UCHWAŁA NR XIV(62)2016
RADY GMINY DYNÓW
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Pawłokoma na lata 2016-2023"
Na podstawie art.18 ust 2. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1515 zpóźn. zm.) Rada Gminy Dynów uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Plan Odnowy Miejscowości Pawłokoma na lata 2016-2023" przyjęty przez zebranie
wiejskie sołectwa Pawłokoma uchwałą zebrania wiejskiego Nr I(1)/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I.

Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości Pawłokoma to dokument uchwalony przez społeczność

mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim, który określa działania w sferze społeczno-gospodarczej na
lata 2016-2023, mające na celu wpływ na rozwój i odnowę wsi.
Dokument

zawiera

charakterystykę

miejscowości,

inwentaryzację

zasobów

służącą

przedstawieniu stanu rzeczywistego, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, planowane
kierunki rozwoju w tym

planowane zadania inwestycyjnych i przedsięwzięcia aktywizujące

społeczność lokalną wraz z szacunkowymi kosztami i harmonogramem ich realizacji. Planowane
przedsięwzięcia mają przyczynić sie do rozwoju lokalnego miejscowości Pawłokoma.

II.

Charakterystyka miejscowości

Położenie i warunki przyrodnicze
Pawłokoma to jedna z dziewięciu miejscowości Gminy Dynów, położonej w powiecie
rzeszowskim, województwa podkarpackiego. Pozostałe miejscowości Gminy Dynów to Bachórz,
Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica i Wyręby.
Granice miejscowości wyznacza rzeka San, która otacza Pawłokomę głównie od wschodu i ze
strony północnej, na przeciwległym brzegu rzeki znajduje się miejscowość Bachórz. Od wschodu wieś
graniczy częściowo z Sielnicą, miejscowością Gminy Dubiecko. W kierunku południowym ulokowana
jest Dylągowa, a zachodnim dzielnica Dynowa - Bartkówka.
Teren wsi Pawłokoma jest objęty ochroną Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego za
czym przemawiają unikalne walory przyrodnicze, geograficzne i historyczne. Zadaniem Parku jest
ochrona charakterystycznych na tym obszarze suchych dolin, przejściowych i wysokich torfowisk.
Znajdują się tu również odkrywki fliszu karpackiego. Jodłowo-bukowe lasy tych terenów są ostoją dla
wielu gatunków zwierząt. Gatunki chronione flory reprezentują na tym terenie lilia złotogłów,
kłokoczka południowa, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, goryczka orzęsiona, zimowit
jesienny i kilka gatunków storczykowatych. Fauna fruwająca to przede wszystkim orzeł przedni, orlik
krzykliwy, gadożer, dzięcioł trójpalczasty, puszczyk uralski, oraz zalatujący tu czasami znad Uralu orzeł
cesarski.
Rzeka San i teren wspomnianego Parku Krajobrazowego są wpisane w sieć NATURA 2000.
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Krajobraz wsi tworzą pasma wzgórz częściowo porośniętych lasami i dolina Sanu.
Powierzchnia wsi wynosi 10,16km2 z czego 7,03 km2 to tereny rolnicze i 1,58km2 terenu
stanowią lasy.
Główną drogą wiodącą przez wieś jest droga powiatowa nr 1432R relacji Dynów - Bartkówka Sielnica. Przeprawa przez San dla mieszkańców tej wioski jest możliwa w dwóch miejscach przez most
w Dynowie (Bartkówce) lub promem w sąsiedniej Sielnicy.

Rys historyczny
W dokumentach, pierwsza wzmianka o miejscowości Pawłokoma pochodzi z 13 października
1441 roku, kiedy w wyniku nadania królewskiego wieś została przejęta przez Mikołaja Kmitę.
W czasach zaborów do 1918 wieś położona była w powiecie brzozowskim, w austriackiej prowincji
Galicja. Własność większościową posiadał pod koniec XIX wieku Ludwik Skrzyński. Po roku 1918 wieś
należała do pow. Brzozowskiego. W okresie międzywojennym Pawłokoma liczyła około tysiąca
mieszkańców, z czego około 70% stanowili Ukraińcy. Współżycie mieszkańców układało sie zgodnie,
wiele było małżeństw mieszanych polsko -ukraińskich. Według spisu z 31.09.1921 roku, liczba
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ludności w Pawłokomie wynosiła 1039, z czego 298 osób to ludzie wyznania rzymskokatolickiego, 724
- grekokatolickiego i 8 osób wyznania mojżeszowego. W wyniku ustalenia nowej granicy niemieckosowieckiej (na Sanie) po 17 września 1939, wieś znalazła się w strefie sowieckiej. W okresie II wojny
światowej w latach 1944 -1945 na terenie wsi, podobnie jak i w ościennych, dochodziło do starć
polsko-ukraińskich.

