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I. WSTĘP 

   

     Obowiązek sporządzenia raportu o stanie Gminy wynika z art. 28 aa ustawy  

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta 

Gminy Roźwienica w roku 2018 i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji 

polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Roźwienica i jej 

jednostki organizacyjne a także sposób wykonywania uchwał podjętych przez 

Radę Gminy Roźwienica. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Ogólna charakterystyka gminy  

 

         Gmina Roźwienica położona jest we wschodniej części województwa 

podkarpackiego w powiecie jarosławskim, w odległości 9 km od Jarosławia. 

Graniczy z gminami Pawłosiów, Pruchnik, Rokietnica, Chłopice w powiecie 

jarosławskim, z Gminą Krzywcza w powiecie przemyskim i Gminą Zarzecze  

w powiecie przeworskim. Centralna miejscowość, będąca siedzibą Gminy 

Roźwienica, jest położona w odległości: ok. 9 km od Jarosławia, 64 km od 

Rzeszowa i 350 km od Warszawy.  

Gmina Roźwienica ma obszar 68,8 km², z czego  aż  70,4% stanowią 

użytki rolne. Zamieszkuje ją na stałe 6 286 osób (dane z Rejestru mieszkańców 

na dzień 31.12.2018 r.). Gospodarstw rolnych jest 1487. 

Władze Gminy to Wójt Pan Tomasz Kotliński,  z-ca Wójta i jednocześnie 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Liszka, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Gil. 

Jednostki organizacyjne Gminy to: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Roźwienicy, oraz Filia GBP w Węgierce, 
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     Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy, 

       Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Węgierce, 

       Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego  

       w Rudołowicach, 

       Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach, 

       Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki  w Woli Węgierskiej. 

 

Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 12 sołectw: 

 

- Bystrowice, sołtys  Pan Sylwester Baran, 

- Chorzów, sołtys Pan Marek Rogus, 

- Cząstkowice, sołtys Pani Olga Oczak, 

- Czudowice, sołtys Pan Rafał Jagiełka, 

- Mokra, sołtys Pani Małgorzata Hałajko,  

- Roźwienica, sołtys Pani Agata Żurawska, 

- Rudołowice, sołtys Pan Józef Kud, 

- Tyniowice, sołtys Pan Krzysztof Sas, 

- Węgierka, sołtys Pan Artur Baran, 

- Więckowice, sołtys Pan Damian Prasoł, 

- Wola Roźwienicka, sołtys Pan Henryk Dryniak, 

- Wola Węgierska, sołtys Pan Stanisław Wojdyła. 

 

Gmina Roźwienica jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Z tradycją w nowoczesność”, którą tworzy łącznie 8 samorządów: 

gminy Pawłosiów, Chłopice, Laszki, Radymno, miasto Radymno, miasto i gmina 

Pruchnik i Kańczuga. 

Nasza gmina należy również do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej, w skład 

którego wchodzą również:  

1.Gmina Gać  
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2. Gmina i Miasto Kańczuga  

3. Gmina Jawornik Polski  

4. Gmina Przeworsk  

5. Miasto i Gmina Sieniawa  

6. Gmina Tryńcza  

7. Gmina Zarzecze  

8. Gmina Adamówka  

9. Gmina Rokietnica  

10. Gmina Wiązownica 

 

Do Centralnej Ewidencji i informacji Działalności Gospodarczej na dzień 

31.12.2018 r. wpisanych było 145 podmiotów ze względu na główne miejsce  (na 

terenie gminy Roźwienica) wykonywanej działalności. Podmiotów w statusie 

zawieszonej działalności było 31. 

 

W 2018 roku rozpoczęła działalność  na terenie gminy Roźwienica firma 

Roma Robert Makarowski i wspólnicy Spółka Jawna. firma prowadzi działalność 

usługową i handlową. 

Powstała spółka z o.o. MBP Plus, która wykupiła od GS Samopomoc 

Chłopska 3 sklepy na terenie  naszej gminy. 

 

           Na terenie gminy Roźwienica działają następujące  organizacje 

pozarządowe: 

 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica, które 

prowadzi 11 Oddziałów Przedszkolnych  oraz 2 Społeczne Szkoły w Woli 

Roźwienickiej i w Cząstkowicach. 

2. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Roźwienica. 

3. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Ludowych "Familia"  
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w Rudołowicach. 

4.  Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic  

w Rudołowicach. 

5. Towarzystwo Szachowe/Klub Szachowy "Bystrovia" w Bystrowicach.  

6. Klub Sportowy "Błękitni" Rudołowice w Rudołowicach. 

7. Klub Sportowy "Węgierka" w Węgierce. 

8. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Tyniowicach. 

9. Uczniowski Klub Sportowy "Dragon" w Rudołowicach. 

10.  Uczniowski Klub Sportowy "Hektor" w Roźwienicy. 

11.  Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" w Węgierce. 

12. Uczniowski Klub Sportowy "Borusz" w Woli Węgierskiej. 

 

Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Roźwienica są stowarzyszeniami 

zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

W 2018 roku po wejściu w życie ustawy o kołach gospodyń, 11 kół z terenu naszej 

gminy, poprzez wpis do Krajowego rejestru Kół Gospodyń Wiejskich uzyskało 

osobowość prawną. 

 

 

2. Mieszkańcy Gminy 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, w rejestrze mieszkańców było wpisanych 6 268 osób. 

Liczba urodzonych była wyższa niż w poprzednich latach, urodziło się 75 dzieci (43 

dziewczynki i 32 chłopców), zmarło 69 osób. 
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Szczegółową  strukturę przedstawia tabela. 

Miejscowość  Urodzenia  Zgony  Przyrost 

naturalny 
Rudołowice 12 (K6, M6) 15 -3 

Roźwienica 6 (K5,M1) 10 -4 

Węgierka 15 (K8, M7) 8 7 

Bystrowice 4(K3,M1) 7 -3 

Wola Węgierska 11 (K3, M8) 5 6 

Chorzów 7 (K5, M2) 5 2 

Wola Roźwienicka 4(K1,M3) 6 -2 

Cząstkowice 2 (K2, M 0) 4 -2 

Czudowice 5 (K4, M1) 4 1 

Więckowice l (KO,M1) 
0  

 

 

 

 

2 

 

 - 1 

Mokra 2 (KI, M1) 2 O 

Tyniowice 6 (K5, M1) 1 5 

Gmina ogółem 75 (K43, M32) 69 (K29, M40) 6 

 

 

III. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Budżet za rok 2018 zamknął się po stronie dochodów kwotą 27.782.783,69 zł, co 

stanowi 98,80 % planu, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

9.001.474,69 zł co stanowi 99,82 % planu rocznego, a po stronie wydatków kwotą 

26.820.104,90  zł tj.  97,50  % planu rocznego. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 22,92% 
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Wykonanie dochodów ogółem             27.782.783,69  

 

Wykonanie dochodów własnych               6.367.025,90 

 

 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.432,48 zł, natomiast  

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.278,89 zł 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 4,96% 

 

Wykonanie wydatków ogółem            26.820.104,90 

 

Wykonanie wydatków majątkowych               1.331.365,26 

 

 

 

W Gminie wyodrębniony jest fundusz sołecki . 

 

W ramach tego funduszu w roku 2018, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 

242.558,89 zł na następujące przedsięwzięcia:  

 

1. Wieś Bystrowice. 

Wykonano boisko koło szkoły, zakupiono bramki, wykonano piłko-chwyty  

i ogrodzono boisko. Wykonano kontrole instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku 

WDK .Łączna kwota wydatków z funduszu sołeckiego wyniosła  21 037,06 zł. 

 

2. Wieś Chorzów 
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Zakupiono do WDK obrusy, dofinansowano organizacje „Hucułów”- opłata energii, 

dokonano poszerzenia i remontu drogi przez wieś, wykonano barierki do lokalu OSP. 

Łączna kwota wydatków wyniosła kwotę 17 228,48 zł. 

 

3. Wieś Cząstkowice 

 Zakupiono materiały malarskie do malowania pomieszczenia w budynku WDK.  

 Ze środków funduszu dołożono do remontu drogi do osiedla PGR. Łączna suma 

wydatków  z funduszu sołeckiego wyniosła kwotę 24 352,76 zł. 

 

4. Wieś Czudowice. 

 Wykonano remont  pomieszczeń wewnątrz budynku WDK, zakupiono krzesła. 

 Ogólna kwota wydatków z funduszu sołeckiego  to kwota 15 759,39 zł. 

 

5. Wieś Roźwienica 

Zorganizowano dożynki gminne, zakupiono obrusy do WDK, wykonano remont  placu 

zabaw przy budynku WDK. Łączna kwota wydatków to 33 405,17 zł. 

 

6. Wieś Rudołowice 

Ze środków funduszu sołeckiego utrzymywano porządek i czystość na terenach  mienia 

komunalnego oraz w budynkach komunalnych. Dofinansowano remont szkoły  

i pomieszczenia w budynku remizy OSP. Łącznie wydano  ze środków funduszu 

sołeckiego kwotę 14 692,89 zł. 

