
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Szanowni Państwo, Radni i Mieszkańcy Gminy 
Wielkie Oczy 

 
Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym zobowiązany jestem przedstawić Radzie Gminy jak też 
mieszkańcom gminy Raport o Stanie Gminy za 2020 r.  
Rok 2020 okazał się rokiem szczególnym ze względu na szerzącą się 
pandemię COVID-19.   Obostrzenia  wprowadzane w trakcie roku miały 
wpływ na nasze życie w sferze społecznej i gospodarczej. Szczególnie 
dotknęły one placówki oświatowe i kulturalne. Nauczanie  w szkołach przez 
większość roku odbywało się w systemie zdalnym. Również instytucje 
kultury, Biblioteki  i Centrum Kultury w Wielkich Oczach, musiały ograniczyć 
swoją działalność , która w większości przeniosła się w sferę wirtualną. 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomimo sytuacji 
epidemicznej pracowały nieprzerwanie. Zaistniała sytuacja nie wpłynęła 
znacząco na realizację zaplanowanych inwestycji i remontów, były 
prowadzone bez zakłóceń i terminowo. Obraz odzwierciedlający działania 
organów Gminy, jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy znajdziecie 
Państwo w niniejszym Raporcie. W związku z powyższym zachęcam do 
zapoznania się z Raportem i z optymizmem liczę na wzajemną dobrą 
współpracę w przyszłości dla wspólnego dobra naszej „Małej Ojczyzny”. 

 

Z poważaniem: 
Albert Hawrylak 

Wójt Gminy Wielkie Oczy 
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Wiadomości ogólne 

Gmina Wielkie Oczy położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, na 
pograniczu Polski i Ukrainy w odległości ponad 90 km od stolicy województwa – Rzeszowa, 
w odległości 12 km znajduje się przyjście graniczne Korczowa-Krakowiec. Wielkie Oczy to 
najbardziej wysunięta na południe gmina powiatu lubaczowskiego w skład powiatu wchodzi 8 gmin: 
Lubaczów – miasto, Lubaczów – gmina, Ciesznów – miasto i gmina, Narol – miasto i gmina, 
Oleszyce – miasto i gmina, Horyniec – Zdrój, Stary Dzików i Wielkie Oczy. 

Gmina Wielkie Oczy od wschodu graniczy z Ukrainą, od południa z gminą Radymno, od 
zachodu z gminą Laszki i Oleszyce, a od północy z gminą Lubaczów. 

Gmina Wielkie Oczy zajmuje powierzchnię 146 km2 i jest najmniejszą pod względem liczby 
mieszkańców oraz najsłabiej zaludnioną gminą powiatu lubaczowskiego. Na koniec 2020 r. gminę 
zamieszkiwało 3790 mieszkańców natomiast gęstość zaludnienia wynosiła 26.2 mieszkańca na 
km2. Jej mieszkańcy stanowią niecałe 7% populacji powiatu, zaś powierzchnia to 11,2 jego obszaru. 

 

  



 

I. Stan realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015-2025 przyjęta została uchwałą Nr 11/79/2015 Rady 
Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2015r. 

Strategia Gminy Wielkie Oczy jest formą dokumentu określającego kilkuletnie cele oraz warunki 
rozwoju Gminy, opiera się ona na czterech wymiarach, którymi są: 

− społeczeństwo, 

− rolnictwo, 

− turystyka, 

− infrastruktura i środowisko. 

W 2020 r. realizowane były zadania priorytetowe postawione w strategii w wskazanym poniżej 
zakresie. 

Priorytet strategiczny – społeczeństwo. 

W ramach realizacji tego priorytetu: 

− zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych w Wielkich Oczach i Łukawcu, 

− doposażono place zabaw w Kobylnicy Ruskiej, Skolinie oraz rozpoczęto budowę placu 
zabaw w Łukawcu – Tarnawskie, 

− kontynuowano przebudowę lub modernizację świetlic wiejskich w Kobylnicy Ruskiej, 
Bihalach i Majdanie Lipowieckim, 

− kontynuowano współpracę z samorządami ramach Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych i „Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. 

Priorytet strategiczny – rolnictwo. 

W ramach realizacji tego priorytetu: 

− wybudowano trzy drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Łukawiec i Wielkie Oczy, 

− prowadzono remonty dróg dojazdowych do pól. 

Priorytet strategiczny – turystyka. 

W ramach realizacji tego priorytetu: 

− we współpracy z stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych „Terra Nostra” został 
wykonany zbiornik rekreacyjny w Wielkich Oczach, 

− oczyszczono zbiorniki wodne w Kobylnicy Wołoskiej (Szczeble) i Skolinie z przeznaczeniem 
na cele rekreacyjne, 

− kontynuowano remont cerkwi w Wielkich Oczach. 

Priorytet strategiczny – Infrastruktura i środowisko. 

W ramach realizacji tego priorytetu: 

− przebudowano drogi gminne w Wielkich Oczach ul. Leśna i w Skolinie, wybudowano dwa 
odcinki dróg transportu rolnego w Wielkich Oczach oraz jeden odcinek w Łukawcu, 

− wybudowano oświetlenie płyty boiska na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich 
Oczach, 

− kontynuowano przebudowę budynku OSP w Łukawcu, przebudowę świetlicy w Majdanie 
Lipowieckim z przeznaczeniem na potrzeby OSP, zakupiono sprzęt strażacki dla potrzeb 
jednostek OSP z terenu Gminy. 

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż w 2020 r. realizacja celów Strategii Gminy była 
kontynuowana w miarę posiadanych i pozyskanych środków Finansowych.  

  



 

II. Finanse Gminy, realizacja funduszy sołeckich 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK – Budżet Gminy 

 

 

I. FUNDUSZ SOŁECKI 

1. Fundusz sołecki realizowany jest na podstawie ustawy  z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim                   
(t. j. Dz. U. z 2014 poz. 301 ze zm.).  

2. Uchwała Rady Gminy Wielkie Oczy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu     
sołeckiego na 2018 rok i lata następne podjęto 30 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXI/4/2017. 

 3. Tabela przedstawiająca plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. 

SOŁECTWO 
LICZBA MIESZKAŃCÓW 

wg stanu na dzień 30 
czerwca 2019 r. 

PLANOWANA KWOTA 
FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

(zł) 

WYKONANIE FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO (zł) 

Łukawiec 1401 44.318,10 44.304,46 

Wielkie Oczy 989 44.318,10 44.318,10 

Kobylnica Wołoska 350 24.374,96 24.374,96 

Bihale 298 22.070,41 22.070,41 

Skolin 239 19.455,65 18.889,13 

Kobylnica Ruska 171 16.442,02 16.396,45 

Majdan Lipowiecki 168 16.309,06 16.308,06 

Żmijowiska 168 16.309,06 16.309,06 

Potok Jaworowski 63 11.655,66 11.610,65 

Wólka Żmijowiska 18 9.661,35 9.661,35 

RAZEM 3865 224.914,37 224.242,63 

4. Tabela przedstawiająca plan i realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku  z 
uwzględnieniem zadań poszczególnych sołectw. 

SOŁECTWO 
NAZWA ZADANIA 

PLANOWANA KWOTA 
FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO (zł) 

WYKONANIE 
FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO (zł) 

Procentowy 
udział wykonania 

środków 
funduszu 

sołeckiego do 
planu (%) 

Łukawiec 44.318,10 44.304,46 99,97 

1. Zagospodarowanie placu gminnego 
na działce nr ewid. 383 w miejscowości 
Łukawiec 30.000,00 30.000,00 

 

2. Budowa placu zabaw w miejscowości 
Łukawiec Tarnawskie 14.318,10 14.304,46 

 

Wielkie Oczy 44.318,10 44.318,10 100,00 

1. Budowa oświetlenia płyty boiska 
sportowego na kompleksie sportowo-
rekreacyjnym w miejscowości Wielkie 
Oczy 44.318,10 44.318,10 

 

Kobylnica Wołoska 24.374,96 24.374,96 100,00 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 677/2 w 
miejscowości Kobylnica Wołoska 24.374,96 24.374,96 

 

Bihale 22.070,41 22.070,41 100,00 

1. Przebudowa budynku świetlicy  w 
miejscowości Bihale 22.070,41 22.070,41 

 

Skolin 19.455,65 18.889,13 97,09 

1. Zakup sprzętu muzycznego do 
świetlicy w miejscowości Skolin 1.000,00 999,00 

 

2. Budowa wiaty wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku świetlicy w miejscowości Skolin 18.455,65 17.890,13 

 

Kobylnica Ruska 16.442,02 16.396,45 99,72 

1. Budowa wiaty o konstrukcji 
drewnianej przy budynku po byłej szkole 
w miejscowości Kobylnica Ruska 3.800,00 3.800,00 

 



 

2. Zakup kominka celem montażu przy 
budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kobylnica Ruska 1.500,00 1.498,00 

 

3. Zakup naczyń jako wyposażenia 
budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kobylnica Ruska 500,00 499,21 

 

4. Doposażenie placu zabaw w 
miejscowości Kobylnica Ruska 1.000,00 1.000,00 

 

5. Zakup materiałów do remontu 
budynku po byłej szkole w miejscowości 
Kobylnica Ruska 8.642,02 8.639,84 

 

6. Remont dróg gminnych (usługa 
koparką) w miejscowości Kobylnica 
Ruska 1.000,00 959,40 

 

Majdan Lipowiecki 16.309,06 16.308,06 99,99 

1. Zakup płyty indukcyjnej do świetlicy w 
miejscowości Majdan Lipowiecki 3.000,00 2.999,00 

 

2. Wymiana przyłącza elektrycznego do 
budynku świetlicy wraz z wymianą 
części instalacji elektrycznej 13.309,06 13.309,06 

 

Żmijowiska 16.309,06 16.309,06 100,00 

1. Rozbudowa, przebudowa i 
nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku po byłej szkole w 
Żmijowiskach  - etap I 16.309,06 16.309,06 

 

Potok Jaworowski 11.655,66 11.610,65 99,61 

1. Zakup kamienia z przeznaczeniem na 
drogi gminne w miejscowości Potok 
Jaworowski 9.655,66 9.655,66 

 

2. Doposażenie placu zabaw w 
miejscowości Kobylnica Ruska 2.000,00 1.954,99 

 

Wólka Żmijowiska 9.661,35 9.661,35 100,00 

1. Zakup kamienia z przeznaczeniem na 
drogi gminne w miejscowości Wólka 
Żmijowska 9.661,35 9.661,35 

 

RAZEM 224.914,37 224.242,63 99,70 

 

II. ZADŁUŻENIE GMINY WIELKIE OCZY 

1. Stan zobowiązań Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień: 

− 01.01.2020 r. wynosił  5.570.000,00 zł, 

− 31.12.2020 r. wynosił  5.350.000,00 zł. 

2. Spłacono raty kredytów długoterminowych łącznie na kwotę 620.000,00 zł, w tym: 

− spłata rat kredytów – 330.000,00 zł, 

− nadpłata rat kredytów – 290.000,00 zł. 

3. Tabela przestawiająca spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych na lata 2021-2037. 

Lata 
spłaty 

Kredyt 
zaciągnięty 

w 2013 r. 

Kredyt 
zaciągnięty 

w 2014 r. 

Kredyt 
zaciągnięty 

w 2017 r. 

Kredyt 
zaciągnięty 

w 2018 r. 

Kredyt 
zaciągnięty 

w 2019 r. 

Kredyt  
zaciągnięty 

w 2020 r. 

Razem 
spłaty 
roczne 

2021 - - 170.000,00 100.000,00 - - 270.000,00 

2022 100.000,00 100.000,00 230.000,00 100.000,00 30.000,00 50.000,00 610.000,00 

2023 100.000,00 100.000,00 230.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 540.000,00 

2024 100.000,00 100.000,00 230.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 540.000,00 

2025 - 100.000,00 230.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 440.000,00 

2026 - 100.000,00 230.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 425.000,00 

2027 - 100.000,00 230.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 425.000,00 

2028 - 100.000,00 230.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 425.000,00 

2029 - 100.000,00 - 50.000,00 30.000,00 25.000,00 205.000,00 



 

2030 - 100.000,00 - 50.000,00 30.000,00 25.000,00 205.000,00 

2031 - 100.000,00 - 50.000,00 30.000,00 25.000,00 205.000,00 

2032 - - - 100.000,00 30.000,00 25.000,00 155.000,00 

2033 - - - 150.000,00 30.000,00 15.000,00 195.000,00 

2034 - - - 150.000,00 30.000,00 10.000,00 190.000,00 

2035 - - - 150.000,00 30.000,00 - 180.000,00 

2036 - - - 150.000,00 40.000,00 - 190.000,00 

2037 - - - 150.000,00 - - 150.000,00 

R-m 300.000,00 1.000.000,0 1.780.000,0 1.500.000,0 370.000,00 400.000,00           
5.350.000,00 

4.Tabela dotycząca charakterystyki zaciągniętych kredytów bankowych przez Gminę Wielkie Oczy 

Lp. 
Wysokość 
kredytu (zł) 

Przeznaczenie 
kredytu 

Oprocentowanie 
kredytu 

Okres spłaty 
(w latach) 

Wysokość kredytu 
spłacona na dzień 

31.12.2020 r. 

