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Wstęp 

 

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.).  

Jest to obowiązek ustawowy wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i obejmuje podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim.  

To już drugi rok, w którym przepisy ustawy wskazują na obligatoryjny obowiązek 

sporządzenia tego dokumentu.  

Przedstawiony Państwu Raport dotyka niemal każdej z dziedzin aktywności Gminy  

i zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia związane  

z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy Padew Narodowa i podsumować działalność 

wójta w ostatnim roku. Celem opracowania było uzyskanie wglądu  

w sytuację gospodarczą i społeczną gminy, a przedstawione informacje i zagadnienia zostały 

przygotowane w oparciu o aspekty funkcjonowania gminy według stanu  

na dzień 31 grudnia 2019 r.    

Dla opracowania Raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Gminy i innych jednostek organizacyjnych,  oraz szereg dokumentów będących w posiadaniu 

urzędu, a także informacje zamieszczane na stronie internetowej. Dzięki tym informacjom 

Raport przedstawia pełny obraz działalności Wójta oraz pracy wykonywanej przez wszystkich 

pracowników urzędu i jednostek podległych w 2019 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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I. Ogólna charakterystyka Gminy i zarys struktury organu JST 
 

1. Położenie i podział administracyjny 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. 

2. Informacje o liczbie i strukturze mieszkańców.  

 

Demografia ludności gminy.  

Na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 5451 osób,  

w tym 2719 kobiet  i 2732 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 Liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 452 osób,                       

a liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 490  

 Liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym(16-60 lat) wynosiła 1602 osób, a liczba 

mieszkańców  w wieku produkcyjnym  (16-65 lat) wynosiła - 1862.  

 Liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 665, a liczba mieszkańców  

w wieku poprodukcyjnym 380. 

 



4 

W 2019 roku zarejestrowano 56 urodzeń, w tym 26 dziewczynek i 30 chłopców, a zmarło  

47 osób, w tym 23 kobiety i 24 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r.  

był dodatni i wyniósł (9). 

Migracje w gminie Padew Narodowa w 2019 r. wg statystyki zdarzeń zarejestrowanych  

w rejestrze mieszkańców gminy, dokonywanych na podstawie obowiązku meldunkowego : 

 zameldowania na pobyt stały w gminie - 79  

 zameldowania na pobyt czasowy w gminie - 15 

 zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy w gminie - 5 

 wymeldowania z pobytu stałego - 17  

 wymeldowania z pobytu czasowego - 3 

Udostępnienie danych osobowych: 

 Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców gminy - 50 

 Ilość wydanych zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby - 100 

 

Nadawanie Numeru PESEL – 6 

Decyzja  o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego – 4 

Decyzja  o zameldowaniu  na pobyt stały lub czasowy – 1 

 

3. Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019r. w urzędzie gminy  zatrudnionych było: 19 pracowników  
na stanowiskach urzędniczych tj. administracyjnych, 1 osoba na stanowisku - pomoc 
administracyjna i  3 osoby na stanowiskach pomocniczych tj. robotniczych. 

Tabela 1. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy 

Wykaz stanowisk pracy Liczba zatrudnionych 
pracowników 

Razem 

Stanowiska urzędnicze 

Wójt 1 os  
 
 
 
 
 

19 osób 

Sekretarz 1 os 

Skarbnik 1 os 

Kierownik USC 1 os 

Gł. Specjalista 1 os 

Inspektor 10 os 

Podinspektor 2 os 
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Referent 2 os 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

Pomoc administracyjna 1 os  
 

5 osoby 
Goniec 1 os 

Sprzątaczka 1 os 

Robotnik gospodarczy 2 os 

 24 osoby 

 

W trakcie roku na podstawie umów „ o organizacje robót publicznych i ich finansowanie” 

zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu  w tut. Urzędzie  Gminy w Padwi 

Narodowej zatrudnione zostały osoby  na stanowiskach: 

 Asystent ds. księgowości -1 osoba ( praca w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r.) 

 „ogrodnik terenów zielonych” - 5 osób (Osoby te wykonywały prace sezonowe tj. 

utrzymania porządku i czystości na placach zabaw, przystankach oraz utrzymanie  

terenów zielonych, pielęgnacja krzewów i trawników ) 

  1 osoba odbywała  stażu na podstawie porozumienia z PUP w Mielcu /czerwiec 2019r- 

wrzesień 2019r. 

Tabela 2. Zatrudnienie w ramach prac sezonowych w Urzędzie Gminy 

Lp. 

Umowa o organizację robót 
publicznych – prace 

sezonowe, staże  z PUP  
w Mielcu 

Okres zatrudnienia 
Liczba osób  
i stanowisko 

1. 

PI-6351-1-1-10-SH/2019 
 
Pi.6351-3-7-SH/2019 

01.05.2019 - 31.07.2019 r. 
 
03.09.2019 - 30.11.2019 r. 
 

 1 osoba  
Stanowisko „ 
Asystent ds. 
księgowości” 

2. 

PI.6351-1-7-SH/2019 
 
PI.6351-1-27-SH/2019 

11.03.2019 - 10.06.2019 r. 
 
16.07.2019 – 15.10.2019 r. 
 

1 osoba 
Stanowisko: 
„ogrodnik terenów 
zieleni” 

3. 

PI.6351-1-11-SH/2019 
 
PI.6351-3-8-SH/2019 
 

13.05.2019 – 12.08.2019 r. 
 
17.09.2019 – 30.11.2019 r. 
 

4 osoby 
Stanowisko: 
„ogrodnik terenów 
zieleni 
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Tabela 3. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej  

(umowa o pracę) stan na 31.12.2019 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 /w tym 2 osoby w senior+/ 3 

7. Prac. obsługi  1 

Ogółem: 13 osób 

 

Tabela 4. Zatrudnienia w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych  

w Padwi Narodowej stan na 31.12.2019 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 
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Tabela 5. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej                                 

stan na 31.12.2019r. 

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  

stan na 31.12.2020 r. 

Stanowiska pracy  Etat Liczba osób zatrudnionych 

Dyrektor 1 etat 1 osoba 

Księgowy ¼ etatu 1 osoba 

Animator kultury 
Pracownik biurowy 

½ etatu 
½ etatu  

3 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 
 

Tabela 7. Zestawienie zatrudnienia w Dziennym Dom „Senior Wigor„ w Przykopie  

stan na 31.12.2019 r. 

Stanowisko pracy 
Etat/Liczba 

zatrudnionych 

Kierownik DDSW 1 etat/ 1 pracownik 

Opiekun  1 etet/ 1 pracownik 

Opiekun / sprzątaczka 1 etat / 1 pracownik 

Księgowa 1/8 etatu / 1 pracownik 
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Opiekun 
 /przy współpracy z  Powiatowym Urzędem Pracy  
w Mielcu od dnia 01.03.2019 do dnia 31.07.2019r 
 – staż z PUP w Mielcu 
Od 01.08.2019r- 31.10.2019 – zatrudnienie w ramach 
robót publicznych, a następnie umowa o prace   
do nadal 
 

 
 
 

1 etat / 1 pracownik 

 

II. Sytuacja finansowa gminy w 2019r. 

 

Na  2019 roku Gmina Padew Narodowa  po stronienie dochodów budżetu zaplanowała 

kwotę  39.276.255,41 zł. Założony plan został zrealizowany w kwocie 38.425.548,59 zł,  

co stanowiło realizację planu na poziomie 97,83 % . 

Wydatki budżetowe gmina zaplanowała w kwocie 38.362.666,41 zł. Zaplanowane  

do wykonania zadania zostały zrealizowane na kwotę 36.923.032,49 zł, co stanowiło 96,25 % 

założonego planu.  

Zrealizowane ogółem w 2019 roku dochody budżetowe w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca gminy wynosiły 7.049,27 zł, a zrealizowane ogółem wydatki budżetowe 

wynosiły 6.773,63 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 2019  

był wartością dodatnią  i wyniósł 1.502.494,43 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 2019 osiągnęła nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.419.301,55 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 2019 zrealizowała rozchody w kwocie  

913.589 zł, natomiast przychodów nie było wykonanych.  
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Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 

roku wynosił 7.922.148 zł.   

Szczegółowe dane w zakresie poziomu zaplanowanych jak również zrealizowanych 

dochodów i wydatków zaprezentowano  poniżej. 

