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I. Wprowadzenie 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 506 t.j.) i obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta Gminy Padew Narodowa w 2018 roku. Jest pierwszym 

Raportem opracowanym na podstawie wprowadzonych przepisów. 

Raport dotyka każdej z dziedzin aktywności gminy i zawiera informacje pozwalające 

ocenić i przeanalizować różne zagadnienia związane z rozwojem społeczno-gospodarczym 

gminy Padew Narodowa w ostatnim roku. 

W raporcie dokonano analizy zadań wykonywanych przez Wójta w roku 2018,  

w szczególności dotyczących polityki finansowej, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony 

środowiska, gospodarki nieruchomościami, ładu przestrzennego, inwestycji, polityki 

społecznej i wielu innych aspektów mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie naszej gminy.  

Informacje zawarte w Raporcie pozwalają wyrobić pogląd o sytuacji społeczno-

gospodarczej gminy i dostrzec dynamikę rozwoju we wszystkich dziedzinach funkcjonowania 

samorządu. 

W przygotowaniu Raportu wykorzystano wiedzę pracowników Urzędu Gminy oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych. Dzięki tym informacjom Raport przedstawia pełny obraz 

działalności Wójta oraz pracy wykonywanej przez wszystkich pracowników urzędu i jednostek 

podległych w 2018 r. 

Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie mają posłużyć mieszkańcom 

Gminy Padew Narodowa do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego i zakresu realizowanych przez niego zadań, jak również zachęcić do prowadzenia 

dialogu na temat teraźniejszości, a przede wszystkim przyszłości naszej gminy.  
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II. Charakterystyka Gminy 

 Gmina Padew Narodowa zlokalizowana jest w powiecie mieleckim w północno-

zachodniej części województwa podkarpackiego, na prawym brzegu rzeki Wisły. Zajmuje 7126 

ha powierzchni. Sąsiaduje z czterema gminami: Baranów Sandomierski od północy, Tuszów 

Narodowy od południowego wschodu, Gawłuszowice od południowego zachodu i Cmolas od 

wschodu. 

Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 12 sołectw: Padew 

Narodowa, Przykop, Zaduszniki, Domacyny, Wojków, Rożniaty, Kębłów, Pierzchne, 

Zarównie, Piechoty, Zachwiejów i Babule. Największą miejscowością jest Padew Narodowa, 

która zajmuje ponad ¼ powierzchni całej gminy. 

 Gmina leży w zasięgu oddziaływania dwóch ośrodków subregionalnych Mielca  

i Tarnobrzega, co wzbogaca jej możliwości rozwoju przestrzenno-gospodarczego. Przez teren 

gminy przebiegają dwie linie kolejowe (normalnotorowa relacji Stalowa Wola – Rozwadów – 

Dębica oraz szerokotorowa łącząca Śląsk z Ukrainą) i droga wojewódzka Nagnajów – Mielec 

– Dębica. Gmina uzbrojona jest w sieć dróg tworzących prawidłowy system komunikacyjny, 

sieć telefoniczną, sieć wodociągową, gazową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków. 

III. Informacje o liczbie i strukturze mieszkańców  

 
1. Demografia ludności gminy. 

W okresie od początku do końca roku 2018 liczba  mieszkańców gminy Padew Narodowa 

zmniejszyła się o 19 osób, przez co na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 5445 osób, w tym 2716 

kobiet  i 2729 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 Liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 448 osób,  

a liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym  930.  

 Liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym(16-60 lat) wynosiła 1609 osób, a liczba 

mieszkańców  w wieku produkcyjnym  (16-65 lat) wynosiła 3492.  

 Liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 659, a liczba mieszkańców  

w wieku poprodukcyjnym 1023. 

 

W 2018 roku zarejestrowano 51 urodzeń, w tym 19 dziewczynek i 32 chłopców, a zmarło 56 

osób, w tym 33 kobiety i 23 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. był ujemny  

i wyniósł (-5). 

 

Migracje w gminie Padew Narodowa w 2018 r. wg statystyki zdarzeń zarejestrowanych w 

rejestrze mieszkańców gminy, dokonywanych na podstawie obowiązku meldunkowego : 

 

 zameldowania na pobyt stały w gminie - 75  

 zameldowania na pobyt czasowy w gminie - 12 

 zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy w gminie - 4 
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 wymeldowania z pobytu stałego - 11  

 wymeldowania z pobytu czasowego - 1  

 

2. Udostępnienie danych osobowych. 

 

 Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców gminy - 150  

 Ilość wydanych zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby - 112 

 

3.  Nadawanie Numeru PESEL. 

 

W 2018 r. wg. danych z ewidencji ludności nadano 6 numerów pesel. 

 

4. Decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego. 

W 2018 roku wg danych z ewidencji ludności wydano 5 decyzji o wymeldowaniu z pobytu 

stałego lub czasowego. 

IV. Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.Uz2018.1260 t.j. z dnia 

2018.06.28) w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej pracownicy samorządowi są zatrudnieni 

na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz 

stanowiskach pomocniczych i obsługi. 

W 2018r. w  tut urzędzie gminy  zatrudnionych było: 20 pracowników na stanowiskach 

urzędniczych /administracyjnych/, 1 osoba na stanowisku- pomoc administracyjna 

 i 3 osoby na stanowiska pomocniczych /robotniczych/. 

Tabela 1. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy 

Wykaz stanowisk pracy Liczba zatrudnionych pracowników Razem 

Stanowiska urzędnicze 

Wójt 1 os 

20 osób 

Sekretarz 1 os 

Skarbnik 1 os 

Kierownik USC 1 os 

Gł. Specjalista 1 os 

Inspektor 10 os 

Podinspektor 2 os 

Referent 3 os 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

Pomoc administracyjna 1 os 

4 osoby 
Goniec 1 os 

Sprzątaczka 1 os 

Robotnik gospodarczy 1 os 

 24 osoby 

 

W trakcie roku na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu 

Urząd Gminy w Padwi Narodowej zatrudnił do prac sezonowych w ramach umowy o pracę /tj. 
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utrzymania porządku i czystości oraz utrzymanie  terenów zielonych/ - łącznie 5 osób, 1 osobę 

na stanowisku administracyjnym i 1 osobę do odbywania stażu. 

Tabela 2. Zatrudnieni w ramach prac sezonowych  

Lp. 

Umowa o organizację robót 

publicznych – prace sezonowe, 

staże  z PUP w Mielcu 

Okres zatrudnienia Liczba osób i stanowisko 

1. PI-6351-1-6-SH/2018 03.04.2018r. do 03.08.2018 

2 osoby  

Stanowisko: „ogrodnik 

terenów zieleni” 

2. PI.6351-2-1-SH/2018 07.05.2018r. do 07.09.2018r. 

2 osoby 

Stanowisko: „ogrodnik 

terenów zieleni 

3. PI.6351-3-12-SH/2018 08.08.2018r. do 07.12.2018r. 

3 osoby 

Stanowisko: „ogrodnik 

terenów zieleni 

4. PI. 6351-3-29-SH/2018 12.09.2018 do 31.12.2018r. 

2 osoby 

Stanowisko: „ogrodnik 

terenów zieleni 

4. PI.6351-3-23-SH/2018 01.09.2018r do 31.12.2018r. 

1 osoba 

Stanowisko: asystent ds. 

księgowości 

5 Staż PI.6401-2-121-AP/2018 01.06.2018 do 30.09.2018r. 

1 osoba 

Stanowisko: asystent ds. 

księgowości 

 

Na dzień 31.12.2018 r. w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej zatrudnionych było 27 osób 

Tabela 3. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej stan na 31.12.2018 r.  

Lp. Wyszczególnienie /stanowisko pracy/ Liczba pracowników 

1. Kierownik 1 

2. Główna Księgowa 1 

3. Pracownicy socjalni 3 

4. Pracownicy ds. świadczeń 2 

5. Asystenci  rodziny 2 

6. Opiekun 2 

7. Prac. obsługi 1 

Ogółem: 12 osób 
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Tabela 4. .Zestawienie zatrudnienia w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych  

w Padwi Narodowej stan na 31.12.2018 r. 

Lp. Stanowisko pracy Stan zatrudnienia 

1. Kierownik 1 os. 

2. Księgowa 1 os. 

3. Konserwator ZWIUK 3 os. 

4. Operator oczyszczalni ścieków 2 os. 

5 Pracownik gospodarczy 1os. 

6. Sprzątaczka ¼ etatu 1 os. 

RAZEM: 9 osób 

 

Tabela 5.  Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej stan  

                  na 31.12.2018r. 

Miejsce pracy Funkcja/stanowisko Wymiar czasu pracy/zatrudnienie 

GBP Padew Narodowa Dyrektor 1 etat   - 1 os 

GBP Padew Narodowa Kustosz 1 etat   - 1 os 

GBP Padew Narodowa Główny księgowy ¼ etatu - 1 os 

GBP Padew Narodowa Sprzątaczka ½ etatu - 1 os 

Filia Babule Młodszy bibliotekarz ½ etatu - 1 os 

Filia Przykop Młodszy bibliotekarz ¾ etatu - 1 os 

Filia Rożniaty Młodszy bibliotekarz ¾ etatu - 1 os 

Filia Wojków Młodszy bibliotekarz ¾ etatu - 1 os 

Filia Zarównie Młodszy bibliotekarz 1 etat    - 1 os 

RAZEM: 9 osób 
Na stanowiskach bibliotekarskich 5,75 

etatu, ogółem: 6,5 etatu 

Tabela 6. Zatrudnienie w gminnym ośrodku  kultury w Padwi Narodowej 

Stanowiska pracy Etat Liczba osób zatrudnionych 

Dyrektor 1 etat 1 osoba 

Księgowy ¼ etatu 1 osoba 

Animator kultury ½ etatu 
2 osoby 

/ z czego 1 osoba przebywała na 

urlopie macierzyńskim i 

rodzicielskim/ 
Fotograf ½ etatu 

Zatrudnienie w formie umów zlecenie: 

Instruktor 6 umów zlecenie 6 osób 

Instruktor tańca  z FRAM 1 umowa  zlecenie 1 osoba 
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Tabela 7. Zestawienie zatrudnienia w Dziennym Dom „Senior Wigor „ w Przykopie 

Stanowisko pracy Rodzaj umowy 

Kierownik DDSW 1 etat 

Opiekun / sprzątaczka 1 etat 

Księgowa 1/8 etatu 

Przy współpracy z  Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu od dnia 

01.03.2018 do dnia 30.06.2018 zatrudniona została 1 osoba w 

ramach robót publicznych- stanowisko: opiekun osób starszych,  

a następnie w/w przedłużono umowę o pracę od 01.07.2018r. do 

nadal. 

1 etat 

 

V. Sytuacja finansowa gminy w 2018 r.  

Na  2018 roku Gmina Padew Narodowa  po stronienie dochodów budżetu zaplanowała 

kwotę  36.4892.276,12 zł. Założony plan został zrealizowany w kwocie 31.198.098,10 zł, co 

stanowiło realizację planu na poziomie 84,57%.  

Wydatki budżetowe gmina zaplanowała w kwocie 40.729.353,12 zł. Zaplanowane do 

wykonania zadania zostały zrealizowane na kwotę 34.986.032,49 zł, co stanowiło 85,90% 

założonego planu.  

Zrealizowane ogółem w 2018 roku dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 

mieszkańca gminy wynosiły 5.729,68 zł, a zrealizowane ogółem wydatki budżetowe wynosiły 

6.425,35 zł. 

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a 

wydatkami budżetu jednostki samorządy terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę 

budżetu albo deficyt budżetu. Dla Gminy Padew Narodowa wynik finansowy roku 2018 był 

wartością ujemną  i wyniósł 3.787.934,39 zł.  

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określana jest, jako 

wynik bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich określana jest, jako nadwyżka 

operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).  

Gmina w roku 2018 osiągnęła nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.400.885,10 zł. 

Osiągnięty dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje gminie możliwość realizacji 

nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na 

inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.  

Gmina Padew Narodowa w roku budżetowym 2018 zrealizowała: 

1) przychody w kwocie 4.553.648 zł,  

2) rozchody w kwocie  716.571 zł. 

Faktyczny stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 

2018 roku wynosił 8.835.734 zł.   

 

Szczegółowe dane w zakresie poziomu zaplanowanych jak również zrealizowanych dochodów 

i wydatków zaprezentowano  poniżej. 
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Tabela 8.  Dochody Gminy Padew Narodowa w 2018 roku  

    

Źródła dochodów  

Plan na dzień  

1 stycznia 2018 

roku 

Plan na dzień  

31 grudnia 2018r. 

(po dokonanych  

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych na 

dzień  

31 grudnia 2018 r. 

dochodów 

budżetowych 

Ogółem: 37.438.340,46 36.4892.276,12 31.198.098,10       

w tym:     

1) Dochody bieżące 19.534.628,00     21.575.439,34     21.501.838,28 

w tym:       

 a) dochody własne (bez 

dotacji i subwencji): 
4.627.511,00     5.787.524,68     5.739.670,90     

 - dochody z tytułu 

podatków i opłat 

lokalnych 2.421.700,00 3.506.439,68     3.317.126,82     

 - dochody z tytułu 

udziałów w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych i osób 

prawnych 2.205.811,00     2.205.811,00     2.347.270,08     

 - inne dochody -     75.274,00 75.274,00     

b) dochody z tytułu 

otrzymywanych dotacji 6.275.898,00     7.213.609,66    7.187.862,10     

c) dochody z tytułu 

otrzymanych subwencji: 8.631.219,00     8.574.305,00     8.574.305,00              

w tym:       

 - subwencja oświatowa 4.984.704,00 4.927.790,00 4.927.790,00 

 - subwencja 

wyrównawcza 3.450.979,00 3.450.979,00 3.450.979,00 

 - subwencja 

równoważąca 195.536,00 195.536,00 195.536,00 

 2) Dochody majątkowe      17.903.712,46     15.316.836,78 9.696.259,82 

w tym:    

 a) dochody własne: 253.000,00     273.000,00     246.356,84     

 - z tytułu sprzedaży 

składników majątkowych  253.000,00     

                                    

273.000,00     246.356,84     

 - wpłaty z tytułu 

odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz 

prawa użytkowania 

wieczystego 

nieruchomości 

             

233.000,00     

                                        

253.000,00     238.664,21 

 - dochody z tytułu 

otrzymywanych dotacji 

      

17.650.712,46     15.043.836,78     9.449.902,98     

Tabela 9.Dochody Gminy Padew Narodowa  według klasyfikacji budżetowej w 2018 r  
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Struktura dochodów  

Plan na dzień  

1 stycznia 2018 

roku 

Plan na dzień  

31 grudnia 2018r. 

(po dokonanych  

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych na 

dzień 31 grudnia 

2018 r. dochodów 

budżetowych 

Ogółem: 37.438.340,46     36.4892.276,12 31.198.098,10       

w tym:       

1) Dochody bieżące     19.534.628,00     21.575.439,34     21.501.838,28 

w tym dział:       

 - Rolnictwo i łowiectwo - 252.899,75     252.955,93     

 - Transport i łączność  -     800,00     1.083,65               

 - Gospodarka 

mieszkaniowa 272.100,00     

                                 

283.660,00     271.716,28     

 - Administracja publiczna 47.632,00     280.319,43     279.246,18 

 - Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 1.106,00     

                                 

112 987,00     107 543,95     

- Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - 4.439,00 2.851,58 

 - Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek nie 

posiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 3.963.411,00     4.657.007,00     4.698.941,49     

- Obsługa długu 

publicznego 2.000,00 2.000,00 3.290,41 

 - Różne rozliczenia 8.631.219,00     8.675.192,48     8.675.339,74     

 - Oświata i wychowanie 214.580,00     265.854,68     259.989,48     

- Ochrona zdrowia - 2.260,00 2.260,00 

 - Pomoc społeczna 336 280,00     675.042,00     665.671,94     

 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza - 

                                   

29 615,00     29 615,00     

 - Rodzina 5.719 300,00     5.898.463,00     5.845.825,93     

 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 347.000,00     422.000,00     392.606,72     

- Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego - 300,00 300,00 

- Kultura fizyczna - 12.600,00 12.600,00 

 2) Dochody majątkowe 17.903.712,46     15.316.836,78 9.696.259,82 

w tym dział:            
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- Rolnictwo i łowiectwo 11.231.000,00 11.231.000,00 7.167.932,15 

 - Transport i łączność  - 108.300,00     108.300,00     

 - Gospodarka 

mieszkaniowa 253.000,00     

                                 

273.000,00     246.356,84     

- Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - 724.750,00 718.112,54 

 - Różne rozliczenia - 31.942.80 31.942,80     

- Oświata i wychowanie 75.000,00 75.000,00 - 

- Pomoc społeczna - 125.000,00 125.000,00 

 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska         6.344.712,46     

                                 

2.647.843,98     

             

1.198.615,49     

- Kultura fizyczna - 100.000,00 100.000,00 

 

Tabela 10. Wydatki Gminy Padew Narodowa  w 2018 roku  

    

Struktura wydatków 

Plan na dzień 

1 stycznia 2018 

roku 

Plan na dzień 

31 grudnia 2018r. 

(po dokonanych 

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych  

na dzień  

31 grudnia 2018 r. 

wydatków 

budżetowych 

Ogółem:       40.692.371,46     40.729.353,12 34.986.032,49 

w tym:     

1) wydatki bieżące 17.374.584,00 18.910.426,86 18.100.953,18 

w tym dział:       

 - Rolnictwo i łowiectwo              28.000,00                   282.899,75                   280 989,65     

- Leśnictwo 2.000,00 - - 

 - Transport i łączność             255.000,00               281.771,00                219.912,33     

 - Gospodarka 

mieszkaniowa           92.500,00                  158.305,00               143.184,82     

 - Działalność usługowa         71. 000,00                  49.728,00                   12 300,00     

 - Administracja publiczna          2.263.193,00                2.371.623,43                2.278.975,75     

 - Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa            1.106,00                  112 987,00                   107 543,95     

 - Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa        130.850,00                   181.869,00                   169.062,91     

 - Obsługa długu 

publicznego         150 000,00                  161.341,00                   161.341,07      

 - Różne rozliczenia            330 000,00                   75.946,00                  861,00     

 - Oświata i wychowanie        5.864.362,00             6.065.547,68              5.817.008,01     

 - Ochrona zdrowia        63.573,00                  66.043,00                     56.268,17     

 - Pomoc społeczna       924 699,00                 1.196.134,00                1 180.764,22     
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 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza            5.600,00                   36.006,00                   35.923,50     

 - Rodzina       5.780.800,00             5.979.353,00              5.922.838,74     

 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska         656.401,00               1.107.138,00                930.811,55     

 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego         727.000,00               735.500,00                735.499,85     

 - Kultura fizyczna           28.500,00                  48 235,00                   47.667,66     

2) wydatki majątkowe 

        

23.317.787,46     

           

21.818.926,26               16.885.079,31     

w tym dział:       

- Rolnictwo i łowiectwo 

           

15.581.760,79     

             

15.063.817,79     

              

13.746.917,25     

    

 - Transport i łączność         800.000,00               1.457.862,28                350.939,19     

 - Gospodarka 

mieszkaniowa             75.000,00                    94.877,00                     94.877,12     

 - Administracja publiczna          25 000,00                    27.910,00                     27.585,21     

 - Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa         23.579,21           968.214,21                   956.685,81     

 - Oświata i wychowanie       45.000,00                  37.855,00     37.855,80                    

- Pomoc społeczna 3.000,00 688.463,00 668.105,45 

 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska         6.752.447,46               3.033.891,98                556.077,90     

- Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 - Kultura fizyczna              7 000,00     

                  

441.035,00     441.035,58                       

 

Tabela 11. Przychody Gminy  w 2018 roku  

    

Plan przychodów budżetowych 

 

na dzień 

1 stycznia 2018 r. 

Plan na dzień 

31 grudnia 2018r.  

(po dokonanych  

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych  

na dzień 

31 grudnia 2018 r. 

przychodów 

budżetowych 

Ogółem: 

3.970.602,00 4.553.648,00 4.553.648,00 w tym: 

 - przychody z tytułu 

zaciągniętych  kredytów na 

rynku krajowym 3.970.602,00 4.553.648,00 4.553.648,00 

 

Tabela 12. Rozchody Gminy w 2018 roku  
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Plan rozchodów budżetowych 

na dzień 

1 stycznia 2018 r. 

Plan  

na dzień 

31 grudnia 2018r. 

(po dokonanych 

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych  

na dzień 

31 grudnia 2018 r. 

rozchodów 

budżetowych 

Ogółem: 716.571,00 716.571,00 716.571,00 

w tym:    

 - rozchody z tytułu spłat 

kredytów i pożyczek  716.571,00 716.571,00 716.571,00 

 

Tabela 13. Wynik finansowy Gminy  w 2018 roku 

   

Wynik finansowy 

zaplanowany w uchwale 

budżetowej gminy  

na dzień  

1 stycznia 2018 r. 

Wynik finansowy 

zaplanowany  

w uchwale 

budżetowej gminy  

na dzień  

31 grudnia 2018 r. 

po uwzględnieniu 

zmian dokonanych  

w trakcie roku 

budżetowego 

Wynik finansowy budżetu 

na dzień  

31 grudnia 2018 r.  