 

7. Wieś Tyniowice 

Ze środków funduszu sołeckiego wykonano drogę dojazdową do cmentarza  

i wykonano malowanie pomieszczeń w budynku WDK. Na ten cel wydatkowano 

25 324,73 zł. 

 

8. Wieś Węgierka 
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Ze środków funduszu sołeckiego wykonano remont pomieszczeń w budynku WDK  

i komunalnym- szatni, dokonano przeglądu klimatyzacji i wykonano inne drobne 

remonty. Łączna kwota wydatków wyniosła kwotę 23.501,95 zł. 

 

9. Wieś Więckowice 

Środki funduszu sołeckiego wykorzystano na wykonanie remontów dróg w sołectwie, 

zakupiono telewizor  i inne drobne materiały  niezbędne do remontu pomieszczenia 

WDK. Łączna kwota wydatków  z funduszu sołeckiego to kwota 15 065,07 zł. 

 

10. Wieś Wola Roźwienicka 

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 977 80 zł wydatkowano na remont 

pomieszczeń w budynku WDK i szkoły 

 

11. Wieś Wola Węgierska 

Kwotę 28 991,30 zł  przeznaczoną na fundusz solecki wykorzystano na remonty dróg 

w sołectwie. 

 

 

12. Wieś Mokra 

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 17 222,29 zł wykorzystano na zakup 

klimatyzacji, traktorka  i środków czystości. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 Gmina posiadała zadłużenie z  tytułu zaciągniętych 

długoterminowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie  11.083.947,82 zł,  w Banku 

Spółdzielczym w Jarosławiu – 7.532.474,76 zł i  Banku Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie – 3.551.473,06  zł . 

 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  
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1. Zadania inwestycyjne w 2018 roku 

 

- Inwestycje kontynuowane z lat poprzednich. 

 

      W roku 2018 kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Czudowice. Koszt zadania wyniósł 102 090,00zł. 

  

- Inwestycje zakończone w 2018 roku 

       Wykonano  modernizację drogi Mokra- Zmyślówka, dokończono remont budynku 

remizy OSP w Woli Roźwienickiej, połączono wodociągiem sołectwo Mokra z siecią 

wodociągową z Roźwienicy- Słomianki przez las, uniezależniając się od wodociągu   

i wody z Gminy Chłopice. Wykonano nową posadzkę przemysłową w remizie OSP  

w Roźwienicy oraz  przystosowano pomieszczenia w budynku OSP w Rudołowicach 

na siłownię ogólnodostępną dla młodzieży. 

Zakończono remont remizy OSP w Woli Roźwienickiej. W ramach wykonywanych 

prac wykonano  docieplenie budynku oraz  więźbę dachową  wraz z nowym 

pokryciem. 

 

- Inwestycje rozpoczęte w 2018 roku 

 

       W trakcie projektowania są  trybuny na stadionach w Rudołowicach i Węgierce, 

a także siłownie zewnętrzne. Montaż w/w wyposażenia  odbył się już  w 2019r. Prace 

te współfinansowane były wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Z Tradycją  

w Nowoczesność” skupiającą gminy Roźwienica, Pruchnik, Chłopice, Kańczuga, 

Pawłosiów, Laszki , Radymno i miasto Radymno. 

 

 

2. Infrastruktura techniczna 
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- Drogi 

 

W roku 2018  dokonano modernizacji 16 odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej  

i parkingów z kostki brukowej na powierzchni  7958,76m²  na kwotę 675 612,68zł. 

Środki te pochodziły z budżetu gminy Roźwienica wg poniższego zestawienia 

 

L.p Nazwa Powierzchnia w 

m² 

Kwota w zł 

1. Wola Roźwienicka 443,45 38 732,70 

2 Wola Węgierska 514,98 52 387,68 

3 Tyniowice k. Kwiecień 551,25 42 370,42 

4. Węgierka k. Jaszka 624,75 75 574,77 

5. Tyniowice cmentarz 380,00 24 779,58 

6 Bystrowice 347,25 31 073,67 

7 Więckowice dz. 14 256,20 21 234,31 

8 Więckowice dz. 66 118,50 11 130,66 

9 Więckowice dz. 72 74,00 7 188,24 

10 Więckowice dz. 147 343,50 22 992,76 

11 Rudołowice dz. 501 640,00   36 487,95 

12 Rudołowice parking 1 228,86 78 756,39 

13 Węgierka parking 737,86 90 002,14 

14 Wola Węg. parking 331,66 29325,75 

15 Więckowice dz. 75 466,50 42 174,14 

16 Cząstkowice 900,00 71 40-1,50 

 ∑ 7958,76 675 612,66 
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W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pozyskano na remont drogi Mokra- 

Zmyślówka z budżetu Państwa  kwotę 278 322,00zł, przy koszcie całkowitym zadania 

wynoszącym 347 903,14zł. 

W ramach tego zadania wykonano odbudowę 1050mb drogi o nawierzchni bitumicznej 

Na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w sołectwach Czudowice, 

Cząstkowice, Wola Roźwienicka pozyskano  dofinansowanie udzielone przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego w kwocie  240 000,00zł. W ramach tego zadania 

wykonano 4 odcinki dróg utwardzonych o łącznej długości 1431mb na wartości 

274 056,69zł., z tego  219mb utwardzono  masą bitumiczną, 415mb skropiono 

emulsjami grysami , a 797mb  utwardzono kruszywem naturalnym. 

Łączna kwota poniesionych wydatków na budowę nowych dróg, modernizacje  

i remonty, budowy chodników, zimowe utrzymanie wyniosła  ponad 1 497 000,00zł. 

 

Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy wynosi około 10km, długość dróg 

powiatowych na terenie całej gminy wynosi około 26km Wszystkie drogi wojewódzkie 

i powiatowe są o nawierzchni bitumicznej.  Drogi gminne na terenie gminy stanowią 

24,5 km, a drogi wewnętrzne ponad 420km. Stan wszystkich kategorii dróg jest dobry, 

aczkolwiek wymaga ciągłych remontów bieżących i dalszych modernizacji. 

Sprawą która wymaga  znacznych nakładów finansowych to oznakowanie dróg  

i mostów. 

Teren całej gminy pokryty jest siecią telefoniczna i komórkową, siecią energetyczną  

i gazową. W roku 2018  wykonywane były prace związane z projektowaniem 

przebudowy sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia w części m. Węgierka  

i Wola Węgierska.  

W miejscowości Mokra objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego  rozbudowano siec energetyczną, a na terenach wnioskowanych przez 

Inwestorów sieć gazową. 

Połączono sieć wodociągową  z Roźwienicy poprzez las z siecią w sołectwie Mokra  

i uniezależniono w ten sposób od dostawy wody z Gminy Chłopice.  
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- Oświetlenie uliczne 

Wykonano modernizacje oświetlenia ulicznego w m. Chorzów poprzez wymianę nowej 

instalacji wraz z lampami LED na łączną kwotę  34 960,81zł. 

Wybudowano nowe  oświetlenia uliczne  z lampami LED w. Mokra – przy drodze na 

Zmyślówkę na wartość 47 887,66zł, w m. Roźwienica-  na osiedlu za ośrodkiem 

zdrowia   na kwotę 35 130,55zł. 

W miejscowości Rudołowice wymieniono  31 lamp starych na oświetlenie LED. 

Wartość lamp i robocizny to kwota 30 281,84zł. 

Dobudowano o 2 punkty świetlne oświetlenia ulicznego, po 1  w m. Czudowice  

i Roźwienica oraz wymieniono 2 oprawy oświetleniowe stare, na odzyskane  

z demontażu w Roźwienicy.  

 

3. Zagospodarowanie  przestrzenne 

 

       W roku 2018 zakończono opracowanie i uchwałą Rady Gminy przyjęto dokument 

planistyczny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Roźwienica, a następnie w  miesiącach lipiec 2018  - styczeń 

2019 dokonano jego zmiany w związku z  zatwierdzeniem przez Ministra Środowiska 

złoża gazu ziemnego  na terenie gminy Pruchnik, Roźwienica i Krzywcza.  

Poniesiony koszt opracowania zmiany w całości został poniesiony przez 

 PGN i G w Warszawie. 

W miesiącu październiku 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do 

sporządzenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości 

Roźwienica. 

Termin zakończenia tych prac to koniec marca 2020 r. 

W roku 2018 wydano ogółem 59 decyzji o warunkach zabudowy, w tym  39 decyzji 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  1 decyzję  na zabudowę usługową  oraz 

19 decyzji na inne cele ( budynki gospodarcze, przebudowy).  
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Wydano również 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

4. Ochrona Środowiska 

 

      W 2018r przyjęto 108 zgłoszeń na wycinkę drzew od prywatnych właścicieli 

gruntów, 

- zostało wydane 4 decyzje przez Wójta Gminy Roźwienica w sprawie zezwolenia na 

usunięcie drzew, 

- wystąpiono z  7 wnioskami do Starosty Jarosławskiego i Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o  zezwolenie na usunięcie drzew, 

- wystąpiono z 1 zawiadomieniem o planowanej wycince do Nadleśnictwa Kańczuga, 

W 2018 roku dokonano nasadzenia drzew oraz pielęgnacji lasów na terenach będących 

własnością  Gminy Roźwienica. 