 
Tabela 8. Dochody Gminy Padew Narodowa w 2019 roku 
 

Źródła dochodów 
Plan na dzień 

1 stycznia 
2019 roku 

Plan na dzień 
31 grudnia 
2019r. (po 

dokonanych 
w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 
zrealizowanyc

h na dzień 
31 grudnia 

2019 r. 
dochodów 

budżetowych 

Ogółem: 34.921.187,00 39.276.255,41 38.425.548,59 

w tym:    

1) Dochody bieżące 22.648.775,00 25.921.420,49 25.394.570,06 
w tym:    

 a) dochody własne (bez dotacji  
i subwencji): 

6.910.961,00 
 

7.601.377,00 
7.167.142,57 

 - dochody z tytułu podatków i opłat 
lokalnych 

4.259.892,00 4.950.308,00 4.491.882,58 

 - dochody z tytułu udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i osób 
prawnych 

2.651.069,00 2.651.069,00 2.675.259,99 

b) dochody z tytułu otrzymywanych 
dotacji 

6.297.112,00 8.665.284,49 8.572.668,49 

c) dochody z tytułu otrzymanych 
subwencji: 

9.440.702,00 9.654.759,00 9.654.759,00 

w tym:    

 - subwencja oświatowa 5.055.771,00 5.269.828,00 5.269.828,00 

 - subwencja wyrównawcza 4.173.280,00 4.173.280,00 4.173.280,00 

 - subwencja równoważąca 211.651,00 211.651,00 211.651,00 

 2) Dochody majątkowe 12.272.412,00 13.354.834,92 13.030.978,53 
w tym:    

 a) dochody własne: 175.000,00 272.455,40 203.790,76 

 - z tytułu sprzedaży składników 
majątkowych  

10.000,00 10.000,00 436,73 

 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 

165.000,00 262.455,40 203.354,03 

 b) dochody z tytułu otrzymywanych 
dotacji 

12.097.412,00 13.082.379,52 12.827.187,77 
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Tabela 9. Dochody Gminy Padew Narodowa  według klasyfikacji budżetowej  
w 2019 roku 

Struktura dochodów 
Plan na dzień 

1 stycznia 2019 
roku 

Plan na dzień 
31 grudnia 2019r. 
(po dokonanych 
w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 
zrealizowanych na 
dzień 31 grudnia 

2019 r. dochodów 
budżetowych 

Ogółem: 34.921.187,00 39.276.255,41 38.425.548,59 

w tym:    

1) Dochody bieżące 22.648.775,00 25.921.420,49 25.394.570,06 
w tym dział:    

 - Rolnictwo i łowiectwo - 308.831,06 308.736,94 

 - Transport i łączność  - 418.173,00 418.137,47 

 - Gospodarka 
mieszkaniowa 

272.100,00 302.771,00 298.403,60 

Informatyka 98.500,00 98.500,00 98.500,00 

 - Administracja publiczna 1.051.287,00 1.153.316,00 1.151.090,65 

 - Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1.120,00 107.192,00 107 192,00 

- Obrona narodowa  1.500,00 1.500,00 1.500,00 

 - Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

4.782.169,00 5.172.400,00 4.988.925,14 

- Obsługa długu 
publicznego 

2.000,00 2.000,00 317,05 

 - Różne rozliczenia 9.440.702,00 9.667.663,85 9.667.815,54 

 - Oświata i wychowanie 231.211,00 239.092,58 239.594,64 

- Ochrona zdrowia - 275,00 833,64 

 - Pomoc społeczna 371 680,00 700.053,00 679.525,73 

- Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

- 24 569,00 19 089,28 

- Rodzina 5.553.034,00 6.803.312,00 6.733.435,96 

- Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

843.472,00 921.472,00 681.172,09 

- Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

- 300,00 300,33 

2) Dochody majątkowe 
w tym dział: 

12.272.412,00 13.354.834,92 13.030.978,53 

- Rolnictwo i łowiectwo 2.102.444,00 2.102.444,00 2.102.444,96 



11 

- Transport i łączność - 110.000,00 110.000,00 

- Gospodarka 
mieszkaniowa 

175.000,00 272.455,40 203.790,76 

- Różne rozliczenia - 49.142,52 49.142,52 

- Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

9.994.968,00 10.710.793,00 10.455.600,29 

-Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

- 10.000,00 10.000,00 

- Kultura fizyczna - 100.000,0 100.000,00 
 

Tabela 10. Wydatki Gminy Padew Narodowa w 2019 roku 
 

Struktura wydatków 
Plan na dzień 

1 stycznia 2019 
roku 

Plan na dzień 
31 grudnia 2019r. 
(po dokonanych 
w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 
zrealizowanych 

na dzień 
31 grudnia 2019 r. 

wydatków 
budżetowych 

Ogółem: 34.007.598,00 38.362.666,41 36.923.054,16 
w tym:    

1) wydatki bieżące 18.963.199,00 22.964.908,64 21.975.268,51 
w tym dział:    

 - Rolnictwo i łowiectwo 28.000,00 339.331,06 336.920,01 

- Leśnictwo 2.000,00 - - 

 - Transport i łączność  145.000,00 952.645,00 907.883,97 

 - Gospodarka 
mieszkaniowa 

149.593,00 246.681,00 238.087,95 

- Informatyka 98.500,00 98.500,00 98.500,00 

 - Działalność usługowa 71. 000,00 112.570,00 112 569,60 

 - Administracja publiczna 2.431.297,00 2.949.278,00 2.772.221,50 

 - Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa  
oraz sądownictwa 

1.120,00 107.192,00 107 192,00 

- Obrona narodowa 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

184.250,00 281.205,00 268.942,01 

 - Obsługa długu 
publicznego 

280 000,00 261.000,00 259.476,76 

 - Różne rozliczenia 180 000,00 99.986,00 0,00 

 - Oświata i wychowanie 6.322.459,00 6.778.305,58 6.520.424,93 

 - Ochrona zdrowia 64.574,00 66.266,00 56.902,96 

 - Pomoc społeczna 1.020 205,00 1.338.024,00 1 305.427,25 

 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

5.600,00 30.169,00 26.870,60 
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 - Rodzina 5.643.379,00 6.858.657,00 6.786.820,66 

 - Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

1.486.022,00 1.613.499,00 1.346.378,66 

 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

811.200,00 795.000,00 795.000,00 

 - Kultura fizyczna 37.500,00 35 100,00 34.149,65 

2) wydatki majątkowe 15.044.399,00 15.397.757,77 14.947.785,65 

w tym dział:    

- Rolnictwo i łowiectwo 71.700,00 216.700,00 215.848,88 

 - Transport i łączność  2.346.384,00 2.098.699,00 2.068.062,74 

 - Gospodarka 
mieszkaniowa 

77.000,00 190.739,40 190.732,32 

 - Administracja publiczna 130 000,00 43.863,00 40.408,48 

 - Oświata i wychowanie 479.500,00 225.000,00 219.644,31 

- Ochrona zdrowia 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 - Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

11.911.815,00 12.002.456,37 11.593.332,14 

- Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

10.000,00 48.300,00 48.299,28 

 - Kultura fizyczna 5 000,00 559.000,00 558.457,50 

 
Tabela 11. Przychody Gminy w 2019 roku. 

Plan przychodów budżetowych 
na dzień 

1 stycznia 2019 r. 
 

Plan na dzień 
31 grudnia 2019r. 
(po dokonanych 
w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 
zrealizowanych 

na dzień 
31 grudnia 2019 r. 

przychodów 
budżetowych 

Ogółem: 
w tym: 

0,00 0,00 0,00 

 - przychody z tytułu 
zaciągniętych  kredytów      
na rynku krajowym 

0,00 0,00 0,00 

 
Tabela 12. Rozchody Gminy  w 2019 roku. 

Plan rozchodów budżetowych 
na dzień 

1 stycznia 2019 r. 

Plan 
na dzień 

31 grudnia 2019r. 
(po dokonanych 
w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 
zrealizowanych 

na dzień 
31 grudnia 2019 r. 

rozchodów 
budżetowych 

Ogółem: 
w tym: 

913.589,00 913.589,00 913.589,00 

 - rozchody z tytułu spłat 
kredytów i pożyczek  

913.589,00 913.589,00 913.589,00 
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Tabela 13. Wynik finansowy Gminy  w 2019 roku 

Wynik finansowy zaplanowany 
w uchwale budżetowej gminy  

na dzień  
1 stycznia 2019 r. 

 

Wynik finansowy zaplanowany  
w uchwale budżetowej gminy  

na dzień  
31 grudnia 2019 r. 

po uwzględnieniu zmian 
dokonanych  

w trakcie roku budżetowego 

Wynik finansowy 
budżetu 
na dzień  

31 grudnia 2019 r.  
 