- 3 254 031,00     -  3.837.077,00     - 3.787.934,39                                      

 

Obok danych finansowych dotyczących wybranych pozycji budżetu Gminy Padew 

Narodowa zaprezentowanych w formie tabelarycznej jak przedstawiono powyżej, zostaną też  

zaprezentowane wybrane wskaźniki rekomendowane przez Ministerstwo Finansów, które 

opisują relacje między określonymi wielkościami ekonomicznymi i pozwalają na analizę 

sytuacji ekonomicznej gminy. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło zestaw wskaźników, które są przydatne do oceny sytuacji 

finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego i dają możliwość dokonywania porównań 

danej gminy z innymi jednostkami samorządowymi.  

Do wyliczenia prezentowanych w raporcie wskaźników wykorzystano dane pochodzące  

ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2018 rok, 

sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych.   

Wskaźniki dla gminy zostały policzone w następujących grupach:  

1.  Wskaźniki budżetowe,  

2.  Wskaźniki na mieszkańca,  

3.  Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.  

Dokonując analizy zaprezentowanych w tej części raportu wskaźników i innych danych 

dotyczących finansów gminy należy wziąć pod uwagę, że na finanse gminy mają wpływ nie 

tylko czynniki wewnętrzne ale również otoczenie makroekonomiczne wraz z jego 

niepewnością i niestabilnością. 

Zagadnienie oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest 

bardzo szerokie, dlatego analizie poddano wybrane dziedziny tego obszaru problemowego.  
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Ad 1. Wskaźniki budżetowe  

 

a)  Wskaźnik udziałów dochodów bieżących w dochodach ogółem dla gminy w roku 2018 

wyniósł 68,92 %. 

Wskaźnik określa, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 

 

b)  Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem dla gminy w roku 2018 

wyniósł 19,19%. 

Wskaźnik określa, jaka część dochodów ogółem stanowią dochody własne gminy. 

 

c)  Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem dla gminy w roku 2018 

wyniósł 10,90%. 

Wskaźnik określa potencjalne zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań  

oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.  

 

d) Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem dla gminy w 2018 

roku wynosił 48,26%. 

Wskaźnik określa, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.  

 

e) Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń dla gminy w 2018 roku wynosił 36,73%. 

Wskaźnik określa, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń.  

 

f)  Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w 

dochodach ogółem dla gminy w roku 2018 wyniósł 11,91%. 

Wskaźnik określa procentowy udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze 

sprzedaży majątku w dochodem ogółem. 

 

g)  Wskaźnik samofinansowania dla gminy w 2018 roku wynosił 77,57%. 

Wskaźnik określa stopień, w jakim gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli 

zdolność do samofinansowania.  

 

Ad. 2. Wskaźniki na mieszkańca  

Według stanu na 31.12.2018r. gminę zamieszkiwało 5.445 osób. 

 

a)  Wskaźnik ustalający transfery na mieszkańca dla gminy w 2018 roku wynosił 2.894,80 

zł. 

Wskaźnik określa kwotę subwencji ogólnej i dotacji bieżących przypadające na mieszkańca 

gminy. 

 

b) Wskaźnik ustalający wartość nadwyżki operacyjnej na mieszkańca dla gminy w 2018 

roku wynosił 624,58 zł. 

c)  Wskaźnik określający wartość zobowiązań ogółem w przeliczeniu na mieszkańca dla 

gminy w 2018 roku wyniósł 1.623,03 zł.   
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d)  Wskaźnik określający wysokość zobowiązań ogółem bez zobowiązań na projekty 

unijne na mieszkańca – w związku z niewystąpieniem zobowiązań z tytułu realizacji 

projektów z udziałem środków unijnych wysokość tego wskaźnika jest taka sama jak w 

punkcie II.3. 

 

Ad 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych 

 

a)  Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem dla gminy w 2018 roku 

wynosił 28,33%. 

 

b) Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia dla gminy w 2018 roku 

wyniósł 2,81%. 

 

c)  Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych dla 

gminy w 2018 roku wyniósł 0,52%.  

 

d)  Wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia dla gminy w 2018 roku 

wynosił 14,67%. 

 

e)  Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

dla gminy w 2018 roku wyniósł 87,52%.  

Wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

odsetek i spłat rat kapitałowych.  

 

f)  Wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem dla gminy 

 w 2018r. wyniósł 0,02%. 

VI. Infrastruktura techniczna – sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Czynna sieć wodociągowa na terenie gminy ma długość 81,85 km, natomiast 

kanalizacyjna 93,30 km. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 95,92 % budynków 

mieszkalnych, natomiast do sieci kanalizacyjnej 91,14 % budynków. Budynki nie podłączone 

do sieci kanalizacyjnej to przede wszystkim budynki zamieszkałe przez osoby starsze, często 

samotne, gdzie brak jest łazienek. 

Tabela 14. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy Padew Narodowa  

                   w 2018 r. 

Wyszczególnienie Sieć 

wodociągowa 

Sieć 

kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci  (km) 81,85 93,30 

Budynki mieszkalne podłączone do sieci w %  95,92 91,14 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

1 385 1 316 

Długość sieci wybudowanej w 2018 r. (km) 0,77 3,64 

ilość wykonanych przyłączy w 2018 r. 18 19 

VII. Mienie komunalne  
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Mieniem komunalnym zgodnie z art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnym gmin i ich 

związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw . 

1. Grunty 

Gmina Padew Narodowa posiada 935,9458 ha gruntów mienia komunalnego o wartości 

księgowej  9 594 036,00 zł.  

Tabela 15. Stan i wartość wg ewidencji księgowej gruntów mienia komunalnego w    

                     poszczególnych miejscowościach 

Lp. Miejscowość 
Powierzchnia gruntów w 

ha 

Wartość gruntów wg 

ewidencji księgowej 

1. Babule 100,5964 1 005 964 

2. Domacyny 49,3593 493 593 

3. Kębłów 57,4631 574 631 

4. Padew Narodowa 285,3854 3 070 327 

5. Piechoty 112,0492 1 120 492 

6. Pierzchne 32,3097 323 097 

7. Przykop 67,2112 673 453 

8. Rożniaty 43,6493 436 493 

9. Wojków 49,8687 498 687 

10. Zachwiejów 53,5097 551 861 

11. Zaduszniki 12,6394 126 394 

12. Zarównie 71,9044 719 044 

Ogółem 935,9458 ha 9 594 036 

 

2. Lasy komunalne.  

Lasy komunalne rosną na powierzchni  117,8774 ha w tym: 

 w sołectwie Babule- 5,2682 ha 

 w sołectwie Kębłów – 32,1228 ha 

 w sołectwie Padew Narodowa -62,8784 ha 

 w sołectwie Piechoty – 2,2727 ha 

 w sołectwie Pierzchne – 12,5620 ha 

 w sołectwie Wojków – 0,5971 ha 

 w sołectwie Zarównie – 2,1762 ha 

 

3. Budynki w zasobach gminy 

Gmina Padew Narodowa posiada w swoich zasobach następujące budynki : 

 8 budynków wiejskich, wraz z remizami strażackimi  ( w sołectwach : Piechoty, Babule, 

Rożniaty , Przykop, Wojków, Domacyny, Kębłów , Zaduszniki ) , 

 2 budynki szkolne w miejscowości Padew Narodowa  
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 1 budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej , wraz z remizą strażacką 

 1 budynek mieszkalny w Padwi Narodowej 

 1 budynek oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej  

 1 budynek stacji uzdatniania wody w Padwi Narodowej  

 1 budynek Urzędu Gminy w Padwi Narodowej 

 1 budynek byłego komisariatu policji w Padwi Narodowej 

 1 budynek przy ul. ks. Jana Kica 8 w Padwi Narodowej, w którym mieści się OPS, 

Biblioteka , ZWIUK, gabinety stomatologiczne oraz zakład fryzjerski  

 1 budynek przy ul. Ludwiki Uzar- Krysiakowej 20 Padwi Narodowej , w którym 

obecnie znajduje się Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego  

 1 budynek przy ul. Ludwiki Uzar- Krysiakowej 7 w Padwi Narodowej , w którym 

obecnie znajduje się Klub „ Senior +” 

 1 budynek przy ul. Szkolna 2 w Padwi narodowej, w którym znajduje się Niepubliczne 

Przedszkole Promyczek 

 1 budynek po byłej szkole w Babulach, w którym obecnie znajduje się całodobowe 

hospicjum stacjonarne 

 1 budynek po byłej szkole w miejscowości Zarównie , w której obecnie znajduje się 

biblioteka 

 1 budynek po byłej szkole w miejscowości Wojków , w której obecnie znajduje się  

Spółdzielnia Socjalna „ Impresja „ oraz biblioteka 

 1 budynek w miejscowości Przykop , obecnie wynajmowany z przeznaczeniem na skup 

mleka  

 1 budynek byłej szkoły w miejscowości Przykop , w którym obecnie znajduje się 

Dzienny Dom „ Senior Wigor „ 

 1 budynek w miejscowości Rożniaty , w którym obecnie znajduje się Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  

 1 budynek byłej szkoły w miejscowości Kębłów 

 2 budynki po byłej zlewni mleka w miejscowości Wojków i Zaduszniki 

 

4. Sprzedaż gruntów mienia komunalnego 

W okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018 roku gmina dokonała sprzedaży: 

 w miejscowości Padew Narodowa - 5 działek o numerach ewidencyjnych i 

powierzchni : 1539 o  pow.   0,2688 ha,  1111 o pow. 0,1501 ha,  1299 o pow. 0,1367 

ha , 1309 o pow. 0,1309 ha , 1314 o pow. 0,1243 ha 

 w miejscowości Rożniaty - 5 działek o numerach ewidencyjnych i powierzchni : 

144/15 o pow. 0,0017 ha, 144/13 o pow. 0,0230 ha ,  324/3 o pow. 0,0084 ha,  16/8 o 

pow. 0,0384 ha oraz udział ¾ własności działki nr 884 o pow. 0,5686 ha.  

 w miejscowości Zaduszniki – 6 działek o numerach ewidencyjnych i powierzchni : 

173/4 o pow. 0,0198 ha, 173/5 o pow. 0,0164 ha,  173/9 o pow. 0,0075 ha ,  173/6 o 

pow. 0,0246 ha, 173/7 o pow. 0,0226 ha, 173/8 o pow. 0,0223 ha. 

 w miejscowości  Zarównie - 1 działkę oznaczona numerem ewidencyjnym 1266/6 o 

pow. 0,1081 ha  
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W wyniku zamiany gmina nabyła  własność działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 

2504 o pow. 0,5184 ha – obręb Padew Narodowa, a zbyła działki oznaczone numerem 

ewidencyjnym 358/19 i 358/26 o łącznej powierzchni 0,2353 ha – obręb Padew Narodowa. 

Dochód gminy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego wyniósł 238 664,21 złotych. 

5. Użytkowanie wieczyste 

Stanowiące własność  Gminy Padew Narodowa grunty o powierzchni 8,3396 ha zostały 

oddane w użytkowanie wieczyste . Taki sposób rozporządzania gruntami daje osobom trzecim 

bardzo mocne  prawo rzeczowe , które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, 

zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobierania opłat.  

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w poszczególnych miejscowościach : 

 w miejscowości Padew Narodowa – 7,5710 ha 

 w miejscowości  Rożniaty 0,7266 ha 

 w miejscowości Domacyny 0,0420 ha 

Dochód gminy z tytułu wpłat opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wyniósł 

2 815,15 złotych. 

6. Dzierżawa gruntów gminnych 

Znaczna część gruntów rolnych mienia komunalnego  przekazana jest w dzierżawę osobom 

trzecim na postawie umów dzierżawy . Wg. Stanu na dzień 31.12.2018r. zawartych zostało 288 

umów na łączną powierzchnię 450,35 ha, co stanowi 48 % powierzchni gruntów mienia 

komunalnego . 

Tabela  16. Stan gruntów oddanych w dzierżawę w poszczególnych miejscowościach 

Lp. Miejscowość Ilość zawartych 

umów  

Powierzchnia 

dzierżawy /ha/ 

1. Babule 38 66,1872 

2. Domacyny 16 24,2107 

3. Kębłów 5 3,3015 

4. Padew Narodowa 29 100,9118 

5. Piechoty 27 73,94 

6. Pierzchne 10 7,2101 

7. Przykop 53 50,90 

8. Rożniaty 10 10,63 

9. Wojków 16 19,3921 

10. Zachwiejów 27 37,4861 

11. Zaduszniki 1 3,7278  

12. Zarównie 56 52,46 

Razem 288 450,3573 

Dochód gminy  z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego w 2018 r. wyniósł 

42 786,93 zł. 

7. Najem lokali 
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Główną formą gospodarowanie budynkami i lokalami użytkowymi jest najem . Wynajem 

lokali odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości. Wynajem lokali 

na okres do 3 lat odbywa się w drodze bezprzetargowej . Zgodnie z art. 35 ust. 1 u. g. n właściwy 

organ  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu , a ponadto informację 

o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 

lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty,  a także na stronach internetowych 

właściwego urzędu.  

Zgodnie z art. 37 ust 4 u. g. n zawarcie umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony  następuje w drodze przetargu. Sposób i tryb przeprowadzania 

przetargów na zbycie nieruchomości reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004r. 

Na dzień 31.12.2018r. w gminie Padew Narodowa zostało zawartych  20 umów na wynajem 

lokali użytkowych oraz 1 umowa najmu na lokal mieszkalny . 

Ponadto w gminie Padew Narodowa występuje okazjonalny wynajem lokali znajdujących się 

w budynkach wiejskich na uroczystości okolicznościowe .   

W 2018 roku budynki wiejskie położone na terenie gminy wynajmowane były 46 razy na 

potrzeby lokalnej społeczności celem zorganizowanie uroczystości typu wesela, komunie, 

chrzciny itp. 

Dochód gminy z tytułu czynszu za wynajem  lokali wyniósł  214 070,68 złotych. 

VIII. Rolnictwo 

Gmina Padew Narodowa jest gminą wiejską o charakterze rolniczym, z sektorem 

rozwijających się usług. Najlepsze warunki glebowo- przyrodnicze mają wsie: Domacyny, 

Zaduszniki, Rożniaty i Przykop. Gleb najlepszych w klasach od I-III jest stosunkowo niewiele 

i najwyższy ich udział jest również w wymienionych wyżej sołectwach .  

O możliwościach produkcyjnych rolnictwa gminy decyduje poza jakością rolniczą 

przestrzeni produkcyjnej ilość ziemi użytkowana rolniczo. Użytki rolne zajmują 75 % ogólnej 

powierzchni gminy . Grunty rolne zabudowane w gminie wynoszą 238 ha. Bardzo niewielką 

powierzchnię zajmują lasy , które stanowią 12 % ogólnej powierzchni gminy. 

Dominującym sektorem gospodarki rolnej jest sektor prywatny. 

Tabela 17. Struktura gruntów rolnych  

Grunty 

orne 

Sady Łąki 

trwałe 

Pastwiska 

trwałe 

Grunty rolne 

zabudowane 

Grunty 

pod 

stawami 

Grunty 

pod 

rowami 

Grunty 

zadrzewione i 

zakrzewione 

na użytkach 

rolnych 

Nieużytki Razem 

3470 22 925 409 238 104 43 171 36 5418 

 

 

Tabela 18. Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych  
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Tereny 

mieszkaniowe 

Tereny 

przemysłowe 

Inne tereny 

zabudowane 

Zurbanizowane 

tereny 

niezabudowane  

Tereny 

rekreacyjno  

wypoczynkowe 

Drogi Tereny 

kolejowe 

Użytki 

kopalne 

Razem 

43 3 23 3 5 224 82 0 383 

 
 

Tabela 19.  Struktura gruntów pod wodami, użytki ekologiczne oraz tereny różne  

                   w gminie Padew Narodowa  

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

płynącymi 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi 

Użytki 

ekologiczne  

Tereny różne Razem 

187 13 0 91 291 

 
 

W 2018 roku podczas wiosny i okresu letniego Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ( IUNG-PIB) na zlecenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił susze Rolniczą. Zarówno kwiecień jak i maj 

charakteryzowały się bardzo wysoką temperaturą powietrza  oraz wysokim usłonecznieniem . 

Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm  wieloletnich i 

miały duży wpływ na uprawy . Jednocześnie w tym okresie  wystąpiły stosunkowo niskie opady  

atmosferyczne , co spowodowało duże obniżenie wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego, 

oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin oraz obniżenie plonów  o co najmniej 30 % w 

stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.  

W związku z ogłoszoną suszą do Urzędu Gminy w Padwi Narodowej zgłosiło się ok.70 

właścicieli gruntów rolnych z terenu naszej gminy , którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód 

w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 

w 2018roku. Została powołana komisja do szacowania szkód na terenie gminy, która dokonała 

szacunku strat w uprawach rolnych. 

Według systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie Gminy Padew Narodowa klęska 

wystąpiła na  glebach podatnych na suszę czyli glebach  bardzo lekkich i lekkich oraz dotyczyła 

głównie upraw : zbóż jarych , zbóż ozimych , łubinu, seradeli , gryki oraz wyki. 

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, potwierdzone protokołem 

sporządzonych przez gminną komisję ds. szacowania strat mogli ubiegać się o pomoc 

finansową w ARiMR w Mielcu. 

 Rolnicy z terenu Gminy Padew Narodowa mają możliwość skorzystania ze wsparcia 

doradcy z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale . Organizowane są 

szkolenia dla rolników dotyczące wypełniania wniosków do Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz szkolenia mające na celu zdobywanie uprawnień na 

wyspecjalizowany sprzęt rolniczy. 

Samorząd prowadził szeroką współpracę z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii  

w Mielcu, w zakresie m.in.: monitoringu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich ,a także 

obowiązujących aktualnych przepisów weterynaryjnych. Współpracowano także  
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z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Oddział 

w Mielcu w zakresie zwalczania chwastów oraz szkodników w uprawach roślin.  

W 2018 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów 

pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy; sporządzono 13 

oświadczeń wnioskodawców oraz 26 zeznań świadków, w celu zaliczenia lat pracy  

w rolnictwie. 

IX. Obiekty zabytkowe  

Na terenie gminy Padew Narodowa istnieją następujące zabytki nieruchome wpisane 

do  rejestru zabytków  ( stan na 31.12.2018r.): 

Padew Narodowa: 

 Zespół kościoła parafialnego : kościół parafialny, dawną plebanię , obecnie dom 

sióstr, plebanię , cmentarz przykościelny – nr rej. A- 518 z 22.04.1991r. 

 Cmentarz parafialny rzymsko – katolicki ( najstarsza część) wraz z częścią 

ewangelicką –nr rej. A-653 z 19.06.1988r. 

Wojków: 

 Kaplica pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1908r.  –nr rej. A- 1027 z 30.11.2012r. 

Zaduszniki: 

 Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1898r. – nr rej. A 1026 z 30.11.2012r. 

Do gminnej ewidencji zabytków wpisane jest 45 zabytków architektury i budownictwa 

(stan na 31.12.2018r.) 

Babule: 

 Kaplica murowana - 1912r.,  

 Budynek dawnego zarządu Nadleśnictwa – lata 20-te XX w. 

 Figura Matki Boskiej Niepokalanej - 1922r.wzniesiona z fundacji Michała i Katarzyny 

Babula 

 Krzyż przydrożny - 1889r. wzniesiony z fundacji Józefa i Marii barszcz 

Domacyny: 

 Kaplica – 2 poł XIX w. 

 Figura św. Jana Chrzciciela – 1922r. 

Kębłów: 

 Dawna szkoła – lata 20-te XX w. 

 Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej – 1909r. wzniesiona z fundacji Mikołaja i 

Katarzyny Ciepły 

 Krzyż przydrożny – 1897r. –wzniesiony z fundacji Gminy Kębłów 

 Kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanej- 1938r. 

Padew Narodowa : 

 Dom Społeczny, ob. Gminny Ośrodek Kultury- pocz. XX w. 

 Budynek Dawnej Szkoły Ludowej – 1875r,  

 Pomnik Grunwaldzki – 1910r. 
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 Krzyż przydrożny – 1898r. wzniesiony z fundacji Ignacego Popiołka 

 Krzyż przydrożny – 1907r.wzniesiony z fundacji Tomasza Sroczyńskiego z Padwi 

 Krzyż  przydrożny 1895r. wzniesiony z fundacji Macieja i Marianny Bartylak 

 Figura Matki Boskiej Niepokalanej – 1907r. wzniesiona z fundacji Anny Pluta z 

Pierzchnego 

 Figura Matki Boskiej  Niepokalanej - 1888r. 

 Figura Matki Boskiej Niepokalanej – 1914r.wzniesiona z fundacji Kazimiera i 

Katarzyny Hyjek 

 Figura Św. Antoniego Padewskiego -1863r. wzniesiona z fundacji Parafii Padew  

Piechoty: 

 Kapliczka p.w. Niepokalanego Serca Maryi – 1914r.  

 Krzyż przydrożny – 1904r. wzniesiona z fundacji Jakuba Synowca  

 Krzyż przydrożny – 1900r. wzniesiony z fundacji  Stanisława Piechoty 

Przykop: 

 Szkoła powszechna, ob. Publiczna Szkoła Podstawowa – 1 ćw. XX w. 

 Pomnik 10 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 1928r. 

 Kapliczka z Figurą Św. Jana Nepomucena, 2 poł. XX w., figura XVIII w.  

 Figura Matki Boskiej Niepokalanej – 1901r., wzniesiona z fundacji Pawła i Tekli 

Napieracz 

Rożniaty: 

 Dwór – pocz. XX w. 

