UCHWAŁA NR XXX/256/2013
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/2/10 Rady Gminy Wiązownica z dnia 01.12.2010 r. dotyczącej stwierdzenia
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wiązownica
w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 ) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Wiązownica uchwalonego uchwałą Nr VII/62/03 z dnia
1 lipca 2003 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 106, poz. 1636,
Rada Gminy Wiązownica, uchwala co następuje:
§1
W związku z wygaśnięciem mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiązownica,
Pana Jana Hulaka w głosowaniu tajnym została wybrana, do pełnienie tej funkcji Pani
Teresa Korpysz.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wiązownica.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/257/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiązownica wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Wiązownica za 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu:
1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązownica za rok 2012,
2. Sprawozdania finansowego Gminy Wiązownica za rok 2012 tj.:
- bilansu z wykonania budżetu Gminy,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu
samorządowych
jednostek
budżetowych
i samorządowych
zakładów
budżetowych,
zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wiązownica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2012 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/25
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia a

i Gminy Wiązownica z tytułu wykonania budżetu Gminy
Wiązownica za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązownica za rok 2012,
2. sprawozdaniem finansowym Gminy Wiązownica za rok 2012 tj.:
- bilansem z wykonania budżetu Gminy
- łącznym bilansem obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych
- łącznym rachunkiem zysków i strat obejmującym dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
- łącznym zestawieniem zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniuz wykonania budżetu Gminy
Wiązownica za 2012 rok,
4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wiązownica o udzieleniu Wójtowi Gminy Wiązownica absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Wiązownica za 2012 rok,
5. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wiązownica,
6. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiązownica za 2012
rok,
udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wiązownica za 2012 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/25
RADY GMINY WI
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań na realizację pro
Wiązownica” współfinansowanego ze środków Europe
Operacy
Kapitał

systemowego pn
na aktywność w gminie
Funduszu Społecznego w ramach
integrac społecznej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Projektu
systemowego „ Czas na aktywność w gminie Wiązownica” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2013-2015 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie, 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogółem do kwoty 432.369,00 zł (słownie
złotych: czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć 00/100), w tym:
- w roku 2014 do kwoty 316.650,00 zł
- w roku 2015 do kwoty 115.719,00 zł.
§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w § 1 będą:
1) w roku 2014:
- dochody własne Gminy w kwocie 33.248,25 zł,
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 283.401,75 zł,
2) w roku 2015:
- dochody własne Gminy w kwocie 12.150,50 zł,
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 103.568,50 zł.
§ 3. Wyraża się zgodę na upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy do
zawarcia aneksu do umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu „ Czas
na aktywność w gminie Wiązownica”.
§

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/260/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
gminnym ( tj. Dz. U. z 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz
r., poz. 594)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)
Rozdział
Paragraf
010
01042

Zwiększenia Zmniejszenia

w tym zadania zlecone
Zwiększenia Zmniejszenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

60.000,00

-

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

60.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- dochody majątkowe
6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

60.000,00

-

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

62.981,19

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

62.981,19

-

- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn.
"Termomodernizacja budynków publicznych na
terenie Gminy Wiązownica" (budynku WDK
w Szówsku, budynku GCK w Wiązownicy, budynku
świetlicy wiejskiej w Manasterzu, budynku
administracyjno-magazynowego w Wiązownicy)

62.981,19

-

6207

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

62.981,19

-

720

INFORMATYKA

-

149.538,00

Pozostała działalność

-

149.538,00

- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn.
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
PSeAP”

-

149.538,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

-

149.538,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

313,66

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

313,66

-

70005

- dochody majątkowe

72095

- dochody majątkowe

75023
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- dochody majątkowe
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn.
"Termomodernizacja budynków publicznych na
terenie Gminy Wiązownica" (budynku UG
w Wiązownicy)

313,66

-

6207

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

313,66

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

414.364,12

-

Szkoły podstawowe

414.364,12

-

- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn.
"Termomodernizacja budynków publicznych na
terenie Gminy Wiązownica" (budynku Szkoły
Podstawowej w Ryszkowej Woli)