+ 913.589,00 + 913.589,00 + 1.502.494,43 
 

Tabela 14. Stan kwoty długu Gminy w 2019 roku 

Stan kwoty długu gminy 
na dzień 1 stycznia 2019 roku 

Stan kwoty długu gminy 
na dzień 31 grudnia 2019 roku 

Planowana kwota długu wynikająca  
z uchwały budżetowej roku 2019 ustalona 

na dzień 
01 stycznia 2019r. 

Planowana kwota 
długu wynikająca z 

uchwały 
budżetowej roku 

2018 ustalona 
na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

Kwota długu 
wg stanu 
na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

7 .922.148,00 7 .922.148,00 7 .922.148,00 

 
 

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 2019 rok, 

sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych  

w zakresie operacji finansowych.   
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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.  

 

Wskaźniki budżetowe 

1.1. Wskaźnik udziałów dochodów bieżących w dochodach ogółem dla gminy w roku 2019 

wyniósł 66,09 %. 

Wskaźnik określa, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 

1.2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem dla gminy w roku 2019 

wyniósł 18,65%. 

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

1.3. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem dla gminy w roku 2019 

wyniósł 8,90%. 

Wskaźnik określa potencjalne zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań  

oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.  

1.4. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem dla gminy w 2019 roku 

wynosił 40,48%. 

Wskaźnik określa, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.  

1.5.Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne  

od wynagrodzeń dla gminy w 2019 roku wynosił 34,77%. 

Wskaźnik określa, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne  

od wynagrodzeń.  



15 

1.6. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach 

ogółem dla gminy w roku 2019 wyniósł 9,44%. 

Wskaźnik określa procentowy udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody  

ze sprzedaży majątku w dochodem ogółem. 

1.7. Wskaźnik samofinansowania dla gminy w 2019 roku wynosił 48 %. 

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

czyli zdolność do samofinansowania.  

Wskaźniki na mieszkańca  

Według stanu na 31.12.2019r. gminę zamieszkiwało 5.451 osób. 

2.1. Wskaźnik ustalający transfery na mieszkańca dla gminy w 2019 roku wynosił 2.338,28 zł. 

Wskaźnik określa kwotę subwencji ogólnej i dotacji bieżących przypadające na mieszkańca 

gminy. 

2.2. Wskaźnik ustalający wartość nadwyżki operacyjnej na mieszkańca dla gminy w 2019 roku 

wynosił 627,28 zł. 

2.3. Wskaźnik określający wartość zobowiązań ogółem w przeliczeniu na mieszkańca dla gminy 

w 2019 roku wyniósł 1.453,34 zł. 

2.4. 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 2.3. 

 

Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych 

3.1. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem dla gminy w 2019 roku 

wynosił 20,62%. 

3.2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia dla gminy w 2019 roku 

wyniósł 3,05%. 

3.3. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych  

dla gminy w 2019 roku wyniósł 0,68%.  
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3.4. Wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia dla gminy w 2019 roku 

wynosił 16,37%. 

3.5. Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia  

dla gminy w 2019 roku wyniósł 90,13%.  

Wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

odsetek i spłat rat kapitałowych.  

3.6. Wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem dla gminy 

 w 2019r. wyniósł 0,00%. 

III. Działalność Inwestycyjna realizowana w 2019 r.  
 

Tabela 15. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2019 r. 

 
 

Lp. 

 
 

Nazwa i opis zadania 

 
 

Stan realizacji 

Środki 
finansowe 

wydatkowane 
z budżetu w 

2019 r. 

Środki 
finansowe 
pozyskane  
ze źródeł 

zewnętrznych 
w 2019 r. 

1. „Poprawa przyszkolnej 
infrastruktury sportowej na 
terenie Gminy Padew Narodowa 
poprzez przebudowę boiska 
szkolnego przy Szkole 
Podstawowej” – Zielona Szkoła. 
Zakres prac obejmował: 
przebudowę boiska, budowę płyty 
boiska, ogrodzenie, wykonanie 
oświetlenia, wykonanie 
monitoringu obiektu, a także 
montaż ławek, stojaka na rowery  
i kosza na śmieci 

Wykonane  
i zakończone  

w 2019r. 
219 644,31 zł - 

2. 
 
 
 
 
 
 

„Budowa Otwartej Strefy 
Aktywności w miejscowości 
Padew Narodowa, Gmina Padew 
Narodowa”. 
W ramach przedmiotowego 
zadania wykonano i 
zamontowano: altana, 
równoważnia falista, karuzela z 
kierownicą, kosz z rękawem na 

Wykonane  
i zakończone  

w 2019r. 
208 190,30 zł 50 000,00 zł 
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słupie, sześciokąt wspinaczkowy, 
deska windsurfingowa  
na sprężynach, nawierzchnia 
bezpieczna, urządzenie „Wioślarz”, 
urządzenie „wyciskanie 
integracyjne”, urządzenie Street 
Workaut nr 14, urządzenie 
Orbitek, urządzenie Odwidziciel, 
Urządzenie Trenażer nóg-nożyce, 
ławka, kosz, stojak na rowery, stół 
do gry w warcaby, stół do gry  
w warcaby  
dla niepełnosprawnych, 
ogrodzenie obiektu, ogrodzenie 
placu zabaw, wykonano 
nawierzchnię z kostki brukowej 
pod stojak, kosz i ławkę, 
nasadzono krzewy ozdobne  
i zagospodarowano zieleń, 
ponadto wykonano dojście – 
przepust. 
Łączna wartość zadania 
258 190,30 zł. 

3. „Budowa Otwartej Strefy 
Aktywności w miejscowości 
Rożniaty, Gmina Padew 
Narodowa”. 
W ramach przedmiotowego 
zadania wykonano  
i zamontowano: altana, 
równoważnia falista, karuzela  
z kierownicą, kosz z rękawem  
na słupie, sześciokąt 
wspinaczkowy, deska 
windsurfingowa na sprężynach, 
nawierzchnia bezpieczna, 
urządzenie „Wioślarz”, urządzenie 
„wyciskanie integracyjne”, 
urządzenie Street Workaut nr 14, 
urządzenie Orbitek, urządzenie 
Odwidziciel, Urządzenie Trenażer 
nóg-nożyce, ławka, kosz, stojak  
na rowery, stół do gry w warcaby, 
stół do gry w warcaby  
dla niepełnosprawnych, 
ogrodzenie obiektu, ogrodzenie 
placu zabaw, wykonano 

Wykonane  
i zakończone  

w 2019r. 
225 790,20 zł 50 000,00 zł 



18 

nawierzchnię z kostki brukowej 
pod stojak, kosz i ławkę, 
nasadzono krzewy ozdobne  
i zagospodarowano zieleń. 
Łączna wartość zadania 
275 790,20 zł. 

4. „Rekultywacja składowiska 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Padwi 
Narodowej”. 
W ramach zrealizowanego zadania 
wykonano: rekultywacja 
techniczna kwatery nr I 
(wydobycie i przeniesienie 
odpadów na kwaterę nr II i III), 
rekultywacja techniczna kwatery 
nr II i III, odgazowanie, 
rekultywacja biologiczna, roboty 
rozbiórkowe i porządkowe, 
inwentaryzacja powykonawcza, 
odwodnienie liniowe, ogrodzenie 
kwatery składowiska, karczowanie 
krzewów w sąsiedztwie 
składowiska, odtworzenie rowy 
przydrożnego, wykonanie drogi 
technologicznej.  

Wykonane  
i zakończone  

w 2019r. 
357 886,69 zł - 

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, przepompowni 

ścieków, kanalizacji sanitarnej 

tłocznej i sieci wodociągowej na 

działkach nr ewid. 558, 567, 563, 

566, 569, 568, 578/3, 578/1, 579, 

591, 814, 850, 854, 855, 856, 868, 

813/9 w Padwi Narodowej, gmina 

Padew Narodowa” – I etap. 

W ramach realizacji zadania 

wykonano i wybudowano: 

rurociąg grawitacyjny PVC ø 200 

mm, Studnia betonowa ø 1200 

mm, Studzienki kanalizacyjne  

ø 400 mm, Rurociągi tłoczne PE  

ø 110 mm, przepompownię, 

roboty rozbiórkowe  

Wykonane  
i zakończone  

w 2019 r. 
125 661,63 zł - 
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i odtworzeniowe, inwentaryzację 

geodezyjną. 