1. Kredyt z 2013 
roku  
Kwota 
1.000.000,00 

-na sfinansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu Gminy  
- spłatę rat 
zaciągniętych kredytów  

Stała marża 1,70% 
+ zmienny WIBOR 
3M 

2015-2024 700.000,00 

2.  
Kredyt z 2014 
roku  
Kwota 
1.600.000,00 

- na sfinansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu Gminy  
- spłatę rat 
zaciągniętych kredytów  

Stała marża 1,70% 
+ zmienny WIBOR 
3M 

2016-2031 600.000,00 zł 

3. Kredyt z 2017 
roku 
Kwota 
2.300.000,00 

- na sfinansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu Gminy  
- spłatę rat 
zaciągniętych kredytów  

Stała marża 1,83% 
+ zmienny WIBOR 
3M 

2019-2028 520.000,00 

4. Kredyt z 2018 
roku 
Kwota 
1.600.000,00 

- na sfinansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu Gminy - spłatę 
rat aciągniętych 
kredytów  

Stała marża 1,30% 
+ zmienny WIBOR 
3M 

2020-2037 100.000,00 

5. Kredyt z 2019 
roku 
Kwota 
400.000,00 

- na sfinansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu Gminy  
- spłatę rat 
zaciągniętych kredytów 

Stała marża 1,50% 
+ zmienny WIBOR 
3M 

2022-2036 30.000,00 

6. Kredyt z 2020 
roku 
Kwota 
400.000,00 

- na sfinansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu Gminy  
- spłatę rat 
zaciągniętych kredytów 

Stała marża 0,70% 
+ zmienny WIBOR 
3M 

2022-2034 0 

 

III. BUDŻET GMINY WIELKIE OCZY NA 2020 ROK 

1. Budżet Gminy na 2020 r. określa Uchwała Nr X/105/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok. 

2. Planowany budżet Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok  

Dochody – 18.508.400,00 zł , w tym: 

− dochody bieżące – 18.218.400,00 zł 

− dochody majątkowe – 290.000,00 zł 

Wydatki – 18.268.400,00 zł,  w tym: 

− wydatki bieżące – 17.876.553,72 zł 

− wydatki majątkowe – 391.846,28 zł 

Nadwyżka – 240.000,00 zł. 



 

Przychody (kredyt długoterminowy, spłata pożyczki przez stowarzyszenie) – 90.000,00 zł 

Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) – 330.000,00 zł 

3. Wykonany budżet Gminy Wielkie Oczy za 2020 rok. 

Dochody – 22.921.655,58 zł, w tym: 

− bieżące – 20.133.813,98 zł 

− majątkowe – 2.787.841,60 zł 

Wydatki – 20.712.152,59 zł, w tym: 

− bieżące – 18.097.724,39 zł 

− majątkowe – 2.614.428,20 zł 

Nadwyżka – 2.209.502,99 zł 

Przychody  – 891.379,64 zł, w tym: 

− kredyt długoterminowy – 400.000,00 zł  

− spłata udzielonej pożyczki przez Stowarzyszenie Terra Nostra – 19.847,00 zł 

− nadwyżka środków z zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu –   
20.266,76 zł 

− wolne środki – 451.265,88 zł 

Rozchody – 841.135,08 zł,  w tym: 

− spłaty rat kredytów – 330.000,00 zł 

− nadpłaty kredytów – 290.000,00 zł 

− udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Terra Nostra – 221.135,08 zł. 

 

 

  



 

III. Rada Gminy, Realizacja Uchwał Rady Gminy 

Rada VIII kadencji działała w składzie 15 osobowym w tym: 

− Przewodniczący, 

− Dwóch wiceprzewodniczących, 

Rada VIII kadencji obradowała w 2020 r. na  sesjach zwyczajnych oraz jednej nadzwyczajnej, w 
trakcie obrad podjęła  uchwał. 

Komisje Rady odbyły następującą ilość posiedzeń: 

− Komisja Rewizyjna 6 posiedzeń, 

− Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów 5 posiedzeń, 

− Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku 
Publicznego 4 posiedzenia, 

− Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 3 posiedzenia. 

Poniżej przedstawiamy wykaz uchwal podjętych w 2020 r. przez Radę Gminy Wielkie Oczy VIII 
kadencji. 

Uchwały Rady Gminy VIII kadencji 
1. Uchwała Nr III/108/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.01.2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok. 

2. Uchwała Nr III/109/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.01.2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/101/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności. 

3. Uchwała Nr IV/110/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.01.2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/104/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy. 

4. Uchwała Nr IV/111/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.01.2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym. 

5. Uchwała Nr IV/112/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.01.2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym. 

6. Uchwała Nr IV/113/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.01.2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/101/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności. 

7. Uchwała Nr IV/114/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.01.2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa 

wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka ściekowa, 

Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę oraz w sprawie zabezpieczenia środków 

niezbędnych na realizację Projektu. 

8. Uchwała Nr IV/115/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.01.2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok. 

9. Uchwała Nr IV/116/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.01.2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy. 

10. Uchwała Nr XI/117/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok. 

11. Uchwała Nr XI/118/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego. 

12. Uchwała Nr XI/119/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2020 r. w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020 z przeznaczeniem 



 

na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie 

Oczy". 

13. Uchwała Nr XI/120/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2020 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielkie Oczy. 

14. Uchwała Nr XI/121/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2020 r. w sprawie zmiany 

przebiegu istniejącej drogi w miejscowości Łukawiec. 

15. Uchwała Nr XI/122/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2020 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2020 roku. 

16. Uchwała Nr XI/123/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 

17. Uchwała Nr XII/124/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok. 

18. Uchwała Nr XII/125/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych 

"Terra Nostra" w Wielkich Oczach. 

19. Uchwała Nr XII/126/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra 

Nostra" w Wielkich Oczach na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

20. Uchwała Nr XII/127/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy. 

21. Uchwała Nr XII/128/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Wielkie Oczy wotum zaufania. 

22. Uchwała Nr XII/129/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielkie Oczy za 2019 r. 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2019 r. 

23. Uchwała Nr XII/130/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 

24. Uchwała Nr XII/131/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres oznaczony do 3 lat z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

25. Uchwała Nr XII/132/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2020 r. w sprawie 

określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wielkie Oczy, na rok szkolny 

2020/2021. 

26. Uchwała Nr XIII/133/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok. 

27. Uchwała Nr XIII/134/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy. 

28. Uchwała Nr XIII/135/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr V/65/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wynagrodzenia za inkaso. 

29. Uchwała Nr XIII/136/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/91/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania odpadów. 

30. Uchwała Nr XIII/137/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/90/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy. 

31. Uchwała Nr XIII/138/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 

3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 



 

32. Uchwała Nr XIII/139/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wielkie Oczy, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielkie Oczy, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

33. Uchwała Nr XIII/140/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej). 

34. Uchwała Nr XIV/141/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok 

budżetowy 2020 z przeznaczeniem na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Wielkie Oczy". 

35. Uchwała Nr XIV/142/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego 

poza rok budżetowy 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa w km 11+608 - 

13+207 (wykonanie dokumentacji)". 

36. Uchwała Nr XIV/143/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 

r. 

37. Uchwała Nr XIV/144/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 

38. Uchwała Nr XIV/145/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lubaczowskim o 

partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R 

Szczutków - Wielkie Oczy - Granica Państwa w km 11+608 - 13+207". 

39. Uchwała Nr XIV/146/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat. 

40. Uchwała Nr XIV/147/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat. 

41. Uchwała Nr XIV/148/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu 

na obszarze Gminy Wielkie Oczy. 

42. Uchwała Nr XIV/149/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie likwidacji aglomeracji Wielkie Oczy. 

43. Uchwała Nr XIV/150/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu 

realizowanego przez Gminę Wielkie Oczy. 

44. Uchwała Nr XIV/151/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn.: "Modernizacja 

infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym poprzez przebudowę boiska 

sportowego w Łukawcu" oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na 

realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania 

decyzji o przyznaniu dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej". 

45. Uchwała Nr XV/152/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok. 

46. Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy. 

47. Uchwała Nr XV/154/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

48. Uchwała Nr XV/155/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej. 



 

49. Uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok". 

50. Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Wielkie Oczy w 

zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

51. Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanego 

przez Gminę Wielkie Oczy. 

52. Uchwała Nr XVI/159/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

53. Uchwała Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok. 

54. Uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2020-2037. 

55. Uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

56. Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2021-2037. 

57. Uchwała Nr XVI/164/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok. 

58. Uchwała Nr XVI/165/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej. 

59. Uchwała Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej. 

60. Uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. 

Wykonanie uchwał Rady odbywało się na bieżąco. 
 

 

  



 

IV. Mieszkańcy Gminy, organizacje pozarządowe 

Mieszkańcy Gminy 

Gmina Wielkie Oczy w 2020 r. składała się z 10 Sołectw. W poszczególnych sołectwach, na 
koniec 2020r. zamieszkiwała następująca liczba mieszkańców: 

1. Łukawiec                   - 1390 

2. Majdan Lipowiecki    -  164 

3. Bihale                        -   279 

4. Wielkie Oczy            -   968 

5. Skolin                        -   232 

6. Żmijowiska               -   168 

7. Wólka Żmijowska     -    17 

8. Kobylnica Ruska       -  174 

9. Kobylnica Wołoska  -   336 

10. Potok Jaworowski   -    62 

--------------------------------------- 

Razem:                           3790  

 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 
o 44 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 3790 osób, w tym 1922 kobiet i 1868 
mężczyzn. 

W  odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

− liczba mieszkanek (dziewczynek) w wieku przedprodukcyjnym ( 14 lat i mniej) wynosiła 296 
osób, a liczba mieszkańców (chłopców)  273 osoby, 

− liczba mieszkanek (kobiet) w wieku produkcyjnym ( 15-59 lat) wynosiła 1279 osób, a liczba 
mieszkańców (mężczyzn) w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 1354 osób, 

− liczba mieszkanek (kobiet) w wieku poprodukcyjnym wynosiła 347, a liczba mieszkańców 
(mężczyzn) 241 osób. 

Migracje przebiegały w kierunku miasta-zagranicy i związane były z pracą i nauką.  
W 2020 r. narodziło się w gminie 30 osób, w tym 18 dziewczynek i 12 chłopców, a zmarło 46 
osób, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł – minus 
16.   

 

 

  



 

V. Stan Mienia Komunalnego 

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2020 r. 

Mienie Gminy Wielkie Oczy wynosi (łącznie z użytkowaniem wieczystym) 1.774,8598 ha w 
tym lasy 861,2130 ha. 

W poszczególnych miejscowościach powierzchnie mienia gminnego przedstawia się 
następująco: 

− Bihale – 206,2752 ha, 

− Kobylnica Ruska – 207,6575 ha, 

− Kobylnica Wołoska – 189,9589 ha, 

− Łukawiec – 411,0371 ha 

− Majdan Lipowiecki – 201,2376 ha, 

− Potok Jaworowski – 51,5243 ha, 

− Skolin – 131,4982 ha, 

− Wielkie Oczy – 225,0690 ha, 

− Wólka Żmijowska – 46,3823 ha, 

− Żmijowiska – 104,2197 ha. 

Razem: 1.774,8598 ha. 

Gmina w 2020 r. dokonała sprzedaży działek na kwotę brutto 69.421,37 zł. Były to 4 działki 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i 1 działka rolna.  

Miejscowość Numer działki Powierzchnia działki (ha) Wartość netto (zł) Kwota brutto (zł) 

Wielkie Oczy 1210/11 0,1605 18.519,00 22.778,37 

Wielkie Oczy 1210/8 0,1610 19.190,00 23.603,70 

Wielkie Oczy 502 0,0750 9.320,00 11.463,60 

Skolin 35/2 0,0877 8.590,00 10.565,70 

Żmijowiska 139 0,0251 1.010,00 1.010,00 

Razem: 0,5093 ha 56.629,00 zł 69.421,37 

W Gminie Wielkie Oczy w 2020 r. było 8 użytkowników wieczystych gruntów stanowiących 
mienie gminne. 

Miejscowość Numer działki Powierzchnia działek (ha) 
Wartość użytkowania 

wieczystego  (zł) 

Kobylnica Ruska 182/1 0,0126 24,72 

Łukawiec 229/1229/2, 229/3 1,7767 3.400,00 

Wielkie Oczy 645/1 0,5798 1.372,38 

Wielkie Oczy 792 0,1310 310,08 

Wielkie Oczy 678 0,2823 668,19 

Wielkie Oczy 589/5, 589/6 1,2437 2.943,84 

Wielkie Oczy 672 0,0534 126,39 

Wielkie Oczy 589/3 0,3451 816,84 

Razem: 4,4246 ha 9.662,44 zł 

W 2020 r. Gmina Wielkie Oczy wydzierżawiała grunty orne, pastwiska oraz łąki o łącznej 
powierzchni 414,9057 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.  