Ludność
W Pawłokomie zamieszkuje na stałe 537 mieszkańców w tym 268 kobiet i 269 mężczyzn.

Liczba ludności na przełomie lat
w miejscowości Pawłokoma

529
522

530

533

531
527

536

539

536

537

529

527

522

518

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba mieszkańców w Gminie Dynów
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Źródło: UG Dynów
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Struktura wiekowa mieszkańców
Pawłokomy
Do 18 roku życia

Liczba mieszkańców
128

W wieku 19-40 lat

200

W wieku 41-60 lat

129

W wieku 61 lat i więcej

80

RAZEM

537

Liczba ludności w Gminie Dynów od wielu lat ma tendencję malejącą. Nie mniej jednak
Pawłokoma jest jedną z miejscowości, w których liczba mieszkańców sukcesywnie wzrasta.

Działalność organizacji i instytucji na terenie Pawłokomy
Nazwa organizacji/instytucji
Rada Sołecka
Jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej

Klub Sportowy Pawłokoma

Koło Gospodyń Wiejskich

Zespół Śpiewaczy
„Pogórzanki”

Opis działalności

Powstała w 1962 roku, a jej założycielem był Jan Banaś. Aktualnie
liczy 38 członków. Wyposażona jest w samochód marki ŻUK A 1511
GLM 8, motopompy Polonia, Tohatsu, pompę szlamową Honda,
agregat prądotwórczy Honda i pilarkę Husqvarna oraz niezbędny
sprzęt pożarniczy zapewniający możliwość prowadzenia akcji
ratowniczych.
Klub Sportowy skupia młodzież mieszkającą w Pawłokomie wokół
Piłki Nożnej. Bierze udział w lokalnych rozgrywkach m.in. o Puchar
Wójta Gminy Dynów.
W Kole Gospodyń Wiejskich w Pawłokomie działa od wielu lat grupa
aktywnych kobiet, które swoimi pomysłami i działaniami promują
lokalne tradycje kulinarne i rękodzielnicze.
Koło Gospodyń liczy około 30 osób, są to osoby młode i starsze Panie
w wieku ponad 80 lat.
Koło Gospodyń uczestniczy w różnego typu pokazach rękodzieła i
jadła.
Swoimi działaniami zarażają co raz to młodsze pokolenia mieszkanek
Pawłokomy. Między innymi w latach 2013-2015 organizowały
spotkania w miejscowej szkole ze starszymi mieszkankami wsi.
Kobiety dzieliły się informacjami i umiejętnościami w zakresie prac
ręcznych takich jak szydełkowanie, robienie na drutach oraz
bibułkowe kwiaty. Na innych spotkaniach pokazywano wykonywanie
biżuterii z filcu, decoupage, haft, to wzbudzało zainteresowanie
głownie wśród najmłodszego pokolenia naszej społeczności.
Spotkania te miały charakter międzypokoleniowej wymiany
doświadczeń, w każdym z nich uczestniczyło około 20 osób.
4 lipca 2015 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłokomie świętowało
jubileusz 65-lecia działalności.
Został założony w styczniu 1997 r. przez Panie z KGW w Pawłokomie.
Bierze udział w konkursach zespołów śpiewaczych, dożynkach
regionalnych, imprezach wiejskich i okolicznościowych. W
Strona | 6

Id: F8E53501-340E-4F8D-9A71-2CBDD7251E70. Podpisany

Strona 6

Zespół Szkół Nr 4 w
Pawłokomie

repertuarze znajdują się przyśpiewki ludowe, kolędy i pastorałki.
Jednym z większych sukcesów Zespołu było wyróżnienie otrzymane
na konkursie w Polanicy. Co roku też uczestniczy w Wojewódzkim
Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie.
Zespół Szkół łączy szkołę podstawową i gimnazjum. Organem
prowadzącym jest Gmina Dynów. W szkole uczy się łącznie 84
uczniów, w tym w oddziałach przedszkolnych 14 (4,5 i 6-latki), w
szkole podstawowej 45 i w gimnazjum 25 uczniów.

Organizacje społeczne zrzeszają mieszkańców Pawłokomy wokół wspólnych zainteresowań
i celów, kreują życie kulturalne i społeczne wsi.