6. 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) 
 
Przedmiotem projektu był montaż 
mikroinstalacji OZE (kolektory 
słoneczne, instalacja 
fotowoltaiczna, pompy ciepła  
oraz automatyczne kotły  
na biomasę) w obiektach 
mieszkalnych na terenie Gmin: 
Padew Narodowa, Borowa  
i Gawłuszowice, służących  
do ogrzewania budynków, 
podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej oraz zasilania 
budynków energią elektryczną.  

Główny celem strategicznym 
projektu był  „Wzrost 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii oraz zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza  
na terenie Gmin Padew 
Narodowa, Borowa i 
Gawłuszowice” 
Liderem projektu była Gmina 
Padew Narodowa.  
Projekt uzyskał dofinansowanie  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa III Czysta 
energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE 
(projekty parasolowe). 
 
Ostatecznie w projekcie zostało 
zamontowanych na terenie gminy 
Padew Narodowa łącznie 374 szt. 
różnych instalacji OZE w 317 
gospodarstwach domowych. 

Kontynuowane 
z lat ubiegłych, 

zakończone  
w 2020 r. 

1 111 021,48 zł  
(środki 

mieszkańców) 
4 167 978,47 zł 
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W podziale: 
1. Instalacje fotowoltaiczne  

– 159 szt. 
2. Kolektory słoneczne (do 

podgrzewania cwu) – 139 szt.   
3. Kotły na biomasę – 53 szt. 
4. Pompy ciepła – 23 szt. 

Całość projektu w Gminach Padew 
Narodowa, Borowa i 
Gawłuszowice wyniosła 
11 105 989,94 zł, w tym dla Gminy 
Padew Narodowa wartość zadania 
wynosiła 5 278 999,95 zł. 

7. „Wykonanie prac remontowo-
konserwatorskich przy kaplicy 
p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
w Wojkowie”. 
 
Zakres prac: 

 Roboty renowacyjne  
fundamentów kapliczki 

 Roboty renowacyjne  
wewnętrzne 

 Roboty renowacyjne  
elewacji zewnętrznej 

 
Łączna wartość prac: 35 703,60 zł,  
 
Dofinansowanie przez 
Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków: 
10 000,00 zł 
 
Ponadto przeprowadzono prace 
dodatkowe, które obejmowały: 
 

 Wykonanie odwodnienia 
liniowego obiektu kaplicy 

 Wykonanie na obiekcie 
podsibitki i krat 

 
Łączna wartość prac: 48 299,28 zł 
 

Wykonane  
i zakończone  

w 2019 r. 
38 299,28 zł 10 000,00 zł 

8. Utwardzenie terenu pod kojec dla 

psów oraz zakup kojców 

Wykonane  
i zakończone  

w 2019 r. 
29 607,04 zł - 
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Wartość zadania 26 907,04 zł. 
brutto 
Zakup kojców – 2 700,00 zł. brutto 
 

9. Zakup odcinka sieci 

wodociągowej  

w sołectwie Rożniaty  - wykup od 

inwestora prywatnego odcinka 

sieci wodociągowej PE DN 90 mm 

o dł. 400mb. oraz hydrantu 

przeciwpożarowego DN 80 mm  

1 szt.  

 13 098,32 zł  
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Realizacja projektu „Eco-energia w gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”  
w ramach RPO WP Oś Priorytetowa  III Czysta Energia 

Realizacja projektu „Eco-energia w gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”  
w ramach RPO WP Oś Priorytetowa  III Czysta Energia 
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Padew Narodowa, Gmina Padew Narodowa 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożniaty, Gmina Padew Narodowa 
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Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Padwi Narodowej 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Padwi Narodowej 
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 Teren składowiska odpadów przed rekultywacją – główna brama wjazdowa 

 Teren składowiska odpadów przed rekultywacją – obrzeża głównej kwatery składowiska odpadów 
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Utwardzenie terenu pod kojec dla psów oraz zakup kojców 

Poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez 
przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej 
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Tabela 16. Inne zadania realizowane w 2019 r. 

 
L.p. 

 
Nazwa i opis zadania 

 
Stan realizacji 

Środki 
finansowe 

wydatkowane 
z budżetu 
w 2019 r. 

Środki 
finansowe 
pozyskane  
ze źródeł 

zewnętrznych 
w 2019 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 oraz przyjęcie tych 
dokumentów uchwała Rady 
Gminy w Padwi Narodowej. 

Kontynuowane 
z lat ubiegłych, 

zakończone  
w 2019 r. 

108 938,00 zł - 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kaplicy p.w. Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem w Wojkowie 
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Ważnym krokiem w kierunku 
rozwoju gminy było opracowanie 
i uchwalenie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego  „Polska Wieś III” 
dla terenu położonego w Padwi 
Narodowej. 
Opracowany Plan obejmuje 
obszar powierzchni 46 ha terenu 
położonego w Padwi Narodowej 
stanowiącego własność Gminy 
Padew Narodowa. Obszar ten 
usytuowany jest w sąsiedztwie 
terenu budownictwa 
jednorodzinnego Polska Wieś II  
i sąsiaduje z kompleksem 
leśnym.  
Sporządzenie Miejscowego Planu 
podyktowane zostało przede 
wszystkim koniecznością 
stworzenia możliwości lokalizacji 
terenów zabudowy 
mieszkaniowej, które to 
inwestycje pozwolą w sposób 
zorganizowany, uwzględniając 
ład przestrzenny, określić 
warunki i zasady zabudowy  
i zagospodarowania tego terenu. 
Poza terenami pod budownictwo 
mieszkaniowe w Planie 
zaprojektowano również tereny 
usługowe, sportu i rekreacji.  
Na obszarze objętym Planem 
powstanie ok. 200 działek 
budowlanych o powierzchni  
od ok. 0,08 ha do 0.70 ha.  
 
Opracowanie i uchwalenie Planu 
jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców naszej gminy 
i nie tylko. To oferta skierowana 
do wszystkich, którzy  
są zainteresowani osiedleniem 
się w Gminie Padew  
i związaniem się z naszą gminą  
na stałe.  
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Tabela 17. Pozostałe inwestycje i remonty zrealizowane w poszczególnych sołectwach  

ze środków tzw. składników mienia i budżetu gminy. 

Lp. Nazwa zadania 
Wysokość środków 

finansowych 

 1. Budowa podziemnej sieci energetycznej niskiego 
napięcia wraz z słupami oświetleniowymi oraz 
budowa trybun w Padwi Narodowej. W ramach 
zadania została opracowana dokumentacja 
projektowa. 

9 477,00 zł 

2. Budowa dróg asfaltowych na osiedlu „Wygwizdów 
w Padwi Narodowej”. W ramach zadania została 
opracowana dokumentacja projektowa. 

5 000,00 zł 

3. Remont sali w budynku wiejskim w Piechotach  
- I etap. W ramach zadania zostały wykonane prace 
związane ze skuciem posadzki, wykonaniem izolacji, 
cieplnej oraz wylewki wraz z ułożeniem płytek. 

34 726,89 zł 

4. Opracowana została dokumentacja projektowa  
na przebudowę drogi gminnej 871/4, 622  
w miejscowości Przykop. 

4 000,00 zł 

5. Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury  
w Wojkowie. Prace polegały na wymiennie stolarki 
okiennej na sali widowiskowej oraz w korytarzu 
budynku. 

17 600,00 zł 

6. Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury  
w Wojkowie – malowanie sali widowiskowej  
oraz korytarza. 

18 100,00 zł 

7. Wymiana stolarki okiennej w budynku NZOZ  
w Rożniatach - II etap. 

15 000,00 zł 

8. Utwardzenie terenu na działce ewid. nr 417  
w miejscowości Rożniaty na pow. 216 m2   
- ( parking). 

9 881,82 zł 

9. Poprawa przejezdności dróg obok budynku 
wiejskiego w miejscowości Zaduszniki działka 
ewid. nr 298/2 wraz z poprawą stanu nawierzchni 
zjazdu z drogi powiatowej działki ewid. nr 230/2  
na działkę ewid. nr 298/2. 

6 649,68 zł 

10. Nagłośnienie i mównica – sala konferencyjna 31 900,09 zł 

11. Zakup i montaż stacji pomiarowej powietrza  
na budynku Urzędu Gminy Padew Narodowa 

4 550,00 zł 

12. Zakup kosiarki – ciągnik 13 900,90 zł 
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IV. Fundusz sołecki i jego realizacja. 
 