414.364,12

-

6207

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

414.364,12

-

852

POMOC SPOŁECZNA

350,00

-

Ośrodki pomocy społecznej

350,00

-

350,00

-

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

940,95

-

Obiekty sportowe

940,95

-

- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn.
"Termomodernizacja budynków publicznych na
terenie Gminy Wiązownica" (budynku Szkoły
Podstawowej w Ryszkowej Woli)

940,95

-

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

940,95

-

538.949,92

149.538,00

80101

-

-

-

-

-

-

-

-

- dochody majątkowe

85219

- dochody bieżące
0970

Wpływy z różnych dochodów
- odszkodowanie z PZU z tytułu uszkodzenia sprzętu

926
92601

- dochody majątkowe

6207

Razem

- Dochody wprowadzono na podstawie:
a) Umowy Nr GG.I.7152.4.7.2013 zawartej z Województwem Podkarpackim w dniu 22.05.2013 r.
b) Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-158/12-00 zawartej z Województwem
Podkarpackim w dniu 06.06.2013 r.
c) pisma PZU z 05.06.2013 r.
d) pisma nr SI-II.043.1.11.2013 Województwa Podkarpackiego - Departament Społeczeństwa Informacyjnego
z dnia 19.06.2013 r.
2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
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Dział
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)
Rozdział
Paragraf
010

Zwiększenia Zmniejszenia

Zwiększenia Zmniejszenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

153.000,00

-

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

153.000,00

-

153.000,00

-

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

45.000,00

-

Dostarczanie wody

45.000,00

-

45.000,00

-

4.000,00

40.000,00

-

40.000,00

-

40.000,00

4.000,00

-

4.000,00

-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

76.880,00

52.196,98

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

76.880,00

52.196,98

61.880,00

-

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków
publicznych na terenie Gminy Wiązownica"

-

52.196,98

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

44.367,44

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

7.829,54

15.000,00

-

INFORMATYKA

-

181.418,00

Pozostała działalność

-

181.418,00

-

181.418,00

01042

w tym zadania zlecone

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- wydatki majątkowe
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

etowych

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych
400
40002

- wydatki majątkowe
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

etowych

Rozbudowa ujęcia wody w Piwodzie
600
60017

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
- wydatki majątkowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

etowych

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych
60095

Pozostała działalność
- wydatki majątkowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

etowych

- zakup wiaty przystankowej (Szówsko)
700
70005

- wydatki bieżące
4300

Zakup usług pozostałych
- wydatki majątkowe

- termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zakup gruntu w Wiązownicy na powiększenie
cmentarza komunalnego

720
72095

- wydatki majątkowe
- projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej PSeAP”
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6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

-

149.538,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

-

31.880,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

70.796,90

-

2.000,00

-

2.000,00

-

68.796,90

-

68.796,90

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

-

-

-

-

-

-

-

- wydatki bieżące
4700

Szkolenie pracowników nie
korpusu służby cywilnej

członkami

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące

4300

Zakup usług pozostałych

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

300.000,00

-

Szkoły podstawowe

225.600,00

-

105.500,00

-

17.600,00

-

2.500,00

-

100.000,00

-

17.800,00

-

14.600,00

-

2.500,00

-

700,00

-

56.600,00

-

47.400,00

-

80101

- wydatki bieżące
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy
- wydatki majątkowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Mołodyczu

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- wydatki bieżące

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

80110

Gimnazja
- wydatki bieżące

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.000,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.200,00