Miejscowość Ilość działek Powierzchnia (ha) Dochody (zł) 

Bihale 14 76,6649 17.117,95 

Kobylnica Ruska 12 55,6250 23.446,72 

Kobylnica Wołoska 25 65,9523 15.590,49 

Łukawiec 19 55,2813 12.426,09 

Majdan Lipowiecki 10 11,9195 2.880,36 

Potok Jaworowski 4 25,2896 6.602,45 



 

Skolin 17 64,0441 15.980,96 

Wielkie Oczy 18 76,4110 18.603,59 

Wólka Żmijowska 1 0,2096 48,74 

Żmijowiska 12 21,4783 4.952,17 

Razem: 132 452,8756 ha 117.649,52 

W 2020 r. Gmina wydzierżawiała również działki mienia gminnego na cele niezwiązane z 
produkcją rolną. Powierzchnia dzierżawionych działek wynosiła 0,0766 ha a czynsz za grunt wyniósł 
28.879,51 zł. 

Miejscowość Numer działki Powierzchni działki (ha) Dochody (zł) 

Łukawiec 2411/8 0,0180 13.038,34 

Wielkie Oczy 797 0,0486 2.409,57 

Wielkie Oczy 588/2 0,0100 13.431,60 

Razem: 0,0766 28.879,51 

Gospodarka leśna w 2020 r. przedstawiała się następująco: 

Dochody wyniosły – 121.964,10 zł, w tym:   

− dochody uzyskane ze sprzedaży drewna wyniosły – 113.560,10 zł, 

− dotacja z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje         
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” – 8.404,00 zł.  

Wydatki na gospodarkę leśną wyniosły – 127.260,37 zł, w tym na : 

− sadzonki drzew – 16.500,00 zł, 

− farba do oznaczania upraw i siatkę do ogrodzenia upraw leśnych – 4.426,64 zł, 

− karta pamięci i akumulator do fotopułapki – 297,85 zł, 

− pozyskanie drewna, nasadzenia i  pielęgnacja upraw – 84.863,08 zł, 

− podatek leśny – 21.001,00 zł, 

− opłata za materiały geodezyjne – 171,80 zł. 

Gmina Wielkie jest głównym udziałowcem spółki komunalnej Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych i Rolnych. 

Działalność spółki w 2020 r. przedstawiała się następująco. 

Spółka prowadzi działalność w oparciu o majątek Gminy Wielkie Oczy przekazany Spółce w 
dzierżawę 351,1020 ha gruntów mienia gminnego.  

Działalność spółki jest prowadzona zgodnie z postanowieniami umowy Spółki w której zawarty jest 
również zakres działalności. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, 
wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej. Kapitał 
podstawowy spółki na dzień 31.12.2020 wynosi 86 000,00 i składa się z 430 udziałów każdy po 
200,00. Gmina jest jedynym udziałowcem. W okresie sprawozdawczym kapitał nie uległ zmianie. 
Kapitał zapasowy – 60 000,00. 

W 2020 roku zatrudnienie w spółce przestawiało się następująco:  

− Prezes Zarządu (umowa menadżerska),  

− Księgowa (umowa zlecenie).  

Stan finansów spółki na 1 stycznia 2020 r. wynosił: 526 739,29 zł, a na 31 grudnia 2020 r. wynosił: 
573 213,88 zł. 

Środki jakie wpłynęły na konto spółki tj.  

− dopłaty z ARiMR za 2019 rok wyniosły – 124 754,82 zł, 

− zaliczka z ARiMR na 2020 rok wyniosła – 267 543,47 zł  



 

− wynagrodzenie za wstęp na nieruchomość z Geofizyka Toruń – 13 280,00 zł. 

Wydatki spółki:  

Wpłaty do Gminy Wielkie Oczy z tytułu:  

− podatku od nieruchomości w kwocie 450,00 zł, 

− podatku rolnego w kwocie 19 176,00 zł, 

− dzierżawy gruntów mienia gminnego za 2020 rok w kwocie  84 083,69 zł. 

Inne wydatki spółki:  

− prowizje i opłaty bankowe - 366,00 zł, 

− zakup czasopism branżowych – 2 297,00 zł, 

− wykaszanie gruntów – 61 853,40 zł, 

− delegacje Prezesa zarządu – 137,90 zł. 

Wynagrodzenia: 

− Prezes Zarządu wraz z pochodnymi – 17 334,72 zł, 

− Księgowa wraz z pochodnymi – 10 800,00 zł, 

− Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wraz z pochodnymi – 5 144,84 zł. 

Wypłacona dywidenda za 2019 rok dla wspólnika Gminy Wielkie Oczy: 157 460,15 zł. 

Gospodarowanie zasobem Gminy  Wielkie Oczy (lokale mieszkalne i użytkowe) za 2020 r. 

W  skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzi 7 lokali mieszkalnych, w tym 3 mieszkania 
usytuowane w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielkich Oczach  i 4 lokale  w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Łukawcu, o łącznej powierzchni 512,72 m 2. 

 Czynsze dla  lokali  mieszkalnych kształtowały się następująco: 

W Łukawcu :- lokal  mieszkalny nr 77/1 o powierzchni   77,7   m 2  - czynsz miesięczny  wynosił -  
310,80 zł, (poprzednia kota czynszu 209,79 zł obowiązywała do 30 czerwca 2020 r. obecna kwota  
od 1 lipca 2020 r. ) 

− lokal  mieszkalny nr 77/2 o powierzchni   91,6 m 2  - czynsz miesięczny  wynosił -  366,40 zł, 
(poprzednia kota czynszu 247,42 zł obowiązywała do 30 czerwca 2020 r. obecna kwota 
czynszu od 1 lipca 2020 r.), 

− lokal  mieszkalny nr 77/3 o powierzchni   77,7  m 2  - czynsz miesięczny  wynosił -  310.80 
zł, (poprzednia kota czynszu 209,79 zł obowiązywała do 30 czerwca 2020 r. obecna kwota 
czynszu  od 1 lipca 2020 r.), 

− lokal  mieszkalny nr 77/4 o powierzchni   91,6 m 2  - czynsz miesięczny  wynosił -  366,40 zł, 
(poprzednia kota czynszu 247,42 zł, obowiązywała do 30 czerwca 2020 r. obecna kwota 
czynszu od 1 lipca 2020 r.). 

Razem   czynsz z wynajmu mieszkań,   miesięcznie wynosił  do 30 czerwca 2020 r.  914,22 zł -  od 
1 lipca 2020 r.  -  1354,40 zł. 

Roczne dochody z wynajmu mieszkań wyniosły  netto:  13 611,72 zł. 

Lokale mieszkalne w Wielkich Oczach: 

− lokal  mieszkalny nr 1 o powierzchni   50 m 2, 

− lokal  mieszkalny nr 2 o powierzchni   62,12 m 2,   

− lokal  mieszkalny nr 3 o powierzchni   62 m 2,   

o łącznej powierzchni 174,12 m 2. 



 

W 2020 r. przeprowadzono remont 2 mieszkań należących do zasobu gminy,  przy ul. Leśnej 5/1 i 
5/2, w Wielkich Oczach   -  koszty remontu wyniosły - 84 159,78 zł. 

Pierwsze mieszkanie przy ul. Leśnej 5/1,  zostało przeznaczone  na lokal socjalny, a drugie przy ul. 
Leśnej 5/2,  jako siedziba dla KGW W Wielkich Oczach.  

W budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu (część mieszkalna) zakupiono piec do lokalu mieszkalnego 
za kwotę  6 000,00 zł, oraz  stolarkę okienną i drzwiową - wejścia do  budynku Ośrodka Zdrowia w 
Łukawcu  (część mieszkalna)  - za kwotę – 4 200,00 zł. 

Łącznie na remont lokali mieszkalnych  wydano w 2020 r. 94 359,78 zł. 

Czynsze dla lokali użytkowych kształtowały się następująco w 2020 roku 

1. W Łukawcu: 

− (budynek Ośrodka Zdrowia),  powierzchnia wynajmu  240,20 m 2- najemca  ZOZ  R-36 w 
Lubaczowie -   miesięcznie kwota czynszu wynosi netto  720,60 zł, rocznie 8 647,20 zł, 
(stawka za m 2 powierzchni 3,00 zł), 

− (budynek  Ośrodka Zdrowia),   powierzchnia wynajmu  12,70 m 2 – najemca  Orange S.A,  
kwota czynszu  miesięcznie wynosi  netto  231,14 zł, rocznie  2 773,68  zł. ( stawka za m 2 
powierzchni      18,20 zł). 

2. W Wielkich Oczach: 

− (budynek Ośrodka Zdrowia),  powierzchnia  wynajmu 177,7 m 2 -  najemca ZOZ R-36 w 
Lubaczowie  -miesięcznie kwota czynszu wynosi netto  532,98 zł, rocznie 6 395,76  (stawka 
za m 2 powierzchni 3,00 zł) 

3. W  Kobylnicy Wołoskiej: 

− powierzchnia  wynajmu  46,36 m 2 -  najemca  FHU ‘’ AGA’’ Agata  Hryń,  czynsz miesięczny 
wyniósł  netto 463,60 zł (do 31 czerwca 2020 r. od 1 lipca 2020 r. 509,96 zł), czynsz rocznie   
5 841,36 zł zł  (stawka za m 2 powierzchni 11,00 zł od 1 lipca 2020 r.). 

Roczny  dochód z tytułu wynajmu lokali użytkowych wyniósł:  netto  23 658,00 zł.  

Łączna powierzchnia wynajmu powierzchni użytkowej wynosi:   476,96  m2. 

Wynajem świetlic. 

Ceny za wynajem świetlic, kształtują się następującą w poszczególnych miejscowościach: 

− Łukawiec – 250,00 zł/  z bonifikatą 125,00 zł, 

− Majdan Lipowiecki –  200,00 zł/ z bonifikatą 100,00 zł, 

− Skolin- 250,00 zł/ z bonifikatą  125,00 zł, 

− Kobylnica Wołoska-  250,00 zł/ z bonifikatą  125,00 zł, 

− Kobylnica Ruska – 200,00 zł/ z bonifikatą  100,00 zł, 

− Bihale  -   200,00 zł/ z bonifikatą  100,00 zł, 

− Wielkie Oczy -  250,00 zł/ z bonifikatą  125,00 zł, 

− Żmijowiska-  200,00 zł/ z bonifikatą 100,00 zł. 

Istniej również możliwość wynajęcia świetlic  na godziny (cena za 1h wynosi 30,00 zł netto). 

Łącznie dochody  uzyskane z wynajmu świetlic   w 2020 r. wyniosły -  8 515,00 zł ( świetlice były 
wynajmowane 24 razy. 

Poniesione koszty remontów  w lokalach użytkowych i budynkach:  

− koszty remontu dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu -  4 709,51 zł, 

− przegląd krzesła schodowego zamontowanego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu 
615,00 zł, 



 

− przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu  - (kolejny etap) -  8 580,40 zł. 

Łączne koszty remontów w  lokalach użytkowych i budynkach gminnych 2020 r. wyniosły 
13 049,91 zł ( brutto). 

Poniesione koszty w  należących do zasobu Gminy Wielkie Oczy świetlicach i budynkach 
gminnych - biblioteki, OSP, Urząd Gminy  (w kwotach butto): 

− zakup środków czystości do świetlic  - 733,57 zł, 

− zakup węgla do świetlicy w Bihalach    - 360,00 zł, 

− zakupiono kuchenkę do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej   1 299,00 zł, 

− zakupiono blachę na budynek gosp. w Kobylnicy Ruskiej, materiały do bieżącego użytku 
(min. Farby do malowania placu zabaw, wkładki drzwiowe, materiały do poprawy ogrodzenia) 
– była szkoła w Kobylnicy Ruskiej – 696,50 zł, 

− koszty za opłatę abonamentu RTV – 886,68 zł, 

− kontrola przewodów kominowych, obiektów budowlanych, instalacji gazowych, gaśnic w 
budynkach gminnych  -  10 542,93 zł, 

− naprawa sprzętu nagłaśniającego w  świetlicy w Majdanie Lipowieckim  - 576,80 zł, 

− wykaszanie nieużytków zielonych  ( wokół świetlic i pozostałych  budynków  gminnych) 
 -  2550,02 zł,           

− zużycie energii elektrycznej w budynkach gminnych na kwotę - 47 653,16 zł, 

− zużycie  gazu w budynkach gminnych na kwotę -  97 899,27 zł, 

− wywóz nieczystości płynnych  3 110,40 zł. 

W 2020 roku koszty utrzymania budynków gminnych, należących do zasobu Gminy Wielkie 
Oczy wyniosły  166 308,33 zł brutto,  natomiast dochód z wynajmu świetlic , czynszu 
mieszkaniowego i za lokale użytkowe wyniósł  45 785,72 zł netto. 

 

 

  



 

VI. Opieka Społeczna i Ochrona Zdrowia 

Zadania Gminy z zakresu Pomocy Społecznej oraz Ochrony Zdrowia są niezwykle ważnym 
elementem działań na rzecz społeczeństwa. Część zadań dotyczących Pomocy Społecznej 
realizowanych przez Gminę należy do zadań własnych, lecz znakomita większość są to zadania 
zlecone przez Administrację Rządową. W imieniu Gminy zadania te wykonuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który w realizacji zadań współpracuje z Gminną Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz innymi jednostkami, urzędami, 
służbami takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS, KRUS, Sąd Rodzinny, Policja. 
Poniżej znajdziecie Państwo informację dotyczącą przedstawionych zagadnień. 

Działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin. 

GOPS oprócz zadań ustawowych oraz podejmuje wiele innych działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania osób i rodzin. Należą do nich min.: 

− świadczenia finansowe,  

− rzeczowe, 

− świadczenia pieniężne o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), 

− Karta Dużej Rodziny,  

− Pomoc Żywnościowa,  

− prace społecznie użyteczne,  

− uczestnictwo w realizacji projektów partnerskich w zakresie osób niepełnosprawnych.  

− wsparcie dla rodzin z dysfunkcjami poprzez pracę asystenta rodziny, która polega na 
wspieraniu rodziny poprzez rozwiązywanie problemów życiowych, podniesienie ich 
samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych 
czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego, zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci itp., 

− praca Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Reagowania w zakresie ochrony ofiar przemocy 
i dzieci przez realizacje wszelkich działań mających na celu ochronę i zapewnienie 
bezpieczeństwa w związku z przemocą domową, 

− praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych polegająca na udzielaniu 
informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, wzmacniania zdolności 
do samodzielnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
życiowych (pomoc w wypełnieniu wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania, ZUS, 
KRUS, emerytury, sprawy alimentacyjne, problemy alkoholowe, sprawy opiekuńczo 
wychowawcze, współpraca z pedagogiem szkolnym, PCPR, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Policją itp.). Realizacja zadań Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach za rok 2020. 

Świadczenia materialne/pieniężne: 

− zasiłki stałe - 8 osób, kwota – 45 796,00 zł, 

− zasiłki okresowe - 9 osób, kwota – 6 878,00 zł, 

− zasiłki celowe - 90 osób, kwota – 77 476,00 zł, 

− świadczenia 500+ - średniomiesięcznie korzystało z tej formy 639 dzieci, a kwota 
wypłaconych środków to 3 956 505,88 zł. 

− zasiłki rodzinne – 295 rodzin, 422 uprawnione osoby, kwota – 1 751 11,35 zł. 

Świadczenia w naturze (forma rzeczowa): 

− posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 108 osób, a wartość świadczenia to 
kwota 40 748,00 zł,  

− artykuły żywnościowe (POPŻ) -  skorzystało 700 osób. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W Gminie Wielkie Oczy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-
techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem pracy Zespołu jest 
przeciwdziałanie i ograniczanie zjawiska przemocy, pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 
problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, 
diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu poprzez bieżący monitoring rodzin przez członków GR, 



 

mający na celu aktualną ocenę rodziny, pracę socjalną świadczoną przez pracowników socjalnych, 
pomoc i wsparcie pedagoga szkolnego dla dzieci, kierowanie osób/sprawców na leczenie 
odwykowe, informowanie o możliwościach uzyskania porady prawnej, psychologicznej, 
informowanie osób stosujących przemoc o możliwości uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-
edukacyjnych w PCPR oraz inne działania w zależności od potrzeb rodziny. 

Liczba NK - 10. 

Liczba osób doświadczających przemocy - 14. 

Liczba sprawców przemocy - 10. 

Karta Dużej rodziny 

Karta dużej rodziny jest formą wsparcia dla rodzin wielodzietnych polegającą na stosowaniu stawek 
ulgowych przy korzystaniu z różnych usług świadczonych przez samorządy, instytucje rządowe oraz 
w chwili obecnej przez różne firmy i organizacje działające w wielu sferach życia publicznego jak 
kultura, sport, turystyka, wypoczynek i inne.  

W 2020 r. złożono 27  wniosków o Kartę Dużej Rodziny – wydano 84  karty. 

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Wielkich Oczach w 2019 roku 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zobowiązuje do tworzenia gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkich Oczach jest organem gminy, 
nie ma charakteru kadencyjnego i jest organem kolegialnym. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Wielkich Oczach w obecnym składzie powołana została Zarządzeniem 
Nr 9/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 stycznia 2020 r. 
1. Grażyna Senyk – przewodniczący komisji; 
2. Aneta Juraszek – zastępca przewodniczącego; 
3. Łucja Węgierak – członek komisji. 

Posiedzenia GKRPA w Wielkich Oczach w 2020: odbyło się 6 posiedzeń GKRPA. 

Wezwano na komisję zgłoszone osoby i przeprowadzono 14 rozmów profilaktyczno-
ostrzegawczych z osobami wobec których istnieje podejrzenie, że są osobami nadmiernie 
spożywającymi alkohol, w 9 przypadkach sprawa trafiła do sądu o orzeczenie przymusowego 
leczenia odwykowego. 

Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży detalicznej 
napojów alkoholowych. 

Poniesiono koszty związanie z funkcjonowaniem GKRPA w Wielkich Oczach (działalność 
pełnomocnika, diety członków  gminnej komisji, wynagrodzenie biegłych sądowych związane z 
wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu) – 15 062,18 zł 

Poniesiono koszty opłat sądowych za złożone wnioski o przymusowe leczenie odwykowe – 900,00 
zł. 

Zakup wyposażenia:   

− rolety do świetlicy wiejskiej w Kobylnicy Wołoskiej – 2300,00 zł 

− wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w ZSP Wielkie Oczy (m.in. gry planszowe, gry 
edukacyjne, naklejka podłogowa edukacyjna, papier ksero, kredki, tablica korkowa) – 
1402,91 zł 

Zakup bramek szkoleniowych, siatek i piłek na boisko sportowe w Kobylnicy Wołoskiej – 5036,00 zł. 

Realizacja programów profilaktycznych – 800,00 zł. 

Szkolenie przewodniczącego komisji, pieczątka – 342,00 zł. 

Upominki dla dzieci z okazji „pasowana na ucznia” – 421,10 zł. 



 

Kalibracja alkomatu – 120,00 zł. 

Wydatki - COVID-19: 

− stojak do dezynfekcji  PSP Łukawiec  – 1037,98 zł, 

− dozownik łokciowy PSP Łukawiec – 516,90 zł, 

− dozownik do dezynfekcji rąk UG Wielkie Oczy – 637,00 zł, 

− lady z osłonami UG Wielkie Oczy – 3500,00 zł. 

Wykonane wydatki:  32.076,07 zł 

Wykonane dochody: 38.324,24 zł 

Środki niewykorzystane z 2019 i 2020 roku  (nadwyżka) –18.632,68 zł. 

 

  



 

VII. Kultura 

Jednym z zadań Gminy jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury. W tym zakresie 
funkcjonuje dwie jednostki organizacyjne gminy tj. Centrum Kultury w Wielkich Oczach oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach posiadająca filie w Łukawcu oraz Kobylnicy Wołoskiej.  

Na realizację działań statutowych jednostki organizacyjne działające w sferze kultury  otrzymują 
m.in. dotację podmiotowe z budżetu Gminy Wielkie Oczy. W roku 2020 dotacje wyniosły:  

− dotacja przekazana dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach, 

− dotacja przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkich Oczach r. 

Centrum Kultury w Wielkich Oczach 

Centrum Kultury w Wielkich Oczach jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną,  wpisaną 
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora (Gmina Wielkie Oczy) pod nr 2/2013.  

Na koniec 2020 r. w Centrum Kultury w Wielkich Oczach zatrudnione były trzy osoby: dyrektor, 
animator kultury, główny księgowy (w przeliczeniu na etaty 2 i ¼).   

Podstawowym celem działania Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie 
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości, wszechstronne 
działanie w zakresie kultury mające na celu szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz 
upowszechnienie kultury na rzecz mieszkańców gminy Wielkie Oczy, promocję dziedzictwa 
kulturowego gminy.  

Centrum Kultury w Wielkich Oczach realizuje działania statutowe m.in, poprzez współpracę z 
Kołami Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy Wielkie Oczy działa obecnie osiem KGW:  

− KGW Wielkie Oczy, 

− KGW Łukawiec, 

− KGW Żmijowiska, 

− KGW Kobylnica Wołoska, 

− KGW Kobylnica Ruska, 

− KGW Skolin, 

− KGW Majdan Lipowiecki, 

− KGW Bihale. 

Centrum Kultury w Wielkich Oczach ściśle współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 
działającymi na terenie gminy (np. w zakresie projektu graficznego kalendarzy strażackich), 
stowarzyszeniami, parafiami i innymi organizacjami. 

Informacje finansowe:   

Plan budżetu CK na początku roku zakładał kwotę – 217.000,00 zł (dotacja z UG). 

Wykonanie – 175.033,18 zł. 

Oszczędności – 41.966,82. 

Budżet CK w roku 2020 zamknął się w kwocie 188.043, 18 zł (dodatkowe 13.000, 00 zł to dotacja z 
programu Kultura w sieci).  

Ponadto:   

− ok. 25.000,00 zł – wartość projektu realizowanego wspólnie z gminą Przeworsk „Piąta pora 
roku”, 

− ponad 20.000,00 zł – wartość sprzętu komputerowego pozyskanego przez CK w ramach 
programu „Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”. 

W sumie wartości projektów: 58.000,00 zł. 

Wkład własny: 4.752,50 zł. 

Działalność wydawnicza. 



 

W roku 2020 – we wrześniu i grudniu wydany został biuletyn gminny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kultury przygotowuje projekty graficzne i drukuje niemal wszystkie materiały promocyjne 
związane z organizowanymi na terenie gminy Wielkie Oczy wydarzeniami. Do materiałów tych 
zaliczyć można: plakaty, zaproszenia, dyplomy, broszury, podziękowania i wiele innych. 

Przykładowe realizacje z roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Grupa aktorska. 

Przy Centrum Kultury w Wielkich Oczach działa amatorska grupa aktorska, która występuje na 
imprezach gminnych. Bierze także udział w wydarzeniach organizowanych w powiecie 
lubaczowskim, ale też województwie podkarpackim. Ilość członków: 50 osób.  

Zespoły muzyczne. 

Centrum Kultury wspiera działalność zespołów muzycznych i kapel ludowych. Na terenie gminy 
działają obecnie cztery takie zespoły: Katarzynki z Łukawca, OdNowa, duet K&M, Crazy Girls. Ilość 
osób zaangażowanych w działalność zespołów ok. 30.  

Stowarzyszenia. 

Centrum Kultury ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych Terra 
Nostra. W ubiegłym roku w ramach współpracy ze stowarzyszeniem w Wielkich Oczach powstał 
zbiornik rekreacyjny, na którego budowę uzyskano dofinansowanie z PROW.   

Strona internetowa. 

Centrum Kultury we współpracy z Gminą prowadzi stronę internetową gminy Wielkie Oczy: 
wielkieoczy.info.pl, stronę na Facebooku, kanał na Youtube i profil na Instagramie. Na profilach tych 
umieszczane są aktualne informacje (redagowane przez CK) nie tylko z zakresu kultury, ale też 
życia społecznego, spraw bieżących, inwestycji, itp. Działania w tym zakresie zostały docenione 
kapitułę konkursową Podkarpackiej Nagrody Samorządowej i w kategorii serwisy społecznościowe 
otrzymaliśmy wyróżnienie dla najlepiej prowadzonego gminnego serwisu społecznościowego na 
Podkarpaciu.  W kategorii powiat najlepszy okazał się FB powiatu mieleckiego, a w kategorii miasto 
wygrała Sieniawa.  

Punkt informacji turystycznej. 

Przy Centrum Kultury w Wielkich Oczach funkcjonuje punkt informacji turystycznej. W jego ramach 
osoby zainteresowane uzyskują niezbędne informacje dotyczące regionu.  

Imprezy. 

Do połowy marca ubiegłego roku Centrum Kultury działało zgodnie z planem przygotowanym na 
początku roku. Później konieczne było dopasowanie działalności do obostrzeń wynikających z 
panującej pandemii.  

Zanim pojawiły się pierwsze obostrzenia i zakazy udało nam się zrealizować kilka działań, które 
mieliśmy w planie. Pierwsze z nich to trwające dwa tygodnie od poniedziałku do piątku – zajęcia 
feryjne. W ubiegłym roku w ramach ferii odbyły się np. warsztaty artystyczne, bal maskowy, zajęcia 
plastyczne z Karoliną Witt i paniami z KGW Kobylnica Ruska, warsztaty mydlarskie, kino, warsztaty 
rzemieślnicze w Kresowej Osadzie, warsztaty komiksu, warsztaty florystyczne.  W zajęciach wzięło 
udział ok. 40 dzieci.  

Oprócz zajęć warsztatowych przez całe ferie pomagaliśmy także w organizacji, z ramienia Wójta 
turniejów sportowych.  

Gminny Turniej Badmintona – odbył się w czasie ferii zimowych 16 stycznia. Organizatorem 
rozgrywek był Wójt Gminy Wielkie Oczy i Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielkich 
Oczach. 

Eliminacje gminne do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego – coroczne zawody 
organizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkich Oczach. W ubiegłym roku odbyły się 
18 stycznia. Organizatorem był Wójt Gminy Wielkie Oczy i Dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Wielkich Oczach. 

Koncert kolęd w kościele w Łukawcu  - 19 stycznia. W koncercie wystąpił Wojciech Cugowski z 
żoną. Centrum Kultury było współorganizatorem imprezy.  