Przepisy wprowadzające obowiązek sporządzenia raportu wskazują, iż w jego treści 

powinna być także zawarta informacja na temat realizacji budżetu obywatelskiego, jednak 

wprowadzenie budżetu obywatelskiego w jst jest fakultatywne. W gminie Padew Narodowa 

nie został utworzony budżetu obywatelskiego jednak fundusz sołecki i jego realizacja stanowi 

przykład szeroko rozumianego budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki jest instytucją 

prawną, służącą do decydowania przez lokalną społeczność o przeznaczeniu części 

wyodrębnionego budżetu gminy. Są to środki zabezpieczone w budżecie gminy  

dla poszczególnych sołectw, na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia 

mieszkańców. Wysokość funduszu oblicza się wg. wzoru podanego w ustawie o funduszu 

sołeckim. Co roku na zebraniach wiejskich mieszkańcy sołectw decydują, na jakie zadania będą 

przeznaczone środki przypadające dla danego sołectwa. 

1. Zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2019 roku:  

1) Sołectwo Babule 

Remont budynku wiejskiego – III etap – wartość zadania wyniosła 13 918,66 zł. Zakres 

prac obejmował min. wymianę stolarki drzwiowej oraz szpachlowanie  

i malowanie ścian. 

Utrzymanie terenów zielonych  - 1 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz potrzebnego 

asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty sprzętu. 

2) Sołectwo Domacyny 

Zakup i montaż bariery w ciągu drogi gminnej – wartość zadania wyniosła 7 380,00 zł. 

Zadanie polegało na montażu bariery energochłonnej w ciągu drogi gminnej 10 34 55R, 

celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Sołectwo Domacyny  

na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 7 251,97 zł. 

Brakująca kwota w wysokości 128,03 zł pochodziła z budżetu gminy.  

Doposażenie budynku wiejskiego ( stoły i krzesła) - wartość zadania wyniosła 8 000,00 

zł. W ramach zadania zostało zakupionych 50 szt. krzeseł tapicerowanych oraz 11 szt. 

stołów konferencyjnych.  
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Utrzymanie terenów zielonych – 1 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz potrzebnego 

asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty sprzętu. 

3) Sołectwo Kębłów  

Remont dróg transportu rolnego – wartość zadania wyniosła 4 000,00 zł. Zakres prac 

obejmował poprawę przejezdności dróg transportu rolnego w sołectwie Kębłów 

poprzez miejscowe wbudowanie żużla paleniskowego. 

Remont budynku wiejskiego i gospodarczego – wartość zadania wyniosła 10 650,00 zł. 

W ramach zadania zostały wykonane prace związane z: 

 malowaniem dachu budynku wiejskiego i gospodarczego oraz orynnowaniem 

budynku gospodarczego za kwotę 7 150,00 zł 

 malowanie sali dużej budynku wiejskiego za kwotę 3 500,00 zł. 

Sołectwo Kębłów na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe  

w wysokości 9 963,61 zł. Brakująca kwota w wysokości 686,39 zł pochodziła z budżetu 

gminy.  

Utrzymanie terenów zielonych – 1 000, 00 zł. Zabezpieczone środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz potrzebnego 

asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty sprzętu. 

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne  

(od P. Matuszkiewicz do przysiółka Tarnówek) – wartość zadania wyniosła 7 888,00 zł. 

Sołectwo Kębłów na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki  

w wysokości 5 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 888,00 zł pochodziła z budżetu 

gminy Padew Narodowa. 

4) Sołectwo Padew Narodowa  

Remont dróg transportu rolnego – wartość zadania wyniosła 16 573,04 zł. Zakres prac 

obejmował miejscowe profilowanie istniejącej nawierzchni dróg transportu rolnego 

oraz punktowe wbudowanie tłucznia kamiennego i żużla. Sołectwo na przedmiotowe 

zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł. Pozostała kwota  

w wysokości 9 573,04 zł pochodziła z budżetu gminy. 
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Modernizacja dróg transportu rolnego – wartość zadania wyniosła 8 000,00 zł 

W ramach zadania zostały podjęte następujące działania: 

 opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej 

działki ewid. nr 1973 położonej w miejscowości Padew Narodowa za kwotę 

2 500,00 zł. 

 opracowana została dokumentacja pozwolenie wodno-prawne, wymagana  

do uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej dz. ewid. nr 1973 wartość 

zdania wyniosła 1 000,00 zł 

 w ramach środków zostały również podjęte działania mające na celu poprawę 

stanu  technicznego drogi gminnej działki ewid. nr 1973 położonej w miejscowości 

Padew Narodowa poprzez wbudowanie gruzu w ilości 30 m3 oraz tłucznia 

kamiennego w ilości 23 m3. Wartość zadania wyniosła 4 850,00 zł 

 

Budowa ogrodzenia placu zajmowanego przez OSP Padew Narodowa  

– wartość zadania wyniosła 22 022,23 zł 

W ramach zadania zostały podjęte następujące działania: 

 opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 500,00 zł 

 przeprowadzono remont dotychczas istniejącego, mocno skorodowanego 

ogrodzenia metalowego na długości 80,5 mb oraz wymalowana została brama 

wjazdowa do strażnicy. Sołectwo na przedmiotowego zadanie zabezpieczyło środki 

w wysokości 21 035,40 zł. Brakująca kwota w wysokości 986,83 zł pochodziła  

z budżetu gminy.  

 

5) Sołectwo Piechoty. 

Budowa parkingu na osiedlu przed Kościołem w Zachwiejowie – wartość zadania 

wyniosła 1 000,00 zł. W ramach zadania zostały wykonane prace geodezyjne 

polegające na zmiennie użytku działki oraz została opracowana dokumentacja 

projektowa na budowę parkingu.  

Doposażenie budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 6 963,68 zł. W ramach 

zadania została doposażona kuchnia budynku wiejskiego o naczynia kuchenne.  
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Utrzymanie terenów zielonych – wartość zadania 1 000,00 zł. Zabezpieczone środki 

finansowe zostały przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych  

oraz potrzebnego asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty 

sprzętu . 

Spotkanie integracyjne mieszkańców – wartość zadania wyniosła 2 000,00 zł. 

Doposażenie boiska sportowego – wartość zadania wyniosła 5 904,00 zł.  

W ramach zadania zostały zakupione piłkochwyty na boisko sportowe. 

Sołectwo na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 

5000,00 zł. Brakująca kwota w wysokości 904,00 zł pochodziła z budżetu gminy. 

6) Sołectwo Pierzchne.  

Remont w przybudówce świetlicy wiejskiej – II Etap – wartość zadania 20 295,00 

zł. W ramach zadania, w przybudówce świetlicy wiejskiej został zamontowany 

systemu przesuwnych okien z poliwęglanu komorowego, drzwi drewniane  

- świerkowe na zawiasach obustronnie uchylnych z oknami z poliwęglanu. 

Ponadto wykonano zabudowę dolnej części przybudówki do wysokości 1.1m od 

posadzki. Sołectwo Pierzchne na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki  

w wysokości 11 531,33 zł. Pozostała brakująca kwota w wysokości 8 763,67 zł 

pochodziła z budżetu gminy.  

7) Sołectwo Przykop. 

Modernizacja dróg  transportu rolnego –  wartość inwestycji wyniosła  93 324,70 zł.  

W ramach zadania została przebudowana droga gminna działka ewid. nr 584, 428/2  

w miejscowości Przykop.  Sołectwo Przykop na modernizacje w/w drogi zabezpieczyło 

środki wysokości 9 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 70 732,08 zł stanowiła 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych oraz z budżetu gminy w wysokości 13 592,62 zł. 

Remont budynku wiejskiego ( malowanie dachu) – wartość zadania wyniosła 9 220,00 

zł. Zakres prac obejmował malowanie dachu na budynku wiejskim w miejscowości 

Przykop. Sołectwo na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki w wysokości 

8 161,84 zł. Brakująca kwota w wysokości 1 058,16 pochodziła z budżetu gminy.  
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Utrzymanie terenów zielonych - wartość zadania 1 000,00 zł. Zabezpieczone środki 

finansowe zostały przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych  

oraz potrzebnego asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty 

sprzętu. 

8) Sołectwo Rożniaty 

Utrzymanie terenów zielonych – 1 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz potrzebnego 

asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty sprzętu. 

Budowa oświetlenia ulicznego – Wartość zadania wyniosła 29 520,00 zł.  

W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne od posesji nr 42 do sklepu. 