-

852

POMOC SPOŁECZNA

350,00

-

Ośrodki pomocy społecznej

350,00

-

350,00

-

85219

- wydatki bieżące
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

3.000,00

-

Pozostała działalność

3.000,00

-

90095

- wydatki bieżące
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

10.000,00

-

-
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92601

Obiekty sportowe

10.000,00

-

10.000,00

-

663.026,90

273.614,98

- wydatkibieżące
4260

Zakup energii
Razem

-

-

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Wiązownica na 2013 r. Nr XXVI/206/13 Rady Gminy Wiązownica z dnia
30 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.050.000,00 zł;
z tego:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 798.000,00 zł;
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.252.000,00 zł.”.
2. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/261/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiązownica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. W związku ze zmianą terminów realizacji wieloletniego projektu pn. „ PSeAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej ” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych,
określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica, dokonuje się następujących zmian:
- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2011 – 2013 na lata 2011 – 2014;
- zmniejsza się wydatki zaplanowane do realizacji na 2013 r. o kwotę 181.418,00 zł i jednocześnie zwiększa się
o tę kwotę wydatki w roku 2014.
§ 2. Tabela w załączniku Nr 1 do uchwały NrV/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały NrV/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica określający przedsięwzięcia, o których mowa
w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 181.418,00 zł, w tym:
1) w 2014 r. do kwoty 181.418,00 zł.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Obja nienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 - 2022 Gminy Wi zownica
Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej Gminy dotycz dochodów
i wydatków w latach 2013 - 2014. Niniejsz uchwa! dokonano nast puj cych zmian:
- w zakresie dochodów:
Uwzgl dniono zmiany dochodów wprowadzone do bud etu gminy na rok 2013 w wyniku
podj tych przez Rad Gminy uchwa! oraz wydanych przez Wójta Gminy zarz dze
(do 27.06.2013 w! cznie).
W zwi zku z podpisaniem w dniu 06.06.2013 r. umowy o dofinasowanie projektu pn.
„Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wi zownica”, uwzgl dniaj cej
ju wynik post powania przetargowego na zadanie "Termomodernizacja budynku GCK
w Wi zownicy" uleg!a zmianie kwota dotacji (! cznie spadek o 44.367,43 z!).
Ponadto uleg!y zmianie terminy przekazania dotacji (okre lone w kwartalnym zapotrzebowaniu
na rodki, stanowi cym za! cznik do podpisanej umowy) w stosunku do przyj tych w prognozie
na 2013 i 2014 rok, co spowodowa!o zwi kszenie dochodów z tytu!u dotacji w roku 2013
o 478.599,92 z! oraz zmniejszenie w roku 2014 o 522.967,35 z!.
Równie uleg!y zmianie dochody maj tkowe z tytu!u dofinansowania ze rodków EFRR projektu
pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w nast puj cy sposób:
∗ zmniejszenie dochodów w 2013 r. o kwot 149.538,00 z!
∗ zwi kszenie dochodów w 2014 r. .o kwot 149.538,00 z!.
- w zakresie wydatków:
Oprócz zmian wydatków wynikaj cych z uchwa! Rady Gminy oraz zarz dze Wójta Gminy
w roku 2013 uleg!y zmianie wydatki maj tkowe i wydatki ogó!em w roku 2014 o kwot
522.967,35 z!.
Wydatki na projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy
Wi zownica” uleg!y zmniejszeniu w roku 2013 o kwot 52.196,98 z! (dotyczy to zadania
"Termomodernizacja budynku GCK w Wi zownicy").
W zwi zku ze zmian terminów realizacji projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej", stanowi cego przedsi wzi cie, uleg!y zmianie wydatki w nast puj cy sposób:
∗ zmniejszenie wydatków w 2013 r. o kwot 181.418,00 z!
∗ zwi kszenie wydatków w 2014 r. .o kwot 181.418,00 z!.
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UCHWAŁA NR XXX/262/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi Gminy Wiązownica.
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 ustawy z 21 grudnia 1978r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. z 1978r. Nr 31, poz. 130 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji
i Cyfryzacji
Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Wiązownica: herb oraz flagę, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości
wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców
Gminy.
§ 2. Herb Gminy Wiązownica składa się z umieszczonego na tarczy hiszpańskiej w polu czerwonym złotego
półksiężyca. U podstawy wyrasta złote drzewo wiązu o ośmiu liściach i sześciu owocach w dwóch pękach.
W głowicy znajduje podwójny krzyż, sześciopromienna gwiazda oraz korona książęca-wszystko w kolorze złota.
Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Flaga Gminy Wiązownica przedstawia prostokątny płat o proporcjach 5:8, podzielony w pas na trzy pola:
górne- czerwone, środkowe- żółte i dolne- czerwone. Dodatkowo pośrodku górnego płata flagi umieszczone
