 w urzędzie ), 

c)   5 stanowisk sezonowych w remach robót publicznych ( 1 urzędnicze, 4 

robotnicze na terenie gminy). 

W roku 2018 jeden pracownik urzędu przeszedł na emeryturę, jeden został 

zatrudniony w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

 

Jednostki organizacyjne : 

 

1) Samorządowy zakład budżetowy Zakład Komunalny Gminy Jarosław 

            Zakład Komunalny Gminy Jarosław funkcjonuje w formie  

samorządowego zakładu  budżetowego, jest jednostką organizacyjną Gminy 

Jarosław nie posiadającą  osobowości prawnej. 

 Zakład Komunalny Gminy Jarosław działa zgodnie ze statutem zatwierdzonym 

Uchwałą nr I/3/10  Rady Gminy Jarosław z dnia 26 stycznia 2010 r.  

W skład struktury organizacyjnej wchodzą następujące stanowiska pracownicze: 

a) Dyrektor zakładu  - 1 osoba, 

b) Główny księgowy  – 1 osoba, 

c)  Starszy referent ds. rozliczeń  – 1 osoba, 

d)  Mistrz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  – 1 osoba, 

e)  Konserwator urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  – 12 osób. 

W 2018 r. w  Zakładzie Komunalnym Gminy Jarosław było zatrudnionych 

łącznie 16  pracowników. 

 

2) Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół Gminy Jarosław 

W obecnym stanie prawnym ZEAS działa  na podstawie uchwały Rady Gminy 

Jarosław z dnia 27 października 2016r  w sprawie utworzenia oraz zgodnie ze 

statutem zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Jarosław również z dnia 27 

października 2016r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Jarosław nie 

posiadającą osobowości prawnej. Struktura organizacyjna i zakres działania 

ZEAS  
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Stan zatrudnienia -  5 osób 

a) dyrektor 

b) główny księgowy 

c) stanowisko ds. rachuby i płac 

d) stanowisko ds. rachuby i zasiłków 

e) stanowisko ds. finansowo – księgowych 

 

Do zadań ZEAS  należy: 

a) obsługa finansowo – rachunkowa szkół gminy Jarosław, 

b) realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego, 

c) obsługa administracyjno-organizacyjna szkół i ZEAS-u 

 

 

3) Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 

 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Jarosław, nie posiadającą 

osobowości prawnej. Został utworzony Uchwałą rady Gminy Jarosław z dnia 16 

marca 1990r i działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Gminy z dnia 

22 marca 2002 r. ze zmianami. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy 

Jarosław. 

 

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą: 

a) Kierownik Ośrodka- 1 

b) Główny Księgowy- 1 

c) Pracownicy socjalni- 6 

d) Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych- 3 

e) Asystent rodziny- 1 

f) Informatyk- 1 (zatrudnienie w ramach umowy zlecenie) 

g) Inspektor ochrony danych osobowych -1 (zatrudnienie w ramach umowy 

zlecenie) 

Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 11 posiada 

wykształcenie wyższe, 1 wykształcenie średnie. Wśród pracowników 2 osoby 

posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej.  

W 2018 roku nastąpiły zmiany kadrowe tj. zmiana kierownika ośrodka w związku 

z przejściem na emeryturę, zmiana jednego pracownika socjalnego, odejście 1 

pracownika socjalnego a emeryturę, zmiana na stanowisku asystenta rodziny. 
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Zatrudnienia zostały poprzedzone konkursem. 

 

II.2. Jednostki pomocnicze 

W skład Gminy Jarosław wchodzi 13 sołectw: 

 Koniaczów, Kostków, Leżachów Osada,  Makowisko, Morawsko, Munina, 

Pełkinie, Sobiecin, Surochów, Tuczempy, Wola Buchowska , Wólka Pełkińska, 

Zgoda 

Powierzchnia poszczególnych sołectw i liczba mieszkańców wg stanu na dzień 

31.12.2018r. kształtowały się następująco: 

 

Nazwa sołectwa Powierzchnia w ha Liczba ludności 

Koniaczów 230,6 718 

Kostków 840,7 482 

Leżachów Osada 475,3 119 

Makowisko 1407,9 1235 

Morawsko 874,0 1073 

Munina 1256,1 2106 

Pełkinie 1562,1 1794 

Sobiecin 299,5 466 

Surochów 1497,3 1042 

Tuczempy 1181,3 1678 

Wola Buchowska 590,1 773 

Wólka Pełkińska 969,0 1460 

Zgoda 164,6 219 
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II.3. Wykonywanie zadań Wójta w zakresie funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych Gminy. 

W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, Wójt 

z mocy ustawy zatrudnia i zwalnia  kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych.  

Z końcem roku 2017 na emeryturę przeszła kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy społecznej. W roku 2018 na stanowisko kierownika GOPS po 

przeprowadzonym konkursie została zatrudniona nowa osoba. 

W czerwcu 2018r. odbyły się dwa konkursy na dyrektorów szkół: 

1) W Szkole Podstawowej w Morawsku w związku z przejściem na 

emeryturę, 

2) W Szkole Podstawowej w Tuczempach w związku z upływem kadencji. 
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II.4. Rada Gminy 

Rada Gminy Jarosław liczy 15 radnych, jesienią 2018r. zostały 

przeprowadzone wybory samorządowe i mieszkańcy wybrali nowych radnych. 

W poprzedniej kadencji Rada wyłoniła 4 komisje: 

1) Rewizyjną, 

2) Budżetu , finansów i gospodarki komunalnej, 

3) Infrastruktury technicznej i rolnictwa, 

4) Oświaty, zdrowia i sportu. 

W obecnej kadencji do wymienionych czterech doszła jeszcze piąta Komisja 

skarg, wniosków i petycji. 

W całym roku 2018 Rada Gminy odbyła 10 posiedzeń i podjęła 131 uchwał. 
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III. Realizacja uchwał Rady 

III.1.Ogólna informacja o działaniach na rzecz realizacji uchwał Rady 

Gminy 

1) Uchwały geodezyjne w sprawie: 

 darowizna Gminy na rzecz Skarbu Państwa – 1 wykonana 

 darowizna na rzecz gminy -1 wykonana, 2 w trakcie 

 zakup na rzecz gminy – 3 wykonane 

 sprzedaż mienia gminnego w formie bezprzetargowej – 1 wykonana, 1-

zmieniona na przetarg 

 sprzedaż mienia gminnego w formie przetargu – 1 wykonana, 1 – w trakcie 

realizacji 

 ustanowienie służebności na mieniu gminnym – 5 wykonanych,1 

częściowo, 1 – w trakcie realizacji 

 przedłużenie dzierżawy na mieniu gminnym – 19 wykonanych, 2 -

niewykonane- rezygnacja 

 zmiana dzierżawców na mieniu gminnym – 2 wykonane, 1 rezygnacja 

2) Uchwały statutowe - dwukrotnie uchwalany był Statut Gminy w związku 

ze zmianą przepisów - obowiązujący 

3) Uchwały planistyczne - 2 uchwały dotyczące studium i MPZP dla 

Makowiska, 7 uchwał zmieniających obowiązujące MPZP -obowiązujące 

4) Uchwały oświatowe – 1 o przystąpieniu do projektu w trakcie realizacji. 