 Figura Matki Boskiej Niepokalanej – 1881r., wzniesiona z fundacji Michała i 

Petroneli Drop 

 Krzyż przydrożny – 1877r. – wzniesiony z fundacji Franciszka Gaja 

Wojków: 

 Dawna szkoła powszechna – 1 św. XX w.- 

 Figura Matki Boskiej Niepokalanej – 1929r.-wzniesiona z fundacji młodzieży z 

Wojkowa  

 Kapliczka z Figurą Matki Boskiej Niepokalanej – 2 poł. XIX w.- wzniesiona z 

fundacji Macieja Małka 

 Krzyż przydrożny – 1881r. – wzniesiony z fundacji rodziny Hyjków 

 Krzyż przydrożny – 1918r. – wzniesiony z fundacji Józefy i Franciszka Kowalików 

 Figura Św. Floriana – 1909r. –wzniesiona z fundacji Antoniego Kołka 

Zachwiejów: 

 Krzyż przydrożny – 1904r.- wzniesiony z fundacji Gminy Zachwiejów  

Zaduszniki: 

 Kapliczka z figurą Św. Jana Nepomucena- XVIII w. 

 Krzyż przydrożny – 1892r.-wzniesiony z fundacji Konstantego i Marianny 

Sierakowskich  

 Kapliczka z figurą matki Boskiej Niepokalanej – 1887r. –wzniesiona z fundacji 

Jakuba Gąsiora 
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Zarównie: 

 Szkoła Powszechna – 1908r. 

 kapliczka p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – 1896r.-wzniesiona z fundacji 

mieszkańców Zarównia 

 Krzyż przydrożny – 1911r. – wzniesiony z fundacji Józefa Domagały 

 Krzyż przydrożny – 1894r. – wzniesiony z fundacji Gminy Zarównie 

 

X. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom . 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Padew Narodowa w 2018 roku przyjęty został Uchwałą  nr XXII/237/18 Rady 

Gminy Padew Narodowa z dnia 23 lutego 2018r.  

 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi . 

 

Zadania priorytetowe Programu to:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;  

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6) usypianie ślepych miotów;  

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 

rolnym;  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt.  

 

Wykonawcami Programu byli:  

1) schronisko dla zwierząt w Strzelcach prowadzone przez Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe Jarosław Dudzik z siedzibą Cedzyna 129, 25-900 Kielce - poprzez przyjmowanie 

zwierząt bezdomnych  do schroniska zgodnie z podpisaną umową;  

2) lekarz weterynarii Wojciech Bryg, prowadzący działalność gospodarczą pn. Gabinet 

Weterynaryjny Wojciech Bryg, Kliszów 103, 39-307 Gawłuszowice – poprzez wykonywanie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na 

terenie gminy Padew Narodowa zgodnie z zawartą umową. 

 

W 2018 r. na terenie gminy wyłapano i oddano do schroniska 5 psów . 
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XI. Infrastruktura drogowa i oświetlenie uliczne. 

 

1. Sieć dróg na terenie gminy Padew Narodowa 

Na terenie Gminy Padew Narodowa znajduje się sieć następujących dróg: 

a) droga wojewódzka nr 985 relacji Nagnajów – Dębica 

b)  drogi powiatowe: 

 nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice  

 nr 1647 R relacji Padew Narodowa – Rożniaty  

 nr 1136 R relacji Padew Narodowa – Kębłów  

 nr 1135 R relacji Padew Narodowa – Przykop  

 nr 1 123 R relacji Dymitrów Duży – Domacyny Wielkie  

 nr 1118 R relacji  Padew Narodowa – Wola Baranowska 

 nr 1134 R relacji Padew Narodowa – Babule 

 nr 1124 R relacji Knapy – Zarównie  

 

c) drogi gminne: 

 nr 10 34 52R miejscowości Zaduszniki „droga na Majdanek” 

 nr  10 34 55R miejscowość Domacyny „ droga na Morgi” 

 nr 10 34 72R miejscowość Zarównie – Zachwiejów  

 nr 10 3457R miejscowość Padew Narodowa ul. Wałowa  

 nr 10 34 65 R miejscowość Padew Narodowa ul. Jaśminowa 

 nr 10 34 64 R miejscowość Padew Narodowa ul. Szeroka  

 nr 10 34 66 R miejscowość Padew Narodowa ul. Kolejowa 

 nr 10 34 70 R miejscowość Babule „Pluty” 

 nr 10 34 62 R miejscowość Padew Narodowa ul. Polna  

 nr 10 34 68 R miejscowość Piechoty „ Na Biały Krzyż” 

 nr 10 34 56R miejscowość Kębłów „ Nowa Droga do Rożniat” 

 nr 10 34 60R miejscowość Padew Narodowa „ Przybyły Rów Laski” 

 nr 10 34 73 R miejscowość Zachwiejów „ Na cmentarz” 

 nr 10 34 71 R miejscowość Zarównie „Przez wieś II” 

 nr 10 34 61R miejscowość Rożniaty „ Za Remizą” 

 nr 10 34 63 R miejscowość Padew Narodowa ul. Stadionowa 

 nr 10 34 51R miejscowość Przykop „ Do Wału” 

 nr 10 34 69 R miejscowość Babule „ Klęskówka”  

 nr 10 34 67 R miejscowość Pierzchne „ Przez Wieś” 

 nr 10 00 24R miejscowość Wojków „ Wielka Droga” 

 nr 10 34 53R miejscowość Domacyny „Chwałki” 

 nr 10 34 59R miejscowość Padew Narodowa ul. Złota  

 nr 10 34 74 R miejscowość Zarównie „ Przez wieś I” 

 nr 10 34 58R miejscowość Rożniaty „ Niziny” 

 droga bez numeru miejscowość Padew Narodowa – Zarównie  
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d)  drogi gminne wewnętrzne ( transportu rolnego, dojazdowe do pól oraz zabudowań) 

Łączna powierzchnia dróg gminnych położonych na terenie gminy Padew Narodowa wynosi 

164 ha. 

2. Inwestycje drogowe przeprowadzone w 2018 r. 

W 2018 r., zostały przeprowadzone następujące inwestycje drogowe na terenie Gminy 

Padew Narodowa: 

 

a) Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-

Dębica w miejscowości Padew Narodowa w km 12+150-12+390 i w km 12+273-

12+293 strona lewa oraz w km 16+380-16+970 strona prawa. Łączna wartość zadania 

wynosiła 99 580,55 zł. Gmina Padew Narodowa na remont przedmiotowego chodnika 

udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie , Rejon Dróg 

Wojewódzkich Mielec w wysokości 50 000,00 zł 

 

b) Remont dróg powiatowych: 

 droga nr 1647 R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w km od 0+000 – 1+060 na 

długości 1,060 km 

 droga nr 1134 R relacji Padew Narodowa – Babule w km 0-025-0+095 na długości 

0,070 km  

W ramach przeprowadzonych robót na w/w drogach powiatowych została położona nowa 

nawierzchnia asfaltowa. Wartość powyższych prac wyniosła 335 872,83 zł. 

Gmina Padew Narodowa na remont w/w dróg udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu 

Mieleckiego na kwotę 100 000,00 zł. 

W roku 2018 Gmina Padew Narodowa przeprowadziła również remont dróg gminnych 

i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez położenie 

nawierzchni bitumicznej: 

a) Droga gminna działka ewid. nr 266 i 316 w miejscowości Domacyny długość 

wyremontowanej drogi 183 mb, wartość zadania wyniosła 90 182,24 zł  

b) Droga gminna w miejscowości Padew Narodowa ul. Słoneczna długość 

wyremontowanej drogi 135 mb, wartość zadania wyniosła 102 831,70 mb  

c) Droga gminna w miejscowości Padew Narodowa ul. Kwiatowa długość 

wyremontowanej drogi 40 mb, wartość zadania wyniosła 9 232,08 zł 

d) Droga gminna w m. Padew Narodowa ul. Złota i Miła długość ul. Złota 1444 mb i ul. 

Miła 305 mb wartość zadania wyniosła 1 060 536,48 zł. 

Łącznie Gmina Padew Narodowa w 2018 r., wyremontowała 2,107 km dróg gminnych i 

wewnętrznych za łączną kwotę 1 262 782,50 zł. Powyższe zadania w całości zostało 

sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.  
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Dzięki złożonym w lutym 2018 r., do Urzędu Marszałkowskiego wnioskom o 

dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gminie Padew 

Narodowa udało się pozyskać dotacje w wysokości 108 300,00 zł. W ramach otrzymanej 

pomocy finansowej gmina przeprowadziła modernizacje następujących dróg: 

a) droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wojków dz. ewid. nr 937 na 

długości 215 mb, wartość zadania wyniosła 53 400,27 zł  

b) droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Padew Narodowa dz. ewid. nr 

2048 na długości 149 mb, wartość zadania wyniosła 34 352,35 zł 

c) droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Przykop dz. ewid. nr 428/2 na 

długości 198 mb, wartość zadania wyniosła 34 405,60 zł  

Łączna wartość przeprowadzonych robót wyniosła 121 158,22 zł w tym udział własny 

gminy w wysokości 13 858,22 zł. Ponadto Gmina Padew Narodowa poniosła koszt związany z 

opracowaniem dokumentacji projektowej na powyższe drogi na kwotę 7 000,00 zł  

W 2018 r. przeprowadzono również drobne prace remontowe dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Zakres prac obejmował miejscowe wbudowanie kruszywa oraz 

profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką dla następujących dróg: 

 w miejscowości Rożniaty droga gminna wewnętrzna działka ewid. nr 242/4 na długości 

485 mb, wartość zadania wyniosła 2 500,00 zł 

 w miejscowości Piechoty droga gminna wewnętrzna działka ewid. nr 149/2 na długości 

510 mb oraz działki ewid. nr 652 na długości 75 mb. Wartość zadania wyniosła 7 200,00 

zł 

 w miejscowości Wojków droga gminna działka ewid. nr 65 na długości 326 mb. 

Wartość zadania wyniosła 2 500,00 zł 

 w miejscowości Przykop były to drogi gminne wewnętrzne tj. działki ewid. nr nr 428/2, 

na długość 900 mb, działka ewid. nr 383/2 na długość 876 mb, działka ewid. nr 341/5 

na długość 741 mb, działka ewid. nr 1083 na długość 675 mb, działka ewid. nr 414 na 

długość  261 mb, działka ewid. nr 353 na długość 277 mb, Wartość prac wyniosła 

1 150,00 zł brutto  
 w miejscowości Padew Narodowa drogi gminne wewnętrzne: działka ewid. nr 1750, 

1770, na długości 425 mb, działka ewid. nr 1599, 1598, 3048, 3144, 3256 na długości 

2486 mb, działka ewid. nr 1599, 1598, 3048, 3144, 3256 na długości 2486 mb, działka 

ewid. nr 3353 długości 500 mb, działka ewid. nr 567 długości 321 mb, działka ewid. nr 

1864/1, 1864/2, na długości 363 mb. Stan techniczny powyższych dróg został 

poprawiony za kwotę 8 016,00 zł 

 

Ponadto w miejscowości Padew Narodowa na drogach gminnych tj. działkach ewid. nr 567 

długość drogi 320 mb działce ewid. nr 701 długość drogi 360 mb zostały przeprowadzone prace 

polegające na ścinaniu  poboczy. Wartość prac wyniosła  1 999,20 zł. 

 w miejscowości Zarównie poprawa przejezdności dróg transportu rolnego tj. działki 

ewid. nr 1592 na odcinku 291 mb. Wartość prac wyniosła 2 000,00 zł. 
 

Łączna wartość prac remontowych na drogach gminnych w w/w sołectwach polegająca na 

poprawie przejezdności wyniosła 25 365,20 zł 
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Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie letnim w 2018 r., wyniosło 12 882,59 

zł brutto. 

Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym w 2018 r., kosztowało 

łącznie 117 762,35 zł  

Jak co roku, również w 2018 r., zostały przeprowadzone prace związane z przeglądem stanu 

technicznego dróg gminnych za kwotę 2 500,00 zł oraz mostów za kwotę 2 200,00 zł. 

W roku ubiegłym Gmina Padew Narodowa opracowała również projekty organizacji ruchu 

na drogi gminne położone na terenie gminy Padew Narodowa tj.: 

 Obręb Wojków drogi gminne działki ewid. nr 518, 579, 515,  

 Obręb Padew Narodowa drogi gminne działki ewid. nr 1253, 1195, 1212, 1221, 1225, 

1237, 1241, 1270/2.  

 Obręb Padew Narodowa droga gminna działka ewid. nr 844/3,  

Przedmiotowa dokumentacja wymagała uzyskania odpowiednich pozwoleń projektów 

uzgodnień. Koszt dokumentacji wyniósł 6 400,00 zł brutto    

W roku 2018 r., Gmina Padew Narodowa wydała 38 umów na wejście w teren celem 

budowy sieci i przyłączy: światłowodowych, gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych  

i energetycznych oraz 20 decyzji na lokalizację ciał obcych (sieci, przyłączy: 

światłowodowych, gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych i energetycznych) w pasie 

dróg gminnych. Ponadto zostało wydanych 16 decyzji naliczających opłaty za umieszczenia 

ciał obcych ( sieci, przyłączy: światłowodowych, gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych 

i energetycznych) w pasie dróg gminnych położonych na terenie Gminy Padew Narodowa oraz 

decyzji za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.  

3. Oświetlenie uliczne 

W 2018 roku Gmina Padew Narodowa przeprowadziła  inwestycje związane z 

wykonaniem oświetlenia ulicznego: 

 Dokończenie rozpoczętej inwestycji oświetlenia ulicznego na tzw. „ drodze na 

cmentarz w miejscowości Zachwiejów”. Wartość zadania w 2018 r., wyniosła 

12 003,79 zł  

 W miejscowości Rożniaty został zakupiony materiał ( słupy i oprawy oświetleniowe ) 

na wykonanie oświetlenia drogowego za kwotę  18 830,84  zł brutto. 

 3.W miejscowości Piechoty została opracowana dokumentacja projektowa wraz z 

wykonaniem oświetlenia ulicznego do „ Starej Kuźni” wartość zadania wyniosła 

6 642,00 zł brutto. 

 Dokończenie inwestycji związanej z wykonaniem oświetlenia ulicznego „ na 

wysokości Jeziora” w miejscowości Przykop. Wartość zadania w 2018 r.,  wyniosła 

13 396,49 zł brutto  

 Rozpoczęcie inwestycji związanej z wykonaniem oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Padew Narodowa ul. Zacisze i Lipowa. Wartość zadania w 2018 r., 
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wyniosła 16 051,05 zł. Zadanie zostało zakończone w roku bieżącym. Wykonawcy 

została wypłacona kwota 2 851,37 zł. 

Łącznie na inwestycje oświetlenia ulicznego w 2018 r., Gmina Padew Narodowa 

wydatkowała środki w wysokości 66 924,17 zł. 

XII. Ład przestrzenny 

Na terenie Gminy Padew Narodowa obowiązują cztery miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa 

„V-zmiana” ( uchwała  Nr V/27/99 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 19 

lutego 1999r. ) 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Padew Narodowa 

„Polska Wieś II” (uchwała nr XXXIV/164/06 Rady Gminy Padew Narodowa  z 

dnia 7 lipca 2006r.) 

3. Miejscowy  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa 

Jednorodzinnego „Wygwizdów II” ( uchwała nr XXXV/171/06 Rady Gminy 

Padew Narodowa  z dnia 18 sierpnia 2006 r.) 

4. Miejscowy  Plan Zagospodarowania Przestrzennego „ Rusinów” dla terenu 

położonego w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie w rejonie Linii 

Hutniczo Szerokotorowej (uchwała Narodowa nr XV/154/17 Rady Gminy 

Padew z dnia 28 lutego 2017 r.) 

Łącznie obowiązujące MPZP obejmują obszar wielkości 120 ha co stanowi 1,69% 

powierzchni gminy. Przeznaczenie terenów w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego kształtuje się następująco: 

 32% stanowią tereny pod zabudowę mieszkaniową 

 1,5%  tereny użytkowane rolniczo 

 23%  tereny pod zabudowę techniczno-produkcyjną 

 2,5%  tereny zieleni i wód 

 7.0% tereny komunikacji 

 34% infrastruktura techniczna 

 

Z uwagi na fakt, że obowiązujące MPZP pokrywają zaledwie 1,69 % obszaru gminy, na 

obszarach gdzie brak obowiązującego MPZP przed przystąpieniem do  realizacji inwestycji 

budowlanych  należy uzyskać decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. W 2018r. wydano: 

 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które dotyczyły budowy 

odcinków sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz oświetlenia 

ulicznego 
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  36 decyzji o warunkach zabudowy w tym 25 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej, 2 decyzje - zabudowy usługowej, 1 decyzja - budowy elektrowni 

fotowoltaicznej, pozostałe decyzje dotyczyły zmiany sposobu użytkowania, budowy 

silosów, wiat itp. 

W dalszym ciągu trwają prace mające na celu uchwalenie MPZP „Polska Wieś III” w 

związku z podjętymi przez Radę Gminy w Padwi Narodowej w 2017r. uchwałami: 

1. Nr XXI/217/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia III 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Padew Narodowa, obejmującej obszar położony w m. Padew Narodowa  

2. Nr XXI/218/2017 z dnia 28 grudnia 2017r o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polska Wieś III” dla 

terenu położonego w Padwi Narodowej. 

 

XIII. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

 

1. Wycinka drzew 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub 

krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Wyjątkiem od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest m.in. 

sytuacja w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

W tym przypadku osoby fizyczne zobowiązane są dokonać zgłoszenia jeżeli obwód pnia 

drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego; 

 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

W 2018 r. przyjęto 44 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych i dokonano 

oględzin drzew w terenie, w tym w drodze decyzji wyrażono 1 sprzeciw w sprawie zamiaru 

usunięcia drzew. 

Do organu wpłynęły trzy  wnioski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Wydano 

dwie decyzje zezwalające na usunięcie drzew oraz jedną decyzję umarzającą postępowanie. 

2.  Pomniki przyrody. 

W 2018 r na terenie gminy znajdowało się 5 drzew będące pomnikami przyrody. Uchwałą 

Nr XXIV/254/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie 

pozbawienia statusu pomnika przyrody zdjęto ochronę z drzewa gatunku wiąz szypułkowy 

rosnącego na działce nr ewid. 511 w miejscowości Piechoty. Pozbawienie statusu pomnika 
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przyrody nastąpiło z uwagi na utratę wartości przyrodniczej spowodowanej całkowitym 

uschnięciem drzewa oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

Na dzień 31 grudnia Na terenie gminy znajdowały się następujące pomniki przyrody:  

a)  Dąb szypułkowy - obwód pnia 423 cm, wysokość ok. 24 m,  numer ewid. działki 479 i 

492 obręb Piechoty, działki należące do osób prywatnych, ustanowiony pomnikiem 

przyrody Uchwałą Nr V/50/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 września 2015 

r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia formy ochrony dla drzew 

uznanych za pomniki przyrody (Dz.Urz. Woj. Podkarp. z dnia 5 listopada 2015 r. poz. 

3084). 

b) Wiąz szypułkowy – obwód pnia 360 cm, wysokość ok. 28 m, numer ewid. działki 281 

obręb Rożniaty, działka należąca do osoby prywatnej, utworzony na podstawie 

Zarządzenia Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania 

tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1, poz. 2 z 10 

stycznia 1989 r.). 

c) Dąb szypułkowy – obwód pnia 315 cm, wysokość ok. 18 m, numer ewid. działki 487 

obręb Rożniaty, działka należąca do Gminy Padew Narodowa ,  utworzony na podstawie 

Zarządzenia Nr 6 Wojewody Tarnobrzeskiego z 28 czerwca 1991 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 187 z 15 lipca 1991 r.). 

d) Dąb szypułkowy – obwód pnia 313 cm, wysokość ok. 24 m, numer ewid. działki 487 

obręb Rożniaty, działka należąca do Gminy Padew Narodowa, utworzony na podstawie 

Zarządzenia Nr 6 Wojewody Tarnobrzeskiego z 28 czerwca 1991 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 187 z 15 lipca 1991 r.). 

3. Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 t.j) zawiera katalog 

przedsięwzięć, dla których przed wydaniem zezwoleń na realizacje inwestycji należy uzyskać 

decyzję środowiskową. 

Przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach ma na celu zbadanie czy dane przedsięwzięcie będzie oddziaływać 

potencjalnie znacząco na środowisko i czy ewentualnie należy przeprowadzić ocenę 

oddziaływania na środowisko i ustalić warunki środowiskowe ograniczające to oddziaływanie. 

Należy wspomnieć, że proces prowadzonych postępowań wymaga uzyskania stosownych 

opinii i uzgodnień organów współdziałających i bardzo często wymaga dodatkowych  

i szczegółowych wyjaśnień, szczególnie w przypadku gdy planowane zamierzenie budzi 

sprzeciw społeczeństwa. 

W 2018 r. prowadzono 5 postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych. 

Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 
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4. Usuwanie wyrobów azbestowych. 

Gmina Padew Narodowa realizuje zapisy Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy 

Padew Narodowa, który został opracowany i przyjęty Uchwałą Nr X/77/11 Rady Gminy w 

Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011 r. Od 2012 r. Gmina  występuje z wnioskiem do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o środki 

finansowe na utylizację wyrobów azbestowych znajdujących się na nieruchomościach 

mieszkańców naszej gminy, jednocześnie partycypując w tym zadaniu do wysokości 15 %.  