zostały trzy żółte liście wiązu, wzorowane na liściach z herbu oraz takie same liście w odbiciu lustrzanym na
dolnym płacie. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Określone w §§2 i 3 niniejszej uchwały herb oraz flaga są znakami prawnie chronionymi.
2. Rozpowszechnianie, z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących promocji
Gminy oraz używanie herbu, flagi wymaga zgody Wójta Gminy Wiązownica.
3. Herb, flaga umieszczone będą w Sali narad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych
budynkach gminnych.
4. Herb oraz flaga Gminy eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych.
5. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady oraz Wójta
Gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
Stosownie do postanowień art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może ustanowić, w drodze uchwały własny herb, flagę, emblematy oraz insygnia i inne symbole.
Kwestie herbu reguluje również ustawa o samorządzie gminnym, która w art. 18 ust.2 pkt 13 stanowi, że do
wyłącznej właściwości rady gminy należy m. In. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic,
placów (…). Herb jest symbolem j.s.t. w postaci znaku graficznego, opracowanym zgodnie z zasadami heraldyki,
symbolem wspólnoty mieszkańców zamieszkałych na określonym terytorium. W przedmiocie ochrony herbu
podkreślić należy, iż herb Gminy traktować należy jako jej dobro osobiste, ponieważ „więź emocjonalna, jak może
łączyć osobę fizyczną z herbem stanowiącym jej własność, uzasadnia zakwalifikowanie herbu jako dobra
osobistego w rozumieniu art. 23 k.c., zaś wykorzystanie go przez inną osobę, jako naruszenie tego dobra. Ponadto
znak symbolizujący osobę prawną, a więc także i herb, jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze
i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste osoby prawnej (vide: wyrok SN z dnia 17.03.2003r. sygn.
I CKN 100/01.).
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UCHWAŁA NR XXX/263/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia
stanowiącego własność Skarbu Państwa
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r. poz. 594), art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), pkt 2 rozdziału II
instrukcji w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, stanowiącej
załącznik do Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia
komunalnego (M.P z 1990r. Nr 30, poz. 235) oraz Uchwały Nr II/6/1990 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15
czerwca 1990r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr II/6/90 Rady Gminy
Wiązownica z dnia 15 czerwca 1990r.
§ 2. Do składu wymienionej w §1 Komisji Inwentaryzacyjnej powołuje się następujące osoby:
1. Ewę Pieniążek- Przewodniczący Komisji,
2. Iwonę Kowal- Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Marka Kosiora- Członek Komisji,
4. Bożenę Golba- Członek Komisji.
§ 3. Przedmiotem działania Komisji Inwentaryzacyjnej jest kontynuowanie prac związanych z komunalizacja
mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wiązownica.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/91/03 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 października 2003r. w sprawie
zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw Komunalizacji mienia.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Ustawa z 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 594) powołała
samorząd terytorialny, w konsekwencji część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością
gmin. Organy administracji rządowej zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym majątkiem zostały
zobowiązane do przekazania jego części gminom. Ww. przekazaniu podlega mienie państwowe, do którego SP
posiada udokumentowane prawo własności. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i mienia ruchomego
określonych przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.).
W świetle przywołanych wyżej przepisów do kompetencji Rady Gminy należy powołanie oraz ustalenie
składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia
państwowego podlegającego komunalizacji.
W związku z tym, iż w Urzędzie Gminy Wiązownica nastąpiły zmiany kadrowe, zmiana składu Komisji
Inwentaryzacyjnej jest niezbędna dla kontynuacji procesu komunalizacji mienia państwowego.
W świetle powyższego, podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii jest zasadne.
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UCHWAŁA NR XXX/264/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie
komunalne Gminy Wiązownica
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz. U. z 2013r
poz. 594 z późniejszymi zm./ oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami /tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz.2603/ Rada Gminy Wiązonica uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Ryszkowa Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/128 o pow. 0,28ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
,G$'(&)$%((&$$3RGSLVDQ\
6WURQD