5) Uchwały finansowe – 32 uchwały dotyczące budżetu i wieloletniej 

prognozy finansowej 

6) Uchwały programowe – 1-opieka nad zwierzętami, 1- przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, 1- przeciwdziałanie narkomani, 1- współpraca z 

organizacjami pożytku publicznego i wolontariatu, wszystkie zrealizowane 

7) Uchwały podatkowe i w zakresie opłat – 3 dot. stawek podatku, 2-

zwolnienia w podatku, 1- gospodarka śmieciowa, 1- dopłata do wody, 1- 

dotacja na zabytki( Surochów) – wszystkie zrealizowane 

8) Uchwały społeczne – 4 dot. pomocy państwa w dożywianiu, 1- 

upoważnienie dla Kierownika GOPS, 1 – program wspierania rodziny, 2 – 

odpłatność w schroniskach, wszystkie obowiązujące w trakcie realizacji 
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9) Uchwały intencyjne – 2 pomoc dla Powiatu, 3- pomoc dla Województwa, 

1 pomoc dla Policji, wszystkie zrealizowane 

10) Uchwały wyborcze – 7 konstytuujące Radę Gminy, 3 dot. wyborów 

powszechnych wszystkie obowiązujące 

11) Uchwały różne – 4 z zakresu spraw alkoholowych, 2- absolutoryjne, 1 dot. 

wynagrodzenia wszystkie obowiązujące w trakcie realizacji. 

 

III.2. Działania podejmowane na rzecz realizacji w sprawie: 

 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemu Narkomanii. 

 

Organem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień 

w Gminie Jarosław jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych prowadząca działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania 

problemu uzależnień od alkoholu i narkotyków. 

Największy udział wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeznacza się na realizacje działań profilaktycznych i pomoc 

dzieciom.  

Pomoc ma charakter wieloraki, gdyż różnego rodzaju potrzeby są zgłaszane 

Wójtowi Gminy i Gminnej Komisji. 

Komisja w roku 2018 na odbytych 6 posiedzeniach, przeanalizowała i 

dofinansowała blisko dwadzieścia podań od szerokiego grona instytucji, 

stowarzyszeń i osób, mających charakter profilaktyki przeciwdziałania 

uzależnieniom od napojów alkoholowych i spędzania wolnego czasu z dala od 

alkoholu i narkotyków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Jarosław. Były to zajęcia sportowe ,  spotkania pozaszkolne i 

innego rodzaju działania wpisujące się w zakres omawianej problematyki.  

Gminna Komisja przyjęła do realizacji w 2018 r budżet w wysokości 160 665,09  

zł - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wykonanie budżetu za rok 2018, wyniosło 68 466,97. Pozostała część jest 

wprowadzona do budżetu na 2019 r. 

Działania wspomagane finansowo z w/w opłat to m.in.:  
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 opłaty Sądowe – 983,64 zł 

 diety komisji – i biegłych sądowych – 8 094,90 zł 

 dotacja na Izbę Wytrzeźwień – 6 258,00 

 zakupy materiałów i wyposażenia – 26 214,39 prasa, książki, materiały 

profilaktyczne, doposażenie LKS - ów, świetlic, remiz 

 zakup pozostałych usług – 26 916,04 warsztaty profilaktyczne dla uczniów, 

programy szkoleniowe, spektakle teatralne dla szkół, przewóz na imprezy 

bezalkoholowe 

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i 

młodzieży to organizowanie zajęć profilaktycznych w Szkołach z terenu Gminy 

Jarosław, oraz na specjalnie organizowanych spotkaniach , na których poruszane 

są min. Tematy związane z profilaktyką i uzależnieniami od alkoholu i 

narkotyków.   

Gminna Komisja dofinansowuje również organizowane wyjazdy dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Jarosław. Inną kategorią wydatków są to wydatki 

związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, opłaty biegłych sądowych, 

szkolenia członków komisji, pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz 

pomoc terapeutyczną dla osób dorosłych i ich rodzin w ramach profilaktyki 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w 

Gminie Jarosław. 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt Domowych 

 Kwota przeznaczona na realizacje niniejszego programów 2018 r. wyniosła 

35 tyś zł. Wykonawcami przedmiotowego programu byli: 

1. Pracownicy Urzędu Gminy Jarosław we współpracy z sołtysami, policją 

oraz służbami weterynaryjnymi, 

2. Schronisko dla zwierząt: Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych,  

ul. Zamoyskiego 15, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy podpisanej z 

gminą. 

Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur ustawy o zamówieniach 

publicznych dokonano rozpoznania cenowego, poprzez które wybrane zostało 

schronisko: Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych, ul. Zamoyskiego 15, 

37-700 Przemyśl, do którego trafiły wyłapane bezdomne zwierzęta domowe oraz 

dzikie po wypadkach z terenu Gminy Jarosław w roku 2018 gdzie została im 

zapewniona i udzielona profesjonalna i należyta opieka weterynaryjna.  
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Do zadań należało również czynne poszukiwanie nowych domów dla psów 

trafiających do schroniska z terenu gminy.  

 W ramach wykonywania założeń przyjętych w gminnym programie 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych do schroniska trafiło w 2018 

r. 14 psów w tym 11 psów znalazło nowy dom (poprzez adopcje). Kwota wydana 

w 2018 roku na realizacje programu wyniosła 17 490 zł w tym na: 

1. przekazanie zwierząt do schroniska (karma, opieka weterynaryjna, zabiegi 

sterylizacji  

i kastracji, itp.) – 12 790 zł 

2. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jarosław – 4 400 zł 

3. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt – 300 zł 

Za rok 2018 Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych wystawił jeszcze 3 

faktury na kwotę łączną 9 911,00 zł rozliczenie tych faktur nastąpi w roku 2019 

r. 

Ponadto do schroniska trafiły 3 sarny oraz po 1 bocianie i łabędziu, które 

wymagały opieki weterynaryjnej na skutek zdarzeń drogowych na terenie Gminy 

Jarosław.  

Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 oraz Program osłonowy 

z zakresu pomocy społecznej. 

Posiłki w szkole przygotowywane i dostarczane były przez Zakład Aktywności 

Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koła w Jarosławiu, koszt posiłku 5,30 zł. Firma została wyłoniona 

w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem 

zamówienia są usługi w zakresie „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy 

Jarosław  w roku 2018”. Uczniowie z Gminy Jarosław uczęszczający do szkół 

poza miejscem zamieszkania również korzystają ze wsparcia w postaci jednego 

ciepłego posiłku (21 szkół). 

Forma pomocy Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota świadczeń w zł 

Posiłek w szkole 232 164 442,00 

Świadczenia pieniężne na zakup 

żywności 

159 162 730,00 



 

49 
 

Gminnego Programu wychodzenia z Bezdomności na lata 2017-2020. 

W 2018r. jedna osoba bezdomna otrzymała pomoc w formie rzeczowej koc, 

posiłek, zakupu obuwia, a także w formie pracy socjalnej. 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

Sprawozdanie rzeczowo- finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 01.01.2018r.-

31.12.2018r. 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

1. Liczba asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy 

1 

2. Liczba asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie 

umów o świadczenie usług 

1 

3. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną 19 godz. 

4. Wydatkowana kwota środków wojewody na zadanie 

asystent rodziny 

15 973,59 zł 

5. Wydatkowana kwota wkładu własnego w ramach zadania 21 925,00 zł 

6. Liczba rodzin korzystających z usług  asystentów rodziny, 

z tego: 

9 

7. do 3 miesięcy 3 

8. powyżej 3 do 12 miesięcy 3 

9. Powyżej 1 roku 6 

10. Liczba rodzin z którymi asystent rodziny zakończył pracę, 

w tym: 

3 

11. Ze względu na osiągnięcie celów 1 

12. Ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 1 

13. Ze względu na zmianę metody pracy 1 

14. Liczba rodzin które korzystały z usług asystenta rodziny 

w roku 2018 

12 

15. Liczba dzieci w tych rodzinach 28 

 

 

 

 

 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 
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W ramach programu powołany został zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław 

Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

następujących instytucji: 

1. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jarosławiu 

2. Kurator społeczny – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Jarosławiu 

3. Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

4. Nauczyciel Gimnazjum w Muninie 

5. Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień - Specjalistyczny Psychiatryczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu 

6. Pracownik socjalny - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu 

7. Psycholog - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu 

8. Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu 

 

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone były grupy robocze do 

poszczególnych spraw -procedura Niebieskiej Karty, w 2018r. utworzono 14 

grup roboczych, liczba pracujących w 2018r. grup roboczych – 27. 

