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WSTĘP 
 

 

Raport o stanie Gminy Jarosław opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), jako kompendium wiedzy o sytuacji w 

Gminie Jarosław w 2020 r.   

Raport jest już trzecim dokument opracowanym zgodnie z wprowadzoną, nowelizacją Ustawy o 

samorządzie gminnym i zawiera roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, 

projektów, uchwał przyjętych przez Radę Gminy Jarosław oraz informacje o stanie edukacji, pomocy 

społecznej, a także innych działań podejmowanych na rzecz Gminy.  

Rok 2020 był dla wszystkich mieszkańców czasem mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które stawiały 

przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia.  

Epidemia COVID-19 postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji, nasze życie zostało 

podporządkowane wielu zakazom i nakazom, zamknięte były szkoły, urzędy, instytucje kultury i świetlice. 

Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans. Zamiast otwierać i uczestniczyć, musieliśmy zamykać i ograniczać, 

żeby obronić się przed niewidzialnym przeciwnikiem. Ze względu na obostrzenia zmuszeni jesteśmy do 

zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym niewiele w minionym roku spotkań czy też 

wydarzeń sportowych i koncertów. Pomimo tego pracowaliśmy dla mieszkańców, realizując w 

istniejących okolicznościach przyjęte plany i strategie, dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań 

narzuconych nam w dobie pandemii. 

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i prowadzonych 

w gminie modernizacji. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną 

gminy i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na jutro”.  
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I. Informacje ogólne 

 

I.1.1. Położenie administracyjne i geograficzne 
 

Gmina Jarosław jest gminą wiejską, położoną w północno – wschodniej części województwa 
podkarpackiego, w powiecie jarosławskim. Według stanu na koniec 2019 r. 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. 

 

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). 
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I.1.2. Podstawowe informacje o liczbie i strukturze demograficznej 

mieszkańców 

 
W okresie styczeń - grudzień 2020 r. liczba mieszkańców Gminy Jarosław zmniejszyła się o 7 osób, przez 

co na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna liczba mieszkańców wynosiła 13 159 osób, zameldowanych na pobyt 
stały. 
 

Zamiany w liczbie ludności w poszczególnych miejscowościach na przestrzeni 2019 i 2020 roku 
kształtowały się następująco: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców na dzień 

31.12.2019 r. 

Liczba mieszkańców na dzień 

31.12.2020 r. 

Różnica 

1. Tuczempy 1 691 1 690 -1 

2. Makowisko 1 242 1 228 -14 

3. Morawsko 1 075 1 074 -1 

4. Munina 2 093 2 091 -2 

5. Pełkinie 1 774 1 766 -8 

6. Wólka Pełkińska 1 435 1 438 3 

7. Koniaczów 738 758 20 

8. Kostków 488 489 1 

9. Wola Buchowska 789 786 -3 

10. Leżachów Osada 115 109 -6 

11. Sobiecin 454 458 4 

12. Surochów 1 049 1 050 1 

13. Zgoda 223 222 -1 

 Razem: 13 166 13 159 -7 
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Liczba urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach w 2020 r. 

 
 

Miejscowość 
 

 
Urodzenia 

 
Zgony 

MUNINA 17 22 

PEŁKINIE 20 22 

TUCZEMPY 16 15 

WÓLKA PEŁKIŃSKA 9 16 

MAKOWISKO 12 13 

MORAWSKO 15 7 

SUROCHÓW 7 11 

WOLA BUCHOWSKA 5 8 

KONIACZÓW 16 5 

KOSTKÓW 7 3 

SOBIECIN 5 7 

ZGODA 3 1 

LEŻACHÓW OSADA 3 4 

 RAZEM: 135 134 
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I.1.3. Podstawowe informacje o dochodach i wydatkach gminy 
 

Dochody w 2020 roku zaplanowane były na poziomie 60 264 674,06 zł a zostały zrealizowane w kwocie 
61 923 679,49 zł stanowi to 102,20% planu rocznego. Wśród dochodów wyszczególniamy grupy, które 
zostały przedstawione na diagramie poniżej: 

 

 
 
Wydatki budżetowe za 2020 rok były planowane w kwocie 67 851 532,15 zł i zostały zrealizowane w 

wysokości 62 921 365,76 zł co stanowi 92,73% planu rocznego. Wśród wydatków wyszczególniamy 
grupy, które zostały przedstawione na diagramie poniżej: 
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I.1.4. Podstawowe informacje o podatkach lokalnych 
 

Podatki lokalne należą do głównych źródeł dochodów własnych gmin, dlatego odgrywają ważną rolę w 
budżecie Jednostek Samorządu Terytorialnego pomimo, że wpływy te stanowią niewielka część całości 
dochodu gminy. Wielkość wpływów z tytułu podatków samorządowych do budżetu gminy jest zależna od 

charakteru i położenia danej gminy.  

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Jarosław za 2020 rok. 

 
Najwyższe wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych są z tytułu podatku od nieruchomości. W 
ewidencji podatkowej naszej gminy figuruje 90 takich jednostek. Są to zarówno spółki akcyjne, spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne spółki posiadające osobowość prawną oraz takie 

jednostki, które nie wnoszą dochodu do budżetu gminy tj. szkoły, parafie i zgromadzenia duchowne, które 
są z tego podatku ustawowo zwolnione. Należy wskazać, że z podatku zwolnione są również grunty i 
budynki wpisane do rejestru zabytków, budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej. Dodatkowo 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają także nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa oraz grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych. Zwolnieniu podlegają również 
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położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty 

gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Podatek rolny oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest drugim co do wielkości wpływem 

budżetowym. W rejestrach podatkowych osób fizycznych figuruje 7 172 kont podatkowych. Podobnie jak 
jednostki posiadające osobowość prawną osoby fizyczne korzystają z szeregu ulg i zwolnień w opłacaniu 
podatków lokalnych. Zwolnione są niektóre grunty, takie jak: użytki rolne klasy IV, V i VI oraz grunty 

zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Zwolnienie stosuje się z urzędu. Budynki 
gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności 
rolniczej, użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę 
lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt 

gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska oraz zakup i zainstalowanie urządzeń do 
wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, słońca).  

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego 
podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w 
wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Grunty przeznaczone na 

utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni 
nieprzekraczającej 100 ha. Zwolnienie to stosuje się na wniosek podatnika, w 2020 roku udzielono 30 
ulg, okres trwania ulgi i zwolnienia to 7 lat od dnia przyznania. 

 

Trudny rok dla wszystkich podatników 

Rok 2020  z powodu wystąpienia epidemii COVID-19 okazał się wyjątkowo trudny i nieprzewidywalny 

dla wszystkich. Obniżone przychody z powodu negatywnych konsekwencji ekonomicznych dotykały 
również przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy. 

Rada Gminy Jarosław wychodząc naprzeciw potrzebom  29 kwietnia uchwaliła Uchwałę zwalniającą od 
podatku od nieruchomości grupę przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Udzieleniem 

pomocy publicznej objęto wszystkie osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, które 
się o pomoc zwróciły. 

Trudny rok dla także dla gminy  

Epidemia COVID-19 wpłynęła także na kondycje finansową Gminy Jarosław. Rok 2020 okazał się rokiem 
zmniejszonych dochodów w każdym zakresie, bardzo obrazowo widać to na dochodach podatkowych 

przekazywanych przez skarb państwa a mianowicie w na udziałach w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Poniżej zestawienie wpływów z tego tytułu w  ostatnich latach. 
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I.2. Opis najważniejszych działań podejmowanych w roku 2020 
 

I.2.1. Oświata  
 

Sieć szkół: Gmina Jarosław jest organem prowadzącym dla 7 Zespołów Szkolno - Przedszkolnych  

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Makowisku, 
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Morawsku  

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Muninie  
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pełkiniach  
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Surochowie 

6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuczempach 
7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej 

W  wyżej wymienionych szkołach uczyło się ( wg stanu na 31.03.2020 r.)  747 uczniów. 

Oddziały przedszkolne – 175  uczniów 

Nazwa szkoły Adres Liczba 
Uczniów 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Makowisku Makowisko 17 96 + 23 OP 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. bł. ks. Jana Balickiego w 
Morawsku 

Morawsko 65 86 + 12 OP 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Muninie Munina ul. 3-go Maja 
93 

87 +15  OP 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. bł. o. Michała Czartoryskiego w 
Pełkiniach  

Pełkinie 198 104 + 28 OP 

5 407 658,00 zł
5 967 933,00 zł
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Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Aleksandra Fredry w 
Surochowie 

Surochów 67 A 74 + 21  OP 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuczempach Tuczempy ul. Jana 
Pawła II 11 

105 + 7  OP 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Wólce Pełkińskiej 

Wólka Pełkińska 137b 195 + 84 OP 

OP- Odziały „0” + Przedszkole 

LICZBA  NAUCZYCIELI 

Szkoła Liczba nauczycieli Stażysta Kontraktowy mianowany dyplomowany 

ZSP Makowisko 23 0 4 3 16 

ZSP Morawsko 19 1 1 3 14 

ZSP Munina 23 0 1 3 20 

ZSP Pełkinie 26 1 1 9 15 

ZSP Surochów 17 0 0 6 11 

ZSP Tuczempy 22 0 2 1 19 

ZSP Wólka Pełkińska 30 1 3 6 20 

Razem 160 3 12 31 114 

 

Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Jarosław 

W roku 2020 wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadzili wizytację w Muninie: SP 
Munina w dniach 6-7 luty 2020 r. – kontrola doraźna w zakresie zapewniania uczniom stosownej pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, przestrzegania praw ucznia, współpracy z rodzicami, przestrzeganie 
przepisów Statutu Szkoły oraz realizacji przez nauczycieli zadań dydaktyczno- wychowawczych. 

Po przeprowadzonej kontroli nie wpłynęły zalecenia do organu prowadzącego celem interwencji. W 
związku z tym kontrola miała wynik pozytywny. 

W roku szkolnym w ramach nadzoru i współpracy z Kuratorium Oświaty przeprowadzono dwa  egzaminy 
na stopień nauczyciela mianowanego z wynikiem pozytywnym.  

W roku 2020 odbył się egzamin ósmoklasisty wyniki w poszczególnych szkołach przedstawiają się 
następująco: 
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Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020 r. 

MAKOWISKO 

Liczba piszących –11 

 j. polski (%) – 58 (5 stanin) 
 matematyka (%) – 40 (4 stanin) 

 j. angielski (%) – 45 (4 stanin) 
 

 

MORAWSKO 

Liczba piszących – 3 

 j. polski (%) – 44 (4 stanin) 
 matematyka (%) – 44 (4 stanin) 

 j. angielski (%) – 28 (2 stanin) 
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MUNINA 

Liczba piszących – 14 

 j. polski (%) – 64 (6 stanin) 
 matematyka (%) – 40 (4 stanin) 
 j. angielski (%) – 61 (7 stanin) 

 

 

PEŁKINIE 

Liczba piszących – 10 

 j. polski (%) – 62 ( 6 stanin) 
 matematyka ( % ) – 38 ( 4 stanin) 
 j. angielski ( %) – 47 (5 stanin) 
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SUROCHÓW 

Liczba piszących – 6 

 j. polski (%) – 66 ( 7 stanin) 
 matematyka (%) – 50 ( 6 stanin) 

 j. angielski ( %) – 56 ( 6 stanin) 
 

 

 

TUCZEMPY 

Liczba piszących – 16 

 j. polski (%) – 58  ( 5 stanin) 
 matematyka ( %) – 49 ( 5 stanin) 
 j. angielski ( %) – 43 ( 4 stanin) 
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WÓLKA PEŁKIŃSKA 

Liczba piszących – 29 

 j.  polski  ( %) – 52 ( 3 stanin) 
 matematyka ( %) – 40 ( 4 stanin) 

 j. angielski (%) – 28 ( 2 stanin) 
 

 

 

Wynik niski to 1,2,3 stanin 
Wynik średni szkoły to 4, 5, 6 stanin 

Wynik wysoki szkoły to 7, 8, 9 stanin 
Analizując egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty, poszczególne szkoły naszej Gminy uzyskały wynik 
ŚREDNI.  
 

DOWOŻENIE UCZNIÓW 2020 

Gmina Jarosław organizuje także dowóz dzieci do szkół, dotyczy to również dzieci z niepełnosprawnością. 

W roku 2020 z dowożenia korzystało: 124 uczniów w tym 31 niepełnosprawnych, którzy dowożeni byli 
do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, szkół specjalnych lub szkół specjalnych z oddziałami 
integracyjnymi. 

Koszty dowożenia: 

Zakup biletów miesięcznych 93 uczniów - 130 432,20 zł. 

Dowożenie na podstawie umów z rodzicami (uczniowie dowożeni do szkół specjalnych) 12 uczniów – 
31000, zł. 

Transport zorganizowany uczniów niepełnosprawnych – 202 698, 00 zł. 

(Ośrodek w Jarosławiu) 

DOŻYWIANIE 

W roku 2020 organizowane także było dożywianie uczniów z rodzin spełniających warunki do refundacji 
kosztów. 