UCHWAŁA NR XXX/265/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały własnej
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2013r poz. 594
z późniejszymi zm./ Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę własną nr XXVIII/240/13 Rady Gminy Wiązownica z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Manasterz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 406/5 o pow. 0,1695 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/266/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie
komunalne Gminy Wiązownica
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz. U. z 2013r
poz. 594 z późniejszymi zm./ oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami /tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz.2603/ Rada Gminy Wiązonica uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Manasterz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 406/5 o pow. 0,1695ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/267/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących
mienie komunalne Gminy Wiązownica
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późniejszymi zm./ oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami /tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz.2603/ Rada Gminy Wiązonica uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Zapałów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1216/270 o pow. 0,0020ha na rzecz
poprawienia zagospodarowania działki przyległej nr 1216/256; nr 1216/271 o pow. 0,0294ha na rzecz poprawienia
zagospodarowania działki przyległej nr 1216/261; nr 1216/272 o pow. 0,0204ha na rzecz poprawienia
zagospodarowania działki przyległej nr 1216/263.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
,G$)$$$))'$$%&)3RGSLVDQ\
6WURQD

UCHWAŁA NR XXX/268/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej
mienie komunalne Gminy Wiązownica.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz. U. z 2013r
poz. 594 z późniejszymi zm./ oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami /tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz.2603/ Rada Gminy Wiązonica uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Ryszkowa Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/131 o pow. 0,0,0281ha na rzecz poprawienia
zagospodarowania działki przyległej nr 76/78.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/269/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpłatnego przekazanie drewna z lasów mienia komunalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr V/39/03 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 lutego 2003r.
w sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw, Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek mieszkańców wsi Ryszkowa Wola (Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 17.03.2013r.)
przekazać nieodpłatnie 5mp (3,25m3) drewna opałowego brzoza z przeznaczeniem na ogrzewanie plebanii Parafii
p.w. Św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli.
§ 2. Kosztami podatku VAT obciążyć podmiot obdarowany.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy
Wiązownica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXX/270/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Cetula
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2001.142.1591 z późn. zm.) i § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz.U.2008.38.220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Cetula na lata 2013-2020” przyjęty uchwałą Zebrania
Wiejskiego wsi Cetula z dnia 17 marca 2013 r. stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Wiązownica
Nr XXX/270/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Gmina Wiązownica

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
CETULA
NA LATA 2013 – 2020

Wiązownica, czerwiec 2013 r.
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WSTĘP
Plan Odnowy Miejscowości Cetula na lata 2013 – 2020 został opracowany w celu
usystematyzowania dostępnych informacji na temat stanu obecnego oraz określenia
przyszłych kierunków jej zrównoważonego rozwoju. Rozwoju polegającego na promowaniu
różnorodnej działalności gospodarczej oraz kształtowaniu jej w sposób zapewniający
utrzymanie wartości krajobrazowych i przyrodniczych, zachowanie tradycji i dziedzictwa
kulturowego z równoczesnym rozwojem funkcji: gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz
rozwojem

infrastruktury

społecznej

i

technicznej.