Przedmiotowa inwestycja jest drugim etapem inwestycji rozpoczętej w 2018 r., gdzie 

zostały zakupiony słupy oświetleniowe. Sołectwo Rożniaty na przedmiotową 

inwestycje zabezpieczyło środki w wysokości 19 540,18 zł. Brakująca kwota  

w wysokości 9 979,82 zł pochodziła z budżetu gminy.  

9) Sołectwo Wojków  

Poprawa przejezdności dróg transportu rolnego – wartość zadania wyniosła 7 446,42 

zł. W ramach zadania została poprawiona przejezdność drogi gminnej działki ewid.  

nr 937 położonej w miejscowości Wojków, gdzie został wbudowany gruz w ilości 12 m3 

oraz żużel paleniskowy w ilości 18 m3.Wartość zadania wyniosła 1 394,82 zł. Ponadto 

został poprawiony stan techniczny drogi gminnej działki ewid. nr 115 oraz 374 obręb 

Wojków gdzie wbudowano miejscowo 88 m3 żużla paleniskowego. Wartość zadania 

wyniosła 6 051,60 zł. Sołectwo Wojków na poprawę przejezdności dróg transportu 

rolnego zabezpieczyło środki w wysokości 5 008,64 zł. Pozostała brakująca kwota  

w wysokości 2 437,78 zł pochodziła z budżetu gminy.   

Doposażenie budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 2000,00 zł.  

W ramach zadania została zakupiona lodówka i pralka do budynku Świetlicy Wiejskiej 

w miejscowości Wojków. 

Odwodnienie budynku wiejskiego –  wartość inwestycji wyniosła 14 800,00 zł.  

W ramach zadania została wykonana instalacja odprowadzająca wody opadowe wokół 
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budynku wiejskiego. Sołectwo na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki  

w wysokości 8 000,00 zł. Pozostała brakująca kwota w wysokości 6 800,00 zł pochodziła 

z budżetu gminy.  

Utrzymanie terenów zielonych – 1 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz potrzebnego 

asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty sprzętu. 

Zasilanie energetyczne terenu rekreacyjnego ( stadion sportowy ) w miejscowości 

Wojków - wartość zadania wyniosła 5 000,00 zł. W ramach zadania została opracowana 

dokumentacja projektowa za kwotę 4 050,00 zł oraz została zakupiona lampa ledowa 

wraz z wysięgnikiem za kwotę 950,00 zł, na potrzeby realizacji inwestycji.  

10)    Sołectwo Zachwiejów  

Budowa parkingu na osiedlu przed Kościołem w m. Zachwiejów – wartość inwestycji 

13 130,00 zł. W ramach zadania została opracowana dokumentacja na budowę 

parkingu przed Kościołem w Zachwiejów – wartość zadania wyniosła 2 000,00 zł. 

Ponadto zostały zakupione obrzeża betonowe i tłuczeń kamienny za kwotę 11 130,00 

zł. Sołectwo na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki w wysokości 12 549,31 zł. 

Brakująca kwota w wysokości 580,69 zł pochodziła z budżetu gminy. 

Utrzymanie terenów zielonych -  1 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz potrzebnego 

asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty sprzętu. 

11) Sołectwo Zaduszniki  

 

Doposażenie budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 9 538,21 zł.  

W ramach założonego zadania zostały zakupione dwie szafy chłodnicze oraz termos  

i filiżanki jako wyposażenie budynku wiejskiego. Sołectwo na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki w wysokości 9 423,15 zł. Pozostała brakująca kwota w wysokości 

115,06 zł pochodziła z budżetu gminy.  

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 6 300,00 

zł . W ramach zadania zostały wykonane prace związane z wykonaniem nowego 
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ogrodzenia od strony południowo- zachodniej obok budynku wiejskiego. Sołectwo 

Zaduszniki na przedmiotowe zadania zabezpieczyło środki w wysokości 5 000,00 zł. 

Brakująca kwota w wysokości 1 300,00 zł pochodziła z budżetu gminy. 

Utrzymanie terenów zielonych – 1 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz potrzebnego 

asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi na bieżące remonty sprzętu. 

12) Sołectwo Zarównie   

Malowanie wiaty obok budynku wiejskiego –  wartość zadania wyniosła 3 991,00 zł.  

W ramach zadania został wymalowany dach na wiacie obok budynku wiejskiego  

za kwotę 3 340,00 zł oraz została zakupiona farba za kwotę 651,00 zł 

Utrzymanie terenów zielonych – 1 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup, paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz potrzebnego 

asortymentu typu, smary, żyłki oraz usługi bieżące remonty sprzętu. 

Doposażenie placu zabaw – wartość zadania wyniosła 12 931,00 zł.  

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę wiaty  

– wartość zadania wyniosła 1 000,00 zł. Ponadto została wybudowana altana za łączna 

kwotę 11 931,00 zł. Sołectwo Zarównie na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki 

w wysokości 10 000,00 zł. Brakując kwota  w wysokości 2 931,00 zł pochodziła  

z budżetu gminy.  

Poprawa przejezdności poprzez odwodnienie drogi gminnej i poprawę zjazdu  

w rejonie posesji nr 1,2,3 – wartość inwestycji wyniosła 8 800,00 zł. Zakres prac 

obejmował, odmulenie rowu przydrożnego drogi gminnej dz. ewid. nr 859  

w miejscowości Zarównie wraz z udrożnieniem zatkanych przepustów oraz wykonanie 

nowego zjazdu z drogi gminnej dz. ewid. nr 859 na działkę ewid. nr 865/1 (mienie 

gminne) w miejscowości Zarównie. Sołectwo Zarównie na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki w wysokości  6 008,64 zł. Brakująca kwota w wysokości  

2 791,36 zł pochodziła z budżetu gminy Padew Narodowa.  

 



37 

V. Infrastruktura drogowa i oświetlenie. 
 

1. Sieć dróg gminnych 

 

Na terenie Gminy Padew Narodowa znajduje się sieć następujących dróg: 

 droga wojewódzka nr 985 relacji Nagnajów – Dębica 

 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  

 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 
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- 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” 

- nr 10 34 75 R miejscowość Padew Narodowa – Zarównie  

 drogi gminne wewnętrzne ( transportu rolnego, dojazdowe do pól  

oraz zabudowań) 

Wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy Padew Narodowa jest 176 ha 

2. Inwestycje drogowe zrealizowane w 2019 r. 

Remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej  

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy wsparciu finansowych Gminy 

Padew Narodowa przeprowadził remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 985 

relacji Nagnajów- Dębica w miejscowości Padew Narodowa. Roboty drogowe prowadzone 

zostały w km 15+740 – 16+370 str. prawa. Przedmiotowy ciąg pieszy został 

wyremontowany na odcinku 630 mb, a wartość prac wyniosła 136 622,74 zł. Środki  

na remont pochodziły z budżetu Gminy Padew Narodowa w wysokości 50 000,00 zł  

i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy udziale Podkarpackiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w wysokości 86 622,74 zł.  

Remont dróg powiatowych 

Powiat Mielecki przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu przeprowadził  

w 2019 r., remont następujących dróg powiatowych: 

 droga nr 1647 R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w miejscowości Kębłów  

w km 1+060 – 2+180 o długości 1,120 km  

 droga nr 1 134 R relacji Padew Narodowa – Babule w miejscowości Zachwiejów  

i Piechoty w km 3+760 – 5+290 o długości 1,530 km 

Łączna wartość zadania wyniosła 703 403,66 zł 
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Gmina Padew Narodowa udzieliła dotacji celowej na remont przedmiotowych dróg  

w wysokości 200 000,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 503 403,66 zł pochodziła  

z budżetu Powiatu Mieleckiego. 

W roku ubiegłym Powiat Mielecki przeprowadził również dużą inwestycje drogową 

związaną z remontem drogi powiatowej Nr 1 124 R relacji Knapy- Zachwiejów- Zarównie 

w km 3+510 – 4+684 i w km 4+698 – 5+965 wraz remontem przepustów w km 3+572  

i 5+683 w miejscowości Zachwiejów i Zarównie. Remont drogi został przeprowadzony 

dzięki otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. Wartość zadania wyniosła 885 000,00 zł. Powiat Mielecki na remont 

przedmiotowej drogi otrzymał dofinansowanie w wysokości 707 700,00 zł. Pozostała 

brakująca kwota w wysokości 177 300,00 pochodziła z budżetu Powiatu Mieleckiego.  