 

Lp. Wyszczególnienie Częstotliwość 

1. Liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w 

rodzinie 

27 

2. Ogółem osoby dotknięte przemocą w rodzinie 56 

3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie 

27 

4. Liczba wypełnionych w 2018r. formularzy „Niebieska Karta-

A” 

14 

5. Liczba zakończonych w 2018r. spraw w ramach procedury 

„Niebieska Karta” 

17 

6. Liczba osób skierowanych w 2018r. do udziału w programach 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

8 

Podjęto następujące działania: 
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1. Wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: praca socjalna, pomoc 

psychologa,  terapia rodzin, skierowanie do punktu interwencji kryzysowej, 

mediacje. 

2. Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: skierowanie na leczenie 

odwykowe, skierowanie do pracy w CIS, skierowanie na zajęcia korekcyjno–

edukacyjne dla sprawców przemocy, terapia leczenia uzależnień sprawców 

przemocy, pomoc psychologa. 

 

IV. Działalność inwestycyjna 

 

Ważniejsze działania inwestycyjne na terenie Gminy Jarosław w 2018r. 

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W 

MIEJSCOWOŚCI KOSTKÓW 

Okres 

realizacji 

 

07.2017  

- 

10.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

4 571 128,94 

zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

4 086 191,73 

zł 

Opis inwestycji (projektu): 

-  Rozbudowa oczyszczalni wiąże się przede wszystkim 

z budową nowych obiektów i urządzeń 

technologicznych (2 reaktory SBR z komorą 

stabilizacji osadu, zbiornika retencyjnego ścieków, 

przepompowni ścieków surowych, obiektu 

mechanicznego oczyszczania ścieków surowych z 

sitopiaskownikiem) ponieważ  obecna oczyszczalnia 

została wybudowana w 1999 r. i reaktor biologiczny –

trójzbiornik oraz większość urządzeń w wyniku 

zużycia wymaga zastąpienia nowymi.  

-  Po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni nastąpi 

możliwość zwiększenia przepustowości godzinowej z 

30,6 m³/h do Q hmax = 63 m³/h oraz maksymalnej 

dobowej do Q dmax=600 m³/d, przy zachowaniu 

przepływu średniodobowego Qdśr=450 m³/d. 

Natomiast RLM projektowe będzie wynosiło 2918 

wobec  

RLM=2413 w aktualnie obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym (w poprzednio obowiązującym 

pozwoleniu wodnoprawnym RLM wynosiło 1406). 
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-  Do przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni 

dopływać będą ścieki bytowe. Oczyszczone ścieki są i 

będą odprowadzane do rzeki San w km 105+400 

(brzeg lewy). Miejsce odprowadzania ścieków do 

odbiornika nie ulegnie zmianie. 

-  Przyjęte rozwiązania techniczne budowy oczyszczalni 

ścieków mają gwarantować szczelność układu 

technologicznego, tak aby wyeliminować zagrożenie 

skażenia wód podziemnych na skutek 

niekontrolowanych wycieków surowych, 

nieoczyszczonych ścieków (obecnie takie zagrożenie 

występuje w trakcie intensywnych opadów deszczu).  

-  Przewiduje się, że prawidłowo prowadzone procesy 

technologiczne i poprawne działanie całej 

oczyszczalni ścieków przyczyni się m.in. do 

zminimalizowania uciążliwości odorowych, 

charakterystycznych dla tego typu obiektów. 

BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 

Okres 

realizacji 

 

11.2017 

– 

05.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

754 756,78 zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

741.284,92 zł 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę 

istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 

uzbrojenie nowych terenów, na których zostały 

wybudowane nowe budynki mieszkalne – zapewnienie 

dostawy wody i odbiór ścieków komunalnych.  

Inwestycja ta obejmuje: 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Koniaczów o łącznej długości 750 m 

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Koniaczów o łącznej długości 1 590 mb wraz z 

przepompownią ścieków, 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Morawsko o łącznej długości 800 mb,  

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Morawsko o łącznej długości 420 mb, 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiecin 

o łącznej długości 225 mb, 
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- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobiecin 

o łącznej długości 120 mb, 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Tuczempy o łącznej długości 255 mb.    

BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE 

Okres 

realizacji 

 

10.2017 

– 

08.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

2 164 799,69 

zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

2 396 830,18 

zł 

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z 

instalacjami wewnętrznymi: c.o., wody, kanalizacji 

sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej hybrydowej i 

mechanicznej, elektrycznej, przebudowa części 

budynku szkoły oraz urządzeń budowlanych: przyłącz 

kanalizacji deszczowej, przełożenia kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, miejsc postojowych, dojść i 

dojazdów utwardzonych. Projektowana inwestycja 

usytuowana jest na działce Nr ewidencji gruntów 158 

położonej we wsi Surochów. 

W zakres inwestycji wchodzi między innymi 

wykonanie następujących robót: 

1) Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 

konstrukcyjnych 15,30 m x 25,50 m wraz z 

zapleczem socjalnym o wymiarach konstrukcyjnych 

(5,10 m + 2,70 m) x 25,50 m. Sala gimnastyczna 

połączona jest z budynkiem szkoły poprzez łącznik 

o wymiarach konstrukcyjnych 11,60 m x 2,25 m i 

5,70 m x 2,70 m. Sala gimnastyczna , zaplecze oraz 

łącznik – parterowe. Konstrukcja obiektu mieszana 

– fundamenty z betonu żwirowego, słupy żelbetowe, 

ściany murowane, przykrycie sali gimnastycznej – 

dźwigary z drewna klejonego. Rozstaw głównych 

układów poprzecznych 5,10 m. Pokrycie dachu – 

płyta warstwowa z rdzeniem z PIR. Konstrukcja 

zaplecza, łącznika murowana tradycyjna; 

fundamenty z betonu żwirowego, ściany murowane, 

stropy z płyt kanałowych z elementami wylewanymi 

żelbetowymi oraz żelbetowy nad łącznikiem, dach 

konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezowa T35.    
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2) Przebudowa budynku szkoły w części łączącej 

budynek istniejący z projektowanym łącznikiem. 

3) Wyposażenie Sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, 

kotara grodząca, piłkochwyty, ławki do siedzenia 

oraz ławko-wieszaki. 

4) Wykonanie instalacji wewnętrznych: centralne 

ogrzewanie, instalacja gazowa wraz z przebudową 

istniejącej kotłowni, instalacja wentylacyjna 

grawitacyjna i mechaniczna, instalacja 

wodociągowa i kanalizacyjna, instalacja 

elektryczna. 

5) Budowa przyłącza wodociągowego i 

kanalizacyjnego. 

6) Budowa utwardzonych miejsc postojowych, 

dojazdów i dojść.  

 

2. Działania inwestycje zakończone 

 

MODERNIZACJA REMIZY W MAKOWISKU 

Okres 

realizacji 

 

05.2018 

– 

08.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

219 694,41 zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

231 828,34 zł 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi między 

innymi wykonanie następujących robót budowlanych 

w istniejącym budynku Remizy OSP w Makowisku:  

-  roboty rozbiórkowe,  

-  wymianę istniejących posadzek łącznie z warstwami 

izolacyjnymi,  

-  remont ścian poprzez malowanie oraz szpachlowanie, 

-  wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w 

zakresie budowy ścianek działowych oraz wykonanie 

posadzek, 

-  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w tym dostawa 

i montaż bramy garażowej, 

- wykonanie dachu czterospadowego , więźba 

drewniana pokryta blachodachówką, 

-  wykonanie instalacji wod-kan oraz wymianę instalacji 

elektrycznej w tym ogrzewania w systemie 

elektrycznych grzejników konwektorowych. 
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MODERNIZACJA ŚWIETLICY W ZGODZIE  

Okres 

realizacji 

 

06.2018 

– 

10.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

309 883,08 zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

342 958,47 zł 

Modernizacja Świetlicy w Zgodzie polega na remoncie 

fundamentów i ścian oraz przebudowie tarasu Domu 

Kultury w Zgodzie. 