Zestawienie dożywianych dzieci w szkołach na terenie Gminy Jarosław: 

0

1
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Styczeń – 75 uczniów – 5 807,70 zł 

Luty – 82 uczniów – 13 243,50 zł 
Marzec – 82 uczniów – 5 313,60 zł 
Wrzesień – 83 uczniów – 13 753,80 zł 
Październik – 86 uczniów – 12 555,00 zł 

Listopad – 86 uczniów – 1 093,50 zł 
Grudzień – 45 uczniów – 3 021,30 zł 
Razem  – 54 788,40 zł 

 

PRZEDSZKOLA 

Dotowane dzieci uczęszczające do Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych, Oddziałów Przedszkolnych 
Publicznych i Niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku  2020 

 
Przedszkole – Gmina 
 

 
Kwota dotacji w zł 

 
Ilość dzieci 

Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Tuczempach  290 282, 46 52 

Niepubliczne Przedszkole w Muninie  421 807, 82 76 

Przedszkole Miasto i Gmina Sieniawa 12368,28 3 

Przedszkole Orły 1481,58 1 

Przedszkole UM Radymno 4 116,00 1 

Przedszkole Laszki 3 731,60 2 

Przedszkole Leżajsk 7 016,16 1 

Przedszkole Wiązownica 64 792,62 21 

Przedszkole Tryńcza 25 481,30 10 

Przedszkole Przeworsk UM 9030,74 2 

Przedszkole Jarosław 497 744,87 77 

Oddziały Przedszkolne UM Jarosław 33 544,56 14 

Przedszkole UG Przeworsk 17 673,45 3 

Oddziały Przedszkolne Wiązownica 9 905,84 2 

Oddziały Przedszkolne Laszki 3 768,16 1 

Oddziały Przedszkolne Tryńcza 13 011, 68 3 

Inne formy – Wiązownica 3 895,12 4 

Inne formy – Laszki 5 868,00 1 

Razem  1 425 520,24 274 

 

Od września 2020 r. powstały przy szkołach podstawowych oddziały przedszkolne przyjmujące dzieci w 
wieku od 3 lat. W Wólce Pełkińskiej Przedszkole mieści się w oddzielnym budynku dzięki oddaniu nowego 
obiektu. Przedszkole ma trzy oddziały dzięki czemu może przyjąć 75 dzieci. Po tych zmianach każde 
dziecko z terenu gminy ma dostęp do 7 oddziałów przedszkolnych i 2 przedszkoli niepublicznych.   

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

W roku 2020 wypłacono również stypendia szkolne ( socjalne) dla rodzin spełniających wymogi 
ustawowe. 

Stypendia i zasiłki szkolne w roku 2020  

Liczba przyjętych wniosków na stypendia szkolne  - 114  
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Liczba przyznanych stypendiów -  104 

Liczba wypłaconych stypendiów  -  104 
Wypłacono stypendia szkolne na  uczniów na kwotę: 102 358,69 zł 
 

Nazwa szkoły Liczba uczniów, którzy 
otrzymali stypendium 

kwota 

ZSP Makowisko 5 4 208,04 

ZSP Morawsko 8 7 076,57 

ZSP Munina 2 1 767,20 

ZSP Pełkinie 9 5 750,98 

ZSP Surochów 11 10 767,43 

ZSP Tuczempy 1 625,20 

ZSP Wólka Pełkińska 25 24 980,87 

Inne szkoły podstawowe ( Gorzyce, 
Jarosław , Wietlin , Szówsko, ) 

14 12 605,45 

Razem: 104 102 358,69 

 

W roku 2020 Gmina realizowała zadania inwestycyjne i remonty obsługiwane merytorycznie przez 
szkoły. 

Wydatki inwestycyjne i remonty 

Lp. Jednostka Wyszczególnienie Kwota Suma 

1. Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Makowisku 

naprawa sprzętu (hydrantu, gaśnic, 
detektora gazu) 

625,46 

625,46 

2. Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Morawsku 

montaż opasek drzwiowych wewnątrz 
szkoły 

1 000,00 

14 494,35 

cyklinowanie, lakierowanie, wymiana 
listew w pokoju nauczycielskim 

2 000,00 

prace malarskie korytarze i łazienki 1 402,83 

wykonanie prac malarskich, lamperia, 
malowanie emulsyjne korytarzy i 
łazienek 

10 091,52 

3. Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Muninie 

naprawa sprzętu (hydrantu, gaśnic, 
kosiarki) 

381,33 

35 596,33 naprawa drukarki 406,70 

modernizacja i konserwacja instalacji 
ciepłej wody 

8 425,50 

remont podłogi na sali gimnastycznej 3 750,00 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 
 

18 | S t r o n a  
 

cyklinowanie podłóg w dwóch salach 
lekcyjnych 

8 672,80 

cyklinowanie podłogi w sali 
gimnastycznej 

11 500,00 

naprawa baterii kondensatorów w stacji 
transformatorowej 

2 460,00 

4. Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Pełkiniach 

naprawa sprzętu (hydrantu, gaśnic) 265,07 

81 537,56 

remont pomieszczeń w szkole 7 530,00 

naprawa kserokopiarki 686,89 

prace budowlane (wymiana rynien i 
studzienek kanalizacyjnych wokół  
szkoły) 

67 158,00 

wymiana drzwi wewnątrz szkoły 3 000,00 

wymiana drzwi wewnętrznych do szatni 

2 450,00 

naprawa komputera 300,00 

naprawa drukarki 147,60 

5. Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Surochowie 

naprawa kserokopiarki 45,00 

24 469,92 

roboty budowlane w sali lekcyjnej 

24 424,92 

6. Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Tuczempach 

naprawa instalacji elektrycznej 533,00 

113 443,61 
prace budowlane (remont korytarzy z 
wymianą drzwi) 

100 410,61 

prace budowlane (remont jadalni w 
szkole- sufit i ściany) 

12 500,00 

7. Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Wólce Pełkińskiej 

wymiana czujnika temperatury w 
agregacie prądotwórczym 

2 706,00 

2 706,00 

    Razem: 272 873,23 272 873,23 

 

WYDATKI OGÓŁEM W 2020 r. (Wydatki płacowe i utrzymanie szkół) 

1. Szkoła Podstawowa Makowisko – 1 777 246,19 zł 
2. Szkoła Podstawowa Morawsko – 1 617 318,78 zł 

3. Szkoła Podstawowa Munina – 2 160 722,40 zł 
4. Szkoła Podstawowa Pełkinie – 2 262 095,87 zł 
5. Szkoła Podstawowa Surochów – 1 636 341,03 zł 

6. Szkoła Podstawowa Tuczempy – 1 847 611,91 zł 
7. Szkoła Podstawowa Wólka Pełkińska – 2 949 540,30 zł 

 

Wydatki Ogółem: 14 250 876,48 zł 
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W okresie sprawozdawczym 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 był w latach 2018 – 2020. Wartość projektu: 

747 296,25 zł. 
W ramach projektu  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 480 uczniów. Dodać 
należy, że środki przeznaczone na realizację projektu pochodzą w 100% ze środków unijnych bez 
udziału wkładu własnego. 

2. „Szkolny Klub Sportowy” – projekt realizowany dla sześciu szkół z terenu Gminy. W ramach zajęć 

sportowych w 9 grupach podejmowano działania rozwijające kulturę fizyczną wśród młodzieży. 
Otrzymane wsparcie dot. wynagrodzenia za prowadzone zajęcia. Kwota wsparcia ogółem to 18 
900,00 zł, dodatkowo udział własny 1 350,00 zł. 

3. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – projekt realizowany dla 6 szkół z terenu Gminy. 

W ramach projektu zakupiono lektury szkolne, książki i potrzebne bibliotekom. Kwota wsparcia 
ogółem 40 000, 00 zł. Udział własny – 8 000, 00 zł. 

4. „Doposażenie pracowni przedmiotowych” – Szkoła Podstawowa w Tuczempach. Kwota wsparcia 

78 000, 00 zł – bez udziału środków własnych.  
 

I.2.2. Pomoc Społeczna 
 

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. 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. 
 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

System pomocy społecznej objął wsparciem 260 rodzin, w których przebywało 768 osób. Gminę Jarosław 
według stanu na dzień 31.12.2020 r. (dane Urzędu Gminy Jarosław) zamieszkiwało 13 159 osób. Z 

dokonanej analizy wynika, że 5,8 % ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. 

Pomoc społeczna była udzielana w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa, pomoc z tego powodu uzyskało 57 rodzin, 
2) sieroctwa, 

3) bezdomności, pomoc z tego powodu uzyskało 6 osób, 
4) bezrobocia, pomoc z tego powodu uzyskało 117 rodzin, 
5) niepełnosprawności, pomoc z tego powodu uzyskało 51 rodziny, 
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomoc z tego powodu uzyskało 59 rodziny, 
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7) przemocy w rodzinie, pomoc z tego powodu uzyskało 1 rodzina, 

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, pomoc z tego powodu uzyskało 23 

rodziny, 
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, pomoc z tego powodu uzyskało 20 
rodzin, 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, pomoc z tego powodu 
uzyskało 1 osoba, 

13) alkoholizmu lub narkomanii, pomoc z tego powodu uzyskało 2 rodziny, 
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,   

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej 
określa art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 

 na osobę samotnie gospodarującą –  701,00 zł, 

1) na osobę w rodzinie –  528,00 zł, 

2) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –  308,00 zł. 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w pkt 1-15  lub 
innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Kryteria dochodowe podlegają 
weryfikacji co 3 lata, określane w drodze rozporządzenia. 

 

Wyszczególnienie Rok 2020 

świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

zasiłek stały 

Liczba osób 1 26 

Kwota świadczeń w złotych 2 150 
345,00 

w tym: (wiersze 3-6) 

zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 3 21 

Kwota świadczeń w złotych 4 135 442,00 
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zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 5 5 

Kwota świadczeń w złotych 6 14 903,00 

zasiłek okresowy 

Liczba osób 7 26 

Kwota świadczeń w złotych 8 60 663,00 

w tym: (wiersze 9-14) 

zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 9 23 

Kwota świadczeń w złotych 10 56 498,00 

zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 11 1 

Kwota świadczeń w złotych 12 701,00 

zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 13 1 

Kwota świadczeń w złotych 14 1 361,00 

zasiłek celowy ogółem 

Liczba osób 15 388 

Kwota świadczeń w złotych 16 255 208,00 

w tym: specjalny zasiłek celowy (wiersz 17-18) 

Liczba osób 17 38 

Kwota świadczeń w złotych 18 11 838,00 

w tym: zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (wiersz 19-20) 

Liczba osób 19 0 

Kwota świadczeń w złotych 20 0,00 

7) zasiłek celowy przyznany w ramach program wieloletniego “Posiłek w szkole i w domu” 
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Liczba osób 21 388 

Kwota świadczeń w złotych 22 220 241,00 

świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 

posiłek ogółem 

Liczba osób 23 148 

Kwota świadczeń w złotych 24 86 427,00 

POSIŁEK świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" 

Liczba osób 25 145 

Kwota świadczeń w złotych 26 84 284,00 

w tym (z wierszy 21-22): 

dla dzieci 

Liczba osób 27 145 

Kwota świadczeń w złotych 28 80 807,00 

schronienie 

Liczba osób 29 6 

Kwota świadczeń w złotych 30 55 444,00 

sprawienie pogrzebu 

Liczba osób 31 0 

Kwota świadczeń w złotych 32 0,00 

odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 

Liczba osób 33 10 

Kwota świadczeń w złotych 34 288 379,00 

wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- placówki opiekuńczo wychowawcze w 
złotych 

35 37 476,00 

Piecza zastępcza – rodziny zastępcze w złotych 36 35 178,00 
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Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Forma pomocy Liczba 
świadczeniobiorców, za 
których jest opłacana 

składka zdrowotna 

Koszt składek 
należnych w zł 

Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy 
społecznej niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu 

23 13 147,00 

Osoby objęte indywidualnym programem 
zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji 
Społecznej 

3 1 568,00 

 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się na podstawie wydanej decyzji na okres 90 dni, którą 
wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy 

udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Ważne -  
pomoc kierowana jest do osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz 
spełniają kryterium dochodowe. 

Forma pomocy Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia 

Dostęp do świadczeń medycznych 2 

 

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to 

obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

Forma pomocy Liczba osób którym 
wypłacono świadczenie na 
podstawie postanowienia 
sadu 

Kwota świadczeń w zł 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki przyznane przez sąd 

3 12 300,00 

  

Rozpatrywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego i 
zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 
Forma pomocy Liczba osób którym przyznano 

decyzją świadczenia 
Kwota świadczeń w zł 

Dodatek mieszkaniowy 0 0,00 
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Przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej dla uczniów „stypendium” 

Forma pomocy 

Pomoc materialna dla uczniów 

Liczba osób którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota 
świadczeń w zł 

I półrocze styczeń-czerwiec 2020 104 68 757,00 

II półrocze wrzesień-grudzień 2020 83 602,00 

 

Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia: 
1. W 2020 r. GOPS w Jarosławiu realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. 

2. “Programu asystent rodziny na rok 2020” w ramach zadania asystent rodziny realizował pracę z 
rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadaniem 
asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, 

wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. 
Bardzo ważnym jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi 
kompetencji wszystkich jej członków – rodziców i dzieci. Rodzina bowiem, jest podstawowym 

środowiskiem jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać im poczucie 
więzi i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, 
powodujące groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą 

prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym z narzędzi pracy z rodziną w takiej 
sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta rodziny. 