III.

Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu
rzeczywistego

Wykaz obiektów użyteczności publicznej
Stan rzeczywisty
- Zespół Szkół nr 4 w Pawłokomie,
- Kościół filialny (parafia Dylągowa),
- Dom Ludowy z tzw. grzybkiem,
- Place ogólnodostępne (parkingi) - przy Kościele i Domu Ludowym

Potrzeby
- Remont budynku szkoły w tym: wymiana drewnianych okien, rynien, uzupełnienie uszkodzonej
elewacji, izolacja fundamentów, modernizacja stacji uzdatniania wody wykorzystywanej na potrzeby
szkoły, modernizacja kotłowni.
- Budowa kaplicy pogrzebowej.
- Remont Domu Ludowego,

Identyfikacja infrastruktury technicznej wsi
Stan rzeczywisty
- wieś jest zelektryfikowana,
- wieś jest zgazyfikowana,
- wieś posiada linię telefoniczną,
- asfaltowa droga powiatowa przez wieś,
- drogi wewnętrzne o nawierzchniach asfaltowych, żwirowych bądź gruntowych,
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- chodniki przy drodze powiatowej
- istniejące oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej i gminnych,
- przyszkolna oczyszczalnia ścieków

Potrzeby
- budowa sieci wodociągowej i rozwiązanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- budowa chodników przy drodze powiatowej i drogach gminnych,
- remont drogi powiatowej, dróg gminnych oraz mostów, modernizacja dróg dojazdowych do domów
i pól,
- budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego,

Inwentaryzacja zasobów w dziedzinie sportu
Stan rzeczywisty
- Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół,
- Stadion przy Zespole Szkół,
- Działalność Klubu Sportowego.

Potrzeby
- wyposażenie, utrzymanie, modernizacja stadionu,
- budowa boisk sportowych,
- budowa miejsc rekreacyjno – sportowych, placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, itp.,

Inwentaryzacja zasobów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju turystyki
Stan rzeczywisty
- kapliczki i krzyże przydrożne,
- rzeka San,
- stawy,
- duża powierzchnia lasów,
- wysokie walory przyrodniczo –krajobrazowe Parku Krajobrazowo Pogórza Przemyskiego,
- gminny szlak rowerowy „Zakolem Sanu” (niebieski),
- szlak bunkrów na Linii Mołotowa, (bunkier na Radanówkach),
- dziedzictwo historyczne (pomniki upamiętniające wydarzenia z czasów II wojny światowej,
dzwonnica na placu pocerkiewnym, cmentarz grekokatolicki).

Potrzeby
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- promocja miejscowości i walorów turystycznych;
- stworzenie miejsca rekreacyjnego nad Sanem;

Identyfikacja zasobów i potrzeb w zakresie kultury
Stan rzeczywisty
-

Aktywna działalność Koła Gospodyń Wiejskich w sferze organizowania konkursów, pikników

i miejscowych uroczystości

Potrzeby
- modernizacja wnętrza Domu Ludowego m.in. pod działalność kulturalną, świetlicową itp.;
- Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Śpiewaczego;
- utworzenie filii bibliotecznej;

IV.

Analiza SWOT

Analiza strategiczna SWOT dla miejscowości Pawłokoma obejmuje w ramach analizy
wewnętrznej rozpoznanie silnych i słabych stron miejscowości oraz w ramach analizy zewnętrznej
szans i zagrożeń dla wsi. Zadaniem tej analizy jest wskazanie najważniejszych elementów stanu wsi,
wraz z ich wzajemnymi zależnościami. Tak uporządkowany opis sytuacji stanowi podstawę
sformułowania celów i priorytetów rozwoju.

ANALIZA SWOT
SILNE STRONY
- Atrakcyjne położenie miejscowości
- Aktywna społeczność
- Istnienie i działalność Zespołu Szkół Nr 4 w
Pawłokomie
- Działalność organizacji społecznych (KGW,
OSP, Zespół Śpiewaczy)
- Brak uciążliwego przemysłu
- Możliwość produkcji rolniczej - ekologicznej
- Walory przyrodnicze
- Bezpieczeństwo
- Dziedzictwo historyczne
SZANSE
- Możliwość korzystania z funduszy unijnych