W 2018 r. z terenu gminy nie udało się usunąć ani jednej tony tych odpadów, ponieważ 

WFOŚiGW w Rzeszowie nie ogłosił naboru na zadanie związane z usuwaniem azbestu pomimo 

dużego zainteresowania ze strony mieszkańców. Do organu w 2018 r. wpłynęło wniosków  

z prośbą o odbiór i dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych. Zainteresowani 

mieszkańcy zostali poinformowani, że w chwili ogłoszenia naboru na ww. zadanie Gmina 

podejmie działania mające na celu pozyskanie środków na utylizację odpadów azbestowych. 

Zgodnie z prowadzoną inwentaryzacją wyrobów azbestowych na dzień 31.12.2018 r. na 

terenie Gminy Padew Narodowa znajduje się jeszcze 1 113,26 Mg odpadów azbestowych, 

natomiast usunięto i zutylizowano 266,66 Mg.  

Rys. 1. Informacja o ilości wyrobów azbestowych na dzień 31.12.2018 r. 
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Wyroby azbestowe
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5. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy obligatoryjnie 

przejęły obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców) w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, natomiast przejęcie lub nie tych samych 

obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, firmy  i inne 

instytucje) ustawodawca zostawił do decyzji Radom Gmin.  

Zgodnie z uchwałą Nr XX/155/13 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia  

26 kwietnia 2013 r., gmina przejęła obowiązki również właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Oznacza to, że Gmina jest 

odpowiedzialna za wszystkie powstające na jej terenie odpady komunalne.  

Na terenie Gminy Padew Narodowa odpady komunalne powstają głównie  

w gospodarstwach domowych, a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych. Ponadto 

odpady powstają także na terenach otwartych (m.in. odpady z koszy ulicznych i zieleni 

publicznej). 

W 2018 r. odpady komunalne z terenu gminy odbierane były przez firmę FCC Tarnobrzeg 

Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Strefowa 8, która została wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego na okres 1 roku. Umowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych z 

terenu naszej gminy obowiązywała od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W ramach 

przedmiotowej umowy wszystkie nieruchomości objęte systemem zostały wyposażone w 

pojemniki na odpady. Worki na odpady zbierane selektywnie były na bieżąco dostarczane przez 

podmiot odbierający odpady w zależności od ilości oddawanych odpadów z danej 

nieruchomości.   

Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Od 4 kwietnia 2015 r. w Gminie Padew Narodowa funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, którym zarządza Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi 

Narodowej. Obiekt znajduje się na uboczu, w dogodnym i dostępnym miejscu - obok 

Oczyszczalni Ścieków w Padwi Narodowej  ul. Polna 3 a.  

PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 17:00. W wyznaczonym  

terminie każdy mieszkaniec Gminy Padew Narodowa, za okazaniem dowodu osobistego, może 

przywieźć i oddać do Punktu posegregowane odpady komunalne nie ponosząc z tego tytułu 

żadnej opłaty. 

Na wyposażeniu PSZOK jest m.in. samochód marki Citroen JUMPER, który służy do 

odbierania od mieszkańców tych frakcji odpadów, których dowiezienie stanowi dla nich 

problem (np. wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).  
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej 

 

Rodzaje odbieranych odpadów oraz odpadów zbieranych w PSZOK: 

Odpady komunalne z terenu Gminy Padew Narodowa odbierane były w postaci 

zmieszanej i selektywnej. Odpady były odbierane przez podmiot odbierający odpady 

komunalne bezpośrednio z nieruchomości, a także zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów komunalnych. 

 Zmieszane odpady komunalne odbierane bezpośrednio z nieruchomości  

z częstotliwością 1 raz w miesiącu, 

 Odpady zbierane selektywnie u źródła odbierane bezpośrednio z nieruchomości tj. 

papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane  

z częstotliwością 1 raz na 2 miesiące, 

 Odpady biodegradowalne i odpady zielone odbierane bezpośrednio z nieruchomości 

z częstotliwością 2 razy w roku tj. (w 2018 r. w m-cu czerwcu i wrześniu 2018 r.) 

lub dostarczane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości do PSZOK , albo 

kompostowane w przydomowych kompostownikach. 

 Przeterminowane leki zbierane w specjalnym pojemnik w Aptece przy Ośrodku 

Zdrowia oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki, 

 Odpady zbierane w PSZOK: papier i tektura, metale, butelki „PET” i tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło białe i kolorowe, odpady zielone  

i inne ulegające biodegradacji np. liście, skoszona trawa, odpady kuchenne, 
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przeterminowane leki, chemikalia – oleje, filtry, smary, farby, lakiery, kleje, 

rozpuszczalniki, środki ochrony roślin i opakowania po nich zużyte, baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, gruz i odpady budowlane, świetlówki, opakowania po nawozach 

i aerozolach, zużyte opony, tekstylia, zużyta odzież. 

 

Stawki za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2018 r.: 

Do 31 marca 2018 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego wynosiła: 

 Odpady oddawane w sposób selektywny – 15 zł/m-c 

 Odpady oddawane w sposób nieselektywny – 30 zł/m-c 

 

Od 1 kwietnia 2018 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego wynosiła: 

 Odpady oddawane w sposób selektywny – 19 zł/m-c 

 Odpady oddawane w sposób nieselektywny – 44 zł/m-c 

 

 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych: 

 

Do 31 marca 2018 r. stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych 

(pełniących inną funkcję niż mieszkalna np. szkoły, sklepy, zakłady pracy, punkty 

gastronomiczne  itp.): 

 

 na których odpady zbierane były w sposób selektywny: 

pojemnik o pojemności    120 l      –    19 zł 

pojemnik o pojemności    240 l      –    38 zł 

pojemnik o pojemności    1100 l    -     145 zł 

pojemnik o pojemności    6000 l    -     840 zł  

 

 na których odpady zbierane były w sposób nieselektywny: 

pojemnik o pojemności    120 l      –     30 zł 

pojemnik o pojemności    240 l      –     61 zł 

pojemnik o pojemności    1100 l    -      232 zł 

pojemnik o pojemności    6000 l    -     1 344 zł 

 

Od 1 kwietnia 2018 r. stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych 

(pełniących inną funkcję niż mieszkalna np. szkoły, sklepy, zakłady pracy, punkty 

gastronomiczne  itp.): 

 

 na których odpady zbierane były w sposób selektywny: 

pojemnik o pojemności    120 l      –    33 zł 

pojemnik o pojemności    240 l      –    56 zł 

pojemnik o pojemności    1100 l    -     185 zł 

pojemnik o pojemności    6000 l    -     1045 zł  
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 na których odpady zbierane były w sposób nieselektywny: 

pojemnik o pojemności    120 l      –     50 zł 

pojemnik o pojemności    240 l      –     85 zł 

pojemnik o pojemności    1100 l    -      295 zł 

pojemnik o pojemności    6000 l    -     1 653 zł 

 

Ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Padew Narodowa 

 

Na podstawie sprawozdań otrzymanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne  

z terenu gminy Padew Narodowa oraz od podmiotu zarządzającego Punktem Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące 

frakcje odpadów komunalnych za roku 2018 r. łącznie zebrano i odebrano 855,654 Mg 

odpadów komunalnych. 

Tabela 20.  Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio  

                   z nieruchomości w 2018 r.     
 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 

Ilość odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 492,760 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1,940 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 61,540 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 18,800 
Opakowania ze szkła 15 01 07 41,060 
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 0,280  

Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 1,100 
Odpady komunalne nie wymienione  

w innych podgrupach 
20 03 99 40,760 

Razem 658,240 Mg 

Tabela 21.  Ilości i rodzaje odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Rodzaj zebranych odpadów 
 

Kod odpadów 

Ilość zebranych odpadów  

(Mg) 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 4,524 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 5,390 

Opakowania z metali 15 01 04 0,939 

Opakowania ze szkła 15 01 07 6,571 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 10* 2,698 

Zużyte opony 16 01 03 17,450 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

17 01 01 4,120 
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

 

17 01 07 

 

20,380 

Szkło  17 02 02 4,330 

Odzież 20 01 10 5,580 

Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 0,040 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,020 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 0,040 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 8,776 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 56,800 

Razem 137,658 Mg 

 

 

Tabela 22. Ilości i rodzaje odpadów zebranych w Punkcie zbierającym odpady komunalne           

                  stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne  

                  i szkło (Punkt Skupu Złomu w Padwi Narodowej) 

Rodzaj zebranych odpadów 
 

Kod odpadów 

Ilość zebranych odpadów  

(Mg) 

Opakowania z metali 15 01 04 5,563 

Razem 5,563 Mg 

 

 

Rys. 2. Stosunek selektywnie odebranych odpadów do odpadów zmieszanych.  
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Rys. 3. Stosunek ilości odpadów zebranych w PSZOK i w Punkcie Skupu Złomu do ilości 

odpadów odebranych z nieruchomości. 

 

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2018 r. 

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gminy są 

obowiązane do osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym poziomów recyklingu,  

przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych rodzajów odpadów. Poziomy 

te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia  2017 r. (Dz.U  

z 2017 r., poz. 2412) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U  

z 2016 r. poz. 2167).  

W przypadku nieosiągnięcia przez Gminę wymaganych rozporządzeniem poziomów 

zgodnie z art. 9z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina podlega karze 

pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu.   

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. oraz Rozporządzenia 

z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach 

następujących poziomów: 
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Tabela 23. Poziomy dla odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych  

                   do składowania 
 

 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. (%) 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 – do dnia 16 lipca 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych do (%) 

 

45 % 

 

40 % 

 

40 % 

 

35 % 

 

Aby poziom został osiągnięty w 2018 r. : wyliczony wskaźnik musi być  ≤  40 % 

26,93 %      ≤      40 % 
                                                                                       (poziom osiągnięty w 2018 r.) 

 

Osiągnięty przez Gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 r.  wynosi 26,93 %. Oznacza to, że gmina 

nie przekroczyła określonego rozporządzeniem dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia  

w poszczególnych latach dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła następujących 

poziomów:  

 

Tabela 24.  Poziomy dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) 
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.  2020 r. 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło. 

 

10 % 

 

12 % 

 

14 % 

 

16 % 

 

18 % 

 

20 % 

 

30 % 

 

40 % 

 

50 % 

 

Aby poziom został osiągnięty w 2018 r. : wyliczony wskaźnik musi być  ≥  30 % 

31,72  %    ≥      30  % 
                                                                     (poziom osiągnięty w 2018 r.) 
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Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. wynosi 31,72 % oznacza to, że Gmina 

osiągnęła wymagany poziom recyklingu tych odpadów.  

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia  

w poszczególnych latach dla odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane  

i rozbiórkowe następujących poziomów: 

Tabela 25. Poziomy dla innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku  (%) 
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.  2020 r. 

Innych niż 

niebezpieczne odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

30 % 36 % 38% 40 % 42 % 45 % 50 % 60% 70 % 

 

  Aby poziom został osiągnięty w 2018 r. : wyliczony wskaźnik musi być  ≥  50 % 

66,32 %      ≥      50 % 
                                                                                             (poziom osiągnięty w 2018 r.) 

 

 

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2018 r. wynosi 66,32 % 

oznacza to, że Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu tych odpadów.  

 

XIV. Pozostałe sprawy administracyjne 

1. Czynności z zakresu urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, działalności 

gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów za rok 2018. 

 

Tabela 26. Zestawienie podjętych czynności administracyjnych  

 

Urząd Stanu 

Cywilnego 

ilość sporządzonych aktów urodzenia:15 

 

ilość migrowanych  do systemu aktów urodzenia:152 

 

ilość sporządzonych aktów małżeństwa: 23  

 

ilość migrowanych  aktów małżeństwa-135 

 

ilość sporządzonych aktów zgonu: 312 
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ilość sporządzonych aktów urodzenia na podstawie zagranicznych 

aktów(transkrypcja):15 

 

ilość wydanych zaświadczeń  stwierdzających brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa: 34 

 

ilość wydanych odpisów aktu stanu cywilnego:631 

 

ilość wydanych decyzji o odmowie sporządzenia zagranicznego aktu 

małżeństwa:1 

ilość wysłanych wniosków do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie  

 o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:10 

 

ilość wydanych decyzji o zmianie nazwiska: 1 

 

ilość sprostowanych aktów stanu cywilnego:10 

 

ilość uzupełnionych aktów stanu cywilnego: 18 

Dowody 

Osobiste 

Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego:632 

 

Liczba wydanych dowodów osobistych: 625 

działalność 

gospodarcza 

Ilość przyjętych wniosków (wpis, zmiana wpisu, zawieszenie 

 i wznowienie) działalności gospodarczej: 87 

 

zezwolenia na 

sprzedaż 

alkoholu 

Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 17 

 

Ilość wykorzystanych punktów sprzedaży alkoholu 

poza miejscem sprzedaży:14 (pozostało 8 wolnych punktów) 

ilość wykorzystanych punktów w miejscu sprzedaży:2 

(pozostało 4 wolne punkty) 

 

2. Podatek akcyzowy 

 

W 2018r udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 637 wnioskodawcom 

posiadającym gospodarstwo rolne na terenie gminy Padew Narodowa na łączna kwotę  

247 940,93 zł. 

XV. Oświata i wychowanie.  

W 2018 r. w Gminie Padew Narodowa funkcjonowała jedna szkoła podstawowa  

z oddziałami gimnazjalnymi.  

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 498 uczniów, w tym 116 do klas 

drugich i trzecich gimnazjum. W szkole zorganizowano 24 oddziały. Jedna uczennica 

korzystała z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, realizowanych w miejscu 

zamieszkania. Ponadto do szkoły uczęszczało 6  uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
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kształcenia specjalnego. Od września 2018 roku naukę w szkole rozpoczęło 502 uczniów, 

którzy uczą się w 25 oddziałach, z czego trzy oddziały to klasy gimnazjalne.  

Do szkoły uczęszczało 23 uczniów spoza gminy Padew Narodowa. W dalszym ciągu 

jedna uczennica realizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, sześciu uczniów 

korzysta z zajęć rewalidacyjnych, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wydatki na szkołę z budżetu gminy wynosiły 4 595 012,64 zł, co w przeliczeniu na  

1 ucznia wynosi 9190,03 zł.  

Wydatki gminy na oświatę (wraz z oddziałami przedszkolnymi) wynosiły 4 822 521,64 zł ,  

z czego 4 748 090,46 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu 

państwa. 

W szkole odbywa się nauka języka obcego- jest to język angielski. Dodatkowo 

uczniowie klas VII, VIII oraz II i III gimnazjum uczą się języka niemieckiego.  

W roku szkolnym 2017/2018 języka niemieckiego uczyło się 172 uczniów, od września 2018 

roku – 178 uczniów.  

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 21 uczniów, w najliczniejszej klasie 

uczyło się 26 uczniów, a w najmniej licznej-  15 uczniów.  

W szkole było zatrudnionych 48 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty – 44,61. 

Większość stanowią nauczyciele dyplomowani-  39, 9 osób to nauczyciele mianowani ( dwóch 

nauczycieli w 2018 r. uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego). W ciągu 2018 roku dwóch 

nauczycieli przeszło na emeryturę. Na jednego nauczyciela przypada średnio 12 uczniów. 

W 2018 roku gimnazjum ukończyło 52 uczniów. Promocji do następnej klasy nie 

otrzymała jedna uczennica klasy III szkoły podstawowej (na wniosek rodziców), pozostali 

uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy( dwóch uczniów klasy VII zdawało egzamin 

poprawkowy).  

W roku szkolnym 2017/18 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 52 uczniów, 

wszyscy pisali test na standardowym poziomie wymagań. Wyniki uczniów naszej szkoły 

przedstawiają się następująco: 

 z historii i wiedzy o społeczeństwie- 68,6 % i są wyższe od wyników uczniów z powiatu 

(59%) i województwa ( 60,2 %)  

   języka polskiego – 72,7 % i są wyższe od wyników uczniów z powiatu (68,5%)  

i województwa ( 70,0 %) 

 - z przedmiotów przyrodniczych- 59,4%  i są wyższe od wyników uczniów z powiatu 

(57,2%) i województwa ( 56,9 %) 

 z matematyki- 52,5 % i są wyższe od wyników uczniów z powiatu (51,9%) i niższe  

o 1 % od województwa ( 53,5 %) 

 z języka angielskiego na poziomie podstawowym 72,2 % i są wyższe od wyników 

uczniów z powiatu (68,5%) i województwa ( 66,6 %) 

 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 59,2 % i są wyższe od wyników 

uczniów z powiatu (51,2%) i województwa ( 49,5 %) 
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W 2018 roku Wójt gminy przyznał stypendia naukowe dla 20 uczniów za kwotę 3 000 zł. 

377 uczniów szkoły podstawowej ( ponad 66 % ) dojeżdżało do szkoły za sprawą 

organizowanych przez gminę środków transportu. 

Ponadto przy szkole podstawowej funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne, do których 

uczęszczało 72 dzieci. W tym 48 dzieci to dzieci sześcioletnie, 19 dzieci pięcioletnich oraz 

pięcioro dzieci czteroletnich. W 2018 roku na funkcjonowanie tych oddziałów gmina wydała 

227 509 zł. 

 

 
Obiekty szkolne – widok z lotu ptaka 
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Egzamin ósmoklasisty 2018r. 

 

 
Szkolne obchodu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską 
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XVI. Działalność edukacyjno - kulturalna. 

 

1. Stan Zatrudnienia w GOK – Padew Narodowa w 2018 roku. 

Działalność edukacyjno-kulturalną związaną z rozwojem i pielęgnacją talentów 

mieszkańców naszej gminy Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej. GOK pracuje na 

zasadzie instytucji kultury bezpośrednio podporządkowanej samorządowi gminy. Opiekę nad 

całością pracy placówki sprawuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zatrudniony w pełnym 

wymiarze godzin.  

 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał dziewięciu instruktorów:  

1. Pani Katarzyna  Serafin – instruktor choreograf  odpowiedzialna była za edukację 

ruchu i tańca współczesnego, a także prowadzenie grupy tanecznej HIP-HOP.  

2. Pan Krzysztof Skórski - instruktor plastyk odpowiedzialny za upowszechnianie 

plastyki, oraz za wykonanie różnego rodzaju dekoracji a także prowadzenie kółka 

„Małych form teatralnych”.   

3. Pani Agata Ninio-Chwałek – instruktor muzyk odpowiedzialna za prowadzenie  chóru 

„IMPRESJA” w Zachwiejowie.  

4. Pan Maciej Fijałkowski – chórmistrz odpowiedzialny za prowadzenie chóru 

„PASJONATA’ w Padwi Narodowej.   

5. Pani Bożena Mazur -  inst. muzyk  odpowiedzialna za  wokalistykę oraz naukę śpiewu 

oraz interpretację piosenek. Instruktorka zajmowała się też emisją głosu prowadząc 

Warsztat Wokalny  „NOWE BRZMIENIE”.  

6. Pan Marek Fijałkowski – inst. muzyk zajmował się nauką gry na keyboardzie oraz 

gitarze  /pracował na własny rachunek/.  

7. Pani Ewelina Korpulińska – inst. animator  kultury -1/2 etatu-  a jej zadaniem było 

prowadzenie strony internetowej, pisanie wniosków celem pozyskiwania środków 

zewnętrznych, a także prowadzenie dokumentacji oraz wszelkich form związanych  

z działalnością ośrodka.  

8. Pani Barbara Burghardt – instruktor fotograf – jej zadaniem było prowadzenie kółka 

fotograficznego oraz prowadzenie dokumentacji  fotograficznej wszystkich wydarzeń 

jakie miały miejsce w  Gminnym Ośrodku Kultury i nie tylko.  

9. Pani Edyta Pazdan-Skórska –   prowadziła grupę kabaretowo -wokalną „STUDIO 

ŻARCIK”.  

10. Pani Dorota Rogala – prowadziła grupę kabaretową „ZAKRĘCENI”. Pan Janusz 

Kucharczyk prowadził kapelę ludową „PADWIANIE” W roku 2018 zajęcia w dwóch 

grupach prowadziła także  Szkoła Tańca Towarzyskiego GALA z Mielca. Instruktorzy 

pracowali na umowę-zlecenie. W ośrodku kultury zatrudniona była także główna 

księgowa pani Dorota Gruszecka na jedną czwartą  etatu. 

 

2.  Baza Ośrodka Kultury. 

 

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w budynku „DOMU LUDOWEGO” 

przy ulicy Rynek 15. W jego skład wchodzą; sala widowiskowa o powierzani 130 m2 

mieszcząca około 140 widzów, scena o wymiarach 8 m x 4,5 m w pełni oświetlona, aneks 

kuchenny, biuro, garderoba połączona z pracownią plastyczną, pracownia do nauki gry na 

instrumentach muzycznych oraz mała pracownia do ćwiczeń teatralnych połączona z muzeum 

strażackim. Pomieszczenia znajdują się na piętrze i nie są przystosowane do osób 
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niepełnosprawnych. Ośrodek kultury jest w pełni wyposażony w niezbędny sprzęt 

oświetleniowy oraz nagłośnieniowy. Sala widowiskowa pełni też rolę sali wystawienniczej oraz 

do zajęć tanecznych.  

 

3. Zajęcia edukacyjno – kulturalne w 2018 roku 

 

a. Warsztaty rytmiczne – Instruktor Katarzyna Serafin – Zajęcia taneczne: Taniec 

nowoczesny  - Zajęcia dla młodszej i starszej grupy tanecznej (Dziecięcy Zespół „FLASH”) 

– ok. 65 uczestników w wieku od 6 do 15 lat. 

b. Koło plastyczne – Instruktor Krzysztof Skórski - zajęcia plastyczne wyrabiające wrażliwość 

na piękno, wyobraźnię, inwencję twórczą (praca z wyobraźni i natury, ćwiczenia 

kompozycyjne, ćwiczenia dekoracyjne i projektowe realizowane w różnych technikach) - 

Zajęcia dla młodszej i starszej grupy do 30 osób w wieku od 6 do 15 lat. 

c. Warsztaty muzyczne – Instruktor Marek Fijałkowski – Nauka gry na pianinie, keyboardzie. 