3. Program „Wspieraj seniora” dedykowany osobom po 70-tym roku życia, którzy w związku z 
utrzymującym się stanem epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu. Z programu mogły skorzystać 
osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc mogła być udzielona  osobom przed 
70. życia. Szczególne sytuacje oznaczały brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających 

ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. W ramach programu dla osób po 70-tym roku 
życia mogły zostać zrobione zakupy podstawowych produktów spożywczych, higienicznych, a także 
leków. W tym celu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienia z lokalnymi sklepami 

spożywczo-przemysłowymi oraz z apteką. Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej, które zdecydowały się 
pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogły zadzwonić na ogólnopolską 
infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11, a 

także bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej pod numer tel. 16 624 86 30, 16 624 86 59. Koszty 
zakupów pokrywał Senior. Ośrodek pokrywał koszty dowozu. 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 
rodzinnych; świadczenia pielęgnacyjnego; zasiłku pielęgnacyjnego; specjalnego zasiłku 
opiekuńczego; jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; świadczenia „Za życiem”; 

świadczenia rodzicielskiego; liczba wydanych decyzji w 2020r. - 723; 
2) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego;  liczba wydanych informacji w 

2020r. - 149; 

3) przyznawanie i wypłacanie świadczenia szkolnego „Dobry start”; liczba wydanych informacji 
w 2020r. - 1121; 
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4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach funduszu 

alimentacyjnego; liczba wydanych decyzji w 2020r. - 46;                                                 
5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dłużników 

alimentacyjnych; 
6) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych; 

 

Wyszczególnienie Rok 2020 

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

Liczba rodzin 1 444 

Kwota świadczeń w złotych 2 1 894 963,00 

jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka 

(ujmowany w pozycji „zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych”) 

Liczba świadczeń 3 108 

Kwota świadczeń w złotych 4 108 000,00 

świadczenia opiekuńcze 

świadczenie pielęgnacyjne 

Liczba świadczeń 5 1 108 

Kwota świadczeń w złotych 6 1 993 929,00 

zasiłek pielęgnacyjny – ogółem  

Liczba świadczeń 7 4 719 

Kwota świadczeń w złotych 8 1 017 309,00 

w tym: (wiersze 9-16) 

zasiłek pielęgnacyjny – dla niepełnosprawnego dziecka 

Liczba świadczeń 9 1 102 

Kwota świadczeń w złotych 10 237 636,00 

zasiłek pielęgnacyjny – dla osoby niepełnosprawnej  w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 

Liczba świadczeń 11 2 202 

Kwota świadczeń w złotych 12 474 259,00 
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zasiłek pielęgnacyjny – dla  osoby niepełnosprawnej  w wieku powyżej 16 roku życia o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 21 roku życia 

Liczba świadczeń 13 1 403 

Kwota świadczeń w złotych 14 302 824,00 

zasiłek pielęgnacyjny – osobie, która ukończyła 75 lat   

Liczba świadczeń 15 12 

Kwota świadczeń w złotych 16 2 590,00 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

Liczba świadczeń 17 426 

Kwota świadczeń w złotych 18 260 909,00 

zasiłek dla opiekuna 

Liczba świadczeń 19 113 

Kwota świadczeń w złotych 20 69 585,00 

świadczenie rodzicielskie 

Liczba świadczeń 21 563 

Kwota świadczeń w złotych 22 492 221,00 

świadczenie „Za życiem” 

Liczba świadczeń 23 1 

Kwota świadczeń w złotych 24 4 000,00 

świadczenie z programu „Dobry start” 

Liczba świadczeń 25 1121 

Kwota świadczeń w złotych 26 496 200,00 

świadczenia wychowawcze 

Liczba świadczeń 27 28 440 

Kwota świadczeń w złotych 28 14 102 708,00 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Liczba osób 21 66 
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Liczba rodzin 22 44 

Kwota świadczeń w złotych 23 319 917,00 

 

7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia 
pielęgnacyjne; specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, 

8) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 
niepodlegające obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu, 

  

Forma świadczenia Kwota w zł 

Składka na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 501 964,00 

Składka na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców 40 

  

Wydawanie Karty Dużej Rodziny: 

Forma pomocy Liczba rodzin , które złożyły wniosek Liczba wydanych kart 

Karta Dużej Rodziny 81 293 

  

I.2.3. Infrastruktura Komunalna  
 

W 2020 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 139,0 km, 

d) sieci kanalizacji sanitarnej długości 213,1 km oraz 54 sieciowych przepompowni ścieków. 
  
W dziedzinie poboru i uzdatniania wody pobrano z ujęć podziemnych 480 391 m³ wody; z tego 79 970 m³ 

wykorzystano na cele technologiczne a 322 598 m³ dostarczono ( sprzedano) odbiorcom. 

W dziedzinie oczyszczania i odprowadzania ścieków odprowadzono z oczyszczalni  453 147  m³ ścieków 

oczyszczonych; dostawcom ścieków zafakturowano 337 668 m³ ścieków. 

Powstające na oczyszczalni ścieków odpady zostały zagospodarowane w ilościach: 

- odwodnione osady ściekowe: 522,94 Mg przekazano do kompostowni w Leżachowie 0raz Leżajsku, 
- skratki: 14,20 Mg poddano składowaniu na składowisku w m. Futory, 
- zawartość piaskowników: 19,21 Mg poddano składowaniu na składowisku w m. Futory. 

 

W  2020 r. zakład wydał 87 warunków technicznych  na podłączenie  nieruchomości do sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych; zawarto także łącznie 118 umów na odstawę wody i odprowadzanie 
ścieków ( w tym umowy z nowymi odbiorcami usług oraz  umowy przepisane po zmianie właściciela 
nieruchomości). 
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W ramach zadań zleconych przez Wójta realizowano dodatkowo realizowano: 

a) obsługę PSZOK-ów w Kostkowie i Tuczempach , w których odebrano łącznie tj. 80,78 Mg odpadów , 

b) bieżące utrzymanie 353 lamp hybrydowych na terenie gminy: m.in. bieżąca wymiana żarówek oraz 

urządzeń zasilania i sterowania. 

 

I.2.4. Ochrona Środowiska 
 
1. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji ws. naliczania opłat i kar za usuwanie 

drzew. 
W 2020 r. wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew lub krzewów. Ponadto w roku 2020 
rozpatrzono 132 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.  

 
2. Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych 

1. Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przepracowania oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nowej studni głębinowej S4 na działce nr ewid. 115 w Surochowie 

dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Surochowie, gmina Jarosław”. 
2. Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przepracowania oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn. „Zorganizowanie stacji przeładunku odpadów komunalnych oraz punktu ich 
czasowego magazynowania w ilości powyżej 3000 Mg/r” zlokalizowanej w miejscowości Makowisko, 

woj. podkarpackie, powiat jarosławski”. 
3. Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przepracowania oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i budowa drogi powiatowej nr 1719 R relacji Jarosław – Wietlin – 

Łazy na odcinku: od km 2+490 do km 3+712”. 
4. Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przepracowania oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i 

przyłączami do budynków w części miejscowości Pełkinie gmina Jarosław”. 
5. Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przepracowania oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „PV Wólka Pełkińska 2” wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 2 MW z możliwością podziału na dwie osobne 

elektrownie na działkach nr 350, 351, 352 obręb Wólka Pełkińska, gmina Jarosław”. 
6. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław wraz z 

budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. 
Koniaczów i Szówsko” – postępowanie jest w toku 

7. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce - 
Cieszanów - Bełżec na odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – postępowanie jest w toku. 

8. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Zakład złomowania polegający na skupie metali” na działce nr ewid. 1003/3 w 
miejscowości Munina, gmina Jarosław – postępowanie jest w toku. 

9. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. Poszerzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Surochów - 
Wielobórz” o część zachodnią – działki nr ewid 467 (część), 468 i 633 w miejscowości Surochów, 
gmina Jarosław (powierzchnia 8,71 ha) i 422/1 (część) w miejscowości Wietlin, gmina Laszki 

(powierzchnia 6,21 ha), powiat jarosławski, województwo podkarpackie. – postępowanie jest w toku. 
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10. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „„Punkt zbierania odpadów” na działce nr ewid. 1992/1 obręb Munina – 
postępowanie jest w toku. 

 

I.2.5. Ład Przestrzenny 
 
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. Gmina Jarosław w dniu 2 maja 2019 r. otrzymała od Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z siedzibą w 
Warszawie „Analizę potrzeb i możliwości rozwoju gminy Jarosław wraz z bilansem terenów planowanych 
pod zabudowę” . 

 
2. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Jarosławiu na posiedzeniu zorganizowanym w 
dniu 19 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Jarosław pozytywnie zaopiniowała przedłożoną „Analizę 

potrzeb i możliwości rozwoju gminy Jarosław wraz z bilansem terenów planowanych pod zabudowę”. 
 
3. Uchwałą Nr X/247/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Jarosław Gmina Jarosław przystąpiła 

do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar 
Wschód. 
 

4. Uchwałą Nr X/248/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Jarosław Gmina Jarosław przystąpiła 
do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar 
Północ. 
 

5. Uchwałą Nr X/249/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Jarosław Gmina Jarosław przystąpiła 
do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar 
Południe. 

 

I.2.6. Instytucje Kultury 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej 
sieci bibliotek publicznych. GBP w Pełkiniach ma 5 filii bibliotecznych. Biblioteki służą rozwojowi nauki, 

kultury i sztuki. Działalność usługowa bibliotek zmierza do jak najlepszego zaspokojenia czytelniczych 
potrzeb i zainteresowań różnych środowisk społecznych. W miarę możliwości biblioteki gromadzą jak 
najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są na rynku wydawniczym. 

Zadania te biblioteki realizowały bez przeszkód do marca 2020 roku. Od marca a konkretnie od 13.03.2020 
r. do 04.05.2020 r. działalność bibliotek była uwarunkowana wystąpieniem sytuacji epidemicznej, 
związanej z pandemią koronawirusa. Konieczne było zamknięcie bibliotek dla czytelników. Okres ten 

pracownicy wykorzystali na przeprowadzenie prac porządkowych, przeprowadzali selekcję księgozbioru 
i sporządzali protokoły ubytków oraz opracowywali nowo zakupione książki. Od 04.05.2020 r. w związku 
z wprowadzeniem II etapu znoszenia restrykcji związanych z covid-19 biblioteki zostają częściowo otwarte 
dla czytelników. Wypożyczenia zostają wznowione, jednak z zachowaniem procedur bezpieczeństwa: 

wejście na teren bibliotek tylko w maseczce ochronnej po dezynfekcji rąk, zostaje ograniczony wolny 
dostęp do półek z książkami, zwroty i wypożyczenia odbywają się przy wejściu do pomieszczeń bibliotek, 
czytelnicy obsługiwani są pojedynczo, istnieje możliwość telefonicznego zamówienia książek do 

wypożyczenia. 
 
Pomimo utrudnień biblioteki w 2020 r. swoją działalność prowadziły i stan tej działalności na dzień 
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31.12.2020r. przedstawia się następująco: biblioteki dysponują łącznie księgozbiorem w liczbie 38 227 

woluminów w tym: dla dorosłych 16 828, dla dzieci 10 526, literatury niebeletrystycznej 10 646 i 227 
czasopism oprawnych. 
 
Przeprowadzono selekcję księgozbioru. Selekcja księgozbioru jest konieczna w celu aktualizacji i 

odnowienia zbiorów bibliotecznych. W 2020 r. biblioteki przeprowadziły przez ubytki 2 911 książek 
zniszczonych i zaczytanych, najwięcej ubytkowano zniszczonych i zaczytanych bajek dla dzieci. Struktura 
tych ubytków to: dla dorosłych 798, dla dzieci 1240, literatury niebeletrystycznej 873 woluminów.  

 
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach uczestniczyła w programie: „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych” ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu biblioteki zakupiły 164 
woluminów o wartości 5000,00 zł Natomiast ze środków organizatora zakupiono 828 woluminów o 
wartości 25000,00 zł, dodatkowo biblioteki pozyskały 100 książek z darów. W sumie księgozbiór bibliotek 
w 2020 roku wzrósł o 1092 woluminy.  

 
Struktura przybytków przedstawia się następująco: 257 woluminów dla dzieci, 669 woluminów dla 
dorosłych, 166 woluminów literatury niebeletrystycznej. Zakup nowości wydawniczych w znacznym 

stopniu poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych. Zakupiono książki dla każdej grupy 
wiekowej. 
 

W 2020 roku biblioteki zarejestrowały 712 czytelników. Wypożyczono 10519 woluminów, w tym dla dzieci 
3061, dla dorosłych 6282 i 1176 literatury niebeletrystycznej. Te dane pokazują, że pandemia miała wpływ 
na spadek czytelników i wypożyczenia w bibliotekach. Wśród czytelników największy spadek zanotowano 
w przedziale wiekowym od 25-55 lat i powyżej 60 lat. 

 
Grupą szczególnie narażoną na pandemię w minionym roku byli seniorzy, którzy z obawy przed 
zarażeniem nie wychodzili z domów i nie korzystali ze zbiorów bibliotek. Od 1 października 2020 roku 

swoją działalność wznowiła Filia Biblioteczna w Wólce Pełkińskiej. Biblioteka obecnie znajduje się w nowo 
wybudowanym budynku świetlicy wiejskiej. Nowe pomieszczenie jest przestronne, jasne i funkcjonalne. 
Zostało dokupione potrzebne wyposażenie biblioteki, i akcesoria dekoracyjne tak aby jeszcze bardziej 

stworzyć przytulne miejsce dla stałych czytelników i zachęcić do odwiedzenia i skorzystania ze zbiorów 
nowych czytelników. 

 

I.2.7. Obrona cywilna 
 

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2020 r. w zakresie obrony cywilnej, zarządzania 
kryzysowego i spraw obronnych. 

Bezpieczeństwo – stan bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najistotniejszych czynników 
wpływających na poziom życia mieszkańców Gminy Jarosław. Uprawnienia samorządu w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów 

prawa. W Gminie Jarosław nie ma Straży Gminnej, a siedziba Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej jest na terenie miasta Jarosław. Obie jednostki swym zasięgiem obsługują 
także Gminę Jarosław. Gmina wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne 
– Komendę Powiatową Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe – Ochotnicze Straże Pożarne i Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 
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Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne. 

Organem właściwym w sprawach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych na 
terenie gminy jest Wójt Gminy – szef obrony cywilnej. Zadania w tym zakresie Wójt wykonuje przy 
pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego i obrony 

cywilnej (Referat Spraw Obywatelskich). Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania 
zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego. Na potrzeby reagowania w 
sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju opracowuje się dokumentację (plany) niezbędne do późniejszej 

realizacji, a plany już opracowane aktualizuje się systematycznie.  

Ważnym elementem skutecznego działania jest szkolenie wszystkich pracowników odpowiedzialnych za 

realizację zadań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz wprowadzenia poszczególnych stanów 
nadzwyczajnych. Ze względu na sytuacje epidemiczną w kraju i na świecie spowodowaną zakażeniami 
COVID-19 szkolenia, treningi i ćwiczenia odbywały się w bardzo ograniczonym zakresie celem 
minimalizacji zakażeń wśród pracowników. W tym celu korzystano ze szkoleń online oraz treningów 

zdalnych (pracownik odpowiedzialny za przedmiotowy temat podczas treningu komunikował się z 
organem nadrzędnym np. poprzez radiostację, email). Natomiast gminne ćwiczenia obronne realizowane 
są raz na trzy lata (ostanie było w 2019 r., następne przypada na 2021 r.). 