Dzień Babci i Dziadka w Żmijowiskach - 21 stycznia w budynku po byłej szkole w Żmijowiskach 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które organizowane jest już od kilku lat i cieszy 
się sporym powodzeniem wśród starszych mieszkańców Żmijowisk i Wólki Żmijowskiej.  



 

Gminny Turniej Piłki Ręcznej – Turniej odbył się 25 stycznia na hali sportowej ZSP w Wielkich 
Oczach.  

5 – lecie dziecięcej piłki nożnej w Łukawcu – 25 stycznia w Publicznej Szkole podstawowej w 
Łukawcu. CK pomogło logistycznie i technicznie m.in. poprzez wydruki podziękowań, dyplomów, 
zaproszeń, a także wypożyczenie nagłośnienia.  

Spotkanie opłatkowo – kolędowe w Łukawcu  (współorganizacja) – 29 stycznia świetlica w 
Łukawcu.  

28 Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w Wielkich Oczach – 6 lutego w 
świetlicy w Wielkich Oczach. Konkurs recytatorski o zasięgu powiatowym.  

Halówka OSP – 23 lutego. Wystartowała rekordowa liczba drużyn, na 8 jednostek OSP w turnieju 
wzięło udział 7 drużyn.  

Gminny Dzień Kobiet w Bihalach – 4 marca – świetlica w Bihalach. W spotkaniu wzięły udział 
panie z KGW z terenu gminy Wielkie Oczy (ostatnia impreza zorganizowana w normalnych 
warunkach).  

Akcja szycia maseczek w gminie Wielkie Oczy. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną 
Gmina Wielkie Oczy zakupiła materiał, za pośrednictwem CK w akcję szycia maseczek dla 
mieszkańców zaangażowane zostały chętne panie z terenu gminy. Do akcji włączyło się ok 10 pań, 
które wspólnie uszyły ponad 1000 maseczek wielokrotnego użytku.   

Konkurs plastyczny z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Centrum Kultury 
w Wielkich Oczach zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem „Przyszłość zaczyna się 
dziś, nie jutro”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, których zadaniem było 
wykonanie pracy plastycznej. Po rozstrzygnięciu konkursu prace jakie na niego wpłynęły można było 
obejrzeć na wystawie plenerowej przed siedzibą CK.  

W maju, w zastępstwie Przeglądu Pieśni Maryjnej zachęcaliśmy do śpiewania majówek. W 
ramach akcji powstało nagranie z przydrożnymi kapliczkami w tle z muzyką znanej wszystkim 
piosenki „Z dawna Polski”.  

Od 16 do 31 maja trwała akcja „Selfiedlapapieża” zorganizowana przez Centrum Kultury 
w Wielkich Oczach. W jej ramach trzeba było pojechać rowerem do kapliczki przy pięciu sosnach, 
zrobić selfie i przesłać do organizatorów. W akcji wzięło udział prawie pół tysiąca osób. 
Otrzymaliśmy kilkadziesiąt fotografii.   

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” - przy UG w Wielkich Oczach zawisła plenerowa wystawa 
poświęcona życiu papieża. Wystawę oglądać można było od 31 maja do 14 czerwca. Później 
przekazana została do Łukawca – gdzie zaprezentowana została w miejscowym kościele.   

W lipcu pomagaliśmy w realizacji akcji „Gaszyn Challenge” w ramach, której wykonane 
zostały filmy, gdzie różne grupy działające na terenie naszej gminy wykonały ćwiczenia, 
zebrały pieniądze, które później przekazane zostały dla potrzebujących dzieci. W naszej 
gminie powstało sporo takich filmów. Część została przez nas tylko udostępniona, część 
nagrana i zmontowana. Do akcji przyłączyli się m.in.: Rada Gminy Wielkie Oczy, sołtysi z 
gminy Wielkie Oczy, koła gospodyń wiejskich, piłkarze z Łukawca i Wielkich Oczu, strażacy 
z OSP, szkoła w Wielkich Oczach i w Łukawcu, drużyny harcerskie działające przy szkołach, 
Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach.  

Rajd rowerowy granicami gminy Wielkie Oczy – odbył się 15 sierpnia, do przejechania było ok. 
50 km, udział w rajdzie wzięło ok.80 rowerzystów, po drodze odbyły się spotkania z KGW i 
zwiedzanie świątyń – w Łukawcu i Kobylnicy Wołoskiej. Po raz kolejny włączyliśmy się do akcji rower 
pomaga i przejechane kilometry oddaliśmy dla potrzebujących dzieci.  

Dożynki gminne – dożynki (ograniczone ze względu na epidemię) odbyły się 23 sierpnia w 
Majdanie Lipowieckim. Ich głównym punktem była dziękczynna msza święta i konkurs wieńców 
dożynkowych. Na zakończenie z krótkim koncertem wystąpił zespół Katarzynki.  

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada przedstawiciele samorządu złożyli 
wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem lotników w Czaplakach, dzień później 11 listopada wiązanki 



 

złożone zostały pod pomnikiem ofiar II wojny światowej w Wielkich Oczach. Odbyła się także Msza 
święta w sanktuarium w Wielkich Oczach.  

„GramyDlaNiepodległej” – Akcja rozpoczęła się 11 listopada. W jej ramach, każdy chętny mógł 
wysłać nagranie piosenki patriotycznej, które później publikowane było w mediach 
społecznościowych i na stronie internetowej gminy. Do końca listopada otrzymaliśmy ok. 20 filmów. 
Akcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem, a każde z nagrań miało ok 2 tyś. odsłonięć. 
Dostaliśmy głównie nagrania z naszej gminy, ale także z Radomska i Krakowa.  

Tworzenie pozytywnego wizerunku gminy Wielkie Oczy, jako gminy turystycznej, o ciekawej 
architekturze, mającej wiele do zaoferowania w różnych dziedzinach życia społecznego to główny 
cel konkursu fotograficznego – „Zdjęcia do kalendarza gminy Wielkie Oczy”, który zorganizowany 
został pod koniec ubiegłego roku. Ze zdjęć nadesłanych do konkursu powstał kalendarz. Autorzy 
najlepszych zdjęć otrzymali nagrody rzeczowe. 

31 grudnia pod budynkiem UG w Wielkich Oczach zakopana została kapsuła czasu, w której 
zgromadzone zostały listy i pamiątki od różnych osób z naszej gminy.  

Inne działania. 

„Pod biało – czerwoną” – projekt, w ramach którego gminy z odpowiednią liczbę głosów poparcia 
wśród mieszkańców otrzymają darmowy maszt i flagę (maszt i flagę mamy otrzymać w ciągu roku).  

− kartki z życzeniami na Wielkanoc i Boże Narodzenie   

− ulotka informacyjna dla mieszkańców (przełom kwietnia i maja) 

− serce na nakrętki – rynek w Wielkich Oczach  

− serce na nakrętki (z przeznaczeniem do Łukawca) zakupione z budżetu gminy Wielkie Oczy  

− oświetlenie świąteczne – projekt i wykonanie – Wielkie Oczy i Łukawiec (wspólnie   
z pracownikami UG) 

− projekt i wykonanie kalendarza strażackiego,  

− przygotowanie informacji do przewodnika turystycznego realizowanego przez firmę 
zewnętrzną.  

Pomagaliśmy w realizacji projektu prowadzonego  przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 
o Janie Pawle II i kardynale Stefanie Wyszyńskim i ich związkach z powiatem. Udostępnienie 
fotografii niezbędnych do wykonania tablic – jedna z takich tablic stanęła już szkole w Łukawcu – w 
miejscu gdzie znajduje się izba pamięci poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II.  

Pomoc w realizacji Roztoczańskiego rajdu rowerowego, który w tym roku miał zawitać m.in. do 
naszej gminy. W ostateczności z Wielkich Oczu nagrany został film w ramach festiwalu, w którym 
przewodnikiem był ks. Proboszcz Józef Florek.  

Podsumowanie w liczbach:  

− napisanych artykułów (tylko strona wielkieoczy.info.pl): ok. 150, 

− projekty plakatów: ok. 20, 

− projekty dyplomów: ok. 30, 

− projekty podziękowań, listów gratulacyjnych, itp.: ok. 20, 

− inne projekty graficzne (np. gazetka, foldery, ulotki): ok. 10, 

− nagranych filmów: 12, 

− zmontowanych filmów : 21. 

Wnioski złożone w listopadzie 2020 roku:  

− Infrastruktura domów kultury - Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzonej działalności 
kulturalnej przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach, na kwartę 87.900,00 zł (dof. 80 proc). 
Wyniki naboru są już znane CK nie uzyskało dofinansowania – na 964 wnioski 
dofinansowanie otrzymało 60 instytucji. Brak dofinansowania, 

− Instytut Książki - Dziedzictwo kulturowe wierszem i pędzlem malowane - Wydanie publikacji 
poezji, malarstwa, grafiki „Dziedzictwo kulturowe wierszem i pędzlem malowane” 
poświęconej ludziom i miejscom gminy Wielkie Oczy. Brak dofinansowania, 

− Infrastruktura kultury - Zakup nagłośnienia scenicznego niezbędnego do prowadzenia 
działalności kulturalnej - 50 834,00 zł – 100 proc dofinansowania (Terra Nostra). Brak 
dofinansowania, 



 

− Kultura ludowa i tradycyjna – Noc kupały. W ramach zadania planowane jest zorganizowanie 
Festiwalu muzyki i tradycji ludowej pn. "Noc Kupały - Festiwal tradycji Ziemi wielkoockiej". 
Wartość: 25 000,00 zł, dofinansowanie 80 procent. Brak dofinansowania, 

− Kultura dostępna - (O)żyjmy z kulturą - wycieczki do ważnych instytucji kultury. –W ramach 
projektu planowane jest zorganizowanie dwóch całkowicie bezpłatnych wyjazdów 
tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i edukacyjnej takich 
instytucji jak: teatr, filharmonia czy muzea. Oferta skierowana będzie do dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów z terenu gminy Wielkie Oczy a przede wszystkim do osób, które z 
różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do kultury.. Wartość: 7 500,00 zł (dofinansowanie 
80 procent- Terra Nostra). Brak dofinansowania, 

− Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - LEMiada - wydarzenia inspirowane 
twórczością Stanisława Lema. Wartość 37 500,00 zł (Terra Nostra, dofinansowanie 80 
procent). Brak dofinansowania. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach 

1. Stan organizacyjny. 

Biblioteki publiczne działające na terenie gminy to Gminna Biblioteka Publiczną z siedzibą                                 
w Wielkich Oczach oraz filie biblioteczne w miejscowościach Kobylnica Wołoska i Łukawiec. 

Biblioteki figurują w gminnym Rejestrze Instytucji Kultury i działają na zasadach określonych w 
statucie oraz zawartych w przepisach regulujących działalność instytucji kultury. 

Działalność bibliotek służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych 
i informacyjnych mieszkańców regionu. 

W 2020 r. w bibliotekach zatrudnione były cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach bibliotekarskich 
i jedna na stanowisku głównego księgowego. 

2. Zbiory biblioteczne. 

W 2020 r. biblioteki zakupiły ogółem 930 książek, w tym 756 woluminów z dotacji organizatora  na 
kwotę 16 000,88 zł i 174 woluminy ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  na kwotę 4 000,00 zł, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”  Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

Na koniec roku księgozbiór bibliotek liczył 29 084 woluminy. 

3. Udostępnianie zbiorów i obsługa użytkowników. 

W 2020 r.  biblioteki zarejestrowały 545 czytelników  oraz  6 094  wypożyczenia literatury pięknej dla 
dzieci i dorosłych oraz niebeletrystycznej.  

W ciągu roku biblioteki zanotowały 5399 odwiedzin użytkowników. 

Do 10 marca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach prowadziła współpracę z 
podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej i uczniami Zespołu Placówek im. Jana Pawła II  w 
Lubaczowie oddział w Wielkich Oczach.  

W ramach działalności edukacyjnej GBP odbyła się lekcja biblioteczna, dwie wycieczki  i wystawy 
prac plastycznych uczniów.                            

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną dalsze spotkania zostały zawieszone. 

W filii bibliotecznej w Łukawcu na początku roku odbyły się spotkania Koła Seniorów, zespołu 
śpiewaczego oraz warsztaty plastyczne dla młodzieży. 

4. Wpływ pandemii na usługi biblioteczne. 

Zamknięcie bibliotek dla czytelników z powodu epidemii (w marcu, kwietniu i listopadzie) znacząco 
wpłynęło na wyniki i aktywność czytelników. 

Natomiast po otwarciu instytucji, zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej i zaleceniami 
sanitarnymi czytelnicy korzystali z usług bibliotecznych z pewnymi ograniczeniami tj.:                          

− brak wolnego dostępu do księgozbiorów, zwroty i wypożyczenia  zbiorów odbywały się                                       
w wyznaczonym miejscu (stanowisko obsługi czytelnika), 



 

− możliwość korzystania z czytelni oraz stanowisk komputerowych po wcześniejszym 
uzgodnieniu z bibliotekarzem, z zachowaniem zaleceń sanitarnych, 

− brak wolnego dostępu do zbiorów, zabawek i gier edukacyjnych dla dzieci, 

− ograniczenie działalności edukacyjnej i kulturalnej z powodu zakazu organizowania imprez z 
udziałem publiczności.W porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników pozostała 
prawie na tym samym poziomie, nastąpił jednak spadek wypożyczeń o 884 woluminy i 
odwiedzin o 4 928 osób.  