W zakres tej inwestycji wchodzi między innymi 

wykonanie następujących robót budowlanych:  

-   roboty rozbiórkowe,  

-   wzmocnienie ścian fundamentowych, 

-   izolacja przeciw wilgociowa fundamentów i drenaż, 

zasypanie fundamentów, 

-   odtworzenie tarasu, 

-   naprawa pękniętych ścian, 

-   wymiana posadzek,  

-   roboty malarskie, 

-   płytka odbojowa,  

-   droga wewnętrzna. 

BUDOWA LODOWISKA PRZY SZKOLE W MUNINIE 

Okres 

realizacji 

 

11.2018 

– 

12.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

521 520,00zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

522 361,32 zł 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

-   Dostawę i montaż sztucznego lodowiska składanego 

(sezonowego) owalnego o wymiarach 20,0 x 40,0 m 

działającego w okresie późna jesień – zima – wczesna 

wiosna, na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni 

poliuretanowej (wymiary 24 x 44 m) przy Szkole 

Podstawowej w Muninie, ul. 3-go Maja 93 – działki nr 

ew, gruntów: 858, 862, 863. 

-  Dostawę, posadowienie i montaż agregatu 

chłodniczego wraz przyłączem elektrycznym oraz 

ogrodzeniem, 

-  Dostawa i montaż chodników gumowych, 

-   Dostawa 100 par łyżew wraz z suszarką do butów 

(minimum 30 par), ostrzałką do łyżew i regałem na 

łyżwy, 

WYKONANIE GRUNTOWNEJ KONSERWACJI ROWÓW 

MELIORACYJNYCH 

Okres 

realizacji 

Wartość 

inwestycji 

Wykonanie gruntownej konserwacji rowów 

melioracyjnych w miejscowościach: Munina, Pełkinie, 
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07.2018 

– 

11.2018 

(kosztorysowa) 

 

168 199,11 zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

146.787,23 zł 

Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, Morawsko, 

Surochów – polegającej na odmuleniu rowów, 

wykoszeniu porostu skarp.  

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 

Okres 

realizacji 

 

07.2018 

– 

11.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

1.373.263,15 

zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

1.421.128,71 

zł 

W zakres przedmiotowego zadania wchodzi między 

innymi wykonanie następujących robót budowlanych;  

1 Remonty cząstkowe (remonter) nawierzchni 

utwardzonych ulepszonych dróg, 

2 Przebudowa dróg gminnych na terenie 

wszystkich miejscowości tj. 30 odcinków dróg na 

łącznej długości 3,5 km i łącznej powierzchni 

nawierzchni 12 tys. metrów kwadratowych – 

obejmująca wykonanie poniższych robót: 

-  wzmocnienie podbudowy tłuczniem kamiennym; 

-  wykonanie warstwy górnej tłuczniem, zagęszczenie, 

zaklinowanie klińcem; 

-  wykonanie warstwy wyrównawczej masą bitumiczna, 

warstwa wiążąca; 

-  wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek 

mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych; 

-  remont przepustu z kręgów betonowych śr. 1200; 

-  regeneracja powierzchni bitumicznych emulsją, 

skropienie podłoży; 

-  regulacja pionowa studni kanalizacyjnych; 

-  wykopy w gruncie kat. III-IV koparkami 

mechanicznie; 

-  profilowanie podłoży równiarką mechanicznie. 

Na terenie Szkoły Podstawowej w Pełkiniach 

wykonano utwardzenie ciągów komunikacyjnych i 
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pieszych (rozbiórka starych, istniejących budowa 

nowych o nawierzchni z kostki brukowej – 500 m2) 

wraz z budową oświetlenia ciągów. 

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW 

ROLNYCH 

Okres 

realizacji 

 

09.2018 

– 

10.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

275 333,12zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

279.433,12 zł 

W ramach inwestycji wykonano budowę i modernizację 

dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej do 

gruntów rolnych w miejscowościach: 

-  Wólka Pełkińska, działki o numerze ewidencyjnym: 

1458 i 1443 o łącznej długości 622 mb, 

-  Wólka Pełkińska, działka o numerze ewidencyjnym 

585 długości 290 mb, 

- Surochów, działka o numerze ewidencyjnym 38/6 i 

Koniaczów, działka o numerze ewidencyjnym 362 o 

łącznej długości 382 mb, 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUROCHÓW 

Okres 

realizacji 

 

09.2018 

– 

10.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

94 067,29 zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

87 581,73 zł 

Przedmiotem zadania jest rozbudowa sieci 

wodociągowej Z PRZYŁĄCZAMI we wsi Surochów 

(PGKiM Jarosław ) obejmujące budowę 

-  sieć wodociągowa – z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr. zewnętrznej 125 mm PN 10  – długości 

48 m, 

-  sieć wodociągowa – z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm PN 10  – długości 

159 m, 

-  2 przyłącza o łącznej długości 14 m, 

-  2 szt. hydranty p.poż średnicy 80 mm. 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TUCZEMPY 

Okres 

realizacji 

 

11.2018 

– 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

286 926,72zł 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: 

- sieć wodociągowa – z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr. zewnętrznej 125 mm PN 10  – długości 

449 m, 
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12.2018  

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

234 249,09 zł 

- sieć wodociągowa – z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm PN 10  – długości 

517 m, 

 - sieć wodociągowa – z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm PN 10  – długości 84 

m, 

- podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej (dz. nr. 

ewid. gr 674/1 – obręb Ostrów),  

- hydranty pożarowe nadziemne, 

- komora wodomierzowa, 

- przewierty maszyną do wierceń poziomych 

(przekroczenie drogi krajowej nr. 94 Zgorzelec – 

Korczowa oraz przekroczenie cieku Łęg Rokietnicki). 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TUCZEMPY 

Okres 

realizacji 

 

10.2018 

– 

11.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

147 492,49 zł 

 

Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

147 492,49  zł 

  Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę drogi 

gminnej poprzez budowę chodnika oraz utwardzenie 

terenu pod wiatę autobusową. 

BUDOWA DWÓCH PRZYŁACZY WODOCIĄGOWYCH I WEWNĘTRZNEJ 

LINII ZASILAJĄCEJ ZE STUDNI WIERCONYCH DO BUDYNKU SUW W 

PEŁKINIACH 

Okres 

realizacji 

 

03.2018 

– 

04.2018 

Wartość 

inwestycji 

(kosztorysowa) 

 

203 799,24 zł 

 

Przedmiotowa inwestycja obejmowała miedzy innymi 

budowę :  

-  dwóch przyłączy wodociągowych  z rur PE 100 PN 

10 o średnicy 125 mm – z nowo odwierconych studni 

głębinowych  S-1A  oraz S-4 do budynku SUW 

Pełkinie, na działkach nr ewid. 15/11, 2529/6,2529/4, 

2529/5, 2529/2, 2526/1, 
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Wartość 

księgowa 

inwestycji 

(końcowa) 

 

177 998,29  zł 

-  wewnętrznej linii zasilającej (energetycznej i 

sterującej) kablami YAKY 4x35 -  z nowo 

odwierconych studni głębinowych  S-1A  oraz S-4 do 

budynku SUW Pełkinie, na działkach nr ewid. 15/11, 

2529/6,2529/4, 2529/5, 2529/2, 2526/1, 

-  rurociągów technologicznych w budynku SUW wraz 

z armaturą, 

-  naziemnych obudów studni S-1A i S-4 wraz z 

armaturą, montażem pomp głębinowych i ogrodzenia 

terenu  obu studni. 