W zakresie logistycznego zabezpieczenia przedsięwzięć obrony cywilnej nadzorowane są warunki 
przechowywania, eksploatacji i remontu sprzętu OC w magazynie gminnym OC. Sprzęt znajdujący się w 

magazynie OC jest konserwowany, a sprzęt łączności i wykrywania skażeń jest legalizowany i 
konserwowany w wojewódzkim warsztacie OC. Magazyn OC zlokalizowany jest w budynku Urzędu 
Gminy w Jarosławiu. Powierzchnia 20 m2. 

Do najważniejszych zdarzeń jakie miały miejsce w 2020 r. należy wymienić awarię wodociągu 
dostarczającego wodę do miejscowości Makowisko, powódź oraz epidemię Covid-19. W związku z awarią 
wodociągu doprowadzającego wodę do miejscowości Makowisko nastąpiła konieczność awaryjnej 

dystrybucji wody dla mieszkańców. Zadanie to zostało powierzone jednostkom OSP, które w trybie 
ciągłym przez kilka dni zajmowały się dostarczaniem wody. Powódź miała miejsce w miesiącu czerwcu, 
doszło do lokalnych podtopień. Nie ma możliwości, aby w stu procentach zabezpieczyć się przed 

pojawianiem tego zjawiska. Powódź jest zjawiskiem naturalnym, jest to naturalna cecha klimatu, w 
związku z tym należy przestawić myślenie i zdać sobie sprawę, że zjawisko to będzie co kilka lat powracać. 
Aby zminimalizować skutki, by były one mniej dotkliwe informowano z odpowiednim wyprzedzeniem 

mieszkańców za pomocą strony internetowej gminy, wiejskich tablic ogłoszeń, jednostek OSP i Sołtysów 
o zbliżającej się powodzi. Jednostki OSP pomagały mieszkańcom narażonym na podtopienia w układaniu 
worków przeciwpowodziowych oraz łagodziły skutki powodzi pomagając wypompowywać wodę m.in z 

zalanych piwnic. Należy zaznaczyć, że lokalne podtopienia jakie wystąpiły podczas tego zjawiska nie 
spowodowały strat w  infrastrukturze komunalnej gminy. Kolejnym zdarzeniem kryzysowym jest 
epidemia koronawirusa Covid-19, która zmieniła sposób naszego życia i funkcjonowania w 
społeczeństwie.  

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców nasz urząd podjął działania mające na celu zminimalizowanie 
rozprzestrzeniania się wirusa. Do najważniejszych z nich należy: dezynfekcja przystanków autobusowych, 

dystrybucja maseczek dla każdego mieszkańca gminy, dystrybucja do szkół i świetlic środków do 
dezynfekcji oraz maseczek, przyłbic i termometrów oraz prowadzenie akcji informacyjnej  za pomocą 
dostępnych środków tj. strony internetowej, biuletynu, wiejskich tablic ogłoszeń. Mając na celu 

powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, Wójt Gminy Jarosław podjął decyzje dotyczące 
reorganizacji pracy urzędu. Powyższe wynika z odpowiedzialności za zdrowie zarówno mieszkańców jak 
i pracowników oraz konieczności podjęcia profilaktycznych działań ograniczających zagrożenie 
epidemiologiczne. Pracownicy urzędu zostali przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

tj. maseczki oraz płyny dezynfekcyjne, a każda osoba przychodząca do urzędu obowiązkowo dezynfekuje 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 
 

32 | S t r o n a  
 

dłonie i poddaje się badaniu temperatury. Nad prawidłowością tego procesu czuwał strażak z Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Jednostki OSP również zostały wyposażone w środki ochrony indywidualnej.  

Ochotnicze Straże Pożarne. 

Teren Gminy Jarosław zabezpiecza 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Koniaczów, OSP 
Makowisko, OSP Morawsko, OSP Pełkinie, OSP Surochów, OSP Wola Buchowska, OSP Wólka Pełkińska, 
OSP Zgoda.  Jednostka OSP Wólka Pełkińska włączona jest do  Krajowego  Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego, co wiąże się z dodatkowymi zadaniami, jakie musi realizować po zadysponowaniu ich przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej poza teren gminy i powiatu. Jednostki OSP sukcesywnie 
podnoszą swoje kwalifikacje poprzez kształcenie naczelników, dowódców, ratowników medycznych, 

kierowców itd. Szkolenia podstawowe dla strażaków realizuje bezpłatnie Komenda Powiatowa PSP, 
natomiast cześć szkoleń np. ratowników medycznych finansowana jest ze środków gminy. 

Do zadań gminy należy zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP, czyli finansowanie ich 
działalności statutowej.  

Pomimo dynamicznej sytuacji wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID–19 oraz 

obostrzeń z tym związanych Gmina Jarosław pozyskała fundusze dla lokalnych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Dzięki efektywnemu działaniu tut. urzędu do końca b.r. jednostki OSP zakupiły sprzęt 
na kwotę 1.316.630,16 zł. Strażacy z OSP Wólka Pełkińska zostali doposażeni w dwa nowe samochody 

ratowniczo-gaśnicze  (średni Volvo 4x4 oraz lekki Opel Movano). Do OSP Koniaczów trafił używany średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy Renault, a do OSP Wola Buchowska został przekazany używany lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit. Ponadto pozostałe jednostki zakupiły m.in. 

motopompy, agregaty prądotwórcze, aparaty powietrzne, najaśnice pola pracy, hełmy strażackie, 
radiotelefony, detektory wielogazowe i wiele innych sprzętów niezbędnych w prowadzeniu działań 
ratowniczo gaśniczych. 

Montaż finansowy przedstawia się następująco: 

- wartość całkowita zakupów 1.316.630,16 zł. 

- wkład własny Gminy Jarosław 582.913,88 zł 
- pozostałe środki (budżet państwa, EFRR, WFOŚiGW, Lasy Państwowe) 733.716,28 zł 
Zakupione pojazdy oraz sprzęt o wartości 1.316.630,16 zł zwiększył zdolności bojowe jednostek OSP, w 

sposób znaczący przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego oraz 
samych ratowników biorących udział w akcjach na terenie Gminy Jarosław jak i całego powiatu. Jednostki 
OSP z terenu Gminy Jarosław czynnie i efektywnie uczestniczyły w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i 

usuwaniu skutków zagrożeń jakie występowały w 2020 r. 

 

I.2.8. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Zasadniczy wpływ na koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Gminie Jarosław ma ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych z terenu 
gminy. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. wykazała, że w naszej gminie 
ilość selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych jest porównywalna w stosunku do roku 

2019, zanotowano również wzrost ilości odebranych wysegregowanych frakcji odpadów 
opakowaniowych w tym papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych. W 2020 r. Gmina osiągnęła 
wymagany poziom recyklingu tych odpadów, jak również poziom  zebranych odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  
kierowanych do składowania. 
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Według danych za 2020 rok w gospodarstwach domowych wyprodukowano 2 942,44 ton odpadów 

komunalnych, co w przeliczeniu na mieszkańca gminy stanowi około 280  kg śmieci na osobę rocznie, 
podobnie jak w 2019. Mieścimy się nadal w średniej krajowej w produkcji odpadów, która wynosi  ok. 
325 kg na  mieszkańca.  

Od 01.01.2020 r. na terenie gminy wprowadzono nowy system odpłatności za odpady. 
Wcześniejszy system płatności od gospodarstwa domowego  został zastąpiony systemem odpłatności od 
ilości osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości. Nowe stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., 
zgodnie z Uchwałą Nr IX/228/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Uchwałą Nr IX/230/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 09 grudnia 2020 r. ustalono nowy 
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tryb składania 
deklaracji. 

Na terenie Gminy Jarosław opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 01.01.2020 r. stanowiła iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ustalono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby 
w wysokości 24,00 zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, jak również 

podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72,00 zł 
miesięcznie, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. W deklaracji 
zostało uwzględnione oświadczenie właściciela o kompostowaniu odpadów. Możliwość wypełnienia 

oświadczenia dotyczył wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, a kwota zwolnienia w wysokości 2,00 zł miesięcznie na osobę była uwzględniana pod 
warunkiem, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik przydomowy oraz gdy w 
kompostowniku przydomowym kompostowane będą zagospodarowane wszystkie bioodpady. Opłata po 

zniżce na osobę wynosiła miesięcznie 22,00 zł. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy 
prawa musi się bilansować i samofinansować. Wnoszone przez właścicieli opłaty oraz koszty odbioru 
zagospodarowania są księgowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Poniżej prezentujemy ilości 

odpadów komunalnych odebranych oraz zebranych w Punktach PSZOK od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław w latach 2018-2020. 

Tabela 1. Ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości  na terenie Gminy Jarosław w 
latach 2018-2020. 

Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów w tonach 

2018 2019 2020 

Niesegregowane - zmieszane odpady komunalne 2.298,24 2.230,02 1.715,46  

Odpady wielkogabarytowe 346,64 422,24 312,24 

Opakowania z papieru i tektury 0,90 14,10 41,26 

Opakowania z tworzyw sztucznych 133,30 172,24 311,38 

Opakowania ze szkła 84,30 117,70 223,88 

Opakowania wielomateriałowe - - 1,14 

Zużyte opony 9,02 47,44 48,78 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,36 6,60 13,00 

http://www.jaroslaw.samorzad.pl/_portals_/jaroslaw/CKFiles/Gospodarka_komunalna/Uchwała_Nr_VIII-95-2013_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_oraz_ustalenia_stawki_tej_opłaty.pdf
http://www.jaroslaw.samorzad.pl/_portals_/jaroslaw/CKFiles/Gospodarka_komunalna/Uchwała_Nr_VIII-95-2013_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_oraz_ustalenia_stawki_tej_opłaty.pdf
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Odpady ulegające biodegradacji - 87,42 262,60 

Odzież i tekstylia - - 3,40 

Pozostałe odpady - - 9,30 

Razem: 2.932,72 3.097,76 2.942,44 

 

Tabela 2. Dochody oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 
r. oraz 2020 r. (zestawienie porównawcze). 

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz uzyskane 
dochody związane z tym systemem zrealizowane przez gminę w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 

r. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

STRUKTURA WYDADKÓW / 
DOCHODÓW (2019 r.) 

STRUKTURA WYDADKÓW / 
DOCHODÓW (2020 r.) 

KWOTA [%] KWOTA [%] 

1. 
Wysokość wydatków na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi ogółem: 

1.803.209,22    100,00 2.932.800,00 100,00 

1.1. 
Wydatki na obsługę administracyjną systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi: 

140.527,22    7,79 50.819,22 1,73 

1.2. 
Wydatki na tworzenie i utrzymywanie punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
0,00    0,00 14.000,00 0,48 

1.3. 
Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 

1.662.682,50    92,21 2.867.980,78 97,79 

1.4. 

Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
lub worki do zbierania odpadów komunalnych wraz z 
kosztami utrzymania tych pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym: 

0,00    0,00 0,00   0,00 

1.5. Pozostałe wydatki: 0,00    0,00 0,00    0,00 

2. 
Wysokość dochodów związanych z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

ogółem, z tego: 

1.702.821,18    100,00 2.782.563,59 100,00 

2.1. 
Dochody uzyskane z wnoszonych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: 

1.700.801,96    99,98 2.778.649,43 99,86 

2.1.1. 
Dochody uzyskane z wnoszonych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpłaty 
bieżące: 

1.670.880,20    X 2.734.470,80 X 

2.1.2. 
Dochody uzyskane z wnoszonych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpłaty 
zaległe: 

29.921,76    X 44.178,63 X 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 
 

35 | S t r o n a  
 

2.2. 

Dochody uzyskane z tytułu kar pieniężnych 

nałożonych na przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Dochody uzyskane z tytułu kar pieniężnych 
nałożonych na właścicieli nieruchomości objętych 

systemem odbioru odpadów komunalnych: 

0,00    0,00 0,00    0,00 

2.4. Pozostałe dochody: 2.019,22    0,12 3.914,16 0,14 

3. Nadwyżka (+) / deficyt (-) (poz. 2 minus poz. 1): -100.388,04    X -150.236,41 X 

4. 
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

118.163,17 X 200.663,14 X 

5. 
Nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

0,00  X 0,00   X 

6. BILANS KOŃCOWY (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5): 17.775,13    X 50.426,73 X 

7. 
Podsumowanie: BILANS KOŃCOWY (poz. 3 + poz. 
4 – poz. 5) minus zobowiązania wymagalne: 

17.775,13    X 50.426,73 X 

 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych obejmowały realizację umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „EMPOL” Spółka 

z o. o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133, która w 2020 roku świadczyła usługi odbioru, odzysku, 
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz 
obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK Tuczempy, Kostków). Z 

pobranych opłat gmina pokryła też pozostałe koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami. Analiza 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław w 2020 r. pozwala na 
stwierdzenie, iż system funkcjonuje w sposób prawidłowy. Systemem są objęte nieruchomości 

zamieszkałe na terenie gminy, wyłączając nieruchomości niezamieszkałe (domki letniskowe, firmy, 
instytucje, szkoły itp.). W 2020 r. zrealizowano inwestycję związaną z zakupem  i zainstalowaniem 
monitoringu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tuczempach. W 2020 r. Gmina 

Jarosław nadal wyposażała nieruchomości w worki niezbędne do gromadzenia odpadów selektywnie 
zbieranych. Od stycznia 2020 r. w Gminie Jarosław wprowadzono nowy system oznaczania odbieranych 
odpadów segregowanych tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych.  Właściciele posesji zostali 
zobowiązani do oznaczania odbieranych worków oraz pojemników poprzez umieszczanie na nich 

naklejek z kodem identyfikacyjnym. Tryb wprowadzenia kodów identyfikacyjnych został zastosowany w 
celu zapobieżenia dostępu do sytemu odbioru odpadów komunalnych  właścicieli posesji (nowych), którzy 
jeszcze nie zadeklarowali odpadów komunalnych. 