Okazjonalne prezentacje dorobku uczestników warsztatów- ok. 10 uczestników w wieku od 

6 do 18 lat. 

d. Warsztaty wokalne - Instruktor  Bożena Mazur – Nauka śpiewu (Ćwiczenia emisji głosu, 

nauka piosenek, interpretacja) - Zajęcia dla młodszej i starszej grupy około 39 osób w wieku 

od 6 do 21 lat. 

e. Nauka gry na gitarze - Instruktor  Marek Fijałkowski – Nauka gry na gitarze (Nauka 

piosenek biesiadnych i oazowych) - Zajęcia dla młodszej oraz zaawansowanej grupy około 

12 osób w wieku od 10 do 18 lat. 

f. Taniec towarzyski - Szkoła tańca „GASLA” z Mielca – Zajęcia z podstawowych kroków 

tańca towarzyskiego oraz udział w konkursach i przeglądach - Zajęcia dla grupy ok. 40 osób 

w wieku od 6 do 18 lat. 

g. Grupa kabaretowa „ZAKRĘCENI” - Instruktor Dorota Rogala – Zajęcia teatralno- 

kabaretowe – występy w Padwi Narodowej oraz 5 w okolicy - Grupa liczy ok. 12 osób. 

h. Koło fotograficzne- Instruktor Barbara Burghardt -  Zajęcia na których poznawane są 

techniki robienia zdjęć, obróbka zdjęć, poznawanie sprzętu fotograficznego – wystawy 

tematyczne - Grupa liczy ok. 12 osób. 

i. Grupa kabaretowo-wokalna „STUDIO ŻARCIK” - Instruktor Edyta Pazdan -Skórska – 

Zajęcia teatralno – kabaretowe - 7 przedstawień w Padwi Narodowej oraz okolicy -  Grupa 

liczy 21 osób 

 

4. Zespoły artystyczne 

 

 Chór Seniora „PASJONATA” – instruktor  Maciej Fijałkowski - Zespół przygotowuje 

repertuar okazjonalny: kolędy, pieśni patriotyczne, piosenki biesiadne itp. Uczestnicy 

prezentują swoje dokonania podczas imprez okolicznościowych w ośrodku oraz 

odpowiadają na zaproszenia z innych placówek - grupa 21 osobowa w wieku: 40 – 65 lat. 

 Chór Seniora „IMPRESJA” – z siedzibą w Zachwiejowie – instruktor  Agata Ninio-

Chwałek - Zespół przygotowuje repertuar okazjonalny: kolędy, pieśni kościelne, piosenki 

biesiadne itp. Uczestnicy prezentują swoje dokonania podczas imprez okolicznościowych w 

ośrodku oraz w swoim Kościele parafialnym - grupa 20 osobowa w wieku: 50 – 65 lat 

 Grupa teatralna - instruktor Krzysztof Skórski - Grupa została powołana w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie ośrodka. Uczestnicy poprzez cykl zajęć warsztatowych pracują nad 

głosem, poprawną wymową i artykulacją oraz wyrazem scenicznym. Przygotowane 
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programy prezentują w placówce, zaprzyjaźnionych ośrodkach kultury i na przeglądach 

twórczości amatorskiej - grupa ok. 12 osób w wieku: 11 - 18 lat. 

 Dziecięcy zespół taneczny „FLASH” - instruktor Katarzyna Serafin - nauka 

zintegrowanych ruchów, udział w konkursach i przeglądach - grupa ok. 16 osób w wieku  

10 – 18 lat 

 Kapela ludowa „PADWIANIE” - instruktor – Janusz Kucharczyk - grupa muzyków – 8 

osób w wieku  13- 70 lat  

 

 

5. Festiwale i przeglądy: 

 

 Dzień Babci i Dziadka - 24 i 25 stycznia 2018 roku – „Dzień Babci i Dziadka” w wykonaniu 

przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Smyki” w Sali widowiskowej GOK - 

Liczba uczestników – 220 osób 

 Dzień Kobiet - 10 i 11 marca 2018 roku – Dzień Kobiet, na który zaproszono aktywne 

mieszkanki gminy oraz spektakl w wykonaniu Grupy wokalno-teatralnej Pasjonata pt. 

„Sanatorium pod zegarem” w sali widowiskowej GOK - Liczba uczestników – 130 osób 

 Obchody 3- Maja - 3 maja 2018 roku – Obchody 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-

go Maja pod Pomnikiem Grunwaldzkim - Liczba uczestników – ok. 100 osób 

 Dzień Matki - 17 maja 2018 roku – „Dzień Matki” w wykonaniu Niepublicznego 

Przedszkola „Smyki” w sali widowiskowej GOK - Liczba uczestników – 150 osób 

 Dzień dziecka- Turniej Taneczny Przedszkolaków - 27 maja 2018 roku – „Dzień Dziecka” 

- VI piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka połączony z V Gminnym Przeglądem 

Tanecznym Przedszkolaków na obiektach szkolnych w Padwi Narodowej - Liczba 

uczestników – ponad 200 osób 

 Kuźnia Talentów Przegląd dorobku kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Szkoły 

Podstawowej oraz gimnazjum – impreza plenerowa- 31maja 2018 roku na terenach przy 

Szkole Podstawowej - Liczba uczestników – około 300 osób 

 Dożynki Gminne odbyły się 15 sierpnia 2018 r. na terenach przy strażnicy w Domacynach 

– Liczba uczestników - około 900 osób. 

 Gminne Święto Ziemniaka odbyło się 9 września 2018r. na terenach szkolnych Szkoły 

Podstawowej w Padwi Narodowej - Liczba uczestników – ok. 1000 osób. 

 W pogoni za kolorem – 28 września 2019r. -  Wernisaż wystawy poplenerowej w sali 

widowiskowej GOK - Liczba uczestników - ok. 35 osób 

 Obchody 11 listopada – 11 listopada 2018r. – Obchody 11 listopada na placu pod 

Pomnikiem Grunwaldzkim - Liczba uczestników – ok. 150 osób 

 Igraszki Mikołajkowe - 8 grudnia 2018 roku - Integracyjna impreza dla osób 

niepełnosprawnych organizowana wspólnie z GOPS-em na sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej - Liczba uczestników – ok. 100 osób 

 Wigilia gminna - 16 grudnia 2018 roku – Wspólny „Wieczór wigilijny” Gminy Padew 

Narodowa w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej - Liczba uczestników – ok. 250 osób. 

 

6. Imprezy różne 

 

 19 stycznia 2018 roku - Festiwal przygotowany przez dzieci z grupy Elfików 

Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” l pod hasłem „Ja się wcale nie chwalę, ja po 

prostu MAM TALENT” w Sali widowiskowej GOK. 
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 21 stycznia 2018 roku - Zabawa z okazji  „Dnia Babci i Dziadka” zorganizowane przez 

Koło Związku Emerytów i Rencistów w Padwi Narodowej oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Sali widowiskowej GOK. 

 28 stycznia 2018 roku - Koncert zatytułowany „Ulica Śnieżynkowa” przygotowany przez  

Warsztat Wokalny „Nowe Brzmienie” w Sali widowiskowej. 

 10 lutego 2018 roku - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Padwi Narodowej 

zorganizowało dla swych członków wieczór ostatkowy.  

 11 luty 2018 roku - występ Kabaretu ,, Zakręceni" , w programie zatytułowanym ,,Misz -

Masz" w Sali widowiskowej GOK. 

 8 kwietnia 2018 roku – spektakl teatralny pt. ”Zemsta” w wykonaniu „Chorzelowskiej 

Grupy Teatralnej wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Chorzelowiacy” w Sali widowiskowej 

GOK. 

 23 maja 2018 roku – II etap konkursu plastycznego pt. „Inspiracje są wśród nas – V edycja” 

w Gminnym Ośrodku Kultury. 

 10 czerwca 2018 roku - Koncert końcowo- roczny Warsztatu Wokalnego "Nowe 

Brzmienie" w Sali widowiskowej GOK. 

 20 czerwca 2018 roku - Wernisaż wystawy malarskiej dzieci z powiatu mieleckiego. 

Projekt „Inspiracje są wśród nas „ realizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew 

Narodowej wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Padwi Narodowej  w Gminnym Ośrodku 

Kultury. 

 24 lipca 2018 roku - Dla dzieciaków z Niepublicznego Przedszkola SMYKI w ramach 

wakacyjnych wrażeń wyświetlona była bajka „Rogate rancho” 

 20 września 2018 - Spotkanie promujące projekt „Wolnym spacerkiem po Padwi” 

realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej w Gminnym 

Ośrodku Kultury. 

 10 października 2018 rok - Pasowanie w przedszkolaków z Przedszkola „Smyki” w Sali 

widowiskowej GOK. 

 11 i 12 października 2018 roku - Szkolenie komisji wyborczej prowadzone przez 

Komisarza wyborczego w Gminnym Ośrodku Kultury. 

 14 października 2018 roku - Spotkanie członków Polskiego Stronnictwa Ludowego  

z terenu gminy Padew Narodowa oraz członków z powiatu mieleckiego z prezesem 

Stronnictwa Władysławem Kosiniak-Kamyszem w Gminnym Ośrodku Kultury. 

 17 października 2018 roku - Uroczysta pożegnalna sesja Gminnej Rady Narodowej 8-mej 

kadencji w Gminnym Ośrodku Kultury. 

 29 października 2018 roku - ,,Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy 

zbóż na Podkarpaciu” w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie 

kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” działania „Transfer wiedzy  

i działalność informacyjna” objętego PROW 2014-2020” w Gminnym Ośrodku Kultury. 

 25 listopada 2018 roku – Spektakl autorstwa Jana Potockiego „PARADY” w wykonaniu 

Teatru „Czwartek” z Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Sali widowiskowej GOK. 

 

7. Liczba uczestników wszystkich form działalności ogółem. 

W 2018 roku ze wszystkich form działań Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało ok. 

4 500 zainteresowanych. 
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8. Środki przeznaczone na działalność GOK w 2018 roku  

 

Przedstawione wydarzenia kulturalne jak i utrzymanie ośrodka muszą mieć 

zapewnione odpowiednie środki finansowe. Środki pochodziły z dotacji celowej w wysokości 

290 tys. zł oraz wypracowanych środków własnych i darowizn w wysokości 58 tys. zł.  

 

Placówka GOK w Padwi Narodowej jest wyposażona w sprzęt na wysokim poziomie. 

Praktycznie posiada wszystkie urządzenia do nagłośniania imprez w sali widowiskowej czy  

w plenerze. Posiada też dobrze wyposażone urządzenia oświetleniowe sceny. Problemem jest 

mała sala widowiskowa oraz brak pomieszczeń do zajęć tematycznych. Gminny Ośrodek 

Kultury prowadzi, aż czternaście różnych form kulturalnych, a zajęcia prowadzone są tyko  

w godzinach popołudniowych i niektóre siłą rzeczy muszą się nakładać co powoduje poważny 

problem. 

 

 

 
Igraszki Mikołajkowe dla niepełnosprawnych – 2018r. 
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Chór „Pasjonata” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej 

 

 

 
Grupa kabaretowo-wokalna  „STUDIO ŻARCIK” działająca przy GOK Padew Narodowa 

„Sanatorium pod zegarem” 
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VII Gminne Święto Ziemniaka 2018r. – stoisko promocyjne z potrawami z ziemniaka 

 
Spotkanie Wigilijne – 2018r. 
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XVII. Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

W gminie Padew Narodowa w 2018 r. funkcjonowało 6 bibliotek : Gminna Biblioteka 

Publiczna w Padwi Narodowej, filia biblioteczna w Babulach, filia biblioteczna w Przykopie, 

filia biblioteczna w Rożniatach, filia biblioteczna w Wojkowie, filia biblioteczna w Zarówniu. 

Nie otwarto i nie zamknięto w roku 2018 żadnej biblioteki. 

Nie prowadzono remontów pod kątem dostosowania lokali dla osób niepełnosprawnych. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018r. wynosił 51 155 woluminów, a na koniec 2018r. – 

52 941 woluminów. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba woluminów wynosiła - 9,5 na dzień 1 stycznia 2018r. 

oraz – 9,8 na dzień 31 grudnia 2018 r.. 

W 2018r. tylko Gminna Biblioteka w Padwi zapewniała możliwość wypożyczenia płyt CD  

i DVD, z czego skorzystało 28 osób, wypożyczono 104 audiobooki. 

Zakupiono 1 audiobook w 2018r. 

Na koniec roku zarejestrowano 1098 czytelników, w tym w GBP Padew – 673, w filii Babule 

-63, w filii Przykop -84, w filii Rożniaty -75, w filii Wojków- 88, w filii Zarównie -115. 

Czytelnicy wypożyczyli ogółem 17 814 woluminy. 

Zakupiono 1 844 woluminy , w tym: dla dzieci i młodzieży – 593, dla dorosłych – 1039, 

literatury popularno-naukowej – 212 . 

Poszczególne biblioteki zatrudniały  : GBP w Padwi – 4 osoby (2 etaty – bibliotekarze , 

 ½ etatu –sprzątaczka, ¼ etatu księgowa), filie  po 1 osobie na ¾ etatu (5 osób). 

Struktura zatrudnienia nie uległa zmianie w roku 2018r. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano komputerów : GBP Padew – 5 komputerów,  

6 tabletów, filia w Babulach – 2 komputery, filia w Przykopie – 2 komputery, filia w Rożniatach 

– 2 komputery, filia w Wojkowie – 2 komputery, filia w Zarówniu -2 komputery ; w tym  

0 komputerów z dostępem do szerokopasmowego internetu. 

Katalogi on-line i równocześnie możliwość zdalnego składania zamówień zapewniały 

wszystkie biblioteki. 

W 2018r. biblioteki gminy zorganizowały następujące wydarzenia mające na celu promocję 

czytelnictwa : 

- piknik biblioteczny w 70 rocznicę powstania biblioteki gminnej 

- realizacja projektu Niepodległa „Wolnym spacerkiem po Padwi” 

- cykl imprez związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości  

. wieczornica patriotyczna w filii Zarównie 

. spektakl „Biało-czerwoni” w filii Rożniaty 

. rajd rowerowy „Szlakiem Niepodległej” 

. Noc Bibliotek – filmy o Niepodległej 

. montaż słowno-poetycki „Droga do Niepodległości” w Senior-Wigor w Przykopie 

- Narodowe czytanie „Przedwiośnia” 
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- piknik wakacyjny dla dzieci biorących udział w zajęciach wakacyjnych 

W wydarzeniach tych wzięło udział 3 856 mieszkańców. 

Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 13 000 zł 

W 2018r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 440 000 zł. 

 

XVIII.  Sport 

W Gminie Padew Narodowa działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

GRUNWALD. Klub sportowy realizacje zadania związanych z statutowym działaniem, tj. 

propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD liczy ponad 65 członków w tym: 

- seniorów 35 osób  

- juniorów 25 osób 

- członkowie zarządu 5 osób 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD w Padwi Narodowej w 2018r 

wspólnie z Urzędem Gminy w Padwi Narodowej organizował szereg imprez masowych 

mających na celu popularyzację dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna jak również 

aktywny tryb życia i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.  

 W lutym 2018r pod patronatem Wójta Gminy odbył się Walentynkowy turniej piłki 

nożnej o puchar klubu sportowego Grunwald w którym uczestniczyły m.in. zespołu piłkarskie 

z Jaślan, Knap, Woli Baranowskiej, Borowej oraz 2 drużyny z Padwi Narodowej. Atmosfera 

zawodów była przednia, zawodnicy prezentowali swoje umiejętności i talenty piłkarskie. Na 

zakończenie turnieju wręczono puchary i dyplomy dla zespołów uczestniczących w turnieju.  

 Kolejną imprezą sportową która odbyła się na stadionie piłkarskim Grunwaldu – Padew 

Bór była realizacja zadania – Aktywna niedziela z rodziną – współfinasowana z funduszy 

Komisji Antyalkoholowej. W turnieju tym uczestniczyło 6 zespołów piłkarskim 

reprezentujących Komendę Powiatową Policji w Mielcu, Komendę Państwowej Straży 

Pożarnej w Mielcu, Hydrogaz Padew Narodowa, duchowni, oraz 2 drużyny z klubu sportowego 

Grunwald Padew Narodowa. Impreza obyła się pod patronatem Wójta Gminy Padew  

 Następnym wydarzeniem sportowym był rozegrany na obiektach Zespołu Szkół  

w Padwi Narodowej mini puchar Wójta. Uczestnikami turnieju była młodzież z Naszej szkoły 

podzielona na 2 kategorie wiekowe od 3 klasy do 6 i od 7 do 8 wraz z Gimnazjum. Po 

zakończeniu turnieju wręczono puchar zwycięskiej drużyny.  

Pozostałe drużyny otrzymały okolicznościowe medale i upominki. 

Klub sportowy LUKS Grunwald w Padwi Narodowej planuje rozszerzyć swoją 

działalność sportową m.in. o siatkówkę dla mężczyzn, akademię piłkarską dla najmłodszych 

oraz w przyszłości o sekcję biegową, gdyż w ostatnim czasie widoczny jest aktywny wzrost 

zainteresowania mieszkańców biegami sportowymi. 
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XIX. Ochrona przeciwpożarowa. 

Na terenie gminy Padew Narodowa system ochrony przeciwpożarowej funkcjonuje 

głównie w oparciu o działające jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. System ten jest 

częścią składową systemu powiatowego koordynowanego przez jednostkę wiodącą  

w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym jaką jest Państwowa Straż Pożarna.  

Wszystkie jednostki OSP gm. Padew Narodowa zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Stosowne postanowienia o wpisie do rejestru stowarzyszeń zostały wydane przez 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie. 

Jednostki posiadają osobowość prawną i działają na podstawie swoich statutów. 

W naszej gminie funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. Babule, 

Piechoty, Zarównie, Padew Narodowa, Kębłów, Rożniaty, Zaduszniki, Przykop, Domacyny  

i Wojków, w których społecznie działa 387 członków, w tym 50 kobiet. Liczba członków 

zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych  to 85 osób. 

Liczba drużyn młodzieżowych i kobiecych jest ruchoma. Np. na dzień 31.12.2018 r. działa 3 

Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ( w tym: 31 

chłopców i 29 dziewcząt). 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2018.620 t.j.) gmina ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia 

gotowości bojowej jednostek OSP.  

Działalność Jednostek OSP w zakresie ratownictwa.  

 

Tabela 27. Udział  Jednostek OSP z terenu gminy Padew Narodowa w akcjach  

                   ratowniczo-gaśniczych w 2018r.  

 

Jednostka  Ilość zdarzeń  

Babule (KSRG) 4 pożary, 1 miejscowe zagrożenie 

Domacyny  - 

Kębłów 1 pożar, 2 miejscowe zagrożenia 

Padew Narodowa(KSRG) 15 pożarów, 13 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy 

fałszywe 

Piechoty (KSRG) 4 pożary 

Przykop - 

Rożniaty - 

Wojków 1 pożar, 1 miejscowe zagrożenie 

Zaduszniki - 

Zarównie 1 miejscowe zagrożenie 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

Dz.U.2018.620 t.j.) „Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
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ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. 

Rada Gminy w Padwi Narodowej Uchwałą Nr XXVIII/209/10 z dnia 26.03.2010 

określiła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Padew 

Narodowa za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.  

 W 2018 r. przyjęcie i weryfikacja wniosków OSP o wypłatę równoważnika pieniężnego 

za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych zgodnie potwierdzeniem Komendy 

Powiatowej PSP w Mielcu oraz przygotowanie wykazu członków OSP do wypłaty 

ekwiwalentu. 

2018 r. – 33 wnioski jednostek OSP  

 Przyjęcie i weryfikacja wniosków OSP o wypłatę równoważnika pieniężnego za udział 

szkoleniu pożarniczym oraz przygotowanie wykazu członków OSP do wypłaty 

ekwiwalentu.  

2018 r. – 10 wniosków jednostek OSP 

Szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Ilość wydanych skierowań na szkolenia członka OSP prowadzonych w Komendzie Powiatowej 

PSP w Mielcu - 15  

Działalność poza ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie.  

Działalność strażaków ochotników obejmuje również inne elementy związane z szeroko pojętą 

profilaktyką przeciwpożarową i działalnością kulturalno-oświatowo-sportową. Przede 

wszystkim przejawiają się one w działalności pracy z młodzieżą.  

W 2018 r. zorganizowano:  

 eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież zapobiega 

pożarom”; 

 pierwsze powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

(24.03.2018 r.);  

 eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (06.04.2018 r.); 

 gminny Dzień Strażaka (06.05.2019 r.); 

 gminne zawody sportowo-pożarnicze (01.07.2018 r.);  

 wyjazd członków MDP do Warszawy (20.08.2019 r.)  

 spotkanie opłatkowe połączone z posiedzeniem ZOP ZOSP w Mielcu. 