W sołectwie Roźwienica na  działce nr 7  w ilości  1500 szt. (buk), 

W miejscowości Rudołowice na działce nr 498 w ilości 100 szt. (lipa) w parku 

przyszkolnym. Nie kontynuowano programu usuwania azbestu z terenu Gminy 

Roźwienica  z powodu braku dofinansowania ze strony Narodowego i Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 

         Na terenie gminy działa 11 jednostek OSP, w tym jednostka z Roźwienicy 

włączona jest do KSRG. 

W 2018r odbyły się zawody pożarnicze w m. Węgierka, gdzie tryumfowała kolejny raz 

jednostka OSP z Bystrowic, która reprezentować będzie Gminę na zawodach 

powiatowych. Pracę strażaków z terenu gminy Roźwienica w życiu publicznym można 

obserwować na terenie gminy i sąsiednich podczas różnych uroczystości państwowych, 

kościelnych i innych zdarzeń.  
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W roku 2018 łączne wydatki na ochotnicze straże pożarne   wyniosły 619.241,73 zł,  

z czego  261 800,00zł  otrzymano na dofinansowanie zakupu nowego samochodu 

strażackiego z dotacji Ministra Sprawiedliwości, pozostały wydatek w wysokości 10% 

stanowiły środki z budżetu gminy. 

Z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono dla wszystkich 

jednostek głównie sprzęt medyczny  na łączna kwotę 106 612,00zł. 

W roku 2018 ukończono remont budynku remizy OSP w Woli Roźwienickiej 

wydatkując na ten cel 34 019,88zł. 

W budynku remizy OSP w Roźwienicy wykonano  nowe posadzki na wartość 

12 000,00zł. Wydatki te stanowiły wydatki z budżetu Gminy Roźwienica. 

W budynku remizy OSP w Rudołowicach  kontynuowane były prace związane  

u urządzeniem siłowni i na ten cel wydano prawie 12 000,00zł. 

 

6. Programy, plany i strategie (aktualne i potrzeby). 

 

Gmina posiada aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

na lata 2017 -2032 zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Roźwienicy  

Nr  170/XXII/2017 z 17 lutego 2017r. 

 

Gmina posiada aktualny plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2017 – 2020 

opracowany w roku 2017 i zatwierdzony  uchwałą Rady Gminy Roźwienica  

Nr 173/XXIII/2017. 

 

W roku 2018 nadal oczekiwano na realizacje programu ogłoszonego przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie OZE. Na dzień 31.12.2018r. Gmina  

była zakwalifikowana wraz z Gminą Wiejską Jarosław na 17 miejscu rezerwowym. 

 

 

V.  GOSPODARKA WODNO – KANALIZACYJNA I ZAGOSPODAROWANIE 
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ODPADÓW 

 

- wodociągi 

 

W Gminie Roźwienica na koniec 2018 r. wszystkie sołectwa posiadają sieć 

wodociągową, która zaopatruje 1549 gospodarstw zamieszkałych i 63 obiekty 

niezamieszkałe takie jak (szkoły, sklepy, zakłady produkcyjne, budynki WDK).  

Długość sieci wodociągowej wynosi 86,050 km co sprawia iż ze względu na 

swoją rozbudowaną strukturę umożliwia przyłączenie nowych budynków 

mieszkalnych w 99%.  (2018 r. wydano 48 warunków na przyłączenie do sieci 

wodociągowej dla nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i jest to wartość 

zbliżona do lat poprzednich).  

Na koniec roku  2018 r. już wszystkie 12 sołectw zasilane  jest z naszych ujęć.  

Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 1,104 km (koszt rozbudowy 35 273,99 zł), 

umożliwiła przyłączenie ostatniej  miejscowość Mokra do naszego ujęcia w Woli 

Roźwienickiej, dotychczas miejscowość ta zaopatrywana była z ujęcia gminy Chłopice. 

Gmina Roźwienica zaopatrywana jest w wodę z dwóch ujęć z których w 2018r. 

wydobyto : 

- ujęcie w Woli Roźwienickiej 183 589 m³ 

- ujęcie w Tyniowicach 85 996 m³ 

W 2018r. uzyskano  kwotę 367 878, 70 zł ze sprzedaży wody. 

 

- kanalizacja 

 

Gmina Rożwienica analogicznie do sieci wodociągowej posiada również dobrze 

rozbudowaną sieć kanalizacyjną, której długość wynosi 133,07 km. Na koniec roku 

2018 do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 1489 dostawców ścieków 

komunalnych, oraz zostało wydanych  48 warunków na przyłącz do sieci 

kanalizacyjnej dla nowoprojektowanych budynków mieszkalnych.  
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Na terenie Gminy Roźwienica zlokalizowana jest jedna oczyszczalnie 

biologiczno – mechaniczna w Woli Roźwienickiej która w 2018r. odebrała  

i przetworzyła 225 372 m³ ścieków. 

W 2018 roku uzyskano kwotę 527.191,85 zł za odbiór i przetworzenie ścieków 

komunalnych. 

 

- gospodarka odpadami 

 

Zgodnie z art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „gminy są 

zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Dodatkowo Gmina Roźwienica 

postanowiła o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Gmina w zamian za uiszczane  

opłaty gospodaruje odpadami komunalnymi.  

 W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica zarówno z nieruchomości 

zamieszkałych jak i niezamieszkałych świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. ul. Przemyska 15,  37-500 

Jarosław. Umowa Nr RG.271.6.2016 została podpisana na okres od 01.01.2017 r. do 

31.12.2018 r.  

Odpady komunalne z terenu Gminy Roźwienica odbierane są w postaci zmieszanej  

i selektywnej.  

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne z terenu gminy uzyskali możliwość 

selektywnego zbierania odpadów bezpośrednio na terenie nieruchomości,  

w ramach której wydzielane są następujące frakcje: 

 papier i makulatura, 

 szkło bezbarwne i kolorowe, 
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 tworzywa sztuczne, 

 metale, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady biodegradowalne, 

 zimny popiół i żużel, 

 zmieszane odpady komunalne. 

 

W ramach systemu firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Roźwienica 

wyposażyła wszystkich mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

Podczas odbioru odpadów segregowanych firma odbierająca odpady zostawia 

mieszkańcom worki na wymianę.  

2. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez 

okres dwóch lat  (od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.) w Gminie Roźwienica wyniosły: 

599 040,00 zł brutto, czyli 299 520 zł rocznie. 

3. Liczba mieszkańców. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Roźwienica wynosi 6268 

osób.   

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami, gminnym systemem gospodarowania odpadami objętych było 1449 

gospodarstw domowych oraz 63 nieruchomości nie zamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne tj. (sklepy, budynki użyteczności publicznej, szkoły, 

zakłady pracy).  

4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Roźwienica  

w 2018 roku.  

Masa odpadów wyszczególniona w poniższych tabelach została ustalona na 
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podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Roźwienica w 2018 roku.  

GMINA ROŹWIENICA 

 

 

Nazwa i adres 

instalacji, 

do której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

[Mg]   tony 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych6) 

 

 

Sortownia Odpadów 

Komunalnych 

Zmieszanych, 

Kompostownia Frakcji 

Podsitowej 

Młyny 111A, 37-550 

Radymno, PUK EMPOL 

os. Rzeka 133, 

Tylmanowa 

 

 

20 03 01 

 

 

 

Niesegregowane 

zmieszane odpady 

 

 

 

580,820 

 

 

 

R12 

 

 

15 01 02 

 

Opakowania z 

tworzyw sztucznych 

 

 

77,400 

 

 

R12 

 

20 03 07 

 

Odpady 

wielkogabarytowe 

 

30,240 

 

R12 

Zakład Uzdatniania 

Stłuczki Szklanej Krynicki 

Recykling S.A. 

37-511 Wólka Pełkińska 

136 A, 

/ul. Iwaszkiewicza 48/23, 

10-089 Olsztyn/ 

 

 

15 01 07 

 

 

 

Opakowania 

ze szkła 

 

 

66,180 

 

 

R12 

Zakład Przetwarzania 

ZSE i E Sp. z o.o. 

ul. Metalurgiczna 17 d 

20 – 234 Lublin 

20 01 35 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

1,035 R12 

Instalacja 

Technologiczna: Linia do 

produkcji granulatu 

gumowego 

GPR GUMA I PLASTIK 

RECYKLING SP.Z.O.O. 