Bardzo ważnym elementem w gospodarce odpadami są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Tuczempach i Kostkowie. Dzięki funkcjonowaniu tych punktów mieszkańcy mieli 

dodatkową możliwość oddania odpadów komunalnych. Punkty te są wyposażone w kontenery na 
przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i farby, metale (złom), zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), tzw. wielkogabaryty (meble i inne odpady wielkogabarytowe), 
zużyte opony, odpady zielone z frakcji bioodpadów, odpady budowlane i rozbiórkowe. W 2020 roku 
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odbyły się również dwa odbiory tzw. wystawek odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed 

posesji. 

 

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.  

Stan zatrudnienia w Urzędzie na koniec grudnia 2020 r. kształtował się następująco: 
a) 25 stanowisk urzędniczych, 

b) 2 stanowiska pomocnicze i obsługi (pomoc administracyjna), 
c) 3 stanowiska gospodarcze w świetlicach. 

W roku 2020 żaden z pracowników urzędu nie przeszedł na emeryturę, jeden pracownik został 

zatrudniony w ramach przeniesienia z innej jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Jednostki organizacyjne: 
1) Zakład Komunalny Gminy Jarosław. 

Funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego i jest jednostką organizacyjną Gminy 
Jarosław nieposiadającą 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 stanowiska pracownicze: 
1. Dyrektor zakładu – 1 osoba, 

2. Główny księgowy – 1 osoba, 
3. Starszy referent ds. rozliczeń – 1 osoba, 
4. Mistrz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 1 osoba, 

5. Konserwator urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 11 osób. 
W 2020 r. w Zakładzie Komunalnym Gminy Jarosław było zatrudnionych łącznie 15 pracowników. 
 

2) Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół Gminy Jarosław. 

W obecnym stanie prawnym ZEAS działa na podstawie uchwały Rady Gminy Jarosław z dnia 27 
października 2016 r. w sprawie utworzenia oraz zgodnie ze statutem zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy 
Jarosław również z dnia 27 października 2016 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Jarosław 

nieposiadającą osobowości prawnej.  
Struktura organizacyjna i zakres działania ZEAS.  
Stan zatrudnienia – 5 osób: 

1. dyrektor, 
2. główny księgowy, 
3. stanowisko ds. rachuby i płac, 
4. stanowisko ds. rachuby i zasiłków, 

5. stanowisko ds. finansowo – księgowych. 
Do zadań ZEAS w ramach wspólnej obsługi finansowo – rachunkowej należy w szczególności: 

 prowadzenia obsługi rachunków bankowych, 
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 bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego, 

 opracowywanie na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej planu finansowego i jego zmian, 
 bieżąca informacja o sytuacji finansowej realizacji budżetu, 
 sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, 
 dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń 

obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp., 
 ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu, 
 sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych 

wymaganych przepisami prawa, 
 sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS, 
 prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego, na który składa się część odpisu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych, 
 określenie zasad (polityki rachunkowości), 
 przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów, 
 prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy 

zdarzeń w porządku chronologicznym w sposób systematyczny, 
 gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej ustawą, 

 prowadzenie ewidencji składników majątkowych, 
ZEAS realizuje także zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe i Karty nauczyciela. Do 
obowiązków w tym zakresie należy w szczególności: 

 obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu 
zdrowotnego dla nauczycieli, 

 prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym bazy 

danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego (SIO), 
 organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych, 
 planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych, 

 prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego, 
 weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych, 

 obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i 
przygotowywanie decyzji w tym zakresie, 

 prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na dyrektora placówki oświatowej, 
 prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Jarosław, 
 współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej 

polityki kadrowej, 
 przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Jarosław i zarządzeń Wójta Gminy Jarosław 

dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych. 

ZEAS realizuje wspólne zadania w zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej a szczególności: 

 prowadzenie teczek akt osobowych pracowników ZEAS oraz dyrektorów jednostek 

oświatowych, 
 prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, 
 realizowanie na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej wspólnych w trybie prawa 

zamówień publicznych, zamówień na usługi i dostawy poprzez przygotowanie i prowadzenie 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 
 współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych 

programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji, 
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 obsługa finansowo – administracyjna programów unijnych związanych z oświatą, 

 opracowywanie projektów do dofinansowania z funduszy europejskich, 
 przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych ze środków krajowych, 
 prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą przedszkoli, 
 obsługa dotacji do pracowników młodocianych, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
ZEAS wykonuje także inne zadania w zakresie spraw oświatowych zlecone przez Wójta Gminy 
Jarosław. 

3) Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej. 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Jarosław, siedziba Ośrodka mieści się w Jarosławiu przy 
ulicy Piekarskiej 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Jarosław. 

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą: 

1. Kierownik Ośrodka – 1, 

2. Główny Księgowy – 1, 

3. Pracownicy socjalni – 6, 

4. Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych – 3, 

5. Asystent rodziny – 1, 

6. Informatyk – 1 – zatrudnienie w ramach umowy zlecenie. 

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 15 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, 

pracownicy socjalni 6 osób, pozostali pracownicy 5 osób. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy 
społecznej pracowników 11 posiada wykształcenie wyższe, 1 wykształcenie średnie. Wśród 
pracowników 2 osoby posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 3 osoby zatrudnione są 
na umowę zlecenie. 

 

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 i Zgoda. 
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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.  

W 2020 r. nie odbywały się konkursy na dyrektorów szkół czy innych jednostek organizacyjnych. 

 

II.4. Rada Gminy 
 
Rada Gminy Jarosław to organ stanowiący i kontrolny gminy, w drodze jej uchwał przyjmowane są 
m.in. statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet j.s.t., wysokość podatków i plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja trwa 5 lat. W Radzie Gminy Jarosław 
zasiada 15 radnych.  

Skład osobowy Rady Gminy Jarosław: 

1. Antoni Gwóźdź – Przewodniczący Rady Gminy, 
2. Dariusz Czereba – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 
3. Józef Boruta – Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej, 
4. Stanisław Dudek – Członek komisji rewizyjnej, 

5. Jan Iwański – Członek komisji budżetu, finansów i gospodarki komunalnej, 
6. Józef Jagieła – Członek komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji infrastruktury technicznej 

i rolnictwa, 

7. Zbigniew Krupa – Członek komisji infrastruktury technicznej i rolnictwa, 
8. Krzysztof Łukasik – Członek komisji oświaty, zdrowia i sportu oraz komisji skarg, wniosków  i 

petycji, 

9. Wiesław Oronowicz – Członek komisji budżetu, finansów i gospodarki komunalnej, 
10. Leszek Pajda – Przewodniczący komisji infrastruktury technicznej i rolnictwa oraz 

przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, 
11. Henryk Sawa – Członek komisji rewizyjnej, 

12. Łucja Stochmańska – Przewodnicząca komisji rewizyjnej, 
13. Mariusz Szpilak – Przewodniczący komisji budżetu, finansów i gospodarki komunalnej oraz 

członek komisji skarg, wniosków i petycji, 

14. Tadeusz Szuflita – Przewodniczący komisji oświaty, zdrowia i sportu oraz członek komisji skarg, 
wniosków i petycji, 

15. Monika Wilk – Członek komisji oświaty, zdrowia i sportu. 

 

III. Realizacja uchwał Rady 

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

Rada Gminy Jarosław w roku 2020 odbyła 10 posiedzeń w trakcie których podjęła 161 uchwał. 
Zestawienie podjętych w trakcie 2020 roku uchwał stanowi załącznik nr 1 do raportu. 
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III.2. Działania podejmowane na rzecz realizacji w sprawie: 

III.2.1. 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 ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja w roku 2019 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 2019 r. budżet w wysokości 250 098,30 zł – wpływy z opłat za 

wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie budżetu za rok 2019, wyniosło 
104 337,16 zł. Pozostała część jest wprowadzona do budżetu na 2020 r. 

Działania wspomagane finansowo z w/w opłat to m.in.:  

 opłaty Sądowe – 420,00 

 diety komisji – i biegłych sądowych – 5 792,94 
 dotacja na Izbę Wytrzeźwień – 5 364,00 
 zakupy materiałów i wyposażenia – 58 922,24 prasa, książki, materiały profilaktyczne, 

doposażenie LKS - ów, świetlic, remiz 
 zakup pozostałych usług – 33 627,98 warsztaty profilaktyczne dla uczniów, programy 

szkoleniowe, spektakle teatralne dla szkół, przewóz na imprezy o charakterze profilaktycznym 
 delegacje – 210 zł 

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. 
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III.2.2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt 

Domowych 
 

Kwota przeznaczona na realizację niniejszego programu w 2020 roku wyniosła 60 000,00 zł. 

Wykonawcami przedmiotowego programu byli: 

1) Pracownicy Urzędu Gminy Jarosław we współpracy z sołtysami, policją oraz służbami 

weterynaryjnymi, 
2) Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych, ul. Zamoyskiego 15,37-700 Przemyśl na podstawie 

umowy podpisanej z Gminą Jarosław. 

 

Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur udzielenia zamówienia publicznego dokonano rozpoznania 

cenowego i wybrano Wykonawcę: 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 2020 gdzie została im zapewniona opieka weterynaryjna. Do zadań 

Ośrodka należało również czynne poszukiwanie nowych domów dla psów trafiających do schroniska z 

terenu Gminy Jarosław. 

W ramach wykonywania założeń przyjętych w gminnym programie przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt domowych wyłapanych zostało w 2020 roku 9  psów w tym 7 psów znalazło nowy dom (poprzez 

adopcję). Kwota wydana w 2020 roku na realizację programu wyniosła 19 139,00 zł w tym na: 

1) Przekazanie zwierząt do schroniska (karma, opieka weterynaryjna, zabiegi sterylizacji i kastracji, 

itp.) – 15 089,00 zł, 
2) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jarosław – 4 050,00 zł, 

 

III.2.3. Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w domu w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz Program 

osłonowy z zakresu pomocy społecznej 
 
Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono wieloletni rządowy programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 

Uchwałą Nr X/121/2018 Rady Gminy Jarosław z dnia 28 grudnia 2018 r. ustanowiono wieloletni program 
osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Uchwałą Nr X/122/2018 Rady Gminy Jarosław z dnia 28 grudnia 2018 r. ustalono zasady zwrotu 

wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem rządowym  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Uchwałą nr X/123/2018 Rady Gminy Jarosław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – kryterium dochodowe 528,00 zł zostało 
podwyższone do 150%. 

  
Posiłki w szkole przygotowywane i dostarczane były przez Firmę Gastronomiczną Dorota Skrzypek 37-

522 Wiązownica przy ul. Radawska 19, koszt posiłku 8,10 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 2020”. Uczniowie z Gminy Jarosław 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 
 

42 | S t r o n a  
 

uczęszczający do szkół poza miejscem zamieszkania również korzystają ze wsparcia w postaci jednego 

ciepłego posiłku (22 szkoły).  

PROGRAM WIELOLETNI „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

Forma pomoc Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota świadczeń w zł 

Posiłek w szkole             145 80 807,00 

Świadczenia pieniężne na zakup żywności 388 220 241,00 

 

W roku 2020 z gorącego posiłku skorzystało 3 dorosłe osoby, posiłki wydawane, na podstawie zawartego 

porozumienia, były przez Bar „Smakosz” Gałuszka Bogdan i Gałuszka Danuta, ul. Słowackiego 28 b, 37-

500 Jarosław. 

 

III.2.4. Gminnego Programu wychodzenia z Bezdomności na lata 2017-2020 

 
Uchwałą nr I/3/2017 Rady Gminy Jarosław z dnia 20 stycznia 2017 r. przyjęto „Gminny Program 

wychodzenia z Bezdomności na lata 2017-2020”. 

Na terenie Gminy Jarosław w roku 2020  przebywały trzy osoby bezdomne, została im udzielona pomoc 

w formie posiłku oraz praca socjalna. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu współpracuje z 

Komenda Powiatową Policji w Jarosławiu na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, 

starszych, samotnych, w ramach tej współpracy są monitorowane w/w środowiska zwłaszcza w czasie 

mrozów.   

Uchwałą Nr II/22/2018 Rady Gminy Jarosław z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustalono szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.  

W 2020 r. w schroniskach przebywało 6 osób, koszt – 55 444,00 zł; poniesiona przez nich odpłatność za 

pobyt w schronisku to 33 695,00 zł. 

W roku 2020 została przyjęta Uchwała nr VII/130/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 października 

2020r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu wychodzenia z Bezdomności na lata 2021-2026”. 

 

III.2.5. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 
 

Uchwałą Nr I/12/2018 Rady Gminy Jarosław z dnia 8 marca 2018 r. przyjęto Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020. 

Uchwałą nr VII/129/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 października 2020r. przyjęto Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 
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Sprawozdanie rzeczowo- finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej za okres od 01.01.2020r.-31.12.2020r. 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

1. Liczba asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 
systemie zadaniowego czasu pracy 

1 

2. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną 39 godz. 

3. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystentów rodziny, z tego: 15 580,00 

4. Finansowane z budżetu gminy 14 730,00 

5. Finansowane z innych źródeł 850,00 

6. Liczba rodzin korzystających z usług  asystentów rodziny, z tego: 5 

7. do 3 miesięcy 0 

8. powyżej 3 do 12 miesięcy 1 

9. powyżej 1 roku 4 

10. Liczba rodzin z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym: 3 

11. ze względu na osiągnięcie celów 2 

12. ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 1 

13. Liczba rodzin które korzystały z usług asystenta rodziny w roku 2020 9 

 

III.2.6. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 
 
Uchwała Nr I/3A/2015 Rady Gminy Jarosław z dnia 22 stycznia 2015 r. uchwalono Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.                                                                                                               

 
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 

9. Dzielnicowi na teren gminy Jarosław. 

     

Lp. Wyszczególnienie Częstotliwość 

1.  Liczba utworzonych zespołów interdyscyplinarnych 1 

2.  Liczba utworzonych grup roboczych 23 
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3.  Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty 33 

4.  Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty w 2020r. 29 

5.  Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2020r. 20 

6.  Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie ogółem, w tym 49 

7.  kobiety 34 

8.  mężczyźni 3 

9.  dzieci 12 

10.  Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa socjalnego 23 

 

Podjęto następujące działania: 

1. Wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: praca socjalna, pomoc psychologa,  terapia rodzin, 

skierowanie do punktu interwencji kryzysowej. 

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

zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy, terapia leczenia uzależnień sprawców przemocy, 

pomoc psychologa. 

W 2020 roku została przyjęta Uchwała nr VII/128/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 października 

2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026. 

 

IV. Działalność inwestycyjna 

IV.1. Najważniejsze inwestycje na terenie Gminy Jarosław w 2020 r. 
 

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych 

Rok 
realizacji 

2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 

904 335,20 
zł 

Modernizacja infrastruktury drogowej gminy w ramach realizacji czterech zadań 
tj.: „Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych Gminy Jarosław”, „Przebudowa 
dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław”, „Przebudowa wewnętrznych dróg 
gminnych w miejscowości Surochów ” i „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej 
w miejscowości Kostków”.  
W ramach zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław 
zmodernizowanych zostało 15 odcinków dróg gminnych w następujących 
miejscowościach:  
1) droga jako dz. nr 1427 w miejscowości Leżachów-Osada – wartość 

wykonanych prac: 40 802,16 zł brutto. 

2) droga jako dz. nr 573  w miejscowości Wola Buchowska – wartość wykonanych 
prac: 51 805,14 zł brutto. 

3) droga jako dz. nr 622 w miejscowości Wola Buchowska – wartość wykonanych 
prac: 28 944,66 zł brutto. 

4) droga jako dz. nr 798 miejscowości Wólka Pełkińska – wartość wykonanych 
prac: 42 756,77 zł brutto. 

5) droga jako dz. nr 2631/1 w miejscowości Wólka Pełkińska – Pełkinie – wartość 
wykonanych prac: 187 772,05 zł brutto. 
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6) droga jako dz. nr 770/4 w miejscowości Morawsko – wartość wykonanych 
prac: 64 042,90 zł brutto. 

7) droga jako dz. nr 1966/1 w miejscowości Munina (ul. Długa) – wartość 

wykonanych prac: 24 801,72 zł brutto. 
8) droga jako dz. nr 348 w miejscowości Koniaczów – wartość wykonanych prac: 

130 360,81 zł brutto. 
9) droga jako dz. nr 3337 w miejscowości Tuczempy (ul. Słoneczna) – wartość 

wykonanych prac: 5 466,43 zł brutto. 
10) droga jako dz. nr 3358/2 w miejscowości Tuczempy (ul. Pogodna) – wartość 

wykonanych prac: 35 483,78 zł brutto. 
11) droga jako dz. nr 224/4 w miejscowości Zgoda – wartość wykonanych prac: 

31 342,74 zł brutto. 
12) przebudowa przepustu drogowego na rowie odwadniającym pod zajazdami z 

drogo gminnej dz. nr 241/2 w miejscowości Zgoda – wartość wykonanych 

prac: 7 495,73 zł brutto. 
13) przebudowa przepustu drogowego na rowie odwadniającym pod zajazdami z 

drogo gminnej dz. nr 241/2 w miejscowości Zgoda – wartość wykonanych 
prac: 7 495,73 zł brutto. 

14) droga jako dz. nr 300 w miejscowości Sobiecin – wartość wykonanych prac: 
44 641,56 zł brutto. 

15) droga jako dz. nr 3370/1 w miejscowości Tuczempy (ul. Zagrody) – wartość 
wykonanych prac: 25 251,90 zł brutto. 

W ramach zadania Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych Gminy Jarosław 
zmodernizowano odcinki dróg gminnych we wszystkich miejscowościach Gminy 

Jarosław na łączną kwotę 91 039,68 zł brutto. 
W ramach zadania Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości 
Surochów zmodernizowano drogę nr ewid. działki 598 i 599/3 za kwotę 49 976,28 
zł brutto. 
W ramach zadania Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości 
Kostków zmodernizowano drogę nr ewid. działki 839 za kwotę 34 855,13 zł brutto. 
Obydwa zadania zostały zrealizowane przy finansowaniu Województwa 
Podkarpackiego. 

Przebudowa drogi gminnej nr 011525 ul. Jana III Sobieskiego km 0+024,0 – 0+711,40 poprzez budowę 
chodnika w miejscowości Tuczempy 

Rok 
realizacji 

2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 

387 899,02 zł 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej Nr 011525 ul. Jana III 
Sobieskiego od km 0+024,00 – 0+711,40 poprzez budowę chodnika w miejscowości 
Tuczempy, po stronie lewej i stronie prawej wraz z przebudową zjazdów oraz 
odwodnieniem za pomocą rowów krytych. Zrealizowana inwestycja w całości 
zlokalizowana została w istniejących pasach drogowych dróg gminnych. Teren, 
przez który przebiegła inwestycja jest terenem częściowo zabudowany zabudową 
zagrodową i jednorodzinną z przydomowymi ogródkami i działkami typowo 
rolniczymi. W ramach inwestycji realizowano przebudowę drogi klasy „D” poprzez 
budowę chodników wraz z korektą istniejących zjazdów indywidualnych oraz 
budowę rowów krytych i krat ściekowych  

Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Jarosław 

Rok 
realizacji 

2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 

283 789,47 zł 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych polegających na 
budowie oświetlenia drogowego w 3 miejscowościach położonych na terenie 
Gminy Jarosław (Sobiecin, Wola Buchowska i Pełkinie) w tym 5 odcinków 
oświetlenia: 
1) Oświetlenie drogowe drogi gminnej nr 303 w miejscowości Sobiecin (ST 

„Sobiecin 2”). Inwestycja obejmuje działki: 231, 300, 303, 264/9, 264/10, 
264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 264/1 obręb 0008 Sobiecin. 

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 610 w miejscowości 

Wola Buchowska. Inwestycja obejmuje działki o nr. 610, 1158, 1162 obręb 0011 
Wola Buchowska.  
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3) Budowa linii kablowej oświetlenia placu parkingowego w miejscowości 
Pełkinie dz. nr 98/1, 97/2, 96/4. 

4) Budowa linii napowietrznej nn 0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 

gminnej (dz. 2339/21) w m. Pełkinie (ST Pełkinie 9). 
5) Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowości 

Wola Buchowska. Inwestycja planowana jest na działkach: 610, 742 – obręb 
Wola Buchowska. 

Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych 

Rok 
realizacji 

2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 

244 703,48 zł 

Wykonanie gruntownej konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowościach: 
Munina, Pełkinie, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, Morawsko, Surochów – 
polegającej na odbudowie, odmuleniu rowów, wykoszeniu porostu skarp. 

Modernizacja SUW w Tuczempach 

Rok 
realizacji 

2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 

150 215,60 zł 

Zmodernizowano sterowanie Stacji Uzdatniania Wody w Tuczempach w zakresie 
wykonania nowej szafy sterowniczej oraz nowej instalacji elektrycznej.  

 

 

IV.2. Pozostałe inwestycje wykonane w roku 2020 
 

Zakup samochodu dla OSP Koniaczów 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
95 000,00 zł 

W ramach zadania zrealizowano zakup średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego 
marki Renault, dla OSP w Koniaczowie.  
Samochód przystosowany jest do zabrania 6 osobowego składu, posiada zbiornik 
wody o pojemności 3000 l, automatyczny zawór napełniania hydrantowego, 
autopompę, szybkie natarcie, działko wodne. 

Zakup maszyny do czyszczenia lodowiska Rolba wraz zakupem pawilonu i nagłośniania – lodowisko w Muninie 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
67 281,00 zł 

Dostawa i montaż kontenerów z płyt warstwowych do obsługi lodowiska 

Modernizacja trybuny na stadionie w Morawsku 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 

47 440,80 zł 

Zakupiono trybunę stałą na boisko zewnętrzne w miejscowości Morawsko 

Dokumentacja techniczna – kanalizacja Pełkinie 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
42 665,22 zł 

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej przysiółek Jeżyk – Pełkinie 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osadzie Leżachów 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
35 670,00 zł 

Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w miejscowości Osada Leżachów 

Zakup wyposażenia na obiekty sportowe 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
32 800,00 zł 

Wykonanie nagłośnienia na stadionie sportowym w Wólce Pełkińskiej 

Nadbudowa budynku Urzędu Gminy 
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Rok 
realizacji 

2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 

29 000,00 zł 

Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej nadbudowy budynku Urzędu 
Gminy 

Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Koniaczów 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
28 000,00 zł 

Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej chodnika w 
miejscowości Koniaczów 

Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości Morawsko 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
26 200,80 zł 

Zakup działki w miejscowości Morawsko 

Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik w Morawsku 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
26 072,00 zł 

Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej chodnika w 
miejscowości Morawsko 

Zakupy inwestycyjne – zakup działki w obrębie Munina 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
21 112,16 zł 

Zamiana – dopłata działki w miejscowości Munina z przeznaczeniem na boisko 
sportowe 

Budowa przedszkola w Sobiecinie - dokumentacja techniczna 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
20 720,00 zł 

Wykonano dokumentację budowlano wykonawczą przedszkola gminnego w 

Sobiecinie.  
Zaprojektowane Przedszkole będzie usytuowane przy świetlicy wiejskiej, będzie 
maiło cztery sale dydaktyczne, z czego trzy przeznaczone będą na przedszkole a 
jedna planowana jest na żłobek.  Każda z sal będzie miała swoje sanitariaty oraz 
zaplecze. W obiekcie zlokalizowany będzie też częściowo zadaszony zewnętrzny 
plac zabaw. Projekt uwzględnia utworzenie w pełni funkcjonalnej kuchni z 
zapleczem oraz pomieszczeniami technicznymi. Cały obiekt dostosowany będzie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola i terenie przyległym 
będzie kilkanaście miejsc parkingowych. Projekt zawiera też zagospodarowanie 
terenu zaplecza przedszkola – placu zabaw i elementów małej architektury.  

Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
19 900,01 zł 

Zakup traktorków do trawy na boisko sportowe w Makowisku 

Zakupy inwestycyjne – Zakup kosiarki samojezdnej Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej 

Rok 
realizacji 

2020 

Wartość 
inwestycji 

(księgowa) 
19 900,00 zł 

Dokonano zakupu kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Wólce Pełkińskiej 

Przebudowa drogi Nr 1592R Przeworsk - Ujezdna - Pełkinie w km 7+521 - 9+118 w miejscowości Pełkinie - 
wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik jednostronny 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
14 981,40 zł 

Wykonano dokumentację budowlano wykonawczą przebudowy drogi powiatowej 
wraz z chodnikiem nr 1592R Przeworsk – Ujezna – Pełkinie w miejscowości Pełkinie 
od km 7+527 do km 9+118 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Jarosław 

Rok 
realizacji 

Wartość 
inwestycji 

Wykonanie projektu technicznego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w 
Tuczempach; 
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2020 (księgowa) 
9 025,80 zł 

Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sobiecin, 
Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej w 
miejscowości Koniaczów 

Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik w Zgodzie 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 
inwestycji 
(księgowa) 
9 975,00 zł 

Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej chodnika w 
miejscowości Zgoda 

Przebudowa budynku na osad oczyszczalni ścieków Tuczempy 

Rok 
realizacji 
2020 

Wartość 

inwestycji 
(księgowa) 
5 080,00 zł 

Przedmiot inwestycji obejmował m.in. wykonanie: rozbiórki posadzki betonowej 

wewnątrz budynku na osad, wykonanie nowej posadzki oraz poszerzenie drogi w 
celu umożliwienia swobodnego manewru dla samochodu ciężarowego o dużej 
ładowności 

 

IV.3. Zadania inwestycyjne wieloletnie 
 

Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej 

Lata 
realizacji 

 
2011 
– 
2020 

Wartość 
inwestycji 
6 257 020,00 zł 
 
-wydatki planowane 

w 2020 roku 
3 562 460,23 zł 
 
- wydatki poniesione 
wartość księgowa 
w 2020 roku 
3 562 459,70 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. 
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 

Przebudowa stacji Uzdatniania wody w m. Surochów 

Lata 
realizacji 
 

2019 
– 
2020 

Wartość 
inwestycji  
3 073 384,00 zł 
 
-wydatki planowane 
w 2020 roku 

3 042 044,93 zł  
 
- wydatki poniesione 
wartość księgowa 
w 2020 roku 

Zakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Surochowie. Zakres prac był 
bardzo szeroki, do najważniejszych należały m.in. całkowita wymiana urządzeń 
technologicznych, przystosowanie stacji do pracy w pełnej automatyce, budowa 
zbiornika na wodę, budowa zbiornika na wody popłuczne, rozbiórka istniejącego 
zbiornika na wodę, przebudowa instalacji wewnętrznych: wody zimnej i ciepłej, 

kanalizacji sanitarnej, c.o , elektryki, wentylacji, budowa instalacji gazu, 
przebudowa sieci wodociągowych, przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu, 
zagospodarowanie terenu działki poprzez wykonanie nowych wjazdów, ogrodzenia 
i bramy wjazdowych a także pasa zieleni wzdłuż ogrodzenia działki o charakterze 
izolacyjno-ochronnym z krzewów zimozielonych. Wykonano nowe nawierzchnie z 
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3 042 044,25zł kostki brukowej istniejących placów i dróg wewnętrznych. Na istniejącej sieci 
wodociągowej wykonano hydrant do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Wewnątrz budynku stacji zmieniono funkcję niektórych pomieszczeń a wolne 

pomieszczenia przystosowano do nowych funkcji, zmodernizowano sterownię oraz 
łazienki, chlorownię, agregatownię, wymieniono całą stolarkę okienna i drzwiową, 
docieplone zostały ściany zewnętrzne budynku i ściany fundamentowe, docieplono 
również stropodach, we wszystkich pomieszczeniach wykonano nowe posadzki. 