SŁABE STRONY
- Zły stan techniczny dróg lokalnych,
- Ograniczone połączenia komunikacyjne z
miastami
- Słaby rozwój turystyki i agroturystyki
- Niedostateczna infrastruktura sportowa,
turystyczna i rekreacyjna wsi
- Zaśmiecanie terenów wsi
- Brak systemu odprowadzania i oczyszczania
ścieków
- Brak sieci wodociągowej
ZAGROŻENIA
- Brak dostatecznych środków finansowych
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- Dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
- Popularyzacja zdrowej żywności
- Rozwój rolnictwa, przetwórstwa
- Rozwój turystyki i agroturystyki
- Rozwój gospodarczy województwa

na inwestycje w miejscowości
- Pogarszająca się sytuacja finansowa gminy
- Emigracja ludzi młodych i wykształconych
- Niepewna sytuacja polityczna w kraju
- Upadek gospodarstw rolnych
- Wysoka stopa bezrobocia
- Brak lokalnego rynku zbytu produktów
rolnych

Priorytety odnowy miejscowości
1) Poprawa stanu infrastruktury technicznej wsi oraz obiektów użyteczności publicznej.
Rozwój miejscowości uzależniony jest w dużej mierze od poprawy warunków życia
mieszkańców w zgodzie z naturą i tradycjami regionu. Plany inwestycyjne w miejscowości
Pawłokoma powinny dotyczyć obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury. W zakresie
infrastruktury należy dążyć do poprawy stanu dróg i umożliwienia mieszkańcom wsi lepszego
dostępu do miast poprzez wspieranie i rozwój połączeń komunikacyjnych.
W zakresie modernizacji obiektów użyteczności publicznej należy podejmować działania
w kierunku modernizacji budynków, poprawy ich funkcjonalności i remontów. Działania te powinny
mieć na celu poprawę jakości ich użytkowania. Miejsca ogólnodostępne takie jak place, parkingi,
stadion itp., które pełnią funkcje użytkowe jednoczą mieszkańców i wzmacniają więzi społeczne oraz
kreują przestrzeń publiczną wsi.

2) Kultura, turystyka i sport
Rozwój miejscowości Pawłokoma i jej odnowa uzależniona jest od działań w sferze kultury,
turystyki i sportu. Ważnym z tego punktu widzenia jest zatem promowanie walorów przyrodniczych
i turystycznych wsi oraz podejmowanie działań związanych z podtrzymywaniem tradycji
i umożliwianie mieszkańcom dostępu do kultury, a także promowanie aktywności i sportu.
Działalność organizacji społecznych stawiających sobie za cel wspieranie inicjatyw w ramach tego
priorytetu przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców i wzmocni perspektywy rozwoju. Należy
więc wspierać lokalne produkty, imprezy oraz inicjatywy promujące lokalną tradycję,

kulturę

i twórców oraz sport.
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V.

Opis zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną
w okresie 7 lat od dnia przyjęcia Planu, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów odnowy
miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

LP
1
2

3

4
5

6

7

8

9

Zadania
inwestycyjne
Kanalizacja wsi
Pawłokoma
Modernizacja Domu
Ludowego
Budowa chodników
przy drodze
powiatowej nr
1432R
Budowa chodników
przy drodze gminnej
nr 108332R
Modernizacja,
przebudowa drogi
gminnej nr 108332R
„Radanówki”
Budowa,
przebudowa
i remonty dróg
dojazdowych do
domów
Budowa,
przebudowa
i remonty dróg
dojazdowych do pól
Dokończenie
budowy oświetlenia
ulicznego

Modernizacja
stadionu
sportowego

Opis zadania
Przygotowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie
Remont zaplecza kuchennego, Sali
tanecznej, wykonanie instalacji C.O. i
klimatyzacji
Projektowanie i budowa chodników
przy drodze powiatowej o długości ok.
2500 m b.

Szacunkowy
koszt
zadania w zł
6 800 000,-

Lata realizacji
2016-2023

200 000,-

2016-2020

250 000,-

2016-2023

50 000,-

2016-2023

400 000,-

2016-2018

Drogi dojazdowe do domów
nawierzchnia trwała ok. 2500 m b.

300 000,-

2016-2023

Drogi dojazdowe do pól ok. 15 000 m b.