37-205 Zarzecze 169 

 

16 01 03 

 

 

 

Zużyte opony 

 

 

 

 

13,280 

 

 

 

 

R 3 
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Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Grzegorz 

Portas 

Makowisko 66  37-500 

Jarosław 

Instalacja do kruszenia 

 

17 01 01 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

 

 

0,400 

 

 

 

 

R12 

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

 

Nazwa i adres punktu 

 

 

 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

 

Rodzaj zebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

[Mg] tony 

Nazwa i adres instalacji 

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne 

 

 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

 

PSZOK na terenie 

oczyszczalni 

 

 

 

20 03 07 

 

 

Odpady 

Wielkogabarytowe 

 

 

 

9,030 

Sortownia Odpadów 

Komunalnych 

Zmieszanych, 

Kompostownia Frakcji 

Podsitowej 

Młyny 111A, 37-550 

Radymno, PUK EMPOL  

os. Rzeka 133, 

Tylmanowa 

 

 

R12 

 

 

PSZOK na terenie 

oczyszczalni 

 

 

16 01 03 

 

 

Zużyte Opony 

 

 

2,300 

Instalacja 

Technologiczna: Linia do 

produkcji granulatu 

gumowego 

GPR GUMA I PLASTIK 

RECYKLING SP.Z.O.O. 

37-205 Zarzecze 169 

 

 

R3 

 

 

 

 

PSZOK na terenie 

oczyszczalni 

 

 

 

 

 

17 01 01 

 

Zmieszanych odpadów 

z betonu, gruzu 

ceglanego odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 

06  

 

 

 

 

4,140 

 

 

 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Grzegorz 

Portas 

Makowisko 66  37-500 

Jarosław 

Instalacja do kruszenia 

 

 

 

 

R12 

 

PSZOK na terenie 

oczyszczalni 

 

 

20 02 01 

 

 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

 

 

10,160 

Kompostownia Osadów i 

Biokomponentów, 

Komwita ul. Siedlanka 

Boczna 2,  

37-300 Leżajsk 

 

 

R3 

 

 

 

PSZOK na terenie 

 

 

 

20 01 35 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 

 

 

 

1,500 

 

 

Zakład Przetwarzania 

ZSE i E Sp. z o.o. 
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oczyszczalni 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne składniki 

ul. Metalurgiczna 17 d 

20 – 234 Lublin 

R12 

 

Recykling 

Gmina Roźwienica nie osiągnęła w 2018 r. wymaganego poziomu odzysku 

surowców wtórnych. Poniższa tabela przedstawia poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych w 2018 r. 

 

 

 
Osiągnięty przez Gminę 

Roźwienica w 2018 r. 

Wymagany przepisami 

prawa do osiągnięcia w 

2018 r. 

Poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

26,08 % min. 30 % 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

100 % min. 50 % 
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VI. OŚWIATA, WYDARZENIA KULTURALNE , SPORT, OCHRONA 

ZDROWIA 

 

1. Oświata 

 

Struktura sieci szkół i placówek oświatowych Gminy Roźwienica 

 

Na terenie Gminy Roźwienica funkcjonuje 7 szkół podstawowych, 5 prowadzonych 

przez Gminę oraz dwie społeczne, prowadzone przez stowarzyszenie.  

Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Roźwienica 

to: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Węgierce 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego  

w Rudołowicach, 

4. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach 

5. Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki  w Woli Węgierskiej. 

 

Szkoły podstawowe społeczne, dla których organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica: 

1. Społeczna Szkoła Podstawowa w Cząstkowicach 

2. Społeczna Szkoła Podstawowa w Woli Roźwienickiej. 

Oprócz tego Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy 

Roźwienica prowadzi Publiczne Przedszkole w Roźwienicy liczące 11 oddziałów: 

1. Oddział przedszkolny nr 1 w Roźwienicy. 

2. Oddział przedszkolny nr 2 w Roźwienicy. 

3. Oddział przedszkolny nr 3 w Rudołowicach. 

4. Oddział przedszkolny nr 4 w Rudołowicach. 
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5. Oddział przedszkolny nr 5 w Węgierce. 

6. Oddział przedszkolny nr 6 w Węgierce. 

7. Oddział przedszkolny nr 7 w Woli Węgierskiej. 

8. Oddział przedszkolny nr 8 w Tyniowicach. 

9. Oddział przedszkolny nr 9 w Bystrowicach/ Przedszkole Opiekuńcze. 

10. Oddział przedszkolny nr 10 w Cząstkowicach. 

11. Oddział przedszkolny nr 11 w Woli Roźwienickiej. 

Kwota subwencji określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Podział 

subwencji oświatowej- po odliczeniu rezerwy ustawowej między gminy, powiaty 

i województwa samorządowe dokonuje się według kryteriów ustalanych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania, zgodnie z zasadami 

przyjmowanymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym 

roku. 

W celu doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadań oświatowych  

i dostosowania do nich wysokości subwencji rozporządzenie uzależnia tą 

wysokość od liczby uczniów przeliczeniowych, otrzymywanej przez 

zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii wiekowych, 

ustalonych typów i rodzaju szkół oraz wskaźnika korygującego  

i uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej uzależniona jest od liczby 

uczniów przeliczeniowych otrzymanej poprzez zastosowanie zróżnicowanych 

wag dla wybranych kategorii uczniów oraz określonych typów i rodzajów szkół 

oraz wskaźnika korygującego uwzględniającego stopnie awansu zawodowego 

nauczycieli. 

Od 2017r. sześciolatki (dzieci oddziału „0”) objęte zostały subwencją 

oświatową. Do tej pory jednostki samorządu terytorialnego na wszystkie dzieci 

przedszkolne otrzymywały dotację.  
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Ogólna liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjów Gminy 

Roźwienica objęta subwencją oświatową na 2018r. wynosi 495, z czego: 

- w szkołach podstawowych (prowadzonych przez j.s.t. osoby prawne i fizyczne 

inne niż  j.s.t. – 391. 

- w gimnazjach- 104. 

 

W roku 2018 subwencją oświatową objętych zostało 54 dzieci 6-letnich  

i starszych –uczęszczających do oddziału „O” przy szkole podstawowej w Woli 

Węgierskiej i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica. 

 

Przy obliczeniach liczbę uczniów szkół podstawowych ustaloną na 

podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dla bazowego roku 

szkolnego według stanu na dzień 30 września 2017 roku zwiększono o 4,78%. 

Natomiast liczbę uczniów gimnazjów ustaloną na podstawie danych SIO 

dla bazowego roku szkolnego, stan na dzień 30 września 2017 roku zmniejszono 

o 17,8% (załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2017 roku, Dz. U. 

z 2017r. poz. 2395). To zwiększenie i zmniejszenie liczby uczniów jest 

konsekwencją wprowadzonej od 1 września 2017 roku reformy oświatowej,  

tj. braku naboru do I klasy gimnazjum oraz utworzenia kl. VIII w szkołach 

podstawowych.  

 

Łączna liczba uczniów przeliczeniowych, uwzględniająca zwiększenia  

w szkołach podstawowych oraz zmniejszenia w gimnazjach wykazana  

w metryczce subwencji oświatowej Gminy Roźwienica na 2018r. wynosi 

495,1674 
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 Wartość subwencji oświatowej naliczonej na placówki oświatowe 

prowadzone przez Gminę Roźwienica na 2018r. (w zł). 

 

1.  

Szkoła Podstawowa 

w Roźwienicy 

 

Gimnazjum 

1 426 159,41 

1 977 258,6 
551 099,19 

2.  
Szkoła Podstawowa 

w Tyniowicach 
603 178,24 603 178,24 

3.  

Szkoła Podstawowa w 

Węgierce 

Gimnazjum 

581 790,36 

782 407,40 
200 617,04 

4.  
Szkoła Podstawowa 

w Rudołowicach 
830 511,28 830 511,28 

5.  

Szkoła Podstawowa w 

Woli Węgierskiej 

Oddział „0” 

526 390,73 
575 039,23 

48 648,50 

Ogółem 4 768 394,75 

 

3. Kultura 

 

- wydarzenia kulturalne i sportowe 

 

1) Dnia 17 czerwca  odbyła się kolejna edycja imprezy zorganizowanej przez 

Wójta Gminy Roźwienica, Tomasza Kotlińskiego; Społeczność Szkoły 

Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy oraz Regionalny Związek 

Pszczelarski w Jarosławiu.  

Jak co roku roźwienicki piknik rodzinny połączony był z Regionalnym Świętem 

Miodu. Podczas niedzielnego popołudnia na mieszkańców czekały liczne 

atrakcje. Na scenie wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola w Roźwienicy 

oraz jako coroczni goście – uczniowie z jarosławskich szkół podstawowych.  

W ich wykonaniu można było zobaczyć piosenki, tańce i inscenizacje. Ponadto 

na najmłodszych czekało wesołe miasteczko ze zjeżdżalniami, karuzelą. Chętni 

mogli przejechać się na kucyku oraz wziąć udział w zabawach i konkursach  

o tematyce pszczelarskiej. 

 



 26 

2) W dniach 14 – 15 lipca 2018 r. na terenie przysiółka Śmidowa  

w Chorzowie została zorganizowana II Edycja Ścieżki Huculskiej.  