5. Formy promocji książki i czytelnictwa. 

„Korzystamy z encyklopedii i słowników”- lekcja biblioteczna. 

„Moja ulubiona książka” - konkurs plastyczny. 

„Wiosenne inspiracje”- wystawa prac plastycznych. 

„Ilustracja do legendy o smoku wawelskim’ - wystawa prac plastycznych. 

„Aktywność czytelnicza” - konkurs dla najmłodszych czytelników i uczestników projektu „Mała 
książka - wielki  człowiek”. 

Wystawy nowości wydawniczych. 

Wycieczki - zapoznanie z działalnością GBP, historia dawnej synagogi, zwiedzanie Izby Pamięci. 

 

 

  



 

VIII. Bezpieczeństwo - Ochrona Przeciwpożarowa 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jak też przeciwpożarowego Gmina w 2019 r. 
wspierała działalność służb, które odpowiadają za ich zapewnienie. 

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie nieodpłatnie korzystała na mocy wcześnie zawartego 
porozumienia z pomieszczeń w budynku gminy służących Policjantom z Komisariatu w Oleszycach. 

W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które jest zadaniem Gminy w 2020 r. zostały 
przeznaczone znaczące kwoty na utrzymanie i wyposażenie Jednostek OSP, gdyż zapewniają one 
zabezpieczenie nie tylko w sytuacjach pożarowych ale wszelkich innych zagrożeniach dla 
społeczeństwa i funkcjonowania Gminy. 

W Gminie Wielkie Oczy działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. w: Wielkich Oczach, 
Łukawcu, Bihalach, Majdanie Lipowieckim, Żmijowiskach, Kobylnicy Wołoskiej, Kobylnicy Ruskiej i 
Skolinie. OSP w Wielkich Oczach jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska. 
Przynależność do tego systemu świadczy o wysokim stopniu wyszkolenia oraz przygotowania do 
akcji ratowniczych. 

W 8 jednostkach OSP działa 312 strażaków ochotników, w tym 278 mężczyzn  i 34 kobiety. Liczba 
członków zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych  wynosi 
88 osób, w tym 75 mężczyzn i 13 kobiet.  

W 2020 r. strażacy jednostek OSP interweniowali łącznie 52 razy. Wyjazdy dotyczyły głównie 
pożarów, wypadków drogowych, podtopień, usuwania skutków nawałnic i innych miejscowych 
zdarzeń.  

Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym, szkoleniu otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent pieniężny za 1 godzinę działań gaśniczych lub ratowniczych 
wynosi 15 zł, a za udział w szkoleniu 8 zł za godzinę. W roku 2020 Gmina Wielkie Oczy wypłaciła 
strażakom ochotnikom ekwiwalenty w łącznej kwocie 8498,00 zł. 

Do działań ratowniczo-gaśniczych jednostki wykorzystują: 

− 2 samochody średnie: OSP Wielkie Oczy, OSP Łukawiec, 

− 8 samochodów lekkich: każda jednostka OSP po 1 szt. 

Ponadto jednostki posiadają na wyposażeniu: 

− zestawy hydrauliczne - OSP Wielkie Oczy, OSP Łukawiec, 

− aparaty oddechowe - OSP Wielkie Oczy, OSP Łukawiec, 

− zestawy PSP R-1 - OSP Wielkie Oczy, Osp Łukawiec, OSP Skolin, OSP Żmijowiska, 

− defibrylatory - OSP Wielkie Oczy, OSP Łukawiec, 

− motopompy – każda z 8 jednostek, 

− agregaty prądotwórcze - OSP Wielkie Oczy, OSP Łukawiec, OSP Kobylnica Wołoska,  
OSP Kobylnica Ruska, 

− pompy szlamowe – OSP Wielkie Oczy, OSP Łukawiec, 

− radiotelefony przenośne – OSP Wielkie Oczy, OSP Łukawiec, 

− pilarki spalinowe – każda z 8 jednostek, 

− opryskiwacze spalinowe - OSP Wielkie Oczy, OSP Łukawiec. 

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek OSP w roku 2020 przedstawiają się 
następująco:  

Wydatki bieżące: 



 

 

 

Inwestycje i zakupy z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 

Zakup pilarki spalinowej do drewna celem zwiększenia potencjału technicznego jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Ruskiej. 

Całkowity koszt zakupu: 2 040,00 zł. 

Źródła finansowania: 

− dotacja Gminy Wielkie Oczy: 1000,00 zł, 

− środki Powiatowego Urzędu Pracy: 1040,00 zł. 

Zakup aparatów oddechowych z czujnikiem bezruchu (2 szt.) celem przygotowania jednostek 
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - OSP w Łukawcu. 

Całkowity koszt zakupu: 10200,00 zł 

Źródła finansowania: 

− dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 9600,00 zł, 

− środki własne jednostki OSP w Łukawcu: 600,00 zł. 

 

1 Gaz - ogrzewanie 13 671,10 zł          

2 Energia elektryczna 7 817,62 zł             

3 Ubezpieczenia samochodów i sprzetu 13 496,38 zł          

4 Ubezpieczenia strażaków 4 020,00 zł             

5 Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach 8 498,00 zł             

6 Paliwo do samochodów i sprzętu 6 919,85 zł             

7 Drobne narzędzia 9 518,38 zł             

8 Remonty samochodów i sprzętu 4 853,13 zł             

9 Przeglądy techniczne samochodów 3 541,42 zł             

10 Przeglądy techniczne sprzętu 4 481,89 zł             

11 Przeglądy techniczne budynków 2 107,50 zł             

12 Badania lekarskie strażaków 2 622,00 zł             

13 Abonamenty RTV (budynki i samochody) 698,76 zł                

14 Wydruk kalendarzy 984,00 zł                

15 Środki ochrony indywidualnej 660,20 zł                

16 remonty strażnic 12 766,51 zł          

OSP Łukawiec 1199.20 zł

OSP Wielkie Oczy 1415,10 zł

OSP Bihale 747,84 zł

OSP Majdan Lipowiecki (stoły, krzesła, syrena) 2900,56 zł

OSP Żmijowiska (regały) 2755,20 zł

OSP Kobylnica Ruska (maszt syreny alarm.) 2948,61 zł

OSP Skolin 800,00 zł

17 Brama garażowa OSP Łukawiec 16 000,00 zł          

18 Dotacje dla jednostek OSP 7 247,80 zł             

OSP Wielkie Oczy (remont strażnicy) 3500,00 zł

OSP Wielkie Oczy (zakup sprzętu) 1000,00 zł

OSP Łukawiec (zakup sprzętu) 1533,80 zł

OSP Skolin (zakup pilarki) 214,00 zł

OSP Kobylnica Ruska (zakup sprzetu) 1000,00 zł

Razem: 119 904,54 zł        



 

Zakup systemu selektywnego alarmowania i 2 szt. radiotelefonu Motorola DP4600e - OSP 
w Łukawcu. 

Całkowity koszt zakupu: 15 338,00 zł. 

− System selektywnego alarmowania – na bazie stacji obiektowej DSP-52L i radia Motorola 
VX-2100: 11 330,00 zł, 

− Radiotelefon Motorola DP4600e – 2 kpl.: 4 008,00 zł. 

Źródła finansowania: 

− dotacja WFOŚiGW/NFOŚiGW: 13 804,20 zł, 

− dotacja Gminy Wielkie Oczy: 1 533,80 zł 

Zakup pilarki spalinowej do drewna celem przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych 
do działań ratowniczo-gaśniczych - OSP w Majdanie Lipowieckim. 

Całkowity koszt zakupu: 2 002,00 zł. 

Źródła finansowania: 

− dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 2002,00 zł. 

Zakup wyposażenia celem przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 
ratowniczo-gaśniczych - OSP w Skolinie. 

Całkowity koszt zakupu: 2003,55 zł. 

− Ubranie specjalne 1 kpl.: 1703,55 zł, 

− rękawice strażackie 1 para: 90,00 zł, 

− kominiarka strażacka 1 szt.: 210,00 zł. 

Źródła finansowania: 

− dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1997,00 zł, 

− środki własne jednostki OSP w Skolinie: 6,55 zł. 

Zakup pilarki spalinowej do drewna celem zwiększenia potencjału technicznego jednostki OSP w 
Skolinie. 

Całkowity koszt zakupu: 2140,00 zł. 

Źródła finansowania: 

− dotacja WFOŚiGW/NFOŚiGW: 1926,00 zł, 

− dotacja Gminy Wielkie Oczy: 214,00 zł 

Remont strażnicy jednostki OSP w Wielkich Oczach polegający na wymianie drzwi wejściowych, 
wymianie pieca gazowego, szpachlowaniu i malowaniu ścian wewnętrznych. 

Całkowity koszt remontu: 10 000,00 zł. 

Źródła finansowania: 

− dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:: 6 500,00 zł, 

− dotacja Gminy Wielkie Oczy: 3 500,00 zł. 

Zakup wyposażenia celem zwiększenia potencjału technicznego jednostki OSP w Wielkich Oczach. 

Całkowity koszt zakupu: 10000,00 zł. 

− Ubranie koszarowe trzyczęściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa) 15 kpl.: 4000,00 zł, 

− Radiotelefon Motorola DP4600e 2 kpl.: 6000,00 zł, 

Źródła finansowania: 

− dotacja WFOŚiGW/NFOŚiGW: 9000,00 zł, 

− dotacja Gminy Wielkie Oczy: 1000,00 zł. 

Zakup wyposażenia celem przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 
ratowniczo-gaśniczych - OSP w Wielkich Oczach. 

Całkowity koszt zakupu: 3573,00 zł. 

− Bosak 1 szt.: 389,00 zł, 

− Rękawice strażackie 6 par: 1284,00 zł, 



 

− Butle do aparatów powietrznych 2 szt.: 1900,00 zł. 

Źródła finansowania: 

− dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 3389,00 zł, 

− środki własne jednostki OSP w Wielkich Oczach: 184,00 zł. 

Całkowita wartość pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2020 przeznaczonych na wsparcie 
działalności jednostek OSP z terenu gminy Wielkie Oczy: 49 258,20 zł. 

 

 

  



 

IX. Edukacja 

Jednym z bardzo ważnych zadań samorządu są sprawy oświatowe. W 2020 r. w gminie 
funkcjonowały dwie placówki Oświatowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu i Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach oraz Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
prowadzący ich obsługę. 

Do 31 sierpnia 2020 r. liczba uczniów oraz stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu 

Stan na - 31.08.2020 

1. Ilość zatrudnionych w szkole nauczycieli. 

Tabela 1. 
Liczba nauczycieli Ogółem pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

30 23 7 

Tabela 2. 
Lp. Stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli 

1. Stażysta 2 

2. Kontraktowy 4 

3. Mianowany 1 

4. Dyplomowany 23 

2. Nauczyciele funkcyjni: 

− Dyrektor szkoły                        1 

− Wicedyrektor                            1 

− Pedagog szkolny                       1 

− Nauczyciel bibliotekarz           1 

− Wychowawcy                        11 

− Nauczyciele wspomagający    5 

− Nauczyciele przedmiotowi    10 

3. Ilość pracowników niepedagogicznych i zajmowane przez nich stanowiska 

− Pomoc nauczyciela (oddział przedszkolny)  3/4 ( etatu) 

− Sekretarka                                1 (etat) 

− Konserwator                   1 ( etat)  

4. Uczniowie 

Lp. Klasa Ilość uczniów  

Oddziały przedszkolne D CH 

1. Punkt przedszkolny     „4”latki 14 9 5 42 

2. Oddział przedszkolny „5” latki 14 5 9 

3. Oddział przedszkolny „6” latki 14 11 3 

Szkoła podstawowa (I-III)    

4. I  13 6 7 50 

5. II 16 13 3 

6. III 21 13 8 

Szkoła podstawowa (IV-VII)    

7. IV 17 9 8 92 

8. V 13 9 4 

9. VI 24 10 14 

10. VII 19 10 9 

11. VIII 19 4 15 

Razem 184 99  85  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach 

Stan na - 31.08.2020 



 

1. Ilość zatrudnionych w szkole nauczycieli. 

Tabela 1. 
Liczba nauczycieli Ogółem pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

28 21 7 

Tabela 2. 
Lp. Stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli 

1. Stażysta 2  

2. Kontraktowy 4 

3. Mianowany 7 

4. Dyplomowany 15 

2. Nauczyciele funkcyjni: 

− Dyrektor szkoły                        1 

− Wicedyrektor                            1 

− Pedagog szkolny                       1 

− Nauczyciel bibliotekarz           1 

− Wychowawcy                         12 

− Nauczyciele wspomagający     1 

− Nauczyciele przedmiotowi     21 

3. Ilość pracowników niepedagogicznych i zajmowane przez nich stanowiska: 

− Opiekun dziecięcy                     1 ( etat) 

− Osoba wspomagająca dziecko   1 ( etat) 

− Sekretarz szkoły        1 ( etat) 

− Konserwator                             1 ( etat) 

− Sprzątaczki            3 ( 3 etaty) 

− Robotnik gospodarczy                2 ( 1,5 etatu) 

− Inspektor Ochrony Danych Osobowych  1 ( 0,3 etatu) 

4. Uczniowie 

Lp. Klasa/oddział  Ilość uczniów 
 

 

Oddziały przedszkolne D CH 

1. Oddział     „3”- „4”- latki. Rocznik 2016 
i 2015 

25 13 12 62 

2. Oddział przedszkolny „5” latki 
Rocznik 2014 

18 8 10 

3. Oddział przedszkolny „6” latki 
Rocznik 2013 

19 9 10 

Szkoła podstawowa (I-III)    

4. I  20 11 9 58 

5. II 17 12 5 

6. III 21 5 16 

Szkoła podstawowa (IV-VII)    

7. IV 13 8 5 104 

8. V 32 20 12 

9. VI 20 10 10 

10. VII 20 12 8 

11. VIII 19 9 10 

Na dzień 1 września 2020 r. sytuacja w szkołach odnośnie zatrudnienia i ilości uczniów kształtowała 
się następująco: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu 

Stan Na 01.09.2020  

1. Ilość zatrudnionych w szkole nauczycieli. 

Tabela 1. 