Remont dróg gminnych 

W roku 2019 Gmina Padew Narodowa przeprowadziła remont następujących  

dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Padew Narodowa:  

 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 349/1 położonej w miejscowości Rożniaty, 

łączna wartość zadania wyniosła  30 068,17 zł, długość  wyremontowanej drogi 107 

mb 

 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 421 położonej w miejscowości Rożniaty, łączna 

wartość zadania wyniosła 18 530,02 zł, długość drogi 40 mb 

 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 489, 397, 495/3 położonej w miejscowości 

Rożniaty, łączna wartość zadania wyniosła 58 975,68 zł, długość drogi 140 mb 

 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 417 położonej w miejscowości Rożniaty, 

wartość zadania wyniosła 35 854,44 zł, długość drogi 90 mb  

 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 412, 403, 108, 429/7 położonej w miejscowości 

Piechoty, wartość zadania wyniosła 96 698,09 zł, długość 266 mb 

 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 185 w miejscowości Babule, wartość zadania 

wyniosła 52 079,53 zł, długość drogi 100 mb  

 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 430, 312, 311, 435 w miejscowości Zaduszniki, 

wartość zadania wyniosła 200 939,00 zł, długość drogi 970 mb 

 Przebudowa drogi gminnej nr 10 34 64R w miejscowości Padew Narodowa, 

wartość zadania wyniosła 225 028,28 zł, długość drogi 1020 mb 
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 Remont drogi gminnej nr 10 34 62R w miejscowości Padew Narodowa, wartość 

zadania wyniosła 283 360,64 zł długość drogi 862 mb 

Na remont dróg gminnych nr 10 34 62 R i 10 34 64 R Gmina Padew Narodowa otrzymała 

dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z programu Fundusz Dróg Samorządowych 

w wysokości 226 688,00 zł. Pozostałe środki na remont w/w dróg pochodziły z budżetu 

gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 10 34 64R w miejscowości Padew Narodowa, długość drogi 1020 mb  
- łącznik ulicy Łukasiewicza i ulicy Wałowej 
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Remont drogi gminnej nr 10 34 62R w miejscowości Padew Narodowa, długość drogi 862 mb, ul. Polna 

Remont drogi gminnej nr 10 34 62R w miejscowości Padew Narodowa, długość drogi 862 mb, ul. Polna 
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Również w roku ubiegłym Gmina Padew Narodowa otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 110 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego z programu Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych na zadania pn.  

 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Przykop 

dz. ewid. nr 584, 428/2. Wartość zadania wyniosła 93 324,70 ( Dotacja 70 732,08 

zł, udział własny 22 592,62 zł), długość drogi 705 mb, 

 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojków, 

dz. ewid. nr 751. Wartość zadania wyniosła 39 267 ,92 zł, długość drogi 209 mb. 

W 2019 r., zostały również przeprowadzone prace związane z poprawą przejezdności dróg 

transportu rolnego w miejscowościach Rożniaty, Kębłów, Zaduszniki, Wojków, Domacyny, 

Padew Narodowa, Zachwiejów, Piechoty, Babule, Pierzchne. Zakres robót polegał  

na miejscowym uzupełnieniu ubytków kruszywem kamiennym i żużlem paleniskowym. 

Łączna wartość robót wyniosła 59 057,27 zł 

Podsumowując Gmina Padew Narodowa wyremontowała w 2019 r., 4,50 km dróg 

gminnych na kwotę 1 193 183,74 zł 

Powiat Mielecki wyremontował 5,09 km dróg powiatowych położonych na terenie gminy 

Padew Narodowa,  przy częściowym udziale finansowym Gminy Padew Narodowa  

za łączną kwotę 1 588 403,66 zł 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wyremontował 630 mb chodnika  

w pasie drogi Wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Padew Narodowa za kwotę  

136 622,74 zł. 

Razem wartość wszystkich inwestycji drogowych przeprowadzonych w 2019 r.,  

na terenie gminy Padew Narodowa wyniosła 2 918 210,01 zł gdzie wyremontowano 

łącznie 9,59 km dróg i 630 mb chodników. 

Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie letnim w 2019 r.,  

wyniosło 13 004,30 zł 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Padew 

Narodowa w 2019 r.,  wyniosło 37 160,26   zł.  
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Jak co roku, również w 2019 r., zostały przeprowadzone prace związane z przeglądem 

stanu technicznego dróg gminnych za kwotę 2 700,00 zł oraz mostów za kwotę  

1 200,00 zł. 

W roku ubiegłym Gmina Padew Narodowa opracowała również projekt stałej 

organizacji ruchu dla drogi kategorii gminnej relacji Padew Narodowa  - Zarównie tj. działek 

ewid. nr 1954, 2008, 1972, 2048, 2622, 2774, 2847, 2848 obręb Padew Narodowa oraz 

działki ewid. nr 727/2 obręb Zarównie. Wartość dokumentacji wyniosła 3 000,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Padew Narodowa. 

W roku ubiegłym Gmina Padew Narodowa przeprowadziła inwestycje związane z budową 

oświetlenia ulicznego na zadaniach pn.:  

 Budowa napowietrznego odcinka linii energetycznej oświetlenia ulicznego  

na projektowanych słupach energetycznych na działkach nr ewid. gr. 562, 554/1, 

553, 552, 551, 170/1, 151, 564, 275/1 położonych w miejscowości Rożniaty. 

Wartość zadania wyniosła 29 520,00 zł 

 Zakończono rozpoczętą w 2018 r., inwestycji pn.: Budowa oświetlenia ulicznego                     

ul. Zacisze  i Lipowa w miejscowości Padew Narodowa. Wartość zadania wyniosła 

2 851,37 zł. 

 Wykonanie oświetlenia ulicznego - droga na cmentarz w miejscowości Zachwiejów 

etap II. Wartość zadania wyniosła 3 252,00  zł 

 Przygotowanie oświetlenia imprezy plenerowej - Dożynki 2019 w miejscowości 

Zaduszniki. Wartość zadania wyniosła 2 214,00  zł 

W roku ubiegłym opracowano dokumentacje projektową na budowę oświetlenia 

ulicznego  na następujące zadania: 

 Zasilanie energetyczne terenu rekreacyjnego – stadionu sportowego w miejscowości 

Wojków, wartość zadania wyniosła 4 050,00 zł 

 Oświetlenie stadionu boiska sportowego w miejscowości Padew Narodowa  

– Bór działka ewid. nr 2134, wartość zadania wyniosła 3 450,00 zł 

 Oświetlenie ulicznego w miejscowości Zachwiejów (na osiedlu mieszkaniowym, 

odcinek od Kościoła do posesji nr domu 48 oraz wzdłuż drogi gminnej dz. ewid.  

nr 165/4) wartość zadania wyniosła 6 150,00 zł 

 Oświetlenie uliczne w miejscowości Kębłów – Tarnówek ( od posesji nr 93 do posesji 

nr 15) wartość zadania wyniosła 7 888,00 zł 

VI. Realizacja polityk, programów i strategii. 
 

Regulacje dotyczące raportu o stanie jst nakazują uwzględnić w raporcie informacje na temat 

realizacji planów, programów i strategii przyjętych w danej gminie. Informacje zawarte  
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w poniższej tabeli przedstawiają dokumenty strategiczne przyjęte i obowiązujące w Gminie 

Padew Narodowa oraz opis zrealizowanych zadań w 2019 r. wynikających z określonych  

w nich celów.     

Tabela 18. Informacja o realizacji programów, planów i strategii. 

Lp. 

Nazwa programu, planu 
lub strategii (podstawa 
prawna oraz informacja  

o tym, kto przyjął 
politykę, program lub 

strategię) 

Cele do realizacji 

Realizacja zadań 
wynikających  

z 
programu/planu/strategii 
w roku sprawozdawanym 

 
1. 

Strategia rozwiazywania 
problemów społecznych  
na lata 2016-2020 – przyjęta 
uchwała Rady Gminy  
w Padwi Narodowej Nr 
IX/96/16 z dnia 31 marca 
2016 r. 
 
Podstawa prawna art. 17 pkt 
1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 
Zgodnie z ww ustawą 
opracowanie i realizacja 
gminnej strategii 
rozwiazywania problemów 
społecznych jest zadaniem 
własnym gminy  
o charakterze obowiązkowy. 
Strategia szczególnie 
powinna uwzględniać 
szczególnie programy 
pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiazywania 
problemów alkoholowych  
i innych, których celem jest 
integracja osób i rodzin  
z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia pozwala  
na racjonalizację lokalnej 
polityki społecznej. Określa 
misję oraz wyznacza cele 
strategiczne, których 
wdrożenie powinno  
w znaczny sposób przyczynić 
się do rozwiązania wielu 
problemów społecznych  
i zminimalizować społeczne 
skutki kwestii społecznych. 
Dokument stanowi podstawę 
do realizacji stosunkowo 
trwałych wzorów interwencji 
społecznych, które mają 
przyczynić się do poprawy 
warunków życia 
mieszkańców,  
w szczególności tych którzy  
są zagrożeni marginalizacja  
i wykluczeniem społecznym  
i doprowadzić do integracji 
społecznej.    