Realizacja

ustalonych

działań

w określonych kierunkach rozwoju pozwoli na osiągnięcie celów objętych procesem odnowy
wsi. Opracowany Plan, wskazujący główne kierunki rozwoju miejscowości, z pewnością
spowoduje pobudzenie i stymulowanie współpracy środowisk lokalnych na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Niniejszy Plan został opracowany przy współpracy z mieszkańcami miejscowości
Cetula,

członkami

Rady

Sołeckiej,

przedstawicielami

władz

Gminy

Wiązownica

i pracownikami Urzędu Gminy w Wiązownicy.
Określone w Planie kierunki rozwoju miejscowości są spójne ze Studium Uwarunkowań
i

Kierunków

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Wiązownica,

Strategią

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wiązownica na lata 2007 - 2020, Strategią Rozwoju
Powiatu Jarosławskiego na lata 2008 - 2015 oraz ze Strategią Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2020.
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWŚCI

1.1. Lokalizacja miejscowości

Rysunek 1. Województwo Podkarpackie w podziale na powiaty i gminy
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Rysunek 2. Gmina Wiązownica na tle powiatu jarosławskiego

Cetula jest jednym z 12 sołectw wyodrębnionych w podziale terytorialnym Gminy
Wiązownica, położona w jej południowej części. Wieś zajmuje obszar o powierzchni
1 287,20 ha, co stanowi 5,27 % powierzchni gminy. Cetula liczy 548 stałych mieszkańców.

Rysunek 3. Lokalizacja miejscowości Cetula w gminie Wiązownica

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
,G%%&%()%$&%)3RGSLVDQ\
6WURQD

Plan Odnowy Miejscowości Cetula

6

Miejscowość Cetula jest dobrze skomunikowana. Przez Cetulę przebiegają droga
powiatowa nr 1706R Cetula – Piwoda oraz droga gminna nr G011853 Manasterz – Ryszkowa
Wola.
Najważniejsze budynki usytuowane są w centrum Cetuli: Szkoła Podstawowa, Przedszkole
Niepubliczne, Świetlica Wiejska, Kościół Parafialny, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.
W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wiązownica,
na terenie Cetuli zarejestrowanych jest siedem podmiotów gospodarczych, z czego większość
zajmuje się handlem, usługami oraz budownictwem. Miejscowość jest w całości
zwodociągowana. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest w przyszłości.

1.2. Planowane kierunki rozwoju

Wizja: Cetula – Twoją miejscowością, zapewniającą doskonałe
warunki do pracy i wypoczynku, wysoki standard i jakość życia
Aby życie człowieka na wsi było satysfakcjonujące i zrealizowane w poczuciu
partycypowania w zdobyczach cywilizacyjnych i efektach rozwoju gospodarczego, cele
rozwoju oraz planowane działania ustalono w systemie odniesienia do kluczowych obszarów
odnowy wsi.

Cele
Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego
1. Określenie tożsamości wsi poprzez wykorzystanie walorów lokalizacji oraz zasobów
przyrodniczych
·

Opracowanie logo wsi,

·

Utworzenie „bram granicznych” przy drogach wlotowych i wylotowych
z miejscowości, wyróżniających wieś.

2. Ochrona zabytków i pielęgnacja najważniejszych obiektów wsi
·

Kościół rzym.-kat. p.w.św. Antoniego murowany w latach 1938-1939 ,

·

13 domów drewnianych oraz zagroda nr 13 z pocz. XX wieku
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Standard życia
1. Poprawa infrastruktury technicznej
·

rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej,

·

modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego,

·

rozbudowa sieci gazociągowej,

·

rozbudowa i modernizacja dróg, placów, chodników, parkingów.

2. Poprawa estetyki wsi
ukształtowanie placu w centrum wsi z przeznaczeniem na publiczne miejsce

·

wypoczynku,
·

wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,

·

zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej,

·

pielęgnacja zabudowy mieszkaniowej i urządzenie obejść.

Jakość życia
1. Integracja społeczności regionalnej i lokalnej
·

Rozszerzenie

oferty

imprez

kulturalno–edukacyjno–sportowych

oraz

opracowanie kalendarza imprez i jego promocja
2. Krzewienie kultury wśród mieszkańców
·

Wspieranie lokalnych zespołów i twórców kultury oraz ich promocja.