Na zawody przyjechało 51 koni z terenu całego kraju. Organizatorami byli 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie i Stadnina Koni Huculskich 

druha Bogdana Malca z Chorzowa. Patronat nad imprezą objął Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Starosta Jarosławski 

Tadeusz Chrzan. Podczas dwudniowej imprezy, pomimo niesprzyjającej pogody 

odbyła się m.in.: ocena płytowa koni rasy huculskiej, zawody tzw. ścieżki 

huculskiej, które były eliminacją do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej,  

a także próba dzielności i konkurs zaprzęgów parokonnych. 

 

3) Miesiąc sierpień od lat nierozerwanie wiąże się z organizowanymi  

w naszej Gminie dożynkami, które są okazją do podziękowania za plony 

całorocznej pracy rolników oraz złożenie na ich ręce podziękowań i słów 

uznania. 

Zeszłoroczne Gminne Dożynki odbyły się w Roźwienicy 19 sierpnia na boisku 

sportowym. Stolica Gminy po raz kolejny gościła rolników i mieszkańców, po 

tym jak dożynkowa kolejka zatoczyła koło przez wszystkie miejscowości Gminy. 

Wszystkie sołectwa gminy były reprezentowane na uroczystości. 

 

4) Uroczystości nadania imienia  gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego oraz 

sztandaru Szkole Podstawowej w Rudołowicach odbyły się w piątek,  

28 września. Rozpoczęła ją Msza św. odprawiona w kościele parafialnym  

w Rudołowicach, którą odprawili m.in. proboszcz parafii ks. Mirosław Mateja 

oraz ks. bp Józef Michalik, który w homilii podkreślał wyjątkową postawę 

generała Gilarskiego. 

        5)  Dnia 13 października 2018 roku w SP im. Orląt Lwowskich  

w Roźwienicy odbyła się uroczystość nadania sztandaru,  

W uroczystości uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy 
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administracyjni, rodzice, absolwenci, a także Mieczysław Kasprzak Poseł na 

Sejm RP, Pani Bernadeta Jasińska – kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania 

Edukacją w Przemyślu (reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty), 

władze gminy Roźwienica na czele z Wójtem – panem inż. Tomaszem 

Kotlińskim oraz przewodniczącym Rady Gminy – panem Zbigniewem Lizakiem, 

radni i sołtysi. Swoją obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy  

i wicedyrektorzy sąsiednich szkół podstawowych oraz szkół noszących imię Orląt 

Lwowskich z Rzeszowa i Rudnika n/Sanem. 

Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele Jarosławskiego Oddziału 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz 

Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica.  

 

6) Przypadające na 11 listopada upamiętnienie odzyskania przez Polskę 

niepodległości to jedna z najważniejszych dat we współczesnej Polsce. 

Wyjątkowości zeszłorocznym obchodom dodawał fakt, że była to okrągła,  

setna rocznica wydarzeń, które pozwoliły nam żyć w wolnym, niezależnym kraju.  

Z tej okazji w całej Polsce odbywały się uroczystości rocznicowe.  

Te zorganizowane w Gminie Roźwienica rozpoczęły się już w czwartek,  

8 listopada. W budynku dawnej szkoły zebrali się mieszkańcy, aby podziwiać 

konkurs pieśni patriotycznych najmłodszych. Wśród uczestników znaleźli się 

wychowankowie przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy. 

 

 

Więckowice 

 

W sobotę, 10 listopada obchody Święta Niepodległości przeniosły się do 

Więckowic. Tutaj nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców 

miejscowości poległych w walkach o niepodległość, która ufundowana została 

przez społeczność najmniejszej miejscowości w Gminie. 



 28 

Cząstkowice 

 

Biało-czerwone balony wypuszczone w powietrze były kulminacją obchodów 

Święta Niepodległości w Cząstkowicach. Mieszkańcy tej miejscowości mieli 

również możliwość uczestniczenia w historycznym wydarzeniu tej miejscowości. 

Tuż przy budynku WDK zakopana została kapsuła czasu. Uczestnicy święta 

obejrzeli patriotyczny występ przygotowano przez uczniów tamtejszej szkoły, 

który odbył się w Wiejskim Domu Kultury. 

 

Roźwienica 

 

Zgodnie z 10-letnią tradycją na obchody Święta Niepodległości mieszkańców 

Gminy Roźwienica zaprosiła Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich  

z Roźwienicy oraz Wójt Gminy Roźwienica, Tomasz Kotliński. 

Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża  

w Roźwienicy odprawiona przez ks. Piotra Krzysika w intencji wszystkich, 

którzy walczyli i oddali życie za wolność Ojczyzny. 

7) Jak co roku w ostatnią sobotę  przed Wigilią  ze Światełkiem Betlejemskim do 

przysiółka Betlejem w Rudołowicach przywędrowali kolędnicy z Jarosławia  

i Przemyśla, światełkiem podzielili się z mieszkańcami Betlejem oraz 

okolicznych miejscowości. Na strudzonych wędrowców czekał poczęstunek oraz 

wspólne kolędowanie.  

 

4. Ochrona Zdrowia 

 

       Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców gminy Roźwienica 

zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ROZ-MED, który prowadzi 

działalność w dwóch lokalizacjach:  

 



 29 

1) w Roźwienicy – 3 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,  

                              - 2 stomatologów + asystentka, 

                              - 3 pielęgniarki środowiskowe, 

                               - 1 pielęgniarka zabiegowa, 

                               - 1 położna 

       Ośrodek Zdrowia czynny od poniedziałku do piątku. 

2) w Węgierce – 1 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, 

                          - 1 pielęgniarka środowiskowa.  

 Ośrodek Zdrowia czynny od poniedziałku do piątku. 

Najbliższy szpital oraz całodobowe przychodnie  znajdują się w Centrum Opieki  

Medycznej w Jarosławiu. 

Na terenie gminy funkcjonuje 1 apteka w Roźwienicy czynna od poniedziałku               

do piątku. 

 

5. Współpraca z organizacjami. 

 

     W roku 2018 Gmina Roźwienica współpracowała z organizacjami 

pozarządowymi, oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

Zadania były realizowane  na podstawie „Rocznego programu współpracy Gminy 

Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 3003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie” uchwalonego przez Radę Gminy Roźwienica. 
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W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej brało udział  

11 podmiotów, które zrealizowały zadania na łączną  kwotę 118.000 zł 

Podmioty te zajmowały się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu  

z zakresu działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Roźwienica w 6 miejscowościach, wśród  których znalazło się 5 Uczniowskich 

Klubów Sportowych, przy szkołach podstawowych. Ponadto, jedno 

stowarzyszenie prowadziło zajęcia szachowe dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Roźwienica. 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

brało udział 3 podmioty, które zrealizowały zadania na łączną kwotę 38.000zł.  

Podmioty te zajmowały się rozwijaniem kultury ludowej, zwyczajów i obrzędów 

ludowych,  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, oraz organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy 

Roźwienica, mających na celu promocję gminy. 

Łączna kwota wydatkowana na realizację zadań wynikających z programu 

wyniosła w  2018 roku  156.000 zł. 

 

6. Biblioteki  

 

Na terenie gminy Roźwienica działa Biblioteka Publiczna, która podzielona jest 

na dwie placówki: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Roźwienicy 

      Czynna: Czwartek     od 11:00 do 17:00 

                      Piątek         od 11:00 do 17:00 

 

 -Filia GBP w Roźwienicy  z siedzibą w Węgierce 

      Czynna: Poniedziałek   od 11:00 do 17:00 

                     Wtorek           od 11:00 do 17:00 

                      Środa             od 11:00 do 17:00 
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Stan księgozbioru GBP w Roźwienicy na koniec 2018 r., wynosi 8881 

woluminów w tym: 

- literatura dla dorosłych                  4034 pozycji 

- literatura dla dzieci i młodzieży    3056 pozycji 

- literatura niebeletrystyczna             1791  pozycji 

 

W 2018 roku obie placówki Biblioteki odwiedziło 1564 osoby. 

Liczba zarejestrowanych nowych czytelników wyniosła 221 osób. 

Ogółem wypożyczono 3676 pozycji książkowych, z czego:  

- literatury dla dorosłych 2943  

- dla dzieci i młodzieży 637 

- niebeletrystycznej 96  

 

W zeszłym roku zakupiono 130 woluminów, 53 z dotacji Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, 77 z budżetu gminy. 

Na miejscu udostępnień czasopism i innych było 196 

Z sieci internetowej komputerowej korzystało 48 osób. 

 

VII.  POMOC SPOŁECZNA NA TERENIE GMINY 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Zadania gminy  

i powiatu z zakresu pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z póź. zm.). Do podstawowych 

zadań zaliczyć należy:   

 umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości,   

 zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im 

życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,   
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 doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia się 

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,   

 zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych i marginalizacji 

społecznej. 