Ponadto w 2018 r. młodzież z jednostek OSP Babule, Kębłów, Padew Narodowa i Wojków  

uczestniczyła w obozie szkoleniowym dla członków MDP organizowanym przez Zarząd 
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Przekazanie samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego Jednostce Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Padwi Narodowej zakupionego przy udziale środków Ministerstwa 

Sprawiedliwości 

 

XX. Gospodarka komunalna. 

 
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Padew Narodowa prowadzi Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, który jest 

samorządowym zakładem budżetowym. Przedmiot działania zakładu stanowi ujmowanie, 

uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu zakładu. Zakład 

prowadzi swoje usługi na terenie Gminy Padew Narodowa w oparciu o majątek przekazany 

przez Gminę, a wszystkie zadania inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury sieci 

wodociągowo - kanalizacyjnej są realizowane z budżetu gminy, programów unijnych i środków 

ludności. 

Środki finansowe na prowadzenie swojej działalności zakład pozyskuje z opłat za dostarczanie 

wody i odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy oraz dotacji przedmiotowych.   

W 2018 roku  przychody zakładu wyniosły 1 166 620,16 zł, natomiast wydatki na koniec roku 

obrachunkowego 1 164 745,33 zł netto (głównie były to koszty związane z zatrudnieniem – 

43,3%, zakupem energii – 19,8% oraz remontami i konserwacją infrastruktury – 19%). 

 Z ważniejszych zakupów inwestycyjnych które Zakład zrealizował w ubiegłym roku były: 
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 ciągnik z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków i realizacji zadań komunalnych 

KUBOTA L5040 wraz z osprzętem, za kwotę 100 164,52 zł, 

 wysokociśnieniowa pompa spalinowa do udrażniania rurociągów kanalizacyjnych 

MATSUSAKA QP205SLT, za kwotę 6 734,78zł, 

 zestaw inkasencki PIDION z drukarką termiczną, za kwotę 6 349,23zł. 

W 2018r w zakładzie wodociągów zatrudnionych było 9 osób (2 osoby na stanowiskach 

administracyjno-biurowych i 7 osób na stanowiskach fizycznych). Stan taki jest niezbędnym 

minimum do właściwej obsługi urządzeń i prawidłowego funkcjonowania obiektów 

infrastruktury komunalnej. 

Podczas eksploatacji na terenie gminy ponad 93 km sieci kanalizacyjnej oraz 95 

przepompowni ścieków, odnotowano i usunięto 21 większych awarii systemu kanalizacyjnego, 

oraz naprawiono ponad 200 awarii spowodowanych zablokowaniem materiałami 

nierozpuszczalnymi pomp kanalizacyjnych na przepompowniach ścieków. 

Na zbiorczej sieci wodociągowej o długości ponad 81 km, zlokalizowano i usunięto 7 

poważnych awarii instalacji przesyłowej, oraz zmodernizowano 2 studnie głębinowe wody. 

W ciągu całego 2018 roku, zakład wyprodukował i dostarczył dla mieszkańców Gminy 

Padew Narodowa ponad 203 000m3 wody (co daje 37,3 m3/mieszkańca), oraz przyjęto  

i oczyszczono ponad 144 000m3 ścieków komunalnych (co daje 26,45/mieszkańca). Zakład 

wodociągów w porozumieniu ze służbami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, systematycznie 

prowadzi w ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, badania wody 

uzdatnionej, która spełnia wszelkie wymagane przepisami normy jakości do spożycia. 

W ramach eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych, ZWIUK w Padwi 

Narodowej realizując wymogi obowiązujących pozwoleń wodno-prawnych, służby sanitarne 

badają systematycznie jakość oczyszczanych ścieków pod kątem parametrów 

fizykochemicznych i stopnia redukcji zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni, które 

mieszczą się z dużym zapasem w dopuszczalnych normach dla tego typu obiektów, przy 

redukcji zanieczyszczeń na poziomie 95%. 

Na przestrzeni minionego roku ZWIUK w Padwi Narodowej wydał 26 sztuk warunków 

technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oraz odebrał 18 

sztuk nowo wykonanych przyłączy wodociągowych i 19 sztuk przyłączy kanalizacyjnych od 

budynków mieszkalnych. 

W 2018r na podstawie decyzji (RZ.RET.070.4.29.2018.MK, z dnia 23.04.2018r), 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zmianie uległy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Padew Narodowa: Cena za 1 m3 wody 

wzrosła z 2,66 zł do 2,71zł netto, przy zachowaniu obowiązującej stawki opłaty abonamentowej 

1,85zł/m-c, natomiast cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków wzrosła z 5,43 zł/m3 

do 5,58zł/m3 netto. 

Oprócz wykazanej wyżej, prowadzonej działalności statutowej związanej ze zbiorowym 

zaopatrzeniem w wodę, oraz zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, ZWIUK 

eksploatuje instalację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi 

Narodowej, do której mieszkańcy gminy mogą przywozić posegregowane odpady komunalne 
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z własnych gospodarstw domowych. W 2018 roku z takiej możliwości skorzystało  744 osoby, 

od których przyjęto i przekazano do dalszego zagospodarowania ponad 137 Mg  selektywnie 

odebranych i posegregowanych  odpadów komunalnych. 

Obiekty Gminnej Oczyszczalni Ścieków – po rozbudowie w 2018r. 
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Obiekt Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej 

 

2. Utrzymanie zieleni oraz obiektów komunalnych 

Utrzymaniem zieleni oraz obiektów komunalnych szczególnie w okresie letnim na terenie 

Gminy Padew Narodowa zajmują się pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych do 

prac sezonowych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu.  
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W 2018 r. w ramach robót publicznych do prac fizycznych sezonowych zatrudnionych było 

5 pracowników w okresie od kwietnia do grudnia.  

Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych oprócz utrzymywania zieleni na 

działkach mienia komunalnego w dwunastu sołectwach położonych na terenie gminy Padew 

Narodowa zajmowali się również utrzymaniem porządku i czystości wokół obiektów 

użyteczności publicznej. 

Pracownicy Grupy Interwencyjnej jednorazowo mają do utrzymania ponad 15 ha gruntów. 

Ponadto dochodzą do tego wszystkie przystanki autobusowe, place zabaw, skwery, parkingi, 

chodniki, pomniki,  a także pomoc w przygotowywaniu imprez okolicznościowych takich jak: 

Dożynki Gminne, Święto Ziemniak, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, pikniki 

rodzinne w sołectwach, uroczystości strażackie itp. 

Ponadto utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy przez cały 2018 rok zajmował 

się pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy na stanowisku pomocniczym „robotnik 

gospodarczy”. Oprócz wyżej wymienionych prac jego zadaniem było również utrzymanie 

zimowe tj. odśnieżanie chodników i placów w obrębie obiektów użyteczności publicznej 

położonych na terenie gminy. 

 

XXI. Pomoc społeczna 

Zadania własne i zadania zlecone Gminie z zakresy pomocy społecznej  realizuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy. 

1. Świadczenia realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz obowiązujące 

kryteria: 

a) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom których 

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 

 osobie samotnie gospodarującej- 701 zł 

 osobie w rodzinie- 528 zł, 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 

ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Dochód za  

1 ha przeliczeniowego do celów pomocy społecznej wynosi 308 zł  miesięcznie 

b) realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” : 

 osoba samotnie gospodarująca – 1.051,50 zł 

 osoba w rodzinie -  792 zł, 

c) wydawanie skierowań na żywność  (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa) 

 osoba samotnie gospodarująca – 1.402 zł 

 osoba w rodzinie – 1.056 zł, 

d) prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom, których dochód  

w rodzinie nie przekracza 725 zł na osobę (maksymalna wysokość alimentów  

z funduszu alimentacyjnego- 500 zł/dziecko).  

e) prawo do świadczenia wychowawczego 500+ mają osoby, których dochód na osobę  

w rodzinie za 2017 rok nie przekroczył 800 zł.   
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f) prawo do świadczeń rodzinnych mają osoby, których dochód  na osobę w rodzinie za 

2017 rok nie przekraczał 674 zł, albo 764 zł w razie wychowywania dziecka 

niepełnosprawnego. Dochód za 1 ha przeliczeniowego do celów świadczeń rodzinnych 

i funduszu wynosił 283,25 zł miesięcznie.  

g) prawo do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (becikowe) mają osoby, 

których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.922 zł. 

 

2. Zadania realizowane w 2018 r. 

Tabela 28.  Beneficjenci oraz rodzaje świadczeń przyznanych  w  2018 r.  

 

Lp 

 

Nazwa zadania 

Liczba osób 

otrzym. 

pomoc 

poniżej 

kryterium 

dochodoweg

o (stan na 

31.12.2018) 

Liczba osób 

otrzym. 

pomoc 

powyżej 

kryterium 

dochodowego 

(stan na 

31.12.2018) 

 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

 

Wydatkowan

a kwota (w zł) 

1. Zasiłek stały 30 0 30 144.904,76 

2. Zasiłek okresowy 24 0 37 30.000,00 

3. 
Posiłek, talon 

żywnościowy 
231 0 85 80.000,00 

3.1 
            w tym : dla 

dzieci w szkole 
171 0 95 61.130,00 

4. 
Zasiłki celowe i w 

naturze 
99 7 53 24.417,00 

4.1 
             w tym: 

celowe specjalne 
0 7 7 4.300,00 

5. Praca socjalna 688 215 X X 

6. 
Dodatki 

mieszkaniowe 
0 0 0 0 

7. 
Pomoc materialna 

/stypendia szkolne 
55 0 71 32.906,00 

8. 

Odpłatność za DPS 

ponoszona przez 

rodzinę 

1 0 1 6.745,67 

8.1 
Odpłatność za DPS 

ze środków gminy 
2 0 2 20.176,66 

9 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

9 0 9 100.897,07 

10 

Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne przy 

zasiłkach stałych 

22 0 X 12.422,00 
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11 

Wydawanie 

skierowań do 

otrzymania pomocy 

żywnościowej 

188 0 188 X 

11 
Odpłatność za 

ośrodki wsparcia 
3 0 X 60.027,33 

12 

Wydanie 

skierowania do 

Dziennego Domu 

„Senior WIGOR” w 

Przykopie 

29 0 29 X 

 

Tabele 29.  Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy    

                   Społecznej w  Padwi Narodowej. 

Wyszczególnienie Rok 2018 

Liczba osób korzystających z 

pomocy 

252 

     w tym długotrwale korzystających 154 

Wiek 0-17 158 

Wiek produkcyjny 90 

Wiek poprodukcyjny 24 

Liczba rodzin 157 

Liczba osób w rodzinach 538 

  

W tym Kobiet ogółem 142 

w tym: długotrwale korzystających 89 

Wiek 0-17 87 

Wiek 18-59 44 

Wiek 60 lat i więcej 11 

 

Tabela 30. Liczba rodzin z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy. 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2018 

1. Liczba osób ogółem 306 

2. Liczba rodzin 306 

3. Liczba osób w rodzinach 715 

 

3. Realizacja świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych i funduszu 

alimentacyjnego  

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne – 407 

Liczba dzieci otrzymujących zasiłki rodzinne wraz z dodatkami– 472 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia wychowawcze (500+)-    428 

Liczba dzieci otrzymujących świadczenia wychowawcze (500+)- 673 
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Tabela 31. Informacja na temat świadczeń wypłaconych w 2018 r. 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  

2018 

Liczba świadczeń 

2018 

Kwota świadczeń 

1.  Zasiłki rodzinne  4849 549.611 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 2.418 258.550 

3 

Świadczenia opiekuńcze (zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgn. , 

specjalny zasiłek opiekuńczy) 

2.021 729.270 

4. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka  
40 40.000 

5. Świadczenie rodzicielskie  132 123.077 

6. Świadczenie wychowawcze 500+ 7.166 3.570.862 

7. Fundusz alimentacyjny  227 87.800 

8. Zasiłek dla opiekuna  131 69.634 

9 Świadczenie „Dobry start” - 300+ 672 208.320 

10 Razem:  17.656 5.637.124 

Tabela 32. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzane od świadczeń 

opiekuńczych  

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 

objętych 

ubezpieczeniem 

Kwota świadczeń 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe  
35 86.644 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne  16 8.391 

3. Razem: 51 95.035 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej  w 2018 roku wydanych zostało 1.550 decyzji 

administracyjnych, w tym 33 odmownych. 

Tabela 33.  Świadczenia bez kryterium dochodowego i bez decyzji administracyjnej. 

Lp. Nazwa świadczenia Liczba osób którym przyznano 

pomoc  (stan na 31.12.2018r.) 

1. Karta Dużej Rodziny 26 

2. Wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki prawnej 

7 

3. Asystent rodziny 6 

4. Klub Senior + 40 

5. Niebieskie Karty 64 
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4. Piecza zastępcza 

 

 Rodzina zastępcza -  1 dziecko  

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza - 2 dzieci. 
 

5. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. 

Tabela 34. Realizacja budżetu OPS w 2018 r. 

Lp. Nazwa zadania Wydatkowanie 

1. Ochrona zdrowia  60,00 

2. Domy pomocy społecznej  26.922,33 

3. Ośrodki wsparcia  0 

4. Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

1.019,67 

5. Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne  20.812,94 

6. Zasiłki i pomoc w naturze  54.027,00 

7. Dodatki mieszkaniowe  0 

8. Zasiłki stałe  144.904,76 

9. Wynagrodzenia, w tym dla opiekunów prawnych, 

pochodne i utrzymanie budynku  

405.210,59 

10. Usługi specjalistyczne psychiatryczne  100.897,07 

11. Usuwanie skutków anomalii pogodowych  0 

12. Dożywianie uczniów 80.000,00 

13. Stypendia szkolne 

Porto   

32.906,00 

17,50 

14. Rodzina -świadczenia wychowawcze 500+  3.625.484,40 

15. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   2.004.753,55 

16. Karta Dużej Rodziny  75,97 

17. Asystent rodziny 17.969,42 

18. Rodziny zastępcze  60.027,33 

19. 300+ 208.320,00 

20. Klub Senior + 3.830,50 

 

Łącznie plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Padwi Narodowej wynosił: 

- rok 2018   6.858.924,00 zł - realizacja 6.787.239,39 zł   tj. 98,95%. 
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XXII. Działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w  Przykopie  

Na terenie Gminy Padew Narodowa działa i funkcjonuje Dzienny Dom „Senior- 

WIGOR” w Przykopie. Został on utworzony  20 grudnia 2016r. jako jednostka organizacyjna, 

budżetowa na podstawie  Uchwały NR XIII/133/16  Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 15 

listopada 2016r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Przykopie. 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Przykopie dysponuje 29 miejscami. Oferta DD- 

„SW”  adresowana jest do osób niepracujących w wieku 60+ z terenu gminy. Placówka otwarta 

jest w godzinach 8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku. Seniorzy mają zagwarantowany dowóz 

do i z placówki  oraz 2 posiłki dziennie, w tym jeden gorący. 

W ramach funkcjonowania Domu seniorzy objęci są m.in. usługami: 

 socjalnymi( posiłek), 

 aktywności ruchowej, kinezyterapii, ( gimnastyka, medytacja, ćwiczenia na sprzętach 

rehabilitacyjnych, aerobik dla seniorów, zumba) 

 usługami edukacyjnymi, (spotkania ze Strażakiem, Ratownikiem Medycznym, 

Duchowieństwem, Dietetykiem, Psychologiem, Radcą Prawnym) 

 kulturalno – oświatowymi, ( wycieczki, imprezy okolicznościowe: dzień  babci i 

dziadka, dzień kobiet, Andrzejki, itp.) 

 sportowo- rekreacyjnymi, ( Nordic walking) 

 aktywizującymi społecznie, (  aktywne uczestniczenie w imprezach gminnych: Dzień 

Ziemniaka, Dożynki) 

 terapii zajęciowej, ( zajęcia kulinarne, zajęcia w ogrodzie, arteterapia, muzykoterapia, 

ćwiczenia pamięci) 

 opiekuńczymi, ( opieka pielęgniarska, wsparcie psychologa) 

W roku 2018r. do placówki uczęszczało 30 osób. Seniorzy ponosili   opłatę za wyżywienie, 

na podstawie Zarządzenia Nr 1/2018  Kierownika Dziennego Domu Senior- WIGOR w 

Przykopie w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w roku 2018 – w kwocie 12 zł 

dziennie. 

W celu zrealizowania zadania publicznego polegającego na prawidłowym funkcjonowaniu 

i prowadzeniu Dziennego Domu –„Senior-WIGOR” podjęte zostały  następujące działania: 
 

1. Dowóz beneficjentów. 

W celu zapewnienia efektywnego ekonomicznie, bezpiecznego, sprawnego transportu 

seniorów, w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został przewoźnik, świadczący 

usługę transportową od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.  

2. Wyżywienie. 

W celu zapewnienia efektywnego ekonomicznie, odpowiedniego dla seniorów 

wyżywienia, w trybie zapytania ofertowego została wyłoniona firma cateringowa 

świadcząca usługę od 02.01.2018r. do 31.12.2018r, zapewniająca ciepły, dwudaniowy 

obiad. 
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W ramach zajęć, treningu dnia codziennego wspólnie z pracownikami placówki, 

seniorzy przygotowują II śniadanie. Artykuły spożywcze kupowane są codziennie. 

Działania obejmowały  okres od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. 

3. Koszty utrzymania placówki i jej otoczenia. 

Placówka poniosła  bieżące  wydatki związane z jej funkcjonowaniem tj.  

 opłaty za media: wodę, gaz, energię elektryczną,  odpady komunalne, ścieki, 

usługi telefoniczne i internetowe, abonament RTV, ubezpieczenia budynku, 

niezbędne przeglądy (np. kominiarskie, ppoż itp.) 

 zakup środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, artykułów 

gospodarstwa domowego oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania placówki oraz efektywniejszego prowadzenia zajęć z 

beneficjentami (zakup aparatu fotograficznego, stołu do masażu, masażera do 

stóp, urządzenia do ćwiczeń mięśni nóg, podwieszek rehabilitacyjnych, 

tablicy do ćwiczeń manualnych z osprzętem). 

 zagospodarowanie, utrzymanie i pielęgnacja otoczenia. 

 inne 

4. Imprezy okolicznościowe, wycieczki. 

W ramach tego działania, odbyły się wycieczki zgodnie z możliwościami  

i oczekiwaniami seniorów. Zostało zorganizowanych 5 wycieczek, seniorzy w roku 

2018 zwiedzili: Markową, Połaniec, Sandomierz, Bieszczady i Cmolas 

Organizowane były imprezy okolicznościowe (np. dzień babci i dziadka  

w porozumieniu ze szkołą, dzień kobiet i mężczyzn itp.) oraz różne spotkania, wykłady 

o tematyce wynikającej z potrzeb seniorów, na które zapraszane były kompetentne 

osoby. 
 

5. Kadra pracownicza. 

W ramach prawidłowego funkcjonowania  placówki zatrudnieni są pracownicy 

etatowi i na umowę zlecenie: 

 kierownik Dziennego Domu ”Senior-WIGOR  (pełny etat) 

 opiekun osób starszych/sprzątaczka (pełny etat) 

 księgowa (1/8 etatu) 

 fizjoterapeuta w wymiarze po 3 godziny dziennie (umowa zlecenie) 

 instruktor wsparcia psychologicznego po 4 godziny w miesiącu (umowa 

zlecenie) 

 

Ze względu na ilość seniorów, placówka we współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Mielcu, zatrudniła osobę w ramach robót publicznych od 01.03.2018 do 30.06.2018. 

Po zakończeniu robót publicznych osoba została zatrudniona na cały etat. 

W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – 2 godziny w tygodniu seniorzy 

odbywali zajęcia np. : 

 biblioteczne o różnorodnej tematyce. ( książki, etyka, edukacja medyczna, 

ziołolecznictw  

o itp.), 

 muzykoterapii,  

 komputerowe (np. nauka obsługi tabletów). 

 teatralne ( montaże słowno-muzyczne np. z okazji 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości) 
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W ramach współpracy  z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Padwi 

Narodowe seniorzy objęci byli  opieką pielęgniarską. Pielęgniarki środowiskowe 2 godziny  

w tygodniu świadczyły swoje usługi. 
 

Placówka ściśle współpracuje  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej 

(w zakresie m.in.  rekrutowanie i kierowanie do Domu) jak również z organizacjami 

pozarządowymi, szkołami, przedszkolami, przedstawicielami duchowieństwa, kościoła. 

 Organizowane były  spotkania z ciekawymi ludźmi, dietetykami, służbami mundurowymi, 

prawnikami, dziennikarzami, podróżnikami itp. o  tematyce  wynikającej z potrzeb seniorów. 
 

6. Promocja  

 

Informacje na temat projektu i bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu ”Senior- 

WIGOR” w Przykopie zamieszczane były na stronach internetowych gminy, facebook-u oraz 

w lokalnej prasie. Zostały  wykonane ulotki, promujące działalność placówki w ramach 

programu. Ulotki, informacje na temat oferty dla seniorów, umieszczane były w gablotach i na 

tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 

 

 

Tabela 35. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) 

Lp. Rodzaj kosztów Całość zadania zgodnie z umową (w zł) 
Bieżący okres sprawozdawczy - za okres 

realizacji zadania publicznego (w zł) 
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I Koszty funkcjonowania 

placówki po stronie…. 