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 JAROSŁAW-OLESZYCE-CIESZANÓW-

BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI KONIACZÓW 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

129 971,07  zł 

Inwestycja realizowania przez Urząd Wojewódzki – 

pomoc finansowa 50% 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Jarosław-

Oleszyce-Cieszanów-Bełżec polega na budowie 

chodnika i zatok autobusowych w km 4+488 – 4+655 w 

miejscowości Koniaczów 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1703R WÓLKA PEŁKIŃSKA – WOLA 

BUCHOWSKA W MIEJSCOWOŚCI WOLA BUCHOWSKA 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

249 876,91 zł 

Inwestycja realizowania przez Powiat Jarosławski – 

pomoc finansowa 50% 

Wola Buchowska - Inwestycja obejmuje: 

- frezowanie nawierzchni 

- zdjęcie humusu 

- podbudowę tłuczniową 

- podbudowę i podłoże ulepszone cementem 

- oczyszczenie nawierzchni 

- nawierzchnię z betonu asfaltowego 

- roboty wykończeniowe 

- rowy   

WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: 

MAKOWISKO, SUROCHÓW, SOBIECIN, WÓLKA PEŁKIŃSKA, TUCZEMPY 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

635.000,00 zł 

Inwestycja realizowania przez Powiat Jarosławski – 

pomoc finansowa 50% 

Inwestycja obejmuje: 
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- roboty przygotowawcze: rozbiórka elementów dróg, 

ogrodzeń i przepustów, wykonanie wykopów, 

rozebranie nawierzchni bitumicznych 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

ułożenie kostki brukowej betonowej, frezowanie 

nawierzchni, umocnienie skarp, rowów, i ścieków 

- ustawienie krawężników betonowych, wykonanie 

zjazdów z posesji 

- inwentaryzacja powykonawcza 

ZAKUPY INWESTYCYJNE – MIENIE KOMUNALNE 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

311.491,33 zł 

– zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Morawsko 

– zakup gruntów w miejscowości w Leżachów Osada 

– zakup kontenera na potrzeby sołectwa Sobiecin 

– zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa 

Munina 

– zakup nieruchomości w miejscowości w Pełkinie 

– zakup nieruchomości w miejscowości w Tuczempy 

– zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia 

komunalnego 

– zakupy nieruchomości na cele socjalne 

ZAKUPY INWESTYCYJNE – STRAŻE 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

15.000,00 zł 

– zakupy toru przeszkód 

ZAKUPY INWESTYCYJNE – OŚWIATA 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

24.900,27 zł 

- wykonanie monitoringu na terenie Szkoły 

Podstawowej w Tuczempach 

- zakup i montaż tablic elektronicznych na terenie 

Szkoły Podstawowej w Tuczempach 

BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH 

Okres 

realizacji 

 

Wartość 

inwestycji 

 

Wykonano budowę placów zabaw we wsi Kostków i 

Makowisko oraz wykonano budowę siłowni 
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2018 47 746,41 zł zewnętrznej we wsi Pełkinie oraz wykonano 

podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw w Pełkiniach. 

DOSTAWA I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

8 740,38 zł 

Wykonano dostawę wraz z montażem wiat 

przystankowych - we wsiach Sobiecin 1 szt. i 

Koniaczów 1 szt. 

OGRODZENIE STADIONU W KONIACZOWIE 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

21.000,00 zł 

Budowa ogrodzenia stadionu w Koniaczowie. 

Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach metalowych na 

fundamencie betonowym. 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BUCHOWSKIEJ 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

38.745,00 zł 

Przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu remontu 

pomieszczeń świetlicy wiejskiej – zalanych wodą z 

powodu awarii pieca centralnego ogrzewania tj. 

wymiana sufitu podwieszanego z płyt G-K, wymiana 

podłóg, malowanie pomieszczeń. 

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM BOKSÓW3 - STADION WÓLKA PEŁKIŃSKA  

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

15.999,00zł 

Dostawa i montaż 2 szt. boksów stalowych z 

zadaszeniem dla zawodników na stadionie w Wólce 

Pełkińskiej 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA SPORTOWEGO W MUNINIE  

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

122 028,05 zł 

W ramach tej inwestycji wykonano zagospodarowanie 

terenu boiska sportowego we wsi Munina tj. 

wyrównanie terenu wokół boiska na powierzchni 1,60 

ha (mechaniczne plantowanie terenu, obsianie terenu 

nasionami traw oraz nasadzenie drzew iglastych – 

świerk ogrodowy 200 szt.) 

„BUDOWA NOWEJ STUDNI W SUROCHOWIE" 
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Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

35 034,19 zł 

Inwestycja obejmuje: 

- przygotowanie dokumentacji : projekt, studium 

wykonalności 

- wykonanie studni głębinowej S-4 na działce nr 115 w 

Surochowie 

„WYKONANIE PLACU ZABAW W PEŁKINIACH" 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

19 190,05 zł 

Wykonana inwestycja obejmuje:  

- dokumentację zgłoszenia obiektów małej architektury 

- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – biegacz, 

wioślarz, przywodziciel 

- zakup trawy oraz środków chemicznych 

„MODERNIZACJA KOTŁOWNI ŚWIETLICY W WOLI BUCHOWSKIEJ" 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

14 391,00 zł 

Wykonane były następujące prace: 

- płukanie instalacji C.O. 

- demontaż kotła 

- montaż nowego kotła 

„BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ W PEŁKINIACH" 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

31 857,60 zł 

W zakres przedmiotu inwestycji wchodzi: 

- roboty ziemne: wykopy oraz przekopy koparkami, 

zasypywanie wykopów 

- sieć kanalizacji sanitarnej PCV o średnicy  200 mm, 

długość 62m 

- studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 

400mm 

- podłączenie kanalizacji do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej 

"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W KONIACZOWIE" 

Okres 

realizacji 

 

2018 

Wartość 

inwestycji 

 

8 407,35 zł 

Wykonanie inwestycji zawiera: 

- opracowanie projektu 

- wykonanie dokumentacji na budowę sieci wod-kan w 

Koniaczowie 
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3. Inwestycje rozpoczęte  

 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ 

Okres 

realizacji 

 

2011 

– 

2020 

Wartość 

inwestycji 

 

-wydatki 

planowane 

 

5 960 

000,00 zł 

 

-wydatki 

poniesione 

 

277 327,20 

zł 

W zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie 

następujących robót: 

1) Budowa budynku świetlicy wiejskiej z przedszkolem o 

wymiarach zewnętrznych 30,04 x 30,64 m. Budynek 

świetlicy wiejskiej jest obiektem wolnostojącym, 

parterowym z poddaszem, niepodpiwniczonym, 

konstrukcji tradycyjnej: ławy, stopy fundamentowe 

żelbetowe, ściany murowane, słupy żelbetowe, strop z 

płyt kanałowych, dach wielospadowy konstrukcji 

drewnianej kryty blachodachówką. 

2) Budowa podłogi tanecznej o wymiarach zewnętrznych 

12.29 x 12,29 m. Konstrukcja tradycyjna: ściana 

osłonowa sceny murowana z pustaków z betonu 

komórkowego wzmocniona rdzeniami żelbetowymi. 

Słupy i belki podłogi tanecznej drewniane, dach 

konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. 

Obiekt posadowiony na ławach i stopach 

fundamentowych.  

Budynek świetlicy wiejskiej jest połączony z podłogą 

taneczna poprzez łącznik o wymiarach 3,24 x 7,38 m i 

razem tworzą jeden obiekt.   

3) Wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowa, 

kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna, instalacja c.o. 

elektryczna i odgromowa. 

4) Budowa przyłączy: przyłącz wodociągowy, przyłącz 

kanalizacji sanitarnej przyłącz kanalizacji deszczowej 

wraz ze zbiornikiem odparowującym na wody 

deszczowe. 

5) Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu. 
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6) Budowa utwardzonych miejsc postojowych, dojazdów, 

dojść, placu manewrowego oraz przebudowa zjazdu z 

drogi krajowej.  

Dostawa i montaż wyposażenia do części – świetlica i do 

części – przedszkole 

BUDOWA DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W MAKOWISKU 

Okres 

realizacji 

 

10.2018 

– 

05.2019 

Wartość 

inwestycji 

 

-wydatki 

planowane 

 

544.350,84 

zł 

 

-wydatki 

poniesione 

 

0,00 zł 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi 

wykonanie następujących robót: 

-  Budowa budynku kaplicy cmentarnej o wymiarach 

zewnętrznych 15,02 m x 7,00 m. Budynek kaplicy 

cmentarnej jest obiektem wolnostojącym, parterowym, 

niepodpiwniczonym, w technologii tradycyjnej. Ściany 

zewnętrzne oraz wewnętrzne murowane z bloczków z 

betonu komórkowego, strop podwieszony z płyt 

gipsowo-kartonowych, ocieplony wełną mineralna. Dach 

konstrukcji drewnianej, wielospadowy, kryty blachą 

dachówkową. 

-  Wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowa, 

kanalizacyjna, elektryczna i ogrzewanie elektryczne. 

-  Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i 

zewnętrznej instalacji elektrycznej . 

-  Budowa utwardzonych miejsc postojowych, dojazdów i 

dojść. 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA TRYBUNY SPORTOWEJ Z URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI W M WÓLKA PEŁKIŃSKA 

Okres 

realizacji 

 

2018 

– 

2019 

Wartość 

inwestycji 

 

449 846,55 

zł. 

 

-wydatki 

planowane 

 

450 000,00 

zł 

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa, przebudowa 

trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi na działce 

nr ewid. 984 położonej w miejscowości Wólka Pełkińska.  

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi 

wykonanie następujących robót: 

1) Rozbudowa istniejącej trybuny sportowej poprzez 

wykonanie dodatkowych miejsc siedzących (siedziska z 

tworzywa sztucznego – polipropylenowego 

zamontowane na stalowej konstrukcji wsporczej).  

2) Wykonanie fundamentów żelbetonowych pod słupy 

zadaszenia. 



 

65 
 

 

-wydatki 

poniesione 

 

25 217,00 

zł 

3) Budowa zadaszenia (wiaty) nad miejscami siedzącymi 

(trybuną) o wymiarach rzutu zadaszenia (wiaty) 9,70 m 

x 31,80 m. Konstrukcja zadaszenia (wiaty) stalowa 

przykryta blacha trapezową ocynkowaną.  

4) Przebudowa schodów prowadzących do trybuny oraz 

wykonanie ciągów pieszych i przejść komunikacyjnych.  

ROZBUDOWA OŚWIETLENIE ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JAROSŁAW” 

Okres 

realizacji 

 

2018 

– 

2019 

Wartość 

inwestycji 

 

-wydatki 

planowane 

 

813 142,49 

zł 

 

-wydatki 

poniesione 

 

85 485,00 

zł 

W ramach inwestycji zostało wybudowane nowe 

oświetlenie drogowe – LED  we wsiach: 

- Munina – 12 szt. 

- Pełkinie – 8 szt., 

- Surochów – 13 szt., 

- Sobiecin – 14 szt., 

- Wola Buchowska – 17 szt., 

- Wólka Pełkińska 25 szt.  

 

V. Partycypacja społeczna i współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

V.1. Fundusz sołecki 

 

Fundusz sołecki realizowany na mocy ustawy o fundusz sołeckim z dnia 21 

lutego 2014 roku w Gminie Jarosław został wyodrębniony w 2015 roku, w tym 

przedmiocie została podjęta uchwała Rady Gminy Jarosław nr I/3/2015 z dnia 22 

stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w budżecie Gminy Jarosław. 

Tym samym jak w latach poprzednich również w roku 2018 zostały zrealizowane 

wydatki w ramach funduszu sołeckiego we wszystkich 13 sołectwach Gminy 

Jarosław. 

 Kwota wydatków finansowanych w ramach tego działania to 

315.396,58 zł, na co składały się zadanie wymienione poniżej: 

1) Sołectwo Leżachów Osada 
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- zakup materiałów na wyposażenia świetlicy i zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy w Osadzie Leżachów - wykonanie 10.465,41 

zł 

2) Sołectwo Zgoda 

- doposażenie świetlicy w Zgodzie - wykonanie 13 945,00 zł 

3) Sołectwo Sobiecin 

- rozbudowa placu zabaw w Sobiecinie - wykonanie 20.000,00 zł 

- doposażenie monitoringu w Sobiecinie - wykonanie 1 704,42 zł 

4) Sołectwo Kostków 

- doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw przy świetlicy w 

Kostkowie - wykonanie 22.663,91 zł 

5) Sołectwo Koniaczów 

- doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu  wokół 

świetlicy w Koniaczowie - wykonanie 14.514,00 zł 

- zamontowanie progów na ternie sołectwa Koniaczów - wykonanie 

0,00 zł 

6) Sołectwo Wola Buchowska 

- wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy w Woli Buchowskiej - wykonanie 22 391,19 zł 

- wyposażenie szatni piłkarskiej w Woli Buchowskiej - wykonanie 

10.000,00 zł 

7) Sołectwo Surochów 

- remont dachu świetlicy i grzybka w Surochowie - wykonanie 

18.054,40 zł 

8) Sołectwo Morawsko 

- zakup kamienia na dokończenie remontu stawu w Morawsku - 

wykonanie 10.000,00 zł 

- zagospodarowanie placu i doposażanie placu zabaw w Morawsku - 

wykonanie 10.000,00 zł 

- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Morawsko - wykonanie 

12.413,17 zł 

9) Sołectwo Makowisko 

- remont i doposażenie budynku OSP w Makowisku - wykonanie 

33.086,00 zł 

10) Sołectwo Wólka Pełkińska 

- rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami 

budowlanymi w m Wólka Pełkińska - wykonanie 25.217,00 zł 
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11) Sołectwo Tuczempy 

- wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w 

Tuczempach - wykonanie 15.000,00 zł 

- zakup i montaż tablic elektronicznych na terenie Szkoły 

Podstawowej w Tuczempach - wykonanie 9.900,27 zł 

12) Sołectwo Pełkinie 

- wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów na stadionie w Pełkiniach  - 

wykonanie 4.999,00 zł 

- wykonanie oświetlenia sceny w Domu Kultury w Pełkiniach - 

wykonanie 7.999,00 zł 

- zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Pełkiniach 

- wykonanie 19.957,81 zł 

13) Sołectwo Munina 

- wykonanie melioracji na terenie sołectwa Munina  - wykonanie 

33.086,00 zł 

 

V.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

 Jedną z form współpracy z organizacjami pozarządowymi jest dotowanie 

niepublicznych przedszkoli, realizacja tego zadania odbywa w formie dotacji na 

dziecko a wysokość przekazanych środków jest uzależniona od ilości dzieci 

uczęszczających do danego przedszkola. W roku 2018 działały 2 przedszkola 

niepubliczne jedno prowadzone przez Stowarzyszanie drugie przez zakon S. 

Służebniczek. Środki przekazane na ten cel to: 

 Niepubliczne Przedszkole S. Służebniczek NMPNP w Muninie - 

372 396,05 zł 

 Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczempach - 242 848,40 zł 

W gminie Jarosław to zadania realizowanie jest przez Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 

 

Kontynuując zagadnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

należy wskazać działania wynikające z podjętej przez Radę Gminy Jarosław na 

Sesji w dniu 27 października 2017r. Uchwały Nr IX/115/2017 w sprawie 

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Wymieniony program  był przedmiotem konsultacji społecznych. 
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Wyżej wymienionej uchwale ustalono ogółem zadania do realizacji. Środki 

finansowe zostały przekazane w trybie ogłoszonych konkursów, na podstawie 

konkursów razem zawarto 17 umów. Przekazanie środków finansowych 

organizacjom pozarządowym nastąpiło w formie powierzenia realizacji zadania 

na podstawie zawartych umów. 