Realizacja celów określonych 
w strategii wypełniana jest 
poprzez realizację zadań 
wykonywanych w ramach 
programów takich jak: 
Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gminny 
Program przeciwdziałania 
narkomanii czy też Program 
wspierana rodziny 

2. Program wspierana rodziny 
na lata 2018-2020 – przyjęty 
uchwałą Rady Gminy w 
Padwi Narodowej Nr 
XXII/233/18 z dnia 23 luty 
2018 r. 
 
Podstawa prawna art. 176 
pkt 1 ustawy 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej.  

Głównym celem Programu 
jest wspieranie rodziny i 
rodziców w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych. Program 
określa działania 
ukierunkowane na 
wspieranie rodzin 
przeżywających trudności 
opiekuńczo - wychowawcze, 
jak i działania profilaktyczne 

W ramach realizacji 
programu wykonywane były 
następujące zadania:  
 
 - Wsparcie asystenta 
rodziny w rodzinach 
przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze 
 
- Współfinansowanie pobytu 
dzieci w placówkach 
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oraz upowszechniające 
działania prorodzinne. 

opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzinie zastępczej 
 
- Monitorowanie sytuacji 
dzieci z rodzin mających 
problemy i  przeżywających 
trudności w wypełnianiu 
funkcji rodzicielskich 
 
- Współpraca z instytucjami  
i podmiotami działającymi 
na rzecz dziecka i rodziny 
 
- Dokonywanie oceny 
sytuacji rodziny  
i sporządzanie na wniosek 
sądu opinii o rodzinie 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na 2019 rok – przyjęty 
uchwałą Nr II/17/18  Rady 
Gminy w Padwi Narodowej  
z dnia 7 grudnia 2018 r.  
 
Podstawą prawną działań 
związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych 
jest art.4¹ ust. 2 i 5  ustawa  
z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Zgodnie  
z w/w ustawą prowadzenie 
działań w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień  
oraz integracji społecznej 
osób uzależnionych  
od alkoholu należy do zadań 
własnych gminy i jest 
realizowane w postaci 
gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 
uchwalanego corocznie 
przez radę gminy. 

Program Profilaktyki  
i Rozwiazywania Problemów 
alkoholowych oraz Program 
przeciwdziałania narkomanii 
zawiera wykaz zadań 
mających na celu 
zapobieganie powstawaniu 
problemów związanych  
z uzależnieniem.  
 
Podstawowym celem 
programów jest ograniczenie 
spożywania alkoholu  
oraz ograniczenie używania 
narkotyków, związanych  
z tym problemów 
społecznych i zdrowotnych,  
a także podniesienie 
świadomości mieszkańców 
Gminy na temat zagrożeń 
wynikających z używania 
alkoholu oraz używania 
substancji psychoaktywnych  
i również narkotyków. 
 

 

Zadania wynikające  
z Programu Profilaktyki  
i Rozwiazywania Problemów 
alkoholowych oraz 
Programu przeciwdziałania 
narkomanii realizowane  
są przez Komisję 
Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych. 
W ramach działalności 
Komisji w 2019 r. 
realizowane  
były następujące zadania: 
 
- W 2019 r. Komisja  
w szczególności zajęła się 
profilaktyką alkoholizmu  
i narkomanii tj. 
zwiększeniem świadomości 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
na temat alkoholu  
i narkotyków.  
 
- W szkole odbywały się 
pogadanki mające na celu 
uświadomienie zagrożeń, 
propagowanie zdrowego 
stylu życia i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i narkomani. 
  
- Były także organizowane 
turnieje sportowe i inne 
imprezy mające na celu 
propagowanie postaw 
antyalkoholowych 

 
4.  

Gminny Program 
przeciwdziałania 
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narkomanii – przyjęty 

uchwałą nr II/18/18 – 
przyjęty uchwałą Rady 
Gminy w Padwi Narodowej  
z 7 grudnia 2018 r.  
 
Podstawą prawną działań 
związanych z narkomanią 

jest art.10 ust. 3 ustawy  
z dnia  
29 lipca 2005r  

o przeciwdziałaniu 
narkomanii Zgodnie  
z ustawą prowadzenie 
działań w zakresie 
narkomanii należy do zadań 
własnych gminy.   

finansowane ze środków 
przeznaczonych  
na rozwiazywanie 
problemów alkoholowych  
i używanie narkotyków.  
- udzielane były porady , 
gdzie można uzyskać pomoc 
i wsparcie w problemach 
wynikających głównie  
z nadużywania alkoholu.  
 
W ramach realizowanych 
zadań wystosowano wnioski 
do sądu o wgląd w sytuacje 
4 rodzin, gdzie 
podejrzewano uzależnienie 
od alkoholu i przemoc. 

5. Program współpracy Gminy 
Padew Narodowa  
z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku na 2019 

rok. – przyjęty uchwała  
nr II/16/18 Rady Gminy  
w Padwi Narodowej z dnia  
7 grudnia 2018 r.  
 
Podstawa prawna art.5a 
ust.1  ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Celem głównym Programu, 
było budowanie i umacnianie 
partnerstwa pomiędzy 
samorządem,  
a organizacjami 
pozarządowymi. 
 
Jako priorytetowe zadania 
programu na rok 2019 
uznano obszary działalności  
z zakresu: 
- podtrzymywania  

i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego, 

- ochrony i promocji zdrowia, 

w tym działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 160 i 138); 

- pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób; 

W 2019 r. Gmina Padew 
Narodowa współpracowała  
z następującymi 
organizacjami 
pozarządowymi: 
- Stowarzyszenie Związek 
Dużych Rodzin „Trzy Plus” 
Oddział w Padwi Narodowej 
- dofinansowanie 
zadanie/projektu ”Piknik 
edukacyjny – Aktywna 
niedziela” – udzielona 
dotacja 2000 zł. 
 
- Stowarzyszenie Rozwój 
Gminy Padew Narodowa  
z Padwi Narodowej  
- dofinansowanie 
zadanie/projektu ”Poznaj 
świat bez wad” – udzielona 
dotacja 2000 zł. 
 
- Stowarzyszenie „Omnibus”,  
Padew Narodowa -  
dofinansowanie 
zadanie/projektu ”Nasze 
przedszkolaki tańczą”  
– udzielona dotacja 2000 zł. 
 
- „Gminne Igraszki 
Mikołajkowe” w ramach 
zadania z zakresu pomocy 
społecznej w tym pomocy 
rodzinom i osobom  
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- działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- działań na rzecz osób  

w wieku emerytalnym, 

- przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym, 

- działalności na rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci  

i młodzieży 

- nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania, 

- wspierania  

i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, 

 

 

w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans 
tych rodzin  
– dofinansowanie 11 000 zł 
 
W ramach wykonywanych 
zadań Gmina zleciła również 
do realizacji organizacji 
pozarządowej zadania  
z zakresu rozwoju sportu. 
 
Klub sportowy 
„GRUNWALD” otrzymała 
dotację w wysokości 25 000 
zł na zakup sprzętu 
sportowego, opłatę sędziów 
i trenerów, opłatę 
transportu dla zawodników 
na zawody sportowe, opłatę 
wpisowego i licencji  
dla zawodników.   
 

 

6. Strategia Rozwoju Gminy 
Padew Narodowa na lata 
2015 – 2025 - przyjętą  
do realizacji Uchwałą Rady 
Gminy Nr VIII/87/16  
z dnia 26 lutego 2016 r.  
 
Podstawa prawna art. 18 
ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 
gminnym. 

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 2019 r. Gmina realizowała 
następujące cele:  
 
1) „Stymulowanie rozwoju 

gospodarczego  

oraz wypromowanie gminy 

jako atrakcyjnego miejsca 

dla inwestorów”, „Rozwój 

obszarów Inwestycyjnych” 

-realizacja celu poprzez  

m.in. prowadzenie działań 

związanych z uzbrojeniem  

i zaopatrzeniem  

w infrastrukturę techniczną 

(drogi, sieć wod–kan., 

energia elektryczna)  

terenów inwestycyjnych. 

 
2) „Organizacja lokalnego 