250 000,-

2016-2023

Projektowanie i budowa chodników
przy drodze gminnej o długości ok. 500
m b.
Przebudowa nawierzchni, poszerzenia
na łukach, podwyższenie parametrów
eksploatacyjnych

Realizacja wykonanych projektów
budowlanych oświetlenia ulicznego:
- Budowa linii kablowo-napowietrznej –
stacja Trafo Pawłokoma 3
(Kaczmarówka), dokończenie
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego –
stacja Trafo Pawłokoma 1 (od
Bartkówki), dokończenie
Budowa szatni i trybun przy stadionie
sportowym

2016-2018

22 000,44 000,-

110 000,-

2016-2023
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10 Budowa,
modernizacja
zaplecza
rekreacyjnosportowego
11 Budowa kaplicy
pogrzebowej
12 Remont budynku
szkoły

- Urządzenie plaży nad rzeką San,
- Zakup elementów i urządzenie placu
zabaw dla dzieci,
- Zakup elementów i urządzenie siłowni
na wolnym powietrzu
Zaprojektowanie i budowa

100 000,-

2016-2023

120 000,-

2016-2023

Wymiana drewnianych okien, rynien,
uzupełnienie uszkodzonej elewacji,
izolacja fundamentów, modernizacja
stacji uzdatniania wody
wykorzystywanej na potrzeby szkoły,
modernizacja kotłowni

200 000,-

2016-2023

120 000,-

2016-2023

200 000,-

2016-2018

20 000,-

2016-2023

20 000,-

2016-2023

20 000,-

2016-2023

Przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną
1

Działalność OSP
Pawłokoma

2

Biblioteka Publiczna

3

Działania KGW
Pawłokoma

4

Zespół Śpiewaczy
„Pogórzanki”

5

Działalność Klubu
Sportowego

VI.

- Zakup samochodu gaśniczego
- Ochrona Ppoż.
- Profilaktyka i ćwiczenia
Utworzenie filii Gminnej Biblioteki
Publicznej
- Organizacja konkursów
- Organizacja imprez okolicznościowych
- Uczestnictwo w targach i imprezach
promujących region
- Działalność
Wspieranie działalności zespołu,
wyjazdów na konkursy i doposażenie w
niezbędne stroje ludowe itp.
- Organizacja rozgrywek,
-Wyjazdy na mecze,
- Udział w zawodach sportowych
- Bieżące utrzymanie Klubu

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

W ślad za przeprowadzoną analizą stanu faktycznego oraz potrzeb mających wpływ na rozwój
miejscowości Pawłokoma wyróżniono, wskazano obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców.
Jednym z takich obszarów jest poprawa stanu dróg lokalnych, w tym w szczególności
umożliwienie mieszkańcom lepszego dojazdu do promu w Sielnicy poprzez przebudowę drogi na
Radanówki. Prom ten poza mostem w Dynowie-Bartkówce daje możliwość przeprawy przez San
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i ułatwia połączenia komunikacyjne wsi z miastami o znaczeniu powiatowym (Rzeszów, Przemyśl,
Przeworsk) i miastem wojewódzkim woj. Podkarpackiego. Ponadto drogi lokalne nie posiadają
chodników ani wystarczającego z punktu widzenia mieszkańców oświetlenia ulicznego mającego
wpływ na poprawę bezpieczeństwa i ich funkcjonalności. Większość wskazywanych przez społeczność
zadań inwestycyjnych dotyczy właśnie infrastruktury drogowej.
Drugim takim obszarem jest centrum wsi obejmujące otoczenie i obiekty użyteczności
publicznej takie jak budynek Domu Ludowego, Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz
Kościół. Obszar ten pełni dla mieszkańców wsi ważną funkcję kulturalną i społeczną dlatego stan tych
budynków wymaga ciągłej poprawy ich jakości użytkowej. Ponadto obszar ten ma zasadnicze
znaczenie dla wskazanych działań aktywizujących społeczność lokalną.
Trzecim obszarem, który ma wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkańców Pawłokomy, w tym
szczególnie dzieci i młodzieży, jest infrastruktura związana ze sportem i rekreacją. Obszar ten
obejmuje działania inwestycyjne dotyczące miejsc rekreacyjno-sportowych.
Czwartym obszarem zaspokajającym potrzeby społeczno -kulturalne mieszkańców Pawłokomy
jest obszar obejmujący zadania związane z utworzeniem filii Gminnej Biblioteki, wspieranie działań
organizacji społecznych (OSP, KGW, Zespół śpiewaczy), promocji turystycznej wsi i rozwój
infrastruktury w tym zakresie oraz budową kaplicy pogrzebowej.
Piąty obszar odpowiadający na potrzeby społeczeństwa dotyczy infrastruktury ochrony
środowiska. Mieszkańcy chcą by wieś była skanalizowana.
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