 

1. W zakresie oświaty i wychowania zawarto umowę na  dowóz osób 

niepełnosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczych, to zadanie jest 

realizowane przez dwie organizacje wyłonione do realizacji na drodze 

konkursu. Są to Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnoprawnych w 

Grodzisku Dolnym, oraz Polskie Stowarzyszanie na Rzesz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną, a środki przeznaczone na ten cel to 180 

224,00 zł. W gminie Jarosław to zadanie jest realizowanie przez Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. 

 

2. W obszarze pomocy społecznej zadanie z zakresie usług opiekuńczych jest 

realizowane w Gminie Jarosław przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

realizacją tego zadania zajmuje się podmiot wyłoniony w drodze konkursu i 

jest to Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyślu środki 

przeznaczone na ten cel został przeznaczone na dwa zadania tj.: realizacja 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w kwocie: 78 195,60 zł, oraz realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych 

w kwocie 15 842,00 zł 

 

3. W zakresie kultury i sportu określono 14 zadań i tyle powierzono 

organizacjom do realizacji. Zadania w zakresie kultury i sportu to: 

 

 organizację imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży Szkół 

Podstawowych – kwota 4 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: KST Wólka Pełkińska. Umowę podpisano 

1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 25 

stycznia 2019 roku. Koszty jakie wskazało Stowarzyszenie KST: Nagrody, 

zakup materiałów biurowych, zakup napojów i wyżywienia dla 

uczestników, transport uczestników. 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Wólka Pełkińska– kwota 240 000,00 zł 



 

69 
 

Zadanie jest realizowanie przez: Ludowy Klub Sportowy „Wólczanka” w 

Wólce Pełkińskiej. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z 

wykonania zadania złożono w dniu 30 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Wólczanka: Stroje sportowe i sprzęt sportowy, 

wynagrodzenia, transport zawodników, ubezpieczenie i rejestracja, 

utrzymanie stadionu, zakup środków medycznych oraz odnowa 

biologiczna, artykuły spożywcze i środki czystości, inne materiały. 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Tuczempy – kwota 180 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: Klub Sportowy „PIAST” w Tuczempach. 

Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania 

złożono w dniu 29 stycznia 2019 roku. Koszty jakie wskazał klub Piast: 

Zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie zawodników, opłaty 

sędziowskie, transport zawodników i zwrot kosztów dojazdu, utrzymanie i 

przygotowanie boiska, wydatki na utrzymanie pomieszczeń i konserwację 

sprzętu sportowego. 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Morawsko – kwota 75 000,00 zł. 

Zadanie jest realizowanie przez: Ludowy Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” w 

Morawsku. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z 

wykonania zadania złożono w dniu 25 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Płomień: Sprzęt sportowy, transport, delegacje sędziowskie, 

artykuły chemiczne, diety dla zawodników, koszty dojazdu, koszty 

wyżywienia.  

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Pełkinie – kwota 38 500,00 zł. 

Zadanie jest realizowanie przez: Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” w 

Pełkiniach. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z 

wykonania zadania złożono w dniu 30 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Błękitni: Zakup sprzętu sportowego, opłaty OZPN, 

utrzymanie i przygotowanie stadionu, artykuły spożywcze, transport 

zawodników, ekwiwalent pieniężny dla zawodników.  
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 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Munina– kwota 35 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: Ludowy Klub Sportowy „DELIN” w 

Muninie. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z 

wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Delin: Opłaty sędziowskie, opłaty OZPN, utrzymanie boiska, 

zakup sprzętu sportowego, wypłata ekwiwalentów pieniężnych za 

uczestnictwo w zawodach i zajęciach treningowych. 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Koniaczów– kwota 35 000,00 zł. 

Zadanie jest realizowanie przez: Klub Sportowy Koniaczów w 

Koniaczowie. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z 

wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Koniaczów: Transport zawodników na zawody, zakup 

sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, 

opłaty za sędziowanie, wydatki na utrzymanie pomieszczeń, boiska. 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Wola Buchowska– kwota 35 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: Ludowy Klub Sportowy „OSTROVIA” w 

Woli Buchowskiej. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie 

z wykonania zadania złożono w dniu 18 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Ostrovia: Koszty przewozu zawodników, opłaty na rzecz 

OZPN, delegacje sędziów, koszty utrzymania obiektu, zakup sprzętu 

sportowego, ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w zawodach, zakup 

artykułów biurowych. 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Makowisko– kwota 30 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: Ludowy Klub Sportowy „Makovia” w 

Makowisku. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z 

wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Makovia: Koszty transportu zawodników, opłaty 

regulaminowe OZPN, opłaty sędziów prowadzących zawody, zakup 

sprzętu sportowego, wydatki na rzecz zawodników, koszty utrzymania 

obiektów sportowych, pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych. 
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 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Surochów– kwota 30 000,00 zł. 

Zadanie jest realizowanie przez: Klub Sportowy „FREDRO” w 

Surochowie. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z 

wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Fredro: Wynagrodzenie trenera, ubezpieczenie zawodników, 

opłaty sędziowskie, zakup nagród i pucharów, zakup materiałów 

biurowych, transport zawodników, opieka medyczna, wydatki na 

utrzymanie pomieszczeń i konserwację sprzętu sportowego oraz 

pomieszczeń sportowych, wydatki na prowadzenie księgowości. 

 

 organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowych dla dzieci z terenu Gminy 

Jarosław– kwota 17 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: Uczniowski Klub Sportowo Turystyczny 

„LIDER” przy Gimnazjum w Muninie. Umowę podpisano 1 marca 2018 

roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 2019 

roku. Koszty jakie wskazał UKS Lider: Transport na zawody, puchary, 

dyplomy, nagrody, wydatki na prowadzenie księgowości. 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie łucznictwa 

sportowego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarosław– kwota 

8 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: Ludowy Klub Sportowy „Makovia” 

w Makowisku. Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z 

wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 2019 roku. Koszty jakie 

wskazał klub Makovia: Zakup materiałów i sprzętu sportowego, koszty 

transportu na zawody, organizacja zawodów, wyżywienie, składki 

członkowskie, wynagrodzenie trenera, koszty utrzymania obiektu. 

 

 organizacja imprez sportowych w postaci okolicznościowych turniejów 

piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych– kwota 

4 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: KST Wólka Pełkińska. Umowę podpisano 

1 marca 2018 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 25 

stycznia 2019 roku. Koszty jakie wskazało Stowarzyszenie KST: Puchary, 

dyplomy, nagrody. 
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 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego i 

piłki siatkowej w miejscowości Pełkinie– kwota 3 000,00 zł 

Zadanie jest realizowanie przez: Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” 

przy Gimnazjum w Pełkiniach . Umowę podpisano 1 marca 2018 roku. 

Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 2019 roku. 

Koszty jakie wskazał Sokół: Transport zawodników na zawody, zakup 

sprzętu sportowego, zakup dyplomów, pucharów i nagród.  

 

 Dodatkowo w roku 2018 w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi została przekazana dotacja dla  Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. 

św. Michała Archanioła w Surochowie w kwocie 30.000,00 zł, na realizację 

zadania w zakresie ochrony zabytków „Remont środkowej kapituły”. Umowa nr 

1/2018 podpisana 30 maja 2018 roku, sprawozdania ze zrealizowanego zadania 

złożone w dniu 9 listopada 2018 roku, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z 

umową.  