 

-Zadania pomocy społecznej 

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań zleconych i zadań własnych 

wynikającej z ustawy o pomocy społecznej w roku 2018 ogółem skorzystało 247 

rodzin, co oznacza objęcie pomocą 918 osób.  Przeprowadzono 572 wywiady 

środowiskowe oraz wydano 525 decyzji administracyjnych.  

Przyznano świadczenia pieniężne 114 rodzinom oraz świadczenia niepieniężne 

169 rodzinom, sporządzono 234 listy wypłat.  

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: 

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 

zł „netto”. 

2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł 

„netto”. 

3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

W rodzinach rolniczych przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 

dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio 

przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, służącego ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej  

i majątkowej osób i rodzin. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej 

(przyznające lub odmawiające) wydawane są w formie pisemnej. Od każdej 

decyzji służy prawo odwołania.   
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ZASIŁEK OKRESOWY 

 

W roku 2018 r. przyznano w/w świadczenie 53 rodzinom na łączną kwotę  

50 000,00 zł, w tym: 

 40 rodzinom z tytułu bezrobocia na łączną kwotę 41 125,00 zł,  

 9 rodzinom z powodu niepełnosprawności w łącznej kwocie 3860,00 zł.  

 3  rodzinom z powodu długotrwałej choroby na łączną kwotę 1600,00 zł.  

 4 rodzinom z innych powodów na łączną kwotę  3415,00 zł. 

 

ZASIŁEK STAŁY 

 

W roku 2018 zasiłki stałe wypłacono 39 uprawnionym rodzinom na 

łączną kwotę  212 379,00 zł. 

Osobom pobierającym zasiłek stały, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z innego tytułu, opłacane są składki na w/w ubezpieczenie. 

W roku 2018 na realizacje w/w zadania wydatkowano kwotę 17 632,00zł  

dla 36 osób. 

 

 

ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY CELOWY 

 

Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe: udzielono 95 świadczenia 

ze środków budżetu Gminy na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, na wykonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu czy na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

W 2018 r., z tej formy pomocy skorzystało 47 rodzin  na kwotę  28 921,19 zł 
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SCHRONIENIE 

 

Udzielono pomoc w formie schronienia dla 1 osoby  na kwotę – 9 000,00 zł 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

Usługi opiekuńcze osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy osób trzecich, a które są jej pozbawione, przyznawana jest 

pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Świadczenie w formie usług opiekuńczych obejmowało pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę 

możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,  

Z tej formy pomocy w roku 2018 skorzystało 6 osób niepełnosprawnych 

na łączną kwotę 44 389,00 zł.  

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

W 2018 roku  w ramach zadań zleconych Ośrodek realizował 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to jedna z form wsparcia społecznego dla 

osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego miały 

poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich 

stosunków  z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach 

bytowych. Usługi te dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości klientów 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone były 

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Działania podejmowane  

w ramach tych usług miały na celu między innymi zminimalizowanie skutków 

niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia oraz 
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nabycie umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-

społecznym.    

W 2018r z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

realizowanych  w ramach zadań zleconych korzystało 13 dzieci pozostających  

w 12 gospodarstwach domowych na łączną kwotę 128 128,00zł.  

 

PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" 

 

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek 

Pomocy Społecznej opłacał posiłki dla 308 osób (dzieci i młodzież) ze 154  

rodzin . 

Beneficjentami programu są osoby i rodziny, których dochód na osobę  

w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 

Na realizację powyższego programu w roku 2018 przeznaczono kwotę  

200 000,00 zł, z czego środki własne – 44 000,00 zł, dotacja z budżetu 

państwa 156 000,00 zł, przy czym: 

 

 na dożywianie dzieci w szkole przeznaczono kwotę 131 516,00 zł – pomoc 

przyznano decyzją 154 rodzinom, liczba dzieci objętych pomocą to 308. 

 dowóz posiłków do punktów wydawania –  8726,00  zł; 

 świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla 65 rodzin w tym  

90 świadczeń  – 59485,00  zł 

 pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego – 2 dzieci – kwota 273,00zł 
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PROGRAM POMOC ŻYWNOŚCIOWA: 

 

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD na lata 2014 -2020.  

W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018  pomocą zostało objęte 209 rodzin  

 z czego; 

- łącznie do 31.12.2018r z programu POPŻ skorzystało 666 osób. 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWE DOMY 

SAMOPOMOCY: 

 

 W okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wydatki Gminy na DPS wyniosły 

134 300,00 zł.  Łącznie 4 osoby  przebywało w DPS.   

 

Również sporządzono aktualizację dla 7 osób celem kontynuowania uczestnictwa  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku. 

 

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI  

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez 

sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 

1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez 

wypłat nagród i zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający 

dzień przyznania wynagrodzenia. Zadanie to jest w całości pokrywane z budżetu 

Państwa.  

W 2018 roku wypłacono z tego tytułu świadczenie na łączną kwotę 5 024,00 zł. 
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CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

 

Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie w ramach 

współpracy z   Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Roźwienicy wspierało osoby 

bezrobotne oraz zagrożone marginalizacją społeczną i zawodową z terenu gminy 

Roźwienica tj. korzystające z pomocy Ośrodka.  

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. w Centrum Integracji Społecznej objęto 

wsparciem 10 osób.  

W 2018 roku poniesiono koszty reintegracji CIS  na łączną kwotę 9180,00 zł  

 

KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY ROŹWIENICA 

 

Rada Gminy Roźwienica, uznając za priorytetowe i strategiczne działania na 

rzecz rodzin wielodzietnych, wprowadziła uchwałą Nr 315/XLIII/2014 z dnia  

19 września 2014r. obowiązującą od 1 listopada 2014r. Program „Karta Dużej 

Rodziny Gminy Roźwienica" obowiązujący na terenie Gminy Roźwienica. 

Celem programu jest: 

1. Promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, 

2. Wzmacnianie funkcji rodziny i poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych, 

3. Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych 

życiowych dzieci oraz młodzieży z rodzin wielodzietnych, 

4. Ułatwianie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do oferty kulturalnej  

i sportowej Gminy Roźwienica. 

 

 Realizacja Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica” w latach 

2014-2018 

Rok Liczba rodzin 
Liczba wydanych 

kart 
Koszty poniesione 
przez gminę w zł 

2014 27 146 1838,48 

2015 62 320 8766,61 

2016 12 61 7868,84 
2017 10 45 6504,78 

2018 28 114 8432,37 
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Ulgi, z których mogą skorzystać beneficjenci Programu Karta Dużej Rodziny 

Gminy Roźwienica to: 

- ulgi do wypożyczenia lokalu w Wiejskich Domach Kultury na terenie gminy  

w wysokości 50 % kwoty obowiązującej za wynajem, 

- ulgę do wycieczek szkolnych w wysokości 30 % kosztu wycieczki płatnych na 

wniosek rodzica 

- wstęp na obiekty MOSiRu (krytą pływalnię i pływalnię sezonową, a także 

lodowisko dla dzieci i ich rodziców – koszt 1,00 zł brutto za godzinę zegarową – 

max 2 godz. tygodniowo.  

 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY  

 

Od czerwca 2014 r. rodziny wielodzietne na mocy rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych mogą starać się o uzyskanie Karty Dużej Rodziny  

o zasięgu ogólnopolskim. Program adresowany jest do rodzin z co najmniej 

trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio, a dzieci do 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki, 

maksymalnie do ukończenia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują 

Kartę na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Uczestnicy Programu 

mogą korzystać z ulg na terenie całego kraju. 

 

Realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”  

w latach 2014-2018 

Rok Liczba rodzin 
Liczba wydanych 

kart 
Wydatki poniesione na 

realizację KDR 

2014 57 312 509,00 zł 
2015 42 218 562,80 zł 

2016 11 56 147,40 zł 
2017 9 48 120,60 zł 

2018 21 112 tradycyjnych 
11 

elektronicznych 

286,53 zł 
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PRZEMOC 

 

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest ustawa  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn.zm.), Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy 

Roźwienica z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program 

działania Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczony jest na lata 2016 - 2020 na 

podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 100/XII/2016 

Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 31 marca 2016 r. 

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, z którymi podpisane 

jest porozumienie o współpracy tj.: 

 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy, 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Posterunku Policji w Pruchniku. 

4. Placówek Oświatowych. 

5. Ochrony Zdrowia. 

6. Sądu Rejonowego w Jarosławiu, a w tym Zespołu Kuratorskiej Służby 

    Sądowej. 

7. Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica. 

8. Przedstawiciel Rady Gminy.  

 

Przesłanką systemu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie jest : 

 zatrzymanie przemocy oraz zapewnienie osobom doznającym przemocy 

bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy, 

 rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, 

 integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie, 
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 stosowanie jednoznacznych przekazów, które mówią, że nikt nie ma prawa 

stosować przemocy wobec drugiego człowieka, nie ma żadnego uzasadnienia 

ani usprawiedliwienia dla przemocy domowej, 

 rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu 

przemocy i podniesieniu poziomu świadomości społecznej na temat problemu 

przemocy. 