Liczba nauczycieli 
Ogółem pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

27 21 6 



 

Tabela 2. 
Lp. Stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli 

1. Stażysta 0 

2. Kontraktowy 2 

3. Mianowany 1 

4. Dyplomowany 24 

2. Nauczyciele funkcyjni: 

− Dyrektor szkoły                        1 

− Wicedyrektor                            1 

− Pedagog szkolny                      1 

− Nauczyciel bibliotekarz           2 ( ¾ etetu) 

− Wychowawcy                         11 

− Nauczyciele wspomagający     4 

− Nauczycieli przedmiotowi      10 

3. Ilość pracowników niepedagogicznych i zajmowane przez nich stanowiska 

− Sekretarka szkoły       1 

− Konserwator                             1 

− Sprzątaczki        2 

− Inspektor Ochrony Danych Osobowych  1 (0,3 etatu) 

− Pracownik interwencyjny           1 

− Pracownicy na stażu                 2 

4. Uczniowie 
Lp. Klasa Ilość uczniów Suma 

Oddziały przedszkolne D CH  

1. Punkt przedszkolny     „4”latki 13 8 5 42 

2. Oddział przedszkolny „5” latki 16 8 8 

3. Oddział przedszkolny „6” latki 13 5 8 

Szkoła podstawowa (I-III)    

4. I  14 3 11 43 

5. II 13 6 7 

6. III 16 13 3 

Szkoła podstawowa (IV-VII)    

7. IV 22 13 9 93 

8. V 17 9 8 

9. VI 12 9 3 

10. VII 23 10 13 

11. VIII 19 10 9 

Razem 178 96  82 178 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach  

Stan na - 01.09.2020 

1. Ilość zatrudnionych w szkole nauczycieli. 

Tabela 1. 
Liczba nauczycieli Ogółem pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

25 20 5 

Tabela 2. 
Lp. Stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli 

1. Stażysta 2  

2. Kontraktowy 2 

3. Mianowany 7 

4. Dyplomowany 14 

2. Nauczyciele funkcyjni: 

− Dyrektor szkoły                          - 1                     

− Wicedyrektor                              - 1                         

− Pedagog szkolny                        - 1                     



 

− Nauczyciel bibliotekarz             - 1        

− Wychowawcy                            - 3 w przedszkolu, 9 w szkole podstawowej                       

− Nauczyciele wspomagający       - 1 osoba     

− Nauczyciele przedmiotowi        - 19 

 

3. Ilość pracowników niepedagogicznych i zajmowane przez nich stanowiska 

− Opiekun dziecięcy                     – 1 osoba ( etat)        

− Osoba wspomagająca dziecko   – 1 osoba  ( ¾ etatu) 

− Sekretarz szkoły                         – 1 osoba ( etat)       

− Konserwator                               – 1 osoba ( etat)  

− Sprzątaczki                        - 2 osoby ( 2 etaty)  

− Robotnik gospodarczy                - 2 osoby ( 1,5 etatu)        

− Inspektor Ochrony Danych Osobowych  - 1 osoba  (0,3 etatu) 

4. Uczniowie. 
Lp. Klasa/oddział  Ilość uczniów  

Oddziały przedszkolne D CH 

1. Oddział     „3”- „4”- latki  
Rocznik  2018, 2017,  2016 i  
1 dziecko 2015 r. 

23 12 11 64 

2. Oddział przedszkolny „5” latki Rocznik  
2015 

20   9 11 

3. Oddział przedszkolny „6” latki 
Rocznik 2014 

21   9 12 

Szkoła podstawowa (I-III)    

4. I  18 9 9 55 

5. II 21 12 9 

6. III 16 11 5 

Szkoła podstawowa (IV-VII)    

7. IV 21 5 16 107 

8. V 14 8 6 

9. VI 32 20 12 

10. VII 20 10  10 

11. VIII 20            12 8 

 

Wydatki na oświatę. 

1. Wydatki bieżące przeznaczone na oświatę w 2020 roku: 
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach – 2.715.729,18 zł 
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – 2.647.200,15 zł 
3) Dowóz dzieci do ZSP w Wielkich Oczach, PSP w Łukawcu oraz Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych w Lubaczowie i Oleszycach – 139.581,35 zł 
4) Kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wielkie Oczy 

uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach – 27.984,43 zł 
5) Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące awansu nauczycieli – 400,00 zł 

2. Wydatki majątkowe przeznaczone na oświatę w 2020 roku: 
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach – 12.931,00 zł 
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – 23.773,70 zł 

Razem wydatki: 5.567.599,81 zł 

 

Oświata dochody. 
1. Subwencja oświatowa przekazana w 2020 r. – 3.665.984,00 zł 
2. Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne – 100.421,00 zł 
3. Dotacja celowa na zakup darmowych podręczników – 32.830,67 zł 
4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy 

Wielkie Oczy a uczęszczających do Przedszkola w Wielkich Oczach – 13.385,18 zł 



 

5. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – 
2.829,64 zł 

6. Opłata za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – 66.234,04 zł 
7. Inne dochody (w tym m. in. zwrot składek ZUS – tarcza antykryzysowa, sprzedaż 

autobusu) – 144.879,15 zł 
8. Dotacja na zakup sprzętu komputerowego celem zdalnego nauczania w ramach projektu 

grantowego „Zdalna szkoła” – 113.395,99 zł 

Razem dochody: 4.139.959,67 zł 

 

Działalność Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w 2020 r. 
przedstawiała się następująco.  

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielkich Oczach jest jednostką 
organizacyjną Gminy Wielkie Oczy powołaną Uchwałą Nr 52/XI/95 Rady Gminy w Wielkich Oczach 
dnia 28 grudnia 1995 r., prowadzi obsługę administracyjną i finansowo-księgową szkół. GZEAS 
realizuje zadania gminy w zakresie oświaty.  

GZEAS  obsługuje placówki oświatowe: 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu (Punkt Przedszkolny, Odziały Przedszkolne) (177 
uczniów), 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach, (Publiczna Szkoła Podstawowa, 
Przedszkole w Wielkich Oczach)  (226 uczniów). 

W 2020 roku GZEAS prowadził obsługę płacowo-finansową:  71 pracowników. 

Zadania w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości szkół oraz oświaty gminy Wielkie Oczy 
wykonywane, były przez 2 pracowników GZEAS, (dyrektor i główny księgowy), w ramach planów 
finansowych. 

Zatrudnienie w GZEAS w 2020 roku: 3 osoby (dyrektor – 1 etat, główny księgowy – 1 etat, Pomoc 
administracyjna (IOD) – 0,40 etatu).  Łącznie: 2,40 etatu. 

W ramach swojej działalności GZEAS realizował m.in. następujące zadania: 

− Prowadzono sprawy związane ze sporządzeniem wniosku i rozliczeniem dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w ramach którego 
299 uczniów 2 szkół korzystało z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, na 
kwotę: 32.836,70 zł, 

− Złożono wniosek i rozliczono dotację celową z budżetu państwa na dofinasowanie zadań w 
zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2020, na kwotę: 100.421,00 zł, 

− Sporządzono wniosek o dofinansowanie  w ramach projektu Szkolny Klub Sportowy 2020 
dla 2 szkół (bezpłatne zajęcia sportowe, taneczne dla 68 uczniów), 

− Sporządzono wniosek w ramach 0,4% rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok z tytułu 
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów 
przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części 
oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Gminie 
Wielkie Oczy została przyznana z rezerwy części subwencji kwota: 18.797,00 zł, 

− Procedowano zwiększenie kwoty subwencji ogólnej na 2020 r. w związku z  wprowadzeniem 
jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w 
prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
(500+ dla nauczycieli) kwota: 20.500,00 zł, 

− Przeprowadzono analizę średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego oraz dokonano wypłaty dodatku uzupełniającego (JDU) wynikającego 
z ustawy za 2020 r., nauczycielom stażystom i dyplomowanym wypłacono kwotę: 
64.459,00 zł, 

− Procedowano zatwierdzenie arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2020/2021, oraz 
aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół, 

− Prowadzono bieżące zadania oświatowe będące w kompetencji organu prowadzącego, 



 

− Przeprowadzono 1 procedurę związaną z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela 
mianowanego na szczeblu gminy, wraz z przygotowaniem całości dokumentacji, powołaniem 
i obsługą techniczną komisji konkursowej, 

− Rozpatrzono 1 wniosek i  wydano 1 pozytywną decyzję dotyczącą dofinansowania kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Wielkie Oczy, na 
kwotę: 8.081,00 zł, 

− Przeprowadzono weryfikację danych, wprowadzanych do SIO przez placówki oświatowe, 
wykorzystywanych do kalkulacji ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok, 
będące w kompetencji organu prowadzącego, 

− Powadzono bazę danych systemu informacji oświatowej jednostki samorządu terytorialnego 
(SIO), 

− Przygotowano 8 projektów Zarządzeń Wójta Gminy Wielkie Oczy dotyczących spraw 
oświatowych, 

− Prowadzono obsługę finansowo-księgową oraz funduszu socjalnego placówek oświatowych 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielkie Oczy oraz zatrudnionych 
pracowników.  

 

 

  



 

X. Ochrona Środowiska, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w 
wodę  

Obsługa gminnej sieci wodociągowej. 

W ramach bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej pozytywnie zaopiniowano 10 wniosków na 
wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej oraz podpisano 55 umów na dostawę wody (w 
tym 48 umów – zmiana właściciela nieruchomości).  

Do główniejszych wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej można zaliczyć: 

− zakup energii na potrzeby wodociągów i wody dla mieszkańców sołectwa Bihale – 
145 834,80 zł, 

− opłaty za usługi wodne (PGW Wody Polskie za wydobycie wód) – 40 673,00 zł,  

− zakup szafy sterowniczej do przepompowni Wielkie Oczy – 18 609,90 zł. 

Szczegółowe informacje na temat gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela.  

Ilość przyłączy wodociągowych na koniec 2020 1032 szt 

Ilość sprzedanej wody  138 311 m3 

Dochody otrzymane za sprzedaż wody wraz z odsetkami (zł) 307 050,56  

Koszty utrzymania wodociągów (w tym) (zł) 284 786,61 

- zakup energii na potrzeby obsługi wodociągów i wody (Bihale) 145 834,80 

- badanie wody  6 091,70 

- opłata za usługi wodne  40 673,00 

- zakup podchlorynu sodu  2 795,00 

- naprawy sieci wodociągowej, SUW, przepompowni  12 242,73 

- zakup materiałów do napraw i bieżącego użytkowania sieci 12 998,69 

- legalizacja i zakup gaśnic, przegląd budynków  698,40 

- zakup paliwa do kosiarki  817,76 

- opracowanie dokumentacji dotyczącej dokonania przeglądu obszaru       i granic 
aglomeracji Wielkie Oczy   8 000,00 

- zakup wodomierzy    2 347,21 

- badania techniczne, serwisy, kontrole   2 125,00 

- wymiana hydrantów, materiały do remontu hydrantów 20 289,62 

- ubezpieczenia wodociągów  335,34 

- zakup tablic oraz bramy z furtką (hydrofornia Łukawiec)   2 571,95 

- zakup papieru do modułu inkasenckiego   282,90 

- opłata za dzierżawę gruntów  71,91 

- opłata za dysponowanie częstotliwością   0,70 

- wykonanie dokumentacji (rozbudowa wodociągów  ul. Leśna) 8 000,00 

- zakup szafy sterowniczej  18 609,90 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe. 

Ilość złożonych deklaracji na koniec 2020 r. 983 szt. 

Dochody otrzymane z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi  589 352,23 zł 

Koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami  

532 425,04 zł, w tym: 
- wynagrodzenie części etatu pracownika 24 766,12 zł, 
- wynagrodzenie inkasentów – 1 473,00 zł, 
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 499 896,05 zł, 
- zakup pojemników – 6 289,87 zł 



 

Na koniec 2020 r. na terenie Gminy Wielkie Oczy funkcjonowało 61 szt. przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz 752 szt. zbiorników bezodpływowych (dane wg ewidencji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków). 