 

 Ponadto w ramach współpracy wynikającej z mocy ustawy o izbach 

rolniczych w roku 2018 została dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych w 

wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 

27 095,56 zł 

 

W 2018 roku odbyły się też imprezy i przedsięwzięcia zrealizowane we 

współpracy ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Jarosław  

1) VIII Gminny przegląd kolęd i pastorałek „Kolędujmy Maleńkiemu”, który 

odbył się 20.01.2018r. – organizatorem konkursu był Wójt Gminy Jarosław przy 

współudziale Stowarzyszenia „Kobiety aktywne w Surochowie” koszty: nagrody 

– 855,01 zł, poczęstunek dla uczestników – 2003,74 zł 

2) Spotkanie integracyjne Stowarzyszeń z terenu Gminy Jarosław w Pełkiniach – 

organizator Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet – koszt poczęstunku – 1152,79 

3) II Gminny przegląd pieśni i piosenek Maryjnych – organizatorzy: Parafia 

rzymsko katolicka w Morawsku, Wójt Gminy Jarosław przy współpracy ze 

Stowarzyszenie „Razem w przyszłość w Morawsku” – poczęstunek dla 

uczestników oraz kwiaty i nagrody – 1427,31, występ gwiazdy wieczoru – 

4200,00 zł 
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4) Dożynki Gminne w Surochowie – współorganizator Stowarzyszenie „Kobiet 

aktywnych w Surochowie” – występ artystyczny w trakcie dożynek – 700,00 zł, 

zabezpieczenie oraz obsługa medialna dożynek – 3001,70 zł, poczęstunek - ? 

5) „Biesiada nad Morawskim Łęgiem” – promocja tradycyjnych potraw kuchni 

wiejskiej – organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu, współorganizator Wójt 

Gminy Jarosław w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem w przyszłość w 

Morawsku” – poczęstunek dla uczestników – 2 254,51 zł, występ artystyczny – 

800,00 zł, nagrody Wójta Gminy dla uczestników Biesiady – 953,57 

 

 

V.3. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

 

W ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego należy wymienić 

 

1. Województwo Podkarpackie 

a. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec w 

miejscowości Koniaczów” kwota przeznaczona na ten cel 

129 971,07 zł. 

Umowa nr 1/2018 podpisana 7 maja 2018 roku, rozliczenie realizacji 

zadania przedłożone 20 grudnia 2018 roku. Zadanie zrealizowane w 

całości. 

b. na realizację zadania bieżącego pn. „Wpłata na fundusz celowy 

Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z 

przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów funkcjonowania i 

utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup 

niezbędnego wyposażenia i materiałów” kwota przeznaczona na ten 

cel 11 987,78 zł 

Porozumienie podpisane 9 marca 2018 roku, rozliczenie realizacji 

zadania przedłożone 7 grudnia 2018 roku. Zadanie zrealizowane w 

całości. 

c. na realizację zadania bieżącego pn „Wpłata na fundusz celowy 

Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z 

przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów funkcjonowania i 

utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup psa 
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służbowego wraz z wyposażeniem” kwota przeznaczona na ten cel 

8 000,00 zł 

Porozumienie podpisane 9 marca 2018 roku, rozliczenie realizacji 

zadania przedłożone 7 grudnia 2018 roku. Zadanie zrealizowane w 

całości. 

2. Powiat Jarosławski 

a. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodników 

przy drogach powiatowych w miejscowościach: Makowisko, 

Surochów, Sobiecin, Wólka Pełkińska, Tuczempy” kwota 

przeznaczona na ten cel 635 000,00 zł. 

Umowa nr 1/2018 podpisana 7 lipca 2018 roku wraz z aneksem z 

dnia 14 grudnia 2018 roku, rozliczenie realizacji zadania 

przedłożone 24 grudnia 2018 roku i 20 grudnia 2018 roku. Zadanie 

zrealizowane w całości. 

b. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska – Wola Buchowska w 

miejscowości Wola Buchowska” kwota przeznaczona na ten cel 

249 876,91 zł. 

Umowa nr 1/2018 podpisana 7 lipca 2018 roku wraz z aneksem z 

dnia 14 grudnia 2018 roku, rozliczenie realizacji zadania 

przedłożone 24 grudnia 2018 roku i 20 grudnia 2018 roku. Zadanie 

zrealizowane w całości. 

3. Gmina Miejska Przemyśl 

a. na realizację zadania bieżącego pn. „Pokrycie kosztów pobytu 

mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku 

Zapobiegania Uzależnieniom” kwota przeznaczona na ten cel 

6 258,00 zł. 

Porozumienie nr 1/2018 podpisane 1 lutego 2018 roku, rozliczenie 

realizacji zadania przedłożone 3 stycznia 2019 roku. Zadanie 

zrealizowane w całości. 

 

 Ponadto w ramach współpracy wynikającej z mocy ustawy o systemie 

oświaty w roku 2018 została dokonana wpłata na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego tytułem pokrycia kosztów bieżących związanych z 

utrzymaniem dziecka w oddziałach przedszkolach i innych formach wychowania 

przedszkolnego, za dzieci mieszkające na terenie Gminy Jarosław. W gminie 

Jarosław to zadania realizowanie jest przez Zespół Ekonomiczno-
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Administracyjny Szkół. Na ten cel przeznaczono 545.503,22 zł, a podział wpłat 

dla poszczególnych jednostek wygląda następująco. 

a. Gmina Miejska Jarosław płatność dokonana w kwocie 424.770,04 zł 

b. Gmina Wiązownica płatność dokonana w kwocie 40.846,04 zł 

c. Gmina Orły płatność dokonana w kwocie 4.723,32 zł 

d. Gmina Tryńcza płatność dokonana w kwocie 24.196,34 zł 

e. Gmina Pawłosiów płatność dokonana w kwocie 10.130,38 zł 

f. Gmina Sieniawa płatność dokonana w kwocie 601,52 zł 

g. Gmina Miejska Leżajsk płatność dokonana w kwocie 7.026,54 zł 

h. Gmina Miejska Przeworsk płatność dokonana w kwocie 9.684,72 zł 

i. Gmina Laszki płatność dokonana w kwocie 24.727,36 zł 

 

Zakład  Gospodarki Komunalnej współpracuje ze stowarzyszeniem pn. Konwent 

Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego z/s w 

Przeworsku. 

Główne płaszczyzny współpracy to udział w szkoleniach, spotkaniach i targach 

branżowych organizowanych przez konwent oraz wymiana doświadczeń z 

bieżącej działalności firm wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu współpracuje z: 

1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu 

-  na podstawie porozumienia MOPS wydaje decyzje w sprawie skierowania do 

ŚDS. 

- bezrobotni mieszkańcy gminy Jarosław kierowani są do Centrum Integracji 

Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie, gdzie byli zatrudnieni w ramach 

Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w 2018r. z tej formy pomocy 

skorzystało 8 osób. 

2. Powiatowym Urzędem Pracy w Jarosławiu  na podstawie porozumienia GOPS 

Jarosław przekazuje wykaz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz 

poszukujących pracy z terenu Gminy Jarosław. 

3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu współpraca w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego, kierowanie osób na zajęcia korekcyjno-

edukacyjne - w 2018r. 8 osób, kierowanie na terapię rodzinną w 2018r. - 2 rodziny, 
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możliwość skorzystania z usług psychologa i prawnika. 

4. Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu – asysta policji podczas wyjazdów 

w środowisko, współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

5. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu, SPZOZ Jarosław, 

szkołami z terenu gminy i powiatu jarosławskiego, Zespołem Kuratorskiej Służby 

Sądowej w Jarosławiu w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego praca w grupach 

roboczych w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

6. W 2018r. podpisano 21 porozumień ze szkołami spoza terenu gminy Jarosław, 

w ramach których dzieci z terenu gminy Jarosław mogły skorzystać z posiłku. 
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