(nazwa Oferenta)  

 

 

  

 

 

        

 1.Koszty utrzymania 

placówki(opłaty za 

energię elektryczną ,gaz, 

wodę, kanalizację, telefon, 

Internet, wywóz śmieci, 

abonament RTV, 

ubezpieczenie budynku, 

niezbędne przeglądy i 

konserwacje) 

 

2) Wyżywienie 

 

3) Usługi transportowe 

 

 17.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.100,00 

 

50.400,00 

 

9.117,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.283,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.100,00 

 

50.400,00 

15.015,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.054,41 

 

50.463,00 

 

9.132,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.883,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.054,41 

 

50.463,00 
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4) Środki czystości, art. 

biurowe, papiernicze ,art. 

gosp. domowego 

 

 

8.100,00 

 

 

 

8.100,00 

 

 

 

4.570,36 

 

 

4.570,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.827,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.348,23 

  5) Sprzęt rehabilitacyjny 

(zakup stołu do masażu, 

masażer do stóp, do 

ćwiczeń mięśni, nóg itp.) 

 

6) aparat fotograficzny 

 

7) imprezy 

okolicznościowe, 

wycieczki 

 

8) Wynagrodzenia 

pracowników 

 

9) Wynagrodzenia 

bezosobowe (umowy 

zlecenia, umowy o dzieło) 

 

10) Wynagrodzenie 

fizjoterapeuty 

 

11) Wynagrodzenie 

instruktora wsparcia 

psychologicznego 

 

12) wynagrodzenie 

pielęgniarki 

 

13) Wynagrodzenie 

instruktora muzykoterapii, 

zajęć komputerowych, 

bibliotecznych, zajęć 

plastycznych itp.) 

 

14) Inne koszty 

(promocja, szkolenia 

pracowników, badania 

lekarskie, ryczałt 

samochodowy, delegacje, 

prowizje bankowe, zakup 

paliwa do kosiarki itp.) 

2.000,00 

 

 

 

 

1.011,00 

 

 

7.800,00 

 

 

 

127.416,00 

 

 

2.040,00 

 

 

 

22.590,00 

 

 

2.000,00 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

2.208,00 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

7.800,00 

 

 

 

50.966,00 

 

 

816,00 

 

 

 

22.590,00 

 

 

2.000,00 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.450,00 

 

 

1.224,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.208,00 

 2.627,70 

 

 

 

 

856,98 

 

 

8.615,46 

 

 

 

140.644,22 

 

 

1.000,00 

 

 

 

21.780,00 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.348,23 

2.627,70 

 

 

 

 

856,98 

 

 

8.615,46 

 

 

 

53.817,07 

 

 

1.000,00 

 

 

 

21.780,00 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Całkowity koszt zadania 

publicznego:  284.065,00  104.400,00 

  

179.665,00 

  

 301.976,00  104.400,00 

  

197.576,00 
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Budynek Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w  Przykopie 

 
Uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Przykopie 

 

XXIII. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom 

 

Zadaniami związanymi z profilaktyką i zapobieganiem uzależnień w gminie Padew 

Narodowa zajmuje się Gminna komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Jest to 

grupa specjalistów powołana Zarządzeniem Wójta Gminy i podejmująca się współpracy celem 

udzielenia pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.  Są to 
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przedstawiciele : szkolnictwa, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, samorządu  i  Rady 

Gminy w Padwi Narodowej. 

Do zadań Komisji należy m.in.: 

a) Inicjowanie działań w celu  zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacji dla osób uzależnionych 

b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

uzależnień od alkoholu i narkotyków 

c) Wspomaganie działalności instytucji ,stowarzyszeń i osób fizycznych służące 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

d) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego w tym: 

 kierowanie osób ,co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie 

przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

 przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią 

wydaną przez biegłych, 

 złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania 

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

e) Udzielanie informacji dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia 

odwykowego ,formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz 

motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych , 

f) Współpraca z policją ,pomocą społeczną , poradniami oraz szkołami w celu 

gromadzenia niezbędnych informacji , a także zwiększenia skuteczności wspólnych 

przedsięwzięć . 

g) Wydawanie opinii w drodze postępowania dotyczących zgodności usytuowania i limitu 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Padew 

Narodowa. 

h) Prowadzenie –wspólnie z policją –kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

zgodnie z przepisami prawa. 

i) Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego  w Padwi Narodowej i realizacja 

procedury „Niebieskiej Karty ‘’. 

W 2018 r. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

realizowała zadania zawarte  w : 

 Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2018, 

 Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

Działalność Komisji w 2018 r. oparta była na szeroko pojętej współpracy  z Urzędem 

Gminy,  Szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Policją, Gminnym Ośrodkiem Kultury, 

Bibliotekami itp. Komisja kładła  nacisk na profilaktykę  i pracę z dziećmi i młodzieżą , na 

zorganizowanie im zajęć w celu odsunięcia od środowisk nadużywających alkoholu, pokazanie  

alternatywnego sposobu życia i spędzania wolnego czasu. W tym celu znaczna część  środków  

przeznaczona  była na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. W szkole 
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działają sekcje sportowe prowadzone przez  trenerów .Młodzież chętnie uczestniczyła w tego 

typu  zajęciach  pozytywnie spędzając  czas wolny. 

W roku 2018 odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na których został ustalony plan finansowy, 

opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w których zawarte zostały następujące cele: 

 rozpoznanie potrzeb lokalnego środowiska, 

 dążenie do zmniejszenia rozmiarów aktualnie istniejących problemów i zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

 edukacja publiczna poprzez promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, 

  niwelowanie problemów związanych z używaniem narkotyków  

  zwiększenie świadomości wśród dzieci , młodzieży i dorosłych na temat uzależnienia 

od alkoholu i narkotyków 

 ograniczenie szkód związanych z narkomanią  u osób uzależnionych i w środowisku 

 reintagracja – powrót osób uzależnionych do otwartego społeczeństwa. 

Celem wynikającym z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Padwi Narodowej jest  

wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji głównie z powodu 

nadużywania alkoholu przez jednego lub obydwoje rodziców. 

Komisja w szczególności zajęła się  profilaktyką alkoholizmu i narkomanii tj. 

zwiększeniem świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych na temat alkoholu i narkotyków. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej i Publicznym Gimnazjum  

w Padwi Narodowej odbyły się pogadanki dla dzieci, młodzieży oraz rodziców,  mające na celu 

uświadamianie zagrożeń, propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i narkomanii. W roku szkolnym był zorganizowany Turniej w Halowej Piłce 

Nożnej, Mini Puchar Wójta Turniej Tenisa Stołowego,  Turniej Szachowy i Warcabowy, 

Gminny Turniej Piłki Nożnej oraz Otwarte Mistrzostwa Oyoma.  

Ze środków będących w dyspozycji Komisji dofinansowano również wyjazd na 

wycieczkę dla dzieci, które systematycznie uczestniczą w zajęciach w Gminnym Ośrodku 

Kultury. Środki Komisji były wykorzystane również na propagowanie bezalkoholowych 

imprez kulturalnych w gminie typu Dzień Kobiet , Rajd Rowerowy „Szlakiem Niepodległej”, 

spotkania profilaktyczne wielopokoleniowe w Kębłowie, Przykopie, Wojkowie, Zadusznikach, 

Padwi Narodowej. Ze środków tych była również dofinansowana w znacznej kwocie „Aktywna 

niedziela” połączona z piknikiem rodzinnym w plenerze dla mieszkańców całej gminy. 

Dofinansowano zajęcia z nauki pływania „Jak ryba w wodzie” dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Padwi Narodowej. Odbyła się coroczna gminna impreza kulturalno-

integracyjna dla niepełnosprawnych  „Igraszki Mikołajkowe” oraz gminne spotkanie Wigilijne. 

Środki będące do dyspozycji Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeznaczone były na wspieranie projektów realizowanych przez 

Stowarzyszenia.  

Realizowano projekty: „ Poznaj świat bez wad”, ,, Optymistyczne Żeglowanie”, „Nasze 

Przedszkolaki Tańczą – Odkrywanie Przedszkolnych Talentów”, „Igraszki Mikołajkowe”. 
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W 2018 r. członkowie Komisji pełnili dyżury podczas których:  

 informowano gdzie można uzyskać wszelkie porady i gdzie można rozpocząć terapię 

odwykową, 

 odwiedzono wraz z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej środowiska 

osób nadużywających alkohol. 

 w 1 przypadku skierowano wniosek do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego, 

 1 osobę skierowano do biegłych sądowych celem badania i wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia 

W efekcie tych prac pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej 

wystąpili z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu o wgląd w sytuację 4 rodzin, gdzie 

podejrzewano uzależnienie od alkoholu i przemoc. 

Komisja zajmowała się również opiniowaniem wniosków w sprawie wydania zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i do 

spożycia poza miejscem sprzedaży. Pozytywnie zaopiniowała  17 wniosków. 

Trzech członków GKRPA brało udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz 

grup roboczych gdzie wykonywali obowiązki należące do członków Komisji. 

W 2018 r. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły 

środki wysokości  56.708,86 zł.  

Ze środków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w 2018 r. poniesiono wydatki: 

  2.498,59 zł - na zwalczanie narkomanii, 

 51.706,08 zł - na przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

 

XXIV. Działalność inwestycyjna. 

Tabela 36. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2018 r. 

 

L.p. 

 

Nazwa i opis zadania 

 

Stan 

realizacji 

 

Środki 

finansowe 

wydatkowane z 

budżetu 

w 2018 r. 

Środki finansowe 

pozyskane ze 

źródeł 

zewnętrznych w 

2018 r. 

1.  Realizacja projektu „Poprawa 

gospodarki ściekowej na terenie 

Gminy Padew Narodowa” w 

ramach RPO WP Oś Priorytetowa  

IV Ochrona środowiska 

naturalnego  i dziedzictwa 

kulturowego”. 

 budowa kanalizacji o łącznej 

długości sieci 4,5 km, 8 szt. 

przepompowni – osiedle 

Wygwizdów, osiedle 

 
kontynuowane 

z lat 

ubiegłych, 

zakończone w 

2018 r. 

 
13 734 560,25 zł 

 

 

8 912 218,04 zł 
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Zachwiejów, osiedle Zielone, 

ul. Olszańska, ul. Słoneczna, 

ul. Łukasiewicza, ul. Jana 

Pawła II, ul. L.U.Krysiakowej, 

Rożniaty, Kębłow i magistrala 

Padew-Zarównie o długości 3,4 

km. 

 Rozbudowa i przebudowa 

Oczyszczalni Ścieków 

(budowa: reaktor, budynek 

socjalny, pompownia ścieków 

surowych, punkt zlewny 

ścieków dowożonych, zbiornik 

na pix, place i drogi, 

ogrodzenie, i zieleń, sieci i 

instalacje; przebudowa: 

budynek techniczny + zbiornik 

wyrównawczy, pompownia 

wew., reaktory stałe) 

 Suszarnia osadu, 

 Wiaty magazynowe, 

 Fotowoltaika, 

 Monitoring i inst. 

przeciwwłamaniowe, 

 Monitoring i telemetria sieci 

kanalizacyjnej (monitoring i 

telemetria 8 przepompowni, 

przebudowa szaf 

monitoringowych 22 

najstarszych przepompowni + 

aktualizacja oprogramowania, 

serwer, remont zbiornika 

przepompowni 

 Budowa wodociągu – osiedle 

Zielone, Kębłów, Zachwiejów. 

2. Opracowanie dokumentacji na 

budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej do terenów 

inwestycyjnych –Zachwiejów 

rozpoczęte w 

2018 r. 

 

12.357,00 

 

- 

3. Opracowanie dokumentacji na 

budowę drogi do terenów 

inwestycyjnych -Zachwiejów 

rozpoczęte w 

2018 r. 

 

- 

- 

4. Inwestycje drogowe w Gminie 

Padew Narodowa: sołectwo 

Padew Narodowa (ul. Złota wraz z 

chodnikiem, ul. Miła, Słoneczna), 

sołectwo Domacyny, Piechoty, 

Babule, Rożniaty. 
Zakres rzeczowy: 

- ul. Złota – remont części chodnika,    

droga dł. 1444 mb. (nowa 

nawierzchnia),  

zakończone w 

2018 r. 

221 780,97 zł - 
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- ul. Słoneczna – wykonanie drogi 

asfaltowej na dł. 135 mb. 

- ul. Miła – wykonanie nowej 

nawierzchni na dł. 305 mb . 

- Domacyny – droga na Wolaka dł. 

183 m. 

5. Budowa i modernizacja dróg 

dojazdowych  do gruntów rolnych 

na obiekcie poscaleniowym w 

sołectwie Wojków, Przykop i 

Padew Narodowa 

zakończone w 

2018 r. 

129 158,22 zł 108 300,00 zł 

6. Zakup działki na poszerzenie drogi 

gminnej w sołectwie Padew 

Narodowa przy ulicy Uzar-

Krysiakowej „na Zasadniego” 

zakończone w 

2018 r. 

11 495,00 zł - 

7. Zakupy sprzętu na potrzeby 

funkcjonowania  Urzędu Gminy:  

1) Notebook wraz z 

oprogramowaniem  

2) System do głosowania i 

transmisji obrad (Sesja Rady 

Gminy) 

zakończone w 

2018 r. 

23 956,71 

 

4 279,17 

 

19 677,54 

- 

8. Zakup na rzecz Ochotniczych 

Straży Pożarnych wyposażenia i 

urządzeń ratownictwa 

niezbędnych do udzielania 

pomocy poszkodowanym 

bezpośrednio na miejscu 

popełnienia przestępstwa(OSP 

Kębłów, OSP Padew Narodowa i 

OSP Zarównie) oraz zakup 

specjalnego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego na rzecz 

OSP Padew Narodowa 

zakończone w 

2018 r. 

933 106,60 zł 718 112,54 zł 

9. Adaptacja budynku byłego 

przedszkola na Klub Senior + w 

miejscowości Padew Narodowa 

zakończone w 

2018 r. 

668 105,45 zł 150 000,00 zł 

10. Realizacja projektu „Eco-energia 

w gminach Padew Narodowa, 

Borowa i Gawłuszowice” w ramach 

RPO WP Oś Priorytetowa  III Czysta 

Energia -w części wydatków dla 

Gminy Padew Narodowa (dotacja 

i wkład własny mieszkańców) 

kontynuowane 

z lat ubiegłych 

- - 

11.  Inwestycje infrastruktury 

komunalnej : 

- Realizacja projektu „Budowa 

placów zabaw dla dzieci w 

miejscach publicznych w 

miejscowościach Padew 

Narodowa, Zarównie, Wojków i 

Zaduszniki” w ramach PROW. 
Zakup i montaż urządzeń: huśtawka 

kontynuowane 

z lat 

ubiegłych, 

zakończone w 

2018 r. 

 

475 304,17 zł 

 

 

183 265,00 zł 
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podwójna, huśtawka wagowa 1, 

karuzela z kierownicą, średni zestaw 

zabawowy czarodziej, średni zestaw 

zabawowy zakątek, mała architektura: 

ławki betonowe, kosze betonowe 2, 

ogrodzenie terenu: ogrodzenie, brama 

dwuskrzydłowa, furtka. 

12. Inwestycje infrastruktury 

sportowo- rekreacyjnej: 

- Budowa Otwartych Stref 

Aktywności  w miejscowości 

Kębłów i Przykop.  
Zakup i montaż: równoważnia falista, 

karuzela z kierownicą, kosz z rękawem 

na słupie, sześciokąt wspinaczkowy, 

deska windsurfingowa na sprężynach, 

wioślarz, motyl integracyjny na 

pylonie, platforma huśtająca, orbitrek, 

trenażer nóg, jeździec konny, mała 

architektura: ławki, kosze, stojak na 

rowery, stół do gry w warcaby, stół do 

gry w warcaby dla niepełnosprawnych, 

altana, ogrodzenie, nawierzchnia z 

kostki pod stojak, krzewy ozdobne. 

zakończone w 

2018 r. 

434 864,58 zł 100 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 
Otwarcie Dziennego Domu Senior+ - 2018r. 
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Plac zabaw w sołectwie Zarównie współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
Plac zabaw w sołectwie Wojków współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Plac zabaw w sołectwie Padew Narodowa współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
Plac zabaw w sołectwie Zaduszniki współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Kębłów  

 

 

 
Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przykop 
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Pierwszy etap prac rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Padwi Narodowej 

 
Kolejny etap rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Padwi Narodowej 

 



 

Raport o stanie Gminy Padew Narodowa za 2018 rok 

 

Padew Narodowa to dynamicznie rozwijająca się gmina, która szanuje swoją przeszłość i śmiało patrzy w przyszłość 

 

 

80 

 
Radni Rady Gminy Padew Narodowa na terenie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków 

 

 

 

Tabela 37. Inne zadania realizowane w 2018 r. 

 

L.p. 

 

Nazwa i opis zadania 

 

Stan realizacji 

Środki 

finansowe 

wydatkowane z 

budżetu 

w 2018 r. 

Środki 

finansowe 

pozyskane ze 

źródeł 

zewnętrznych w 

2018 r. 

1. Opracowanie projektu III 

zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy  

oraz 

projekt Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego dla terenu 

budownictwa 

jednorodzinnego osiedle 

„Polska Wieś III” w Padwi 

Narodowej . 

 

Kontynuowane 

z lat ubiegłych 

 

43 350,00 zł 

 

- 
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XXV. Realizacja polityk, programów i strategii. 

W grudniu 2015 r. opracowano Strategię Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 

2015 – 2025 przyjętą do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/87/16 z dnia 26 lutego 2016 

r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2015-2025. 

Misją Strategii jest wspieranie samorządu w osiąganiu trwałego i zrównoważonego 

rozwoju przez inspirowanie i koordynację działań ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, 

poprawę jakości życia z troską o bezpieczeństwo mieszkańców i zachowanie walorów 

lokalnego dziedzictwa.  

W Strategii Gminy określono cele strategiczne i operacyjne jako zamierzenia z długim 

horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju, które wskazują pożądany kierunek 

działania podmiotów życia społecznego i gospodarczego gminy odnoszące się do sfery 

środowiskowo-przestrzennej, gospodarczej i społecznej. 

W 2018 r. Gmina realizowała następujące cele: 

 „Stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz wypromowanie gminy jako 

atrakcyjnego miejsca dla inwestorów”, „Rozwój obszarów Inwestycyjnych” – 

realizacja celu poprzez m.in. włączenie nieruchomości położonych w miejscowości  

Padew Narodowa o łącznej pow. 28,9907 do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK MIELEC ( Uchwała Nr XXII/235/18 Rady Gminy Padew Narodowa z 

dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą 

Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC nieruchomości położonych na terenie wsi Padew 

Narodowa)  

 

 „Program działań promujących walory oraz ofertę gminy” - opracowanie i 

udostępnienie ulotki promującej Gminę Padew Narodowa, jako miejsca atrakcyjnego 

dla inwestorów oraz nowych mieszkańców, przedstawiającej obraz pięknie rozwijającej 

się Gminy, która szanuje swoją  przeszłość i śmiało patrzy w przyszłość.  

 

 „Organizacja lokalnego programu wsparcia dla przedsiębiorczości” – w 

porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim w budynku Urzędu Gminy utworzony został 

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, gdzie dyżury pełni pracownik 

Urzędu Marszałkowskiego, udzielając wszelkich porad i informacji osobom 

zainteresowanym.  

 

 „Rozbudowa placów zabaw dla dzieci” -  realizacja projektu „Budowa placów zabaw 

dla dzieci w miejscach publicznych w miejscowościach Padew Narodowa, Zarównie, 

Wojków, Zaduszniki” oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Babule i Domacyny. 

 

 „Poprawa jakości życia poprzez podniesienie standardu usług publicznych, 

optymalną infrastrukturę oraz włączenie społeczne”:  

 

– funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy przy  

    współpracy ze Starostwem powiatowym w Mielcu. 
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– zakup i wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w urządzenia ratownictwa 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym 9OSP Kębłów, Padew  

    Narodowa, Zarównie) oraz zakup specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

    (OSP Padew Narodowa) co zapewnia mieszkańcom poprawę jakości życia poprzez   

    podniesienie bezpieczeństwa. 

 

 „Rozwój centrów miejscowości wiejskich oraz miejsc spotkań mieszkańców 

gminy”: 

 prace remontowe w budynkach wiejskich: Domacyny (zakup klimatyzatora), 

Pierzchne (remont w przybudówce świetlicy), Zaduszniki (remont łazienek), 

Rożniaty ( remont łazienek). 

 adaptacja budynku byłego przedszkola na Klub Senior + w miejscowości Padew 

Narodowa 

 kontynuacja prowadzonej działalności w Dziennym Domu Senior Wigor, gdzie 

spotykają się, wspólnie integrują i działają mieszkańcy gminy. 

 „Poprawa integracji społecznej”  

 spotkania integracyjne organizowane w poszczególnych sołectwach 

dofinansowane z komisji alkoholowej. 

 funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Przykopie 

 adaptacja budynku byłego przedszkola na Klub Senior + w miejscowości Padew 

Narodowa i rozpoczęcie działalności  

 „Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrych warunków do zamieszkiwania dla 

obecnego i przyszłych pokoleń poprzez racjonalne korzystanie z zasobów 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” - przygotowanie nowych terenów 

mieszkaniowych – rozpoczęcie procedury w kierunku uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Polska Wieś III”. 

 „Poprawa stanu obiektów gospodarki wodnej” – dofinansowanie z budżetu gminy 

do spółek wodnych w 2018 r. w kwocie 20 000,00 zł, oraz pozyskanie środków z 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 400,00 zł. 

 „Rozszerzenie obszaru działań i przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury i 

ochrony dziedzictwa kulturowego” – realizacja przez Gminną Bibliotekę projektu 

historyczno-kulturalnego pn. „Wolnym spacerkiem po Padwi”. 