Ważnym elementem jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar 

przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, 

prawnej, szeroko rozumianej pracy socjalnej osobom uwikłanych w przemoc oraz 

w problemy współistniejące. 

 

 Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 

2017 - 2018r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 

1. Liczba Spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

5 4 

2. Liczba powołanych grup roboczych 4 6 
3. Liczba pracujących grup roboczych 7 9 

4. Liczba posiedzeń grup roboczych 25 36 
5. Liczba procedur NK prowadzonych na 

ostatni dzień roku  
2 9 

6. Liczba procedur wszczętych w 2018 r., w 
tym przez: 

4 6 

  Policję 4 5 

  Ośrodek Pomocy Społecznej 0 1 

  Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów  
Alkoholowych 

0 0 

  Służbę zdrowia 0 0 

  Oświatę 0 0 

7. Liczba zakończonych procedur NK 5 5 

8. Ilość szkoleń podnoszących kwalifikacje 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

2 3 
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PRACA SOCJALNA  
 

Jednym z obowiązkowych zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej jest prowadzenie pracy socjalnej – działalności zawodowej, mającej na 

celu niesienie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich 

ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca 

socjalna jest głównym narzędziem pozamaterialnego wsparcia klientów pomocy 

społecznej.  

W 2018 r. wsparciem GOPS w ramach pracy socjalnej zostało objętych  142 

rodziny. Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej prowadzone były 

przede wszystkim w następujących obszarach: 

- zapewnienie/uzyskanie niezbędnych środków materialnych, 

- zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

- przeciwdziałanie problemowi bezrobocia, 

- poprawa stanu zdrowia, 

- zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 

- wykorzystanie uprawnień osób niepełnosprawnych, 

- zapewnienie właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, 

- poprawa funkcjonowania: rodziny, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób 

uzależnionych od alkoholu, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.  

 

ASYSTENT RODZINY 

 

W celu realizacji zadań związanych ze wsparciem rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych w 2018 r. GOPS 

zatrudnił 1 asystenta rodziny. Koszty wynagrodzenia asystenta rodziny 

zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę zostały dofinansowane ze środków 

otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018", ogłoszonego 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  



 42 

Praca asystenta polegała na wspieraniu rodzin poprzez konsultacje i działania  

o charakterze edukacyjnym, np. w zakresie prawidłowego wychowywania  

i opieki nad dzieckiem czy gospodarowania budżetem. W 2018 r. na wniosek 

pracownika socjalnego, asystent rodziny współpracował z 11 rodzinami,  

w których wychowywało się 30 dzieci. 

 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA  

 

Piecza zastępcza realizowana jest w dwóch formach: rodzinnej  

i instytucjonalnej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., na terenie gminy 

Roźwienica funkcjonowało 7 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 

13 dzieci.  

Gmina Roźwienica realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy 

dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej 

wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej wspólnie z Powiatem ponosi koszty jego pobytu 

m.in. w placówkach opiekuńczo– wychowawczych,  rodzinnych domach dziecka 

i rodzinach zastępczych. 

Finansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej wynosi: 

- w pierwszym roku 10% kosztów 

- w drugim roku  30% kosztów 

- w trzecim  i następnych latach 50% kosztów    

W 2018 roku gmina pokryła koszty pobytu w kwocie 13 565,81zł za 9 dzieci 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

W 2018 roku wpłynęło do tut. Ośrodka 664 wnioski o świadczenia 

rodzinne.  Różnymi formami świadczeń rodzinnych objęto w 2018 roku 597 

rodzin. Wydano 805 decyzji administracyjnych na realizację, których 

wydatkowano 3 186 707, 69 zł.   
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 Świadczenia rodzinne 

 

Lp. Rodzaje świadczeń rodzinnych Kwota Liczba 
świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 864 895,50 6993 

2 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 

42 341,79 410 

3. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 42 265,11 41 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

66 000,00 66 

5. Dodatek z tytułu sprawowania opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

74 184,12 187 

6. Dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 

34 608,63 168 

7. Dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej 

136 807,11 1391 

8. Dodatek z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

53 967,05 490 

9. Dodatki z tytułu dojazdu i 
zamieszkiwania 

70 313,58 944 

10. Zasiłki pielęgnacyjne 361 720,07 2286 

11. Świadczenia pielęgnacyjne 762 575,00 518 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 132 338,50 254 

13. Zasiłek dla opiekuna 110 464,30 213 

14. Składki emerytalno-rentowe i 
zdrowotne 

213 309,32 1040 

15.  Świadczenie rodzicielskie  220 917,61 249 

16.  Jednorazowe  świadczenie „ Za życiem” 0,00 0 

17. Wydatki na świadczenia rodzinne 
(narastająco od początku roku) – 
OGÓŁEM 

3 186 707,69 



 45 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy w ramach działań 

związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w roku 2018 

przy współpracy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie 

prowadził 22 postępowania    w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych 

na terenie państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.  

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

W 2018 roku wpłynęło do tut. Ośrodka 37 wniosków o przyznanie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego.   

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku świadczeniami z Funduszu 

Alimentacyjnego objęto 33 rodziny, wydając 38 decyzji. W 2018 r. wypłacono 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na ogólną kwotę 258 020,00   zł.  

 

Ponadto w 2018 w stosunku do zamieszkałych na terenie Gminy Roźwienica 

dłużników alimentacyjnych prowadzono następujące działania:  

 wezwano 12 dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia 

wywiadów alimentacyjnych wraz z odebraniem od nich oświadczeń 

majątkowych, 

 przekazano 18 dłużnikom informację o przyznaniu świadczeń 

wierzycielom, 

 do 10 organów właściwych dłużników skierowano wnioski o wszczęcie 

stosownych postępowań wobec dłużników zamieszkujących na ich terenie.  

 na bieżąco informowano komorników o wielkości przyznanych świadczeń 

wierzycielom oraz o czynnościach podjętych względem dłużników 

alimentacyjnych- w tym: 16 informacji o podjętych działaniach wobec 

dłużników oraz 21 wniosków o przyłączeniu się do egzekucji prowadzonej 

przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. 

 Wysłano 28 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

z art. 209 § 1 Kodeksu karnego do Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu. 
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Podejmowane działania powodują systematyczny wzrost ściągalności 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2018r. wyegzekwowano 

od dłużników alimentacyjnych należności tytułem wypłaconych osobom 

uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego łączną kwotę  33 455, 82 zł 

 

 Ściągalność wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

 (lata  2016-2018 ) 

Lp. Rok kalendarzowy Kwota wyegzekwowanych 
należności od dłużników 

alimentacyjnych 

1. 2016 4 259,74 zł 

2. 2017 13 983,41 zł 

3. 2018 33 455,82 zł 

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

 

W roku 2018 przyjęto 567 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego – rodzina 500+. 24 wnioski zostały przekazane do 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w związku  

z przebywaniem członka rodziny poza granicami kraju.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 605 decyzji dotyczących 

świadczenia wychowawczego na łączna kwotę 4 584 949,29 zł. 

 

 Informacje o wypłaconych świadczeniach wychowawczych 500+ (lata 2016-

2018) 

Lp. Rok kalendarzowy Kwota wypłaconych świadczeń 

1. 2016 3 746 757,00zł 

2. 2017 4 932 964,00zł 

3. 2018 4 584 949,29 zł 
 
 

ŚWIADCZENIE  ,,DOBRY START” 

 

W okresie od 01-07-2018 do 30-11-2018 po raz pierwszy Ośrodek 

realizował rządowy Programu ,,Dobry Start”. 
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Wnioski przyjmowane były od 1 lipca 2018r. on-line (poprzez stronę 

empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną) a od 1 sierpnia 2018r. 

również drogą tradycyjną (w formie papierowej). 

Wsparcie przysługiwało na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia  

20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 

przez nie 24 roku życia- jednorazowo w kwocie 300 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Roźwienicy wypłacił w 2018 roku świadczenia dla 

745 uczniów z terenu naszej gminy w łącznej kwocie 223 500 zł. Objętych 

wsparciem programu Dobry Start zostało 496 wnioskujących rodzin. 

 

 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja 

społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, 

które realizowane są na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywa 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradniami Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu, Ośrodkami Zdrowia, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie,  Policją, Sądem Rejonowym oraz szkołami. 

 

Obowiązujące zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 

napojów alkoholowych zawarte są w Uchwale Rady Gminy Roźwienica  

Nr 270/XXXVI/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r. oraz w ustawie o wychowaniu  



 48 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Ustalony limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

1. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wysokości 6 zezwoleń  

– wykorzystano 1, 

 o zawartości powyżej  4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

w wysokości 6 zezwoleń – wykorzystano 1, 

 o zawartości powyżej 18% alkoholu w wysokości 6 zezwoleń  

– wykorzystano 1, 

2. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wysokości 30 zezwoleń  

– wykorzystano 15, 

 o zawartości powyżej  4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

w wysokości 25 zezwoleń – wykorzystano 13, 

 o zawartości powyżej 18% alkoholu w wysokości 25 zezwoleń – 

wykorzystano 11, 

 

W 2018 roku Komisja wydała 21 postanowień opiniujących lokalizację punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

Z porad Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Urzędzie Gminy  

w Roźwienicy w 2018 r. skorzystało 28 osób. Były to osoby uzależnione  

i współuzależnione: małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo itp.. 