Odpady. 

Gmina Wielkie Oczy obejmuje odbiorem odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe oraz 
nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.    
  



 

XI. Działalność inwestycyjna 

Inwestycje i remonty. 

W 2020 r. Gmina Wielkie Oczy prowadziła działalność inwestycyjno-remontową. Poniesione koszty 
dotyczyły wydatków na dokumentacje, wykonawstwo oraz zakupy. 

Inwestycje i remonty dotyczyły następujących zadań: 

− prace remontowo – konserwatorskie cerkwi w Wielkich Oczach w zakresie remontu 
konstrukcji dachu i wymiany pokrycia dachów nawy poniżej tamburu kopuły oraz renowacją 
krzyża – całkowita, 

− zakupiono szafę sterowniczą przepompowni wody w Wielkich Oczach uszkodzoną w wyniku 
przepięcia - 18.609,90 zł, 

− realizowano I etap projektu unijnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie 
Wielkie Oczy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 
1.706.277,08 zł, 

− zakupiono znaki drogowe, tablice, projekt związany ze zmianą organizacji ruchu na ul. Leśnej 
w Wielkich Oczach – 5.491,13 zł, 

− zakupiono materiały do remontów dróg gminnych i przepustów – 47.268,61 zł, 

− wykonano remonty dróg gminnych, przepustów – 14.935,80 zł, 

− zakupiono kamień z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski 
(zadanie funduszu sołeckiego) – 9.655,66 zł, 

− wykonano remont dróg gminnych w Wólce Żmijowskiej (zadanie funduszu sołeckiego) na 
kwotę 9.661,35 zł, 

− wykonano usługę koparką przy remoncie drogi gminnej w Kobylnicy Ruskiej (zadanie 
funduszu sołeckiego) - 959,40 zł, 

− wykonano przebudowę drogi gminnej nr 677/2 w miejscowości Kobylnica Wołoska (środki 
funduszu sołeckiego - 24.374,96 zł, środki własne - 11.554,57 zł) – 35.929,53 zł, 

− wykonano przebudowę drogi gminnej nr 105328R w miejscowości Kobylnica Wołoska 
"Koniec" km 0+405 - km 0+743 kwotę 61.311,82 zł, 

− wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 105322R "Wygon" w miejscowości Skolin km 0+009 
- km 0+460 - 209.352,37 zł, 

− wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Wielkich Oczach km 0+365- km 0+555 - 
66.753,69 zł, 

− zrealizowano zadanie pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w obrębie: Łukawiec działka o nr ewid. 346, Wielkie Oczy działka nr ewid. 39 i 84” na kwotę 
77.958,59 zł, 

− udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" 
w Wielkich Oczach na wkład własny do realizacji projektu w ramach poddziałania 19.2 
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla 
zadania pn.: "Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez 
budowę zbiornika rekreacyjnego w Wielkich Oczach" - 24.570,56 zł, 

− zakupiono doposażenie placu zabaw w Kobylnicy Ruskiej (zadanie fundusz sołeckiego 
z Potoku Jaworowskiego) - 1.954,99 zł, 

− zakupiono doposażenie placu zabaw w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - 
1.000,00 zł, 

− zakupiono materiały do budowy wiaty przy budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej 
(zadanie funduszu sołeckiego) – 3.800,00 zł, 

− zakupiono grill betonowy dla miejscowości Kobylnica Ruska (zadanie funduszu sołeckiego) 
– 1.498,00 zł, 

− zakupiono materiały wraz z usługą remontu budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej 
(zadanie funduszu sołeckiego) – 8.639,84 zł, 

− wykonano remont mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielkich Oczach - 84.159,78 zł, 

− wykonano remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu - 4.709,51 zł, 



 

− zakupiono materiały i usługi związane z budową wiaty przy świetlicy w Skolinie wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (zadanie funduszu sołeckiego) – 17.890,13 zł, 

− zakupiono kosze na odpady komunalne, pojemnik na sól i piasek – 4.860,40 zł, 

− zakupiono materiały celem ułożenia kostki brukowej oraz wymiany ogrodzenia przy budynku 
Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Łukawcu – 8.684,87 zł, 

− zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Potok Jaworowski– 6.531,30 zł, 

− zakupiono materiały do budowy kładki w Łukawcu – 3.062,33 zł, 

− zakupiono oświetlenie świąteczne, maszt, choinkę, montaż gniazdek – 12.475,45 zł, 

− zamontowano i uruchomiono piec w budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu (część 
mieszkalna) – 6.000,00 zł, 

− zakupiono deski na ławki w przystanku w Wielkich Oczach i ławki do parku, remont 
przystanku – 2.475,18 zł, 

− zakupiono baterie, drabinę i farby do malowania świetlicy w Skolinie, materiały do wykonania 
boiska do piłki siatkowej w Skolinie, huśtawkę na plac zabaw w Skolinie i wyposażenie 
świetlicy w Skolinie (żelazko, deska do prasowania), wykonanie listew odbojowych 
i transport płyt drogowych do Skolina – 3.159,11 zł, 

− zakupiono stolarkę okienną i drzwiową do budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu (część 
mieszkalna) – 4.200,00 zł, 

− zakupiono kuchenkę do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej – 1.299,00 zł, 

− zakupiono blachę na budynek gospodarczy w Kobylnicy Ruskiej, materiały do bieżącego 
użytku (m.in. farby do malowania placu zabaw, wkładki drzwiowe, materiały do poprawy 
ogrodzenia) - była szkoła w Kobylnicy Ruskiej – 696,50 zł, 

− zakupiono huśtawki na plac zabaw w Skolinie i Kobylnicy Wołoskiej – 149,97 zł, 

− zakupiono materiały do utwardzenia wjazdu do budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej 
– 295,20 zł, 

− wykonano wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie 
funduszu sołeckiego) - 13.309,06 zł, 

− za wyrywanie pni przy budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu – 2.232,45 zł, 

− wykonano karczowanie pni w parku w Wielkich Oczach i przy Urzędzie Gminy – 1.999,94 zł, 

− wykonano odwodnienie byłego boiska w Wielkich Oczach - 1.908,39 zł, 

− wykonano odmulenie zbiornika wodnego w Kobylnicy Wołoskiej - 6.000,00 zł, 

− zamontowano lampy w świetlicy Majdan Lipowieckim - 637,63 zł, 

− wykonano kolejny etap rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku po byłej szkole 
w Żmijowiskach (zadanie funduszu sołeckiego - 16.309,06 zł, środki własne - 49.358,78 zł) - 
65.667,84 zł, 

− wykonano kolejny etap przebudowy świetlicy w Bihalach (zadanie funduszu sołeckiego - 
22.070,41 zł, środki własne - 8.684,31 zł) – 30.754,72 zł, 

− zagospodarowano plac gminny na działce 383 w Łukawcu (zadanie funduszu sołeckiego) - 
30.000,00 zł , 

− plac zabaw Łukawiec Tarnawskie (zadanie funduszu sołeckiego) - 14.304,46 zł, 

− wykonano kolejny etap rozbudowy świetlicy w Majdanie Lipowieckim na kwotę 17.852,85 zł, 

− zakupiono kosiarkę-traktorek na kwotę 15.999,00 zł, 

− wykonano kolejny etap przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu - 8.580,40 zł, 

− wykonano renowację cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu – 40.538,00 zł, 

− zakupiono materiały do bieżących remontów i bieżącego użytku (m.in. OSP Wielkie Oczy, 
OSP Skolin, OSP Łukawiec) – 2.525,10 zł, 

− zakupiono materiały do wykonania masztu pod syrenę alarmową w OSP Kobylnicy Ruskiej - 
2.948,61 zł, 

− wykonano kolejny etap rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Łukawcu - 21.151,50 zł, 

− wykonano budowę ogrodzenia przy szkole w Łukawcu – 10.827,70 zł, 

− wykonano budowę oświetlenia na płycie boiska kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
w Wielkich. 

Środki zewnętrzne pozyskane w 2020r. na realizację zadań Gminy. 

I. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 



 

1. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego -                  
500 000,00 zł. 

2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu - 500 000,00 zł. 

3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łukawiec -                650 
000,00 zł. 

II. Wojewódzki Konserwator Zabytków – dofinansowanie remontu cerkwi w Wielkich Oczach w 
kwocie – 30 000,00 zł. 

III. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – dotacja na remont cmentarza z I wojny 
światowej w Łukawcu, kwota dotacji – 40 000,00 zł. 

IV. Nadleśnictwo Jarosław – dofinansowanie przebudowy drogi w Kobylnicy Wołoskiej, kwota 
dofinansowania -  25 000,00zł. 

V. Ponadto Gmina otrzymała dotację w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Celem projektu było zapewnienie warunków technicznych umożliwiających uczestnictwo w 
kształceniu zdalnym dla potrzebujących uczniów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Wielkie Oczy. 
Łącznie w dwóch edycjach Gmina otrzymała środki w wysokości 117395,99 zł., które w 100% 
pokryły koszty zakupu sprzętu komuterowego. 

W pierwszej edycji zakupiono 22 laptopy i 3 tablety na kwotę 58 906,99 zł.  z przeznaczeniem dla: 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - laptop 10 szt. 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – tablet 1 szt. 

− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wielkich Oczach – laptop 12 szt. 

− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wielkich Oczach – tablet 2 szt. 

W drugiej edycji zakupiono 20 laptopów na kwotę 54 489,00 zł. z przeznaczeniem dla:  

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - laptop 8 szt. 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - laptop 12 szt. 

VI. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 
ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” 
na sfinansowanie 50% kosztów zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej służącej 
klubom sportowym poprzez przebudowę boiska sportowego w Łukawcu”, kwota dofinansowania- 
200 970,41 zł. 

 

  



 

XII. Sprawy administracyjne 

Gmina prowadziła w 2020 r. obsługę administracyjną mieszkańców przy pomocy Urzędu Gminy. W 
urzędzie gminy zatrudnionych było 21 pracowników administracyjnych. 

W ciągu roku zostało wydanych 3565 decyzji, zaświadczeń oraz aktów stanu cywilnego które 
dotyczyły: 

Sprawy podatkowe: 

− decyzje wymiaru podatku wydano - 1783 szt., 

− decyzje zmieniające wymiar podatku wydano - 150 szt., 

− decyzje dotyczące ulg podatkowych - 5 szt., 

− decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego - 633 szt., 

− zaświadczenia - 194 szt. 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego: 

1) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 10 szt. w tym: 

− „Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z budową przyłączy kablowych niskiego 
napięcia” na działkach Nr ewid. 550, 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5, 1210/6, 1210/9, 
1210/12, 1210/13, 1210/14, 1210/15, 1210/16 w miejscowości Wielkie Oczy, 

− Przebudowa linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Wielkie Oczy 4 do słupa nr 11 
na linię kablową nN typu YAKXS obejmująca budowę linii kablowej YAKXS 4x120 wraz z 
szafami kablowymi, przyłączami kablowymi YAKXS 4x35 oraz rozbiórką linii napowietrznej 
od stacji transformatorowej Wielkie Oczy 4 do słupa nr 11” na działkach Nr ewid. 677/7, 
732/5, 776/9, 776/2, 772, 771, 708/35, 770, 1209/10, 1209/12, 1209/11, 1127/1, 1209/1, 
1209/4, 732/1, 708/32, 708/42, 709, 711, 707, 731, 730, 678, 665/3, 703/2, 708/1, 708/37, 
708/36, 764/3 w miejscowości Wielkie Oczy, 

− Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2606R” na 
działkach nr ewid. 251, 209, 207 w miejscowości Żmijowiska, 

− Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63” na działce nr ewid. 337/16, 
337/18, 33717, 337/21 w miejscowości Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy, 

− Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej” na działce nr ewid. 383 w miejscowości 
Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy, 

− Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającego do budynku mieszkalnego” 
na działce nr ewid. 28, 18/2, 2387/2, 2386/3, 2385/2 w miejscowości Łukawiec, Gmina 
Wielkie Oczy, 

− Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63” na działce nr ewid. 890, 
1210/16, 1210/15, 613 w miejscowości Wielkie Oczy, Gmina Wielkie Oczy, 

− Budowa linii kablowej Sn 15kV, budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 
budowa linii kablowej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV” na działkach nr 
ewid. 1184, 1186/1, 1186/2, 1186/3, 1186/4, 1186/5, 1186/17, 1191, 1413 w miejscowości 
Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy, 

− Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. ewid. 581” na działkach 
nr ewid. 581, 571/1, 571/3, 587, 586, 585, 584, 573 w miejscowości Skolin, 

− Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63” na działce nr ewid. 1210/14, 
1210/15 w miejscowości Wielkie Oczy, Gmina Wielkie Oczy. 

2) decyzje o warunkach i zagospodarowania terenu – 21 szt. 

3) zaświadczenia o przeznaczeniu działek – 41 szt. 

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencję ludności w 2020 r.:  

− sporządzono 9 aktów małżeństwa, 

− sporządzono 19 aktów zgonu, 

− sporządzono 9 aktów urodzenia,  

− wydano 203 dowodów osobistych, 

− wydano 306 odpisów aktów stanu cywilnego, 

− wydano 182 zaświadczeń. 