3. Przywrócenie więzi międzypokoleniowej w społeczności lokalnej
·

Organizowanie imprez rodzinnych, w tym pikników, biesiad i konkursów na
najciekawszy album rodzinny lub wiedzę na temat swoich przodków

4. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego
·

Opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Byt
1. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
2. Zmniejszenie poziomu bezrobocia
3. Rozwój budownictwa indywidualnego
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW
Zasoby przyrodnicze

Obszar Cetula charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem powierzchni terenu.
Gleby występujące na tym terenie odznaczają się niewielką różnorodnością składu
granulometrycznego. Wynika to z tego, że zostały one wytworzone ze skał osadowych
w czwartorzędzie w postaci różnoziarnistych piasków, żwirów i głazów wodno –
lodowcowych oraz glin zwałowych szarobrunatnych. W Cetuli przeważają gleby bielicowe.
Większość gleb zbonifikowana jest w klasach III, IV, V, oraz VI.
Cetula jest położona w strefie umiarkowanego klimatu środkowoeuropejskiego,
powodującego słoneczną pogodę latem i jesienią oraz zachmurzenie, deszcze, odwilże
i mgły w okresie zimowym.
W okresie grzewczym nie występują przekroczenia takich wskaźników jak: pył
zawieszony i dwutlenek węgla, można stwierdzić, że na tym obszarze stan środowiska jest
dobry.

Zasoby kulturowe

Wzmianka o miejscowości Cetula: „wieś powiatu jarosławskiego o 14,9 km od
Jarosławia, w parafii rzymsko-katolickiej Radawa, z parafią greckokatolicką na miejscu”
zamieszczona jest w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego”. W Cetuli znajduje się
murowana cerkiew p.w. Michała Archanioła, której budowę rozpoczęto w 1936 r. W czasie
wybuchu II wojny światowej była ukończona. Przez długi okres czasu stała zamknięta.
W latach 80-tych została nabyta przez Polish Roman Catolics, który organizował misję.
Następnie cerkiew została zamieniona na Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Antoniego.

Infrastruktura edukacyjna w Cetuli lata 2012/2013

Lp.

Nazwa placówki

1

Szkoła
podstawowa

Uczniów

Liczba
Nauczycieli

Oddziałów

18

8

3
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Infrastruktura techniczna

Cetula posiada sieć wodociągową. W przyszłości planowana jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, z której ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Wiązownicy.
Miejscowość jest w pełni zgazyfikowana i zelektryfikowana. Dobrze rozwinięta sieć dróg
oraz istniejące połączenia komunikacyjne umożliwiają kontakty z okolicznymi większymi
miejscowościami Jarosławiem, Lubaczowem i Rzeszowem.

Gospodarka i Rolnictwo

W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wiązownica,
na terenie Cetuli zarejestrowanych jest siedem podmiotów gospodarczych, z czego większość
zajmuje się handlem, usługami oraz budownictwem. Gospodarstwa rolne charakteryzują się
dużym stopniem rozdrobnienia w stosunku do gospodarstw pozostałych gmin powiatu
Jarosławskiego, blisko 80,5% gospodarstw zalicza się do gospodarstw o wielkości do 5 ha.

Środki finansowe i możliwości pozyskiwania funduszy

Rada Sołecka otrzymuje środki finansowe do swojej dyspozycji z budżetu Gminy
Wiązownica. Ponadto na terenie Cetuli organizowane są imprezy o charakterze dochodowym
(festyny, zawody sportowe), z których uzyskane dochody przeznaczane są na bieżące
potrzeby sołectwa.

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)

W Cetuli aktywnie działają: Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Kościelna przy Kościele
Parafialnym, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej.
Prężnie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Organizacja posiada budynek remizy
oraz samochód strażacki Mercedes. Strażacy chętnie organizują i biorą udział w zawodach
strażackich.
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3. ANALIZA SWOT – OCENA MOCNYCH I SŁABYCH
STRON
Analiza SWOT jest kompleksową metodą służącą do badania zarówno czynników
wewnętrznych bezpośrednio związanych z miejscowością, dla której opracowywany jest plan
rozwoju, jak i czynników zewnętrznych, które z jednej strony tworzą szanse dla powodzenia
planu rozwoju, ale generują także zagrożenia. Metoda ta daje możliwość wykorzystania
istotnych atutów wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz minimalizowania bądź pokonania
barier w prognozowaniu rozwoju miejscowości i na etapie realizacji planu rozwoju
miejscowości.