Neutralizacja odorów wydzielających się z urządzeń oczyszczalni ścieków w Tuczempach 

Lata 

realizacji 
 
2019 
– 
2020 

Wartość 
inwestycji 
191 259,00 zł 
 

-wydatki planowane 
w 2020 roku 
180 926,37 zł 
 
- wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 
180 825,95 zł 

Zakończono wyposażenia Oczyszczalni ścieków w Tuczępach w instalację do 
dezodoryzacji powietrza. 
Przeprowadzono rozruch i próby technologiczne urządzeń wchodzących w skład 
całej instalacji. Odbyły się także szkolenia dla pracowników zakładu w zakresie 
działania i obsługi. 
Dzięki zainstalowanym urządzeniom zanieczyszczone powietrze z hali zasysane jest 
do zamontowanej kontenerowej stacji usuwania odorów, w której w oparciu o 
technologię fotokatalicznego utleniania przy wykorzystaniu wysokosprawnych 
lamp UV  i katalizatora, zachodzi reakcja utleniania substancji gazowych. Dzięki 
wykorzystanej technologii oczyszczania powietrza, uciążliwe zapachy przedostające 

się do atmosfery są skutecznie minimalizowane. 

Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii 

Lata 
realizacji 
 
2019 
– 
2020 

Wartość 
inwestycji 
304 056,16 zł 
 
-wydatki planowane 
w 2020 roku 
288 056,16  zł  
 
-wydatki poniesione  
wartość księgowa 

w 2020 roku 
288 056,16 zł 

W ramach zadania dokonano zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego 
marki Opel Movano, współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa IV. „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, 
Działanie 4.1 „Zakup pojazdu specjalnej ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii dla OSP w 
Wólce Pełkińskiej”. 
Samochód wyposażony jest fabrycznie w zestaw narzędzi hydraulicznych, 
wyciągarkę, motopompę, zbiornik wody o pojemności 1000 L, wysuwany reflektor 

do oświetlenia pola pracy, radio, motopompę szlamową. 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiecin oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
miejscowości Tuczempy 

Lata 
realizacji 

 
2020 
– 
2021 

Wartość 
inwestycji  
160 000,00 zł 
 
-wydatki planowane 

w 2020 roku 
38 000,00 zł  
 
- wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 
25 180,03 zł 

Zakres inwestycji obejmował: budowę i rozbudowę sieci wodociągowej w 
miejscowości Sobiecin oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w miejscowości Tuczempy.  
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IV.4. Zadania inwestycyjne realizowane w formie dotacji i wpłat na fundusze 
celowe 

Modernizacja SUW w Tuczempach 

Rok 
realizacji 

2020 

wydatki poniesione 
wartość księgowa 

w 2020 roku 
28 000,00 zł 

Dotacja dla Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław – zakup przepustnic 

pneumatycznych do sterowania zaworami 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska – Wola Buchowska 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione 
wartość księgowa 
w 2020 roku 
342 579,71 zł 

Dotacja dla Powiatu Jarosławskiego – dofinansowanie przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska – Wola Buchowska 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska – Wola Buchowska 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione 
wartość księgowa 
w 2020 roku 
235 711,51 zł 

Dotacja dla Powiatu Jarosławskiego – dofinansowanie przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska – Wola Buchowska 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pełkinie w miejscowości Kostków 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 
99 621,06 zł 

Dotacja dla Powiatu Jarosławskiego – dofinansowanie przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pełkinie w miejscowości Kostków 

Wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 
15 000,00 zł 

Wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Rzeszowie – dofinansowanie zakupu samochodu 

Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 
366 906,00 zł 

Udzielono dotacji dla OSP Wólka Pełkińska - w ramach zadania „Dostawa średniego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce 
Pełkińskiej” współfinansowanego ze środków Komendanta Głównego Straży 
Pożarnej zrealizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 20178 
– 2020” zakupiono średni pojazd ratowniczo gaśniczy marki Volvo z napędem 4x4 
i zbiornikiem wody na 3000 l. Wóz może zabrać 6 osobowy skład, posiada zbiorniki 
środków gaśniczych (zbiornik wody o pojemności 3000 l, zbiornik środka 
pianotwórczego o pojemności 300 l), automatyczny zawór napełniania 
hydrantowego, autopompę, szybkie natarcie, działko wodno-pianowe, zraszacze 
przednie i boczne, generator sygnałów dźwiękowych i świetlnych, maszt 

oświetleniowy, sprzęt łączności radiowej, niezależne ogrzewanie kabiny i 
przedziału autopompy, wyciągarkę elektryczna.  
Kwota zakupu fabrycznie nowego wozu wyniosła 789.906,00 złotych w tym dotacja 
budżetu państwa 423.000,00 zł i dotacja z budżetu Gminy Jarosław w wysokości 
366 906,00 zł.   

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu 

Rok 
realizacji 

2020 

wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 

1 610,00 zł 

Dotacja dla OSP Koniaczów – w ramach ogólnopolskiego programu finansowania 
służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – zakupiono hełmy strażackie, 
butlę stalową, radiotelefony przenośne, agregat prądotwórczy, motopompę 

pływającą 

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 

Dotacja dla OSP Makowisko – w ramach ogólnopolskiego programu finansowania 
służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – zakupiono ubrania specjalne, 
agregat prądotwórczy i latarki kątowe 
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1 590,00 zł  

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 
1 520,00 zł 

Dotacja dla OSP Surochów – w ramach ogólnopolskiego programu finansowania 
służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – zakupiono aparat powietrzny 
z sygnalizatorem bezruchu, pompę do wody zanieczyszczonej, spalinowy 
opryskiwacz plecakowy 

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 
1 290,00 zł 

Dotacja dla OSP Wola Buchowska – w ramach ogólnopolskiego programu 
finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – zakupiono 
ubrania specjalne, radiotelefony przenośne i agregat prądotwórczy 

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione 
wartość księgowa 
w 2020 roku 

1 300,00 zł 

Dotacja dla OSP Wólka Pełkińska – w ramach Ogólnopolskiego programu 
finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu - zakupiono 
aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu, miernik gazowy, parawany 
ochronne. 

 

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione 
wartość księgowa 
w 2020 roku 
1 300,00 zł 

Dotacja dla OSP Zgoda – w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb 
ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – zakupiono agregat prądotwórczy, 
przecinarkę do betonu i stali, maszty oświetleniowe  oraz hełmy bojowe 

Przygotowanie jednostek OSP do działa ratowniczo- gaśniczych 

Rok 
realizacji 
2020 

wydatki poniesione  
wartość księgowa 
w 2020 roku 
10 885,00 zł 

Dotacja dla OSP Zgoda – sfinansowano zakup motopompy pożarniczej Tohatsu 

 

V. Partycypacja społeczna i współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

V.1. Fundusz sołecki 
 

Fundusz sołecki realizowany na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o fundusz sołeckim, w 
Gminie Jarosław został wyodrębniony po raz pierwszy w roku w 2015 roku. Tym samym jak w latach 
poprzednich również w roku 2020 zostały zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego we 

wszystkich 13 sołectwach Gminy Jarosław. 
Kwota wydatków finansowanych w ramach tego działania to 409 203,19 zł, na co składały się zadanie 
wymienione poniżej: 

 
1) Sołectwo Leżachów Osada 

 zakup materiałów na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu 
zabaw – wykonanie 8 239,55 zł (w ramach tych środków zakupiono i wykonano: urządzenia na 

plac zabaw, materiały na wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej tj. farby, pędzle, styropian, 
wałki, rękawice, płytki,  lampki, żarówki) 

 zakup materiałów na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu 

zabaw – wykonanie 3 892,67 zł (w ramach tych środków wykonano instalacje CO w świetlicy 
wiejskiej) 

2) Sołectwo Zgoda 

 dokumentacja techniczna chodnika w Zgodzie – wykonanie 9 975,00 zł (w ramach tych środków 
zlecono wykonanie dokumentacji technicznej chodnika) 

 naprawa dwóch mostków przy pętli autobusowej – wykonanie 6 303,87 zł 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 
 

52 | S t r o n a  
 

3) Sołectwo Sobiecin 

 wykonanie dokumentacji chodnika Sobiecin-Koniaczów – wykonanie 10 000,00 zł 
 uporządkowanie terenu wokół boiska oraz parku – wykonanie 14 000,00 zł 
 doposażenie monitoringu – wykonanie 1 595,00 zł (w ramach tych środków zakupiono zasilacz 

sieciowy) 

4) Sołectwo Kostków 
 remont i modernizacja dróg gminnych w Kostkowie – wykonanie 26 178,05 zł (w ramach tych 

środków zakupiono: kruszywo, tkanina polipropylenowa, mieszanka cementowo -  piaskowa, 

obrzeże, kostka, cement, krawężniki, piasek) 
5) Sołectwo Koniaczów 

 doposażenie terenu wokół świetlicy – wykonanie 7 784,32 zł (w ramach tych środków zakupiono 

i wykonano: wykonanie i montaż bramy, konstrukcja stalowa, beton) 
 wykonanie projektu chodnika w miejscowości Koniaczów – wykonanie 28 000,00 zł 

6) Sołectwo Wola Buchowska 
 wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Woli 

Buchowskiej – wykonanie 5 856,00 zł (w ramach tych środków zakupiono i wykonano: 
ładowarką, mop, wiadro, worki, taśma, stół, ławki, dmuchawa) 

 przebudowa dróg gminnych wykonanie 30 000,00 zł (w ramach tych środków wykonano: 

przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Jarosław) 
 zakup metalowego pojemnika na nakrętki wykonanie 1 950,00 zł (w ramach tych środków 

zakupiono i wykonano: pojemnik na nakrętki serduszko) 

7) Sołectwo Surochów 
 zagospodarowanie działki nr 298/1 – plac zabaw – wykonanie 38 260,07 zł (w ramach tych 

środków zakupiono i wykonano: dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw, kostka, drut 
wiązałkowy na ogrodzenie, mapa do celów projektowych) 

8) Sołectwo Morawsko 
 wykonanie dokumentacji technicznej chodnika – wykonanie 26 072,00 zł 
 uzupełninie sprzętu na placu zabaw – wykonanie 11 992,50 zł (w ramach tych środków zakupiono 

i wykonano: dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw) 
9) Sołectwo Makowisko 

 docieplenie ściany grzybka – wykonanie 18 000,00 zł (w ramach tych środków zakupiono i 

wykonano: remont wiaty tanecznej) 
 naprawa i postawienie płotu – wykonanie 14 000,00 zł (w ramach tych środków zakupiono i 

wykonano: remont ogrodzenia) 
 ogrodzenie placu zabaw – wykonanie 6 272,000 zł (w ramach tych środków zakupiono i 

wykonano: usługa remontowa ogrodzenia placu zabaw) 
10) Sołectwo Wólka Pełkińska 

 doposażenie oraz zagospodarowanie placu nowo budowanej świetlicy wiejskiej wykonanie 

38 272,00 zł (w ramach tych środków zakupiono i wykonano: wykonanie i montaż 3 bram, 
karnisze, firany, obrusy) 

11) Sołectwo Tuczempy 

 zakup sprzętu, remonty i utrzymanie infrastruktury mienia komunalnego Gminy Jarosław na 
terenie sołectwa – wykonanie 38 217,48 zł (w ramach tych środków zakupiono i wykonano: 
zaprawa, farby, taśma malarska, wałek, części do kosiarki, rozdzielnica, odkurzacz, teleskop, 
kielnia, cement, piasek, beton, zmywarka, brama dwuskrzydłowa) 

12) Sołectwo Pełkinie 
 podkaszarka żyłkowa – wykonanie 4 168,01 zł (w ramach tych środków zakupiono i wykonano: 

osłona, olej, kosa spalinowa) 

 prace na cmentarzu – wykonanie 18 272,00 zł (w ramach tych środków zakupiono i wykonano: 
remont ogrodzenia cmentarza komunalnego) 
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 zakup koszy na odpady – wykonanie 3 630,67 zł (w ramach tych środków zakupiono i wykonano: 

kosze na śmieci, rury, zaślepki do rur, cement) 
13) Sołectwo Munina 

 budowa i remonty dróg w Muninie wykonanie 38 272,00 zł (w ramach tych środków zakupiono 
i wykonano: montaż i zakup znaków drogowych, naprawa drogi gminnej) 

 

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 2020 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 – 421 807,82 zł 
 Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczempach – 290 282,46 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 18 listopada 2019 r. Uchwały Nr VIII-

211-2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
Wymieniony program był przedmiotem konsultacji społecznych. 
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 w 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 209 267,00 zł. W gminie Jarosław zadanie to jest realizowanie przez Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. 

 
2. W obszarze pomocy społecznej zadania z zakresu usług opiekuńczych są realizowane przez podmiot 

wyłoniony w drodze konkursu i jest to Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyślu . 
Środki przeznaczone na ten cel został wydzielone na dwa zadania tj.: realizacja specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 91 808,64 zł, oraz realizacja 

specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 5 927,60 zł. 
 
3. W zakresie kultury i sportu określono 15 zadań i tyle powierzono organizacjom do realizacji. Zadania 

w zakresie kultury i sportu to: 
 organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych – kwota 

8 500,00 zł. Zadanie było realizowane przez: KST Wólka Pełkińska. Umowę podpisano 28 
lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 5 stycznia 2021 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 242 250,00 zł. Zadanie było realizowane przez: Ludowy Klub Sportowy 
„Wólczanka” w Wólce Pełkińskiej. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z 
wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 2021 roku. Koszty jakie wskazał klub Wólczanka: 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 
 

54 | S t r o n a  
 

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 165 500,00 zł. Zadanie było realizowanie przez: Klub Sportowy „PIAST” w Tuczempach. 

Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 29 
stycznia 2021 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 60 000,00 zł. Zadanie było realizowane przez: Ludowy Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” w 

Morawsku. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono 
w dniu 28 stycznia 2021 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 32 000,00 zł. Zadanie było realizowane przez: Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” w 
Pełkiniach. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono 

w dniu 29 stycznia 2021 roku. Koszty jakie wskazał klub Błękitni: Zakup sprzętu sportowego, 
opłaty OZPN, utrzymanie i przygotowanie stadionu, artykuły spożywcze, transport zawodników, 
ekwiwalent pieniężny dla zawodników.  

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Munina – 
kwota 29 250,00 zł. Zadanie było realizowane przez: Ludowy Klub Sportowy „DELIN” w 
Muninie. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono 
w dniu 29 stycznia 2021 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 24 750,00 zł. Zadanie było realizowane przez: Klub Sportowy Koniaczów w 
Koniaczowie. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania 
złożono w dniu 15 stycznia 2021 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 24 750,00 zł. Zadanie było realizowane przez: Ludowy Klub Sportowy 

„OSTROVIA” w Woli Buchowskiej. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z 
wykonania zadania złożono w dniu 15 stycznia 2021 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 23 500,00 zł. Zadanie było realizowane przez: Ludowy Klub Sportowy „Makovia” w 
Makowisku. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono 
w dniu 11 stycznia 2021 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. 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Surochów  – 

kwota 29 250,00 zł. Zadanie było realizowane przez: Klub Sportowy „FREDRO” w Surochowie. 
Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 22 
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stycznia 2021 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 

umowy 20.000,00 zł realizacja na kwotę 3 865,40 zł. Zadanie było realizowane przez: 
Uczniowski Klub Sportowo Turystyczny „LIDER” przy Gimnazjum w Muninie. Umowę 
podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 29 stycznia 

2021 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 11 000,00 zł. Zadanie było realizowane przez: 
Ludowy Klub Sportowy „Makovia” w Makowisku. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. 
Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 22 stycznia 2021 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. 
 upowszechnianie piłki halowej „Fustal” na terenie Gminy Jarosław – kwota 10 000,00 zł. Zadanie 

było realizowanie przez: Stowarzyszenie Rozwój Sportowy Jarosławia i Okolic. Umowę 

podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 20 stycznia 
2021 roku. Koszty jakie wskazało Stowarzyszenie: opłaty licencyjne, wpisowe, transport 
zawodników, zakup artykułów spożywczych, ubezpieczenie zawodników, zakup nagród, zakup 

sprzętu sportowego, stroje meczowe, koszty administracyjne. 
 organizacja imprez sportowych w postaci okolicznościowych turniejów piłki nożnej dla dzieci i 

młodzieży Szkół Podstawowych – kwota 3 500,00 zł. Zadanie było realizowanie przez: KST 
Wólka Pełkińska. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania 

złożono w dniu 5 stycznia 2021 roku. Koszty jakie wskazało Stowarzyszenie KST: Puchary, 
dyplomy, nagrody. 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego  

w miejscowości Pełkinie – kwota 2 000,00 zł. Zadanie było realizowanie przez: UKS „Sokół” 
Pełkinie. Umowę podpisano 28 lutego 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w 
dniu 28 stycznia 2021 roku. Koszty jakie wskazał UKS Sokół: zakup materiałów i sprzętu, 

wyżywienie, sprzęt sportowy.  
 
4. W zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 

tym wypadku jednostkami OSP działającymi na terenie gminy Jarosław udzielono dotacji dla: 

 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z 
wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych 
awarii – kwota 366 906,00 zł. Zadanie zrealizowanie przez: OSP Wólka Pełkińska. Umowę 

podpisano 7 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 18 grudnia 
2021 roku. Koszty jakie wskazała OSP Wólka Pełkińska: zakup średniego pojazdu ratowniczo 
gaśniczego marki Volvo.  

 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – kwota 
1 300,00 zł. Zadanie zrealizowanie przez: OSP Wólka Pełkińska. Umowę podpisano 7 grudnia 
2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 18 grudnia 2021 roku. Koszty 
jakie wskazała OSP Wólka Pełkińska: zakup aparatu powietrznego z sygnalizatorem bezruchu, 

miernika gazowego, parawanów ochronnych. 
 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – kwota 

1 610,00 zł. Zadanie zrealizowanie przez: OSP Koniaczów. Umowę podpisano 7 grudnia 2020 

roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Koszty jakie 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 
 

56 | S t r o n a  
 

wskazała OSP Koniaczów: zakup hełmu strażackiego, butli stalowej, radiotelefonów przenośnych, 

agregatu prądotwórczego, motopompy pływającej.  
 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – kwota 

1 590,00 zł. Zadanie zrealizowanie przez: OSP Makowisko. Umowę podpisano 7 grudnia 2020 
roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Koszty jakie 

wskazała OSP Makowisko: zakup ubrań specjalnych, agregatu prądotwórczego i latarek 
kątowych. 

 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – kwota 

1 520,00 zł. Zadanie zrealizowanie przez: OSP Surochów. Umowę podpisano 7 grudnia 2020 
roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Koszty jakie 
wskazała OSP Surochów: zakup aparatu powietrznego z sygnalizatorem bezruchu, pompa do 

wody zanieczyszczonej, spalinowy opryskiwacz plecakowy. 
 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – kwota 

1 290,00 zł. Zadanie zrealizowanie przez: OSP Wola Buchowska. Umowę podpisano 7 grudnia 
2020 roku. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Koszty 

jakie wskazała OSP Wola Buchowska: zakup ubrań specjalnych, radiotelefonów przenośnych i 
agregatu prądotwórczego. 

 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dofinasowanie zakupu sprzętu – kwota 

1 300,00 zł. Zadanie zrealizowanie przez: OSP Zgoda. Umowę podpisano 7 grudnia 2020 roku. 
Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 27 stycznia 2021 roku.. Koszty jakie wskazała 
OSP Zgoda: zakup agregatu prądotwórczego, przecinarki do betonu stali, masztów 

oświetleniowych o raz hełmów bojowych. 
 Przygotowanie jednostek OSP do działa ratowniczo - gaśniczych – kwota 10 885,00 zł. Zadanie 

zrealizowanie przez: OSP Zgoda. Umowę podpisano 31 sierpnia 2020 roku. Sprawozdanie z 
wykonania zadania złożono w dniu 2 listopada 2020 roku. Koszty jakie wskazała OSP Zgoda: 

zakup motopompy pożarniczej Tohatsu. 
 
1) Imprezy organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Jarosław 

w 2020 roku: Gminny Przegląd Kolęd i pastorałek „Niech kolęda w świat popłynie”, który odbył się 
18 stycznia 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Surochowie. Organizatorem był Wójt Gminy Jarosław, 
Przewodniczący Rady Gminy, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Surochowie oraz 

Stowarzyszenie „Kobiet aktywnych w Surochowie”. Koszt to 4 226,59 zł. 

 

V.3. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
 

W ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego należy wymienić: 

 
1. Powiat Jarosławski 

a. na organizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 

kwota przeznaczona na ten cel 9 922,97 zł. Porozumienie podpisane 27 lutego 2020 roku. 
Zadanie zrealizowane w całości. 

b. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka 

Pełkińska – Wola Buchowska” kwota przeznaczona na ten cel 342 579,71 zł. Umowa nr 
6.1/2020 podpisana 18 sierpnia 2020. Zadanie zrealizowane w całości. 

c. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R 

Makowisko – Bobrówka w km 0+242 – 1+532” kwota przeznaczona na ten cel 235 711,51 zł. 
Umowa nr 6.2/2020 podpisana 18 sierpnia 2020 roku. Zadanie zrealizowane w całości. 
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d. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce 

– Kostków – Pełkinie w miejscowości Kostków” kwota przeznaczona na ten cel 99 621,06 zł. 
Umowa nr 6.3/2020  podpisana 18 sierpnia 2020 roku. Zadanie zrealizowane w całości. 

2. 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 6 399,39 zł. Porozumienie podpisane 1 lutego 2020 roku. Zadanie zrealizowane w 
całości. 

Ponadto w ramach współpracy wynikającej z mocy ustawy o systemie oświaty w roku 2020 została 
dokonana wpłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem pokrycia kosztów 
bieżących związanych z utrzymaniem dziecka w oddziałach przedszkolach, innych formach 

wychowania przedszkolnego i przedszkolach, za dzieci mieszkające na terenie Gminy Jarosław. W 
gminie Jarosław to zadania realizowanie jest przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Na ten 
cel przeznaczono 719 399,15 zł, a podział wpłat dla poszczególnych jednostek wygląda następująco. 
1. Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: 

a. Gmina Miejska Jarosław płatność dokonana w kwocie 33 544,56 zł 
b. Gmina Laszki płatność dokonana w kwocie 3 76,16 zł 
c. Gmina Wiązownica płatność dokonana w kwocie 9 905,84 zł 

d. Gmina Tryńcza płatność dokonana w kwocie 11 140,88 zł 
2. Inne formy wychowania przedszkolnego: 

a. Gmina Miejska Jarosław płatność dokonana w kwocie 497 744,87 zł 

b. Gmina Wiązownica płatność dokonana w kwocie 64 792,62 zł 
c. Gmina Orły płatność dokonana w kwocie 1 181,58 zł 
d. Gmina Tryńcza płatność dokonana w kwocie 25 481,30 zł 
e. Gmina Miejska Leżajsk płatność dokonana w kwocie 7 016,16 zł 

f. Gmina Miejska Przeworsk płatność dokonana w kwocie 9 030,74 zł 
g. Gmina Laszki płatność dokonana w kwocie 3 700,79 zł 
h. Gmina Przeworsk płatność dokonana w kwocie 17 673,45 zł 

i. Gmina Miejska Radymno płatność dokonana w kwocie 4 116,00 zł 
j. Gmina Miejsko-Wiejska Sieniawa płatność dokonana w kwocie 12 368,28 zł 

3. Przedszkola: 

a. Gmina Wiązownica płatność dokonana w kwocie 3 895,12 zł 
b. Gmina Miejska Leżajsk płatność dokonana w kwocie 5 868,00 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 podejmuje współpracę z organizacjami 
pozarządowymi takimi jak: 

 
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, który w 2020r.  ramach zleconego 
zadania publicznego realizował usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi. 

Forma pomocy Liczba osób którym przyznano 
decyzją świadczenia 

Kwota świadczeń w zł 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

9 91 809,00 

Odpłatność za w/w formę pomocy 8 10 061,00 
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Usługi opiekuńcze 3 5 928,00 

Odpłatność za w/w formę pomocy 3 1 540,00 

oraz pomoc żywnościowa: 
GOPS Jarosław wydawał skierowania w 2020r. do organizacji partnerskiej Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Wsparcie w w/w 
formie uzyskało 613 osób. 

2. CARITAS Polska nawiązanie współpracy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
Podprogram 2019, produkty żywnościowe wydawane były w Parafii Bożego Ciała ul. Spytka 2, z pomocy 
skorzystało 253 osoby. 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu w okresie wakacji letnich (2 tygodnie) młodzież i dzieci z 
terenu gminy Jarosław uczestniczyły w kolonii letniej - 3  uczestników. 
4. Fundacja Pomocy Młodzieży WZRASTANIE im. Jana Pawła II, w ramach podpisanego porozumienia w 

schronisku dla bezdomnych mężczyzn w 2020r.  przebywało 3 osoby. 
5. Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta- Koło Dębica - zawarta umowa na 2020r. - nie skierowano 
żadnej osoby. 
6.  Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta- Koło Jarosław w Schronisku dla bezdomnych kobiet w 2020r. 

przebywało 3 kobiety z terenu gminy Jarosław. 
7. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną -  Koło w Jarosławiu, w 2020 
roku z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystał 4 mieszkańców gminy Jarosław. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu podejmuję również współpracę 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 2020r. z tej formy pomocy 
skorzystało 3 osoby. 
2. Powiatowym Urzędem Pracy w Jarosławiu  na podstawie porozumienia GOPS Jarosław przekazuje 
wykaz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu Gminy Jarosław. 

 
WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

 
Lp. Nazwa proponowanego szkolenia Zakres tematyczny szkolenia Liczba osób 

1. Szkolenie spawacz metodą MIG Zgodnie z programem zatwierdzonym na 
podstawie odrębnych przepisów 

2 

2. Barman/ kelner Przygotowanie i serwowanie potraw i napojów. 
Organizacja i obsługa bankietów. 

2 

3. Kierowca – operator wózków 

jezdniowych podnośnikowych 

Zgodnie z programem zatwierdzonym na 

podstawie odrębnych przepisów. 

1 

4. Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej 
działalności 

Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
Rozliczenie wobec ZUS i US 

2 

 
3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu współpraca w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, kierowanie osób na zajęcia korekcyjno-edukacyjne - w 2020r. – nie skierowano 
żadnej osoby, kierowanie na zajęcia psychologiczno-terapeutyczne w 2020r. – skierowano 6 osób, 
możliwość skorzystania z usług psychologa i prawnika. 

4. Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu – współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, asysta 
policji podczas wyjazdów w środowisko – w 2020r. 8 razy wyjeżdżano wraz z Policją głównie w ramach 
procedury Niebeska Karta. 
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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 2020r. podpisano 22 porozumienia ze szkołami spoza terenu gminy Jarosław, w ramach których 
dzieci z terenu gminy Jarosław mogły skorzystać z posiłku. 

7. Porozumienie Koalicji Sojuszników programu „Bezpieczna przyszłość” zawarte na czas określony tj. od 
10.05.2019r. do 31.06.2021r. Model „Bezpieczna przyszłość” ukierunkowany jest na stworzenie sytuacji, w 
której możliwe jest pozostanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku życia 

także po śmierci opiekunów – rodziców lub innych osób bliskich. Korzysta jedna osoba z terenu gminy 
Jarosław. 
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