 „Rozwój energooszczędnego oświetlenia ulic i terenów” – wymiana 

dotychczasowych opraw sodowych na nowoczesne energooszczędne oprawy ledowe 

w centrum Padwi Narodowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego led na ul. Zacisze 

i Lipowa w Padwi Narodowej 

 „Promocja i rozwój energetyki odnawialnej w gminie”:  

– wykonanie na dachu budynku Oczyszczalni Ścieków urządzeń fotowoltaicznych 

służących pozyskiwaniu energii elektryczne z promieni słonecznych na cele 

funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków. 

 – podjęcie wspólnych zadań  z Gminą Borowa i Gawłuszowice oraz przygotowanie i 

złożenie wniosku parasolowego dot. pozyskania środków dla mieszkańców trzech 

gmin na dofinansowanie do programu OZE.  
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XXVI. Realizacja Uchwał Rady Gminy 

Rok 2018 obejmował prace dwóch kadencji VII i VIII Rady Gminy w Padwi Narodowej. 

 

Kadencja VII w latach 2014-2018 obejmowała następujący skład radnych: 

1. Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy  

2. Jan Uzar  - Wiceprzewodniczący Rady Gminy      

3. Bogusław Brzoza       

4. Józef  Grzych  

5. Józef Kawik              

6. Anna Kilian                

7. Sławomir    Majka    

8. Teresa  Mazur          

9. Andrzej  Mokry       

10. Bożena  Napieracz    

11. Ryszard Pałeczka     

12. Wiesław Panek         

13. Jan Paterak           

14  Marian Rup  

15. Janusz Uzar    

 

Tabela 38. Uchwały podjęte podczas VII kadencji Rady Gminy Padew Narodowa 

 
Lp. Nr uchwały Data podjęcia W sprawie Realizacja wg 

harmonogramów 

1.  XXII/227/18 23.02. 2018 dokonania zmian w budżecie Gminy Padew 

Narodowa na rok 2018. 

dokonano odpowiednich zmian 

w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 

2. XXII/228/18 23.02. 2018 zaciągnięcia kredytu i jego zabezpieczenia 

w formie weksla „in blanco”. 

Zaciągnięto kredyt w 

wysokości 3.970.602 zł na 

spłatę wcześniej zaciągniętych  

zobowiązań i sfinansowanie 

deficytu budżetu 

3. XXII/229/18 23.02. 2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 

prowadzonych na terenie Gminy Padew 

Narodowa przez osoby fizyczne i prawne 

inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania. 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

1072 z 2018 r. 

4. XXII/230/18 23.02. 2018 wyrażenia zgody na udzielenie wyższej 

kwoty dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie 

Gminy Padew Narodowa przez osoby 

fizyczne i prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Opublikowana: Dz.Urz. poz. 

1073 z 2018 r. 

5 XXII/231/18 23.02. 2018 zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Padew Narodowa spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji celowej  

i sposobu jej rozliczania. 

Opublikowana:  Dz.Urz. poz. 

1074 z 2018 r. 



 

Raport o stanie Gminy Padew Narodowa za 2018 rok 

 

Padew Narodowa to dynamicznie rozwijająca się gmina, która szanuje swoją przeszłość i śmiało patrzy w przyszłość 

 

 

84 

6 XXII/232/18 23.02. 2018 wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wysokości stawki opłaty oraz stawki za 

pojemnik. 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

1075 z 2018 r. 

7 XXII/233/18 23.02. 2018 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020. 

Program został przyjęty i jest 

realizowany na bieżąco. 

8 XXII/234/18 23.02. 2018 ustanowienia i określenia zasad 

przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Padew Narodowa” oraz tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Padew Narodowa”. 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

1192 z 2018 r. 

9 XXII/235/18 23.02. 2018 wyrażenia zgody na objęcie Specjalną 

Strefą Ekonomiczną EURO-PARK 

MIELEC nieruchomości położonych na 

terenie wsi Padew Narodowa”. 

Uchwała została przekazana do 

SSE Euro-Park Mielec. 

10 XXII/236/18 23.02. 2018 podziału Gminy Padew Narodowa na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

1165 z 2018 r. 

11 XXII/237/18 23.02. 2018 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Padew Narodowa w 2018 r.  

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

1193 z 2018 r. 

12 XXIII/238/18 23.03. 2018 dokonania zmian w budżecie Gminy Padew 

Narodowa na 2018 r. 

dokonano odpowiednich zmian 

w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 

13 XXIII/239/18 23.03. 2018 dopłaty dla odbiorców usług 

kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na podstawie 

zawartych umów z Zakładem Wodociągów 

i Usług Komunalnych  w Padwi Narodowej 

Uchwała obowiązywała od  

1 kwietnia 2018 r. do 10 

czerwca 2018 r.  

14 XXIII/240/18 23.03. 2018 podziału Gminy Padew Narodowa na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

1677 z 2018 r. 

15 XXIV/241/18 26.06. 2018 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy i sprawozdania finansowego 

za 2017 r.   

Sprawozdanie zostało 

zatwierdzone przez Radę 

Gminy  jednogłośnie. 

16 XXIV/242/18 26.06. 2018 udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu 

wykonania budżet za  

2017 r. 

Absolutorium udzielono 

wójtowi gminy jednogłośnie 

17 XXIV/243/18 26.06. 2018 dokonania zmiany w Wieloletniej 

Prognozie finansowej Gminy Padew 

Narodowa na rok 2018 

dokonano odpowiednich zmian 

w WPF Gminy. 

18 XXIV/244/18 26.06. 2018 dokonania zmian w budżecie Gminy Padew 

Narodowa na 2018 rok  

 

dokonano odpowiednich zmian 

w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 

19 XXIV/245/18 26.06. 2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Padew Narodowa 

Uchwała realizowana na 

bieżąco – wójt gminy 

otrzymuje wynagrodzenie 

ustalone przedmiotową 

uchwałą 

20 XXIV/246/18 26.06. 2018 uchylająca Uchwałę Nr XXII/230/18 Rady 

Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 

lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli prowadzonych 

na terenie Gminy Padew Narodowa przez 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

3107 z 2018 r. 
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osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego 

21 XXIV/247/18 26.06. 2018 dopłaty dla odbiorców usług 

kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na podstawie 

zawartych umów z Zakładem Wodociągów 

i usług Komunalnych w Padwi Narodowej 

Uchwała obowiązywała od  

11 czerwca 2018 r. do  

31 grudnia 2018 r. 

22 XXIV/248/18 26.06. 2018 ustalenia zasad odpłatnego przejmowania 

przez Gminę Padew Narodowa urządzeń 

wodociągowych od osób fizycznych 

i prawnych, które te urządzenia 

wybudowały 

Uchwała jest realizowana na 

bieżąco. 

 

 

 

 

 

23 XXIV/249/18 26.06. 2018 określenia zasad postępowania o udzielenie 

dotacji z budżetu Gminy Padew Narodowa 

na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na terenie Gminy Padew 

Narodowa 

Opublikowana  w Dz.Urz. poz. 

3108 z 2018 r. 

24 XXIV/250/18 26.06. 2018 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

oraz ustalenia jej przebiegu 

 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

3430 z 2018 r. 

25 XXIV/251/18 26.06. 2018 w sprawie dokonania zmiany w 

„Wieloletnim programie gospodarowania 

zasobem Gminy Padew Narodowa na lata 

2014-2019”. 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

3109 z 2018 r. 

26 XXIV/252/18 26.06. 2018 wprowadzenia odstępstw od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych na terenie Gminy 

Padew Narodowa   

 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

3339 z 2018 r. 

27 XXIV/253/18 26.06. 2018 szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym 

z terenu Gminy Padew Narodowa 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

3283 z 2018 r. 

28 XXIV/254/18 26.06. 2018 pozbawienia statusu pomnika przyrody Opublikowana  

Dz.Urz. poz. 3284 z 2018 r. 

29 XXIV/255/18 26.06. 2018 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Padew Narodowa 

Skarga została przez Radę 

Gminy uznana za bezzasadną i 

odrzucona 

30 XXIV/256/18 26.06. 2018 rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika jednostki organizacyjnej 

Gminy Padew Narodowa 

Skarga została przez Radę 

Gminy uznana za bezzasadną i 

odrzucona 

31 XXIV/257/18 26.06. 2018 przekazania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków dla Gminy Padew Narodowa. 

Projekt został przekazany 

Dyrektorowi Zarządu  

Gospodarki Wodnej PGW 

Wody Polskie w Rzeszowie 

32 XXV/258/18 31.08. 2018 dokonania zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Padew 

Narodowa na rok 2018 

dokonano odpowiednich zmian 

w WPF Gminy. 

33 XXV/259/18 31.08. 2018 dokonania zmian w budżecie Gminy Padew 

Narodowa na 2018 rok. 

dokonano odpowiednich zmian 

w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 
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34 XXV/260/18 31.08. 2018 zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt w 

wysokości 583.046 zł z 

przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy 

35 XXV/261/18 31.08. 2018 zmiany uchwały własnej Nr XXIV/249/18  

w sprawie określenia zasad postępowania o 

udzielenie dotacji z budżetu Gminy Padew 

Narodowa na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na terenie Gminy Padew 

Narodowa 

Opublikowana  

Dz.Urz. poz. 4005 z 2018 r. 

36 XXV/262/18 31.08. 2018 maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Padew Narodowa 

Opublikowana  w Dz.Urz. poz. 

3968 z 2018 r. 

37 XXV/263/18 31.08. 2018 zasad usytuowania na terenie Gminy  

Padew Narodowa miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

4265 z 2018 r. 

38 XXV/264/18 31.08. 2018 zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w 

szkole oraz w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczyciele w 

szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

4027 z 2018 r. 

39 XXV/265/18 31.08. 2018 zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi 

Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 z 

tygodniowego wymiaru zajęć. 

Uchwała została zrealizowana. 

40 XXV/266/18 31.08. 2018 powołania Komisji Statutowej Rady Gminy 

w Padwi Narodowej. 

Komisja Statutowa opracowała 

projekt nowego Statutu Gminy 

i przedłożyła go do uchwalenia 

przez radę Gminy  

41 XXV/267/18 31.08. 2018 zbycia nieruchomości gruntowych 

położonych w sołectwie Kębłów. 

Wyszczególnione w uchwale 

nieruchomości zostały zbyte w 

drodze przetargu 

niegraniczonego. 

42 XXVI/269/18 28.09. 2018 dokonania zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Padew 

Narodowa na rok 2018 

dokonano odpowiednich zmian 

w WPF Gminy. 

43 XXVI/270/18 28.09. 2018 dokonania zmian w budżecie Gminy Padew 

Narodowa na 2018 rok 

dokonano odpowiednich zmian 

w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 

44 XXVI/271/18 28.09. 2018 podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Padew Narodowa na 2018 rok 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

4582 z 2018 r. 

45 XXVI/272/18 28.09. 2018 dokonania zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Padew 

Narodowa w 2018 roku 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

4583 z 2018 r. 

46 XXVI/273/18 28.09. 2018 dopłaty dla odbiorców usług 

kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na podstawie 

zawartych umów z Zakładem Wodociągów 

i usług Komunalnych w Padwi Narodowej. 

Uchwała obowiązuje od dnia 1 

stycznia 2019 r. i ustala dopłatę 

do każdego metra sześciennego 

ścieków  w wysokości 2,05 zł. 
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47 XXVI/274/18 28.09. 2018 szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

4771 z 2018 r. 

48 XXVI/275/18 28.09. 2018 Statutu Gminy Padew Narodowa Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

4312 z 2018 r. 

49 XXVI/276/18 28.09. 2018 przyjęcia regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Padew Narodowa 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

4772 z 2018 r. 

50 XXVI/277/18 28.09. 2018 zamiany nieruchomości gruntowych 

położonych w Padwi Narodowej 

 

 

Uchwała została zrealizowana. 

51 XXVI/278/18 28.09. 2018 nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy 

Padew Narodowa 

 

Uchwała została zrealizowana. 

Tytuł nadano Panu Janowi 

Myckowi. 

52 XXVII/279/18 17.10. 2018 dokonania zmian w budżecie Gminy Padew 

Narodowa na 2018 r. 

dokonano odpowiednich zmian 

w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 

 

Kadencja VIII w latach 2018-2023 obejmuje następujący skład radnych: 

1. Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy  

2. Marzena Szkotnicka  - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy      

3. Sławomir Majka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

4. Piotr Kędzior                     

5. Edyta  Kielek                    

6. Małgorzata Malinowska   

7. Teresa   Mazur                 

8. Bożena   Napieracz         

9. Wiesław   Panek               

10. Grzegorz Piechota            

11. Jan Pieróg                        

12. Jan Paterak                    

13 . Marian Rup              

14.  Barbara  Sroczyńska       

15.  Dawid Uzar           

 

Tabela 39. Uchwały podjęte podczas VIII kadencji Rady Gminy Padew Narodowa 
 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia  W sprawie  Realizacja wg 

harmonogramów 

1 I/1/18 19.11. 2018 wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Padew Narodowa  

Uchwała została zrealizowana. 

Przewodniczącym Rady Gminy 

wybrano Pana Janusza Bika 

2 I/2/18 19.11. 2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Padew Narodowa  

Uchwała została zrealizowana. 

Wiceprzewodniczącymi Rady 

Gminy wybrano Panią Marzenę 

Szkotnicką i Pana Sławomira 

Majkę.  
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3 I/3/18 19.11. 2018 ustalenia ilościowych składów stałych 

komisji Rady Gminy Padew Narodowa  

Uchwała zrealizowana. 

Komisje Rady Gminy pracują 

w 5-osobowych składach.  

4 I/4/18 19.11. 2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Padew Narodowa  

Uchwała zrealizowana. 

Komisja Rewizyjna pracuje w 

składzie powołanym 

przedmiotową uchwałą. 

5 I/5/18 19.11. 2018 powołania Komisji skarg, wniosków i 

petycji Rady Gminy Padew Narodowa  

Uchwała zrealizowana. 

Komisja Skarg, wniosków i 

petycji pracuje w składzie 

powołanym przedmiotową 

uchwałą. 

6 I/6/18 19.11. 2018 powołania składów osobowych stałych 

komisji Rady Gminy Padew Narodowa  

 

Uchwała zrealizowana. 

Wszystkie komisje pracują  w 

składach powołanych 

przedmiotową uchwałą. 

7 II/7/18 7.12. 2018 dokonania zmian w budżecie Gminy 

Padew Narodowa na rok 2018. 

dokonano odpowiednich zmian 

w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 

8 II/8/18 7.12. 2018 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 

obliczenia wysokości podatku rolnego 

na 2019 rok. 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

7 z 2019 r. 

9 II/9/18 7.12. 2018 ustalenia diet dla radnych Rady Gminy 

w Padwi Narodowej. 

Uchwała zrealizowana. Radni 

pobierają diety w wysokości 

ustalonej przedmiotową 

uchwałą. 

10 II/10/18 7.12. 2018 ustalenia diet dla sołtysów Uchwała zrealizowana. Sołtysi 

pobierają diety w wysokości 

ustalonej przedmiotową 

uchwałą. 

11 II/11/18 7.12. 2018 wynagrodzenia Wójta Gminy Padew 

Narodowa. 

Uchwała zrealizowana. Wójt 

gminy pobiera wynagrodzenie 

w wysokości ustalonej 

przedmiotową uchwałą. 

12 II/12/18 7.12. 2018 uzupełnienia składu osobowego stałej 

Komisji Rady Gminy Padew 

Narodowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

Skład Komisji Komunalnej i 

Rozwoju Gospodarczego został 

uzupełniony o radnego p. 

Dawida Uzara. 

13 II/13/18 7.12. 2018 powołania Komisji Doraźnej Rady 

Gminy o nazwie „Konwent Seniorów”. 

Uchwała została zrealizowana. 

Konwent Seniorów pracuje w 

składzie ustalonym 

przedmiotową uchwałą.  

14 II/14/18 7.12. 2018 upoważnienia Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy. 

Uchwała jest realizowana na 

bieżąco. Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy mają 

upoważnienie do wystawiania 

polecenia wyjazdu służbowego 

dla przewodniczącego rady 

gminy. 

15 II/15/18 7.12. 2018 utworzenia ośrodka wsparcia Klub 

Senior+ na terenie Gminy Padew 

Narodowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

Ośrodek wsparcia Klub Senior 

+ został otwarty w dniu 18.11. 

2018 r. 

16 II/16/18 7.12. 2018 uchwalenia „Programu współpracy 

Gminy Padew Narodowa z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

Uchwała jest realizowana na 

bieżąco. 
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podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2019 r.”. 

17 II/17/18 7.12. 2018 uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019  

Uchwała jest realizowana na 

bieżąco. 

18 II/18/18 7.12. 2018 uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2019. 

Uchwała jest realizowana na 

bieżąco. 

19 III/19/18 28.12.2018 dokonania zmian w budżecie Gminy 

Padew Narodowa na rok 2018. 

 

dokonano odpowiednich zmian 

w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 

20 III/20/18 28.12.2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Padew Narodowa na 

rok 2019. 

Uchwałą została przesłana do 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i obowiązuje w 

roku budżetowym gminy 2019.  

21 III/21/18 28.12.2018 uchwały budżetowej na rok 2019 Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

719 z 2019 r. 

22 III/22/18 28.12.2018 udzielenia pomocy finansowej dla 

Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na dofinansowanie 

chodnika dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica 

w m. Padew Narodowa. 

Rada Gminy przedmiotową 

uchwałą przyznała pomoc 

finansową w wysokości 50.000 

zł Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na 

dofinansowanie remontu 

chodnika w Padwi Narodowej. 

23 III/23/18 28.12.2018 udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Mieleckiego na realizację 

zadania – Wypożyczalnia Sprzętu 

Rehabilitacyjnego w Mielcu. 

Rada Gminy przedmiotową 

uchwałą przyznała pomoc 

finansową Powiatowi 

Mieleckiemu w wysokości 

1.574 zł. 

24 III/24/18 28.12.2018 wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości stawki opłaty 

oraz stawki za pojemnik. 

Uchwala opublikowana w 

Dz.Urz. poz. 290 z 2019 r.    

25 III/25/18 28.12.2018 ustanowienia programu osłonowego w 

zakresie dożywiania na terenie Gminy 

Padew Narodowa dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 – 2023. 

Uchwala jest realizowana na 

bieżąco. 

26 III/26/18 28.12.2018 podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w 

formie zasiłku celowego na zakup  

posiłku i żywności oraz w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie dożywiania w formie posiłku 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

Opublikowana w Dz.Urz. poz. 

320 z 2019 r. 
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XXVII. Podsumowanie. 

Głównym i podstawowym celem pracy samorządu jest stworzenie jak najlepszych 

warunków do życia w naszej Gminie poprzez rozwój społeczno–gospodarczy, rozbudowę 

infrastruktury, udostępnienie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych, dostęp do edukacji  

i kultury, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i wielu innych dziedzin, dzięki którym to 

właśnie nasza Gmina będzie wybierana jako miejsce atrakcyjne do zamieszkania, a także 

rozwijania działalności inwestycyjnych. 

Przedstawione i opisane w raporcie zadania i wyzwania podejmowane w 2018 r. dają 

szeroki obraz potwierdzający realizację wyżej opisanych celów. Dzięki temu Gmina Padew 

Narodowa może dziś śmiało przedstawić swoje mocne strony, które wyróżniają ją na tle innych 

Gmin w powiecie, a nawet w województwie: 

 dogodne i dobrze utrzymane drogi – szereg inwestycji wykonanych w celu polepszenia 

warunków dojazdowych, nie tylko drogi gminne, ale również drogi dojazdowe do pól, 

 pełna infrastruktura w całej gminie – gaz, prąd, sieć kanalizacyjna i wodociągowa  

z nowoczesną oczyszczalnią ścieków wraz z własnym ujęciem wody, 

 tereny inwestycyjne – 30 ha przewidzianych jako specjalna strefa ekonomiczna i 15 ha 

jako tereny inwestycyjne zlokalizowane przy stacji kolejowej Wola Baranowska 

 niskie podatki i opłaty lokalne – zwolnienie od podatku dla domów do 250 m2, niskie 

ceny opłat wodno-kanalizacyjnych i komunalnych, 

 nowe osiedla mieszkaniowe – istniejące osiedle Polska Wieś II i Wygwizdów II oraz 

w trakcie przygotowania nowych terenów Polska Wieś III, 

 zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom – podstacja Pogotowia Ratunkowego  

w centrum Gminy, gminne jednostki OSP wyposażone w nowoczesny sprzęt gaśniczy 

i ratowniczy, filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

 oświata i wychowanie – niepubliczne przedszkola, szkoła podstawowa z wysokim 

poziomem nauczania i doskonale wykształconą kadrą nauczycielską, 

 kultura- bogata, bezpłatna oferta edukacyjna ośrodków kultury: Biblioteka wraz  

z pięcioma filiami ora Gminny Ośrodek Kultury.  

 sport i aktywność fizyczna- stadiony, siłownie na wolnym powietrzu, kort tenisowy  

w Wojkowie, 

 inwestycje dla seniorów – Dom dziennego Pobytu Senior-WIGOR w Przykopie, Klub 

Senior + w Padwi Narodowej, 

 place piknikowo-rekreacyjne – nowoczesne i bezpieczne place zabaw w każdym 

sołectwie wraz z ogólnodostępnym miejscem na spotkania integracyjne, 

 duże imprezy plenerowe – Dożynki, Święto Ziemniaka, Święto Rodziny, 

 piękna przyroda i czyste powietrze – tereny nadwiślańskie, stawy w babulach wraz ze 

ścieżką edukacyjną, obszary chronione Natura 2000, pomniki przyrody. 