Do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w 2018 r. wpłynęło 6 wniosków o leczenie odwykowe. 

W 2018 r. - 4 osoby zostały skierowane na leczenie odwykowe postanowieniem 

sądu, natomiast 2 osoby podjęły dobrowolne leczenie  w Poradni Uzależnień  

i Współuzależnień w Jarosławiu.  
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Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest 

monitoring problemów społecznych prowadzonych na bieżąco przez Ośrodek 

oraz przygotowana w każdym roku diagnoza w formie oceny zasobów pomocy 

społecznej.  

Stopniowo zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych, 

co wymaga zintensyfikowania działań w zakresie pomocy i wsparcia dla tej 

kategorii wiekowej. Starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca 

liczba osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wydatki związane  

z realizacją tego zadania przez gminę.  

W celu umożliwienia osobom wymagającym opieki pozostania jak najdłużej  

w miejscu zamieszkania, nadal należy rozwijać usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, podnosić ich jakość i jak najbardziej dopasowywać do potrzeb 

odbiorców. 

Istnieje też konieczność rozszerzenia zakresu pracy z rodzinami dotkniętymi 

przemocą domową o specjalistyczne poradnictwo. 

Niezbędna jest stała ewaluacja pracy kadry pomocy społecznej oraz profesjonalne 

i specjalistyczne szkolenia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy w swojej wieloletniej praktyce 

wykorzystuje zasadę pomocniczości w podejmowanych działaniach istotnych  

do poprawy sytuacji bytowych wielu środowisk z terenu naszej gminy przy 

jednoczesnym zachowaniu zasady współudziału i współpracy klientów Ośrodka. 

 

VIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

 

W 2018 roku Rada Gminy Roźwienica obradowała na 8 sesjach zwyczajnych,  

w tym 5 w kadencji 2014-2018 i 3 w kadencji 2018-2023. Podczas sesji Rada 

podjęła ogółem 114 uchwał. 



 50 

Największa liczba podjętych uchwał dotyczyła sfery około budżetowej , w tym 

miedzy innymi: zmian budżetu Gminy Roźwienica, udzielonych dotacji pomocy 

finansowej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, udzielenia 

absolutorium wójtowi. 

Podjęto również uchwały dotyczące planów i programów wieloletnich  

i jednorocznych: 

- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Roźwienica na rok 2018 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Roźwienica w roku 2018 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Roźwienica na rok 

2018 

- Program osłonowy Gminy Roźwienica w zakresie dożywiania „Posiłek dla 

dzieci i młodzieży” 

- Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, 

- wieloletnia prognoza finansowa gminy Roźwienica na lata 2019-2040 

 

Trzynaście  podjętych w 2018 r. uchwał dotyczyło sfery podmiotów samorządu 

gminnego, w tym powołania Przewodniczącego Rady Gminy Roźwienica,  

Wiceprzewodniczącego, stałych komisji Rady Gminy oraz ich przewodniczących,  

także ustalenia wynagrodzenia Wójta. 

 

W zakresie współdziałania z samorządami i innymi instytucjami podjęto  

17 uchwał, najwięcej z nich dotyczyło udzielenia pomocy finansowej Starostwu 

Powiatowemu w Jarosławiu na sfinansowanie budowy chodników  przy drogach 

powiatowych w miejscowościach Bystrowice, Rudołowice, Czudowice, 

Węgierka, Wola Węgierska, Cząstkowice.  



 51 

W zakresie gospodarki nieruchomościami  podjęto 5 uchwał, 3 - dotyczyły 

sprzedaży, 1 – zamiany i 1 – wynajmu. 

W grupie uchwał dotyczących organizacji wyborów znajdują się 3 uchwały  

z 2018 roku. Dotyczyły podziału na okręgi i obwody wyborcze, oraz opinii 

podziału powiatu na okręgi wyborcze.  

 

W ramach zapobiegania patologiom społecznym w2018 r. podjęto uchwały 

ustalające zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Roźwienica oraz maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Roźwienica. 

Z uwagi na realne potrzeby inwestycyjne, występujące na terenie miejscowości 

Roźwienica, pod rozwój terenów usługowych i zabudowy mieszkaniowej, Rada 

Gminy podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica, dla miejscowości 

Roźwienica. 

W 2018 roku Rada Gminy Roźwienica rozpatrzyła 1 skargę na Wójta Gminy. 

Skarga dotyczyła niezapewnienia uczniom szkoły możliwości korzystania  

z obiektu sportowego w miejscowości Węgierka. Rada po zapoznaniu się  

z wyjaśnieniami Dyrektora SP w Węgierce, uznała skargę za bezzasadną. 

W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa w Rudołowicach otrzymała imię  

gen. dywizji Kazimierza Gilarskiego, oraz został jej nadany sztandar. Stosowne 

uchwały podjęła Rada Gminy w Roźwienicy. 
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IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

L.p. Sołectwo 

Pow. gruntów  

w 

poszczególnych 

sołectwach 

 w ha 

Przeznaczenie w  MPO 

1. Bystrowice 23,3028 
Tereny budowlane i infrastruktury 

komunalnej 

2. Chorzów 26,0903 
Tereny budowlane i usług, użytki rolne i 

leśne  

3. 
 

Cząstkowice 
46,1705 

Tereny budowlane, infrastruktury 

komunalnej i upraw rolnych 

4. 
 

Czudowice 

 

27,1596 

Tereny budowlane, infrastruktury 

komunalnej i upraw rolnych 

5. Roźwienica 70,8438 
Tereny budowlane i usługowe, użytki 

rolne i leśne 

6. Rudołowice 54,9999 
Tereny budowlane i usług oraz  

infrastruktury komunalnej 

7. Tyniowice 25,1949 
Tereny budowlane, użytki rolne,  leśne i 

infrastruktury komunalnej 

8. Węgierka 50,0385 

Tereny budowlane, usług, sportu i 

turystyki, użytki rolne i leśne i 

infrastruktury komunalnej 

9. Więckowice 22,6432 
Tereny budowlane, i infrastruktury 

komunalnej 

10. 
Wola 

Roźwienicka 
57,2928 

Tereny budowlane, infrastruktury 

komunalnej i upraw rolnych 

11. 
Wola 

Węgierska 
18,8780 

Tereny budowlane, upraw rolnych oraz 

infrastruktury komunalnej 

12. Mokra 10,9836 
Tereny budowlane, upraw rolnych oraz 

infrastruktury komunalnej 

 

Na podstawie księgi inwentarzowej budynki stanowiące  własność Gminy 

posiadają ogólną wartość  6 755 577,95zł. 

Budynki te wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Na terenie gminy nie ma gruntów mienia komunalnego niezagospodarowanego. 

W roku 2018  sprzedano grunt mienia komunalnego o pow. 0,2663ha  na kwotę 

74 915,61zł. 
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Sprzedano drewno na kwotę 9 429,76, w tym użytkowe na kwotę 4 767,49zł, 

drewno opałowe na kwotę  4 662,27zł. 

Na dzień  31 grudnia  2018r. wydzierżawione było: 

1. 50,9601ha gruntów mienia komunalnego i czynsz dzierżawny z tego tytułu 

wyniósł  7 401,76zł. 

2.  8 lokali handlowych i usługowych w świetlicach i budynkach komunalnych  

( rehabilitacja, apteka, sklepy, ośrodek  zdrowia) oraz  7 lokali mieszkalnych  

(Agronomówka, lokale  w Rudołowicach, Tyniowicach, lokale w WDK: 

Roźwienicy, Tyniowicach, Rudołowicach, Węgierce, Woli Węgierskiej)  

z których łączny czynsz  wyniósł 31 826,27zł.  

Za wynajem lokali  uzyskano kwotę 8 325,06zł. 

Poza sołectwem Wola Węgierska stany prawne nieruchomości stanowiących 

własność gminy są ujawnione w księgach wieczystych. 

Nieruchomości  są sprzedawane, dzierżawione oraz najmowane chętnym. 

 

X. INNE  ISTOTNE DZIAŁANIA 

 

Gmina Roźwienica w dalszym ciągu będzie podejmowała działania zmierzające 

do: 

 - redukcji wydzielania dwutlenku węgla z pieców CO i innych źródeł ciepła 

   opalanych paliwem stałym, 

- utylizacji azbestu, 

- ciągłej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, 

- modernizacji oczyszczalni ścieków, 

-  remontów budynków mienia komunalnego w tym budynku Urzędu Gminy, 

- poprawy infrastruktury drogowej. 

 

        Wójt Gminy 

 

          /-/ Tomasz Kotliński 