§
§
§
§

Mocne strony
czyste powietrze i walory krajobrazu,
osadnictwo
o
zwartym
typie
zabudowy,
patriotyzm lokalny,
prężna
działalność
lokalnych
instytucji zrzeszających różne grupy
społeczne.

§
§
§
§
§
§
§
§

Szanse
§
§
§
§
§

bliskość Jarosławia jako ośrodka
gospodarczego i edukacyjnego,
możliwość pozyskiwania środków
finansowych z funduszy Unii
Europejskiej na rzecz rozwoju wsi,
dodatkowe dochody dla rolników
(dopłaty bezpośrednie do produkcji
rolnej ),
przychylność władz gminnych,
rozwój Gminy Wiązownica i
zwiększenie jej budżetu na inwestycje
na terenach wiejskich.

Słabe strony
starzejące
się
społeczeństwo,
migracja młodzieży do miasta i poza
granice kraju,
malejący rynek pracy,
zły stan dróg,
dzikich
składowisk
obecność
odpadów,
brak
inwestorów
krajowych
i zagranicznych,
mała aktywność społeczna na rzecz
ochrony środowiska
słaba jakość gleb,
duże rozdrobnienie gospodarstw.

Zagrożenia
§
§
§
§
§
§

duże i rosnące natężenie ruchu na
drogach,
wysokie
koszty
inwestycji
infrastrukturalnych,
zbyt małe środki na opiekę społeczną,
niewystarczające środki finansowe
w budżecie Gminy na realizację
inwestycji komunalnych,
niska opłacalność produkcji rolnej,
brak
dostępu
do
bezpłatnego
Internetu.
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4. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
4.1. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi
Cetula
Opis zadania: Planuje się wykonać następujące roboty budowlane: przebudowa istniejącego
placu przy świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą (ławki,
kosze na śmieci). Ponadto zostanie zaprojektowana nowa zieleń wokół budynków
publicznych (trawniki, krzewy). W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane także
na stadionie sportowym trybuny na nasypie ziemnym o konstrukcji monolitycznej w układzie
schodkowym z siedziskami z tworzywa sztucznego.

Uzasadnienie: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej jest procesem zmierzającym do
poprawy warunków życia na obszarze wiejskim, podejmowanym przez społeczność lokalną
wraz z władzami Gminy. Społeczność lokalna wypracowuje kierunki rozwoju, które są szansą
dla danej miejscowości na godne życie jej mieszkańców. Infrastruktura techniczna
i społeczna, rozwinięta w stopniu dostatecznym, przestaje być barierą rozwoju sołectwa
i gminy.

Obszar o szczególnym znaczeniu: Centrum miejscowości Cetula stanowi teren położony na
działkach nr ewid. 228, 270/1, 271/7, 271/8, 592/1, 592/2. Na przedmiotowych działkach
znajdują się: świetlica wiejska, remiza, wiata taneczna oraz stadion sportowy. W miejscu tym
organizowane są imprezy, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Cel: Stworzenie miejsca, które przyczyni się do zaspokojenia potrzeb zarówno społecznych
jak i kulturalnych mieszkańców Gminy. Sprzyjać będzie integracji społeczności, podniesie
estetykę i atrakcyjność miejscowości.
Szacunkowy koszt: 300 000,00 PLN
Harmonogram realizacji:
Realizację zadania planuje się w miesiącach kwiecień – czerwiec 2014 r.
Źródło finansowania: PROW, środki własne gminy.
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5. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA LATA 2015 – 2020
Lp
1.
2.

Opis planowanych przedsięwzięć
Budowa chodnika
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Lata
realizacji
2015-2017
2018-2020

Szacunkowy
koszt w zł
75 000,00
3 000 000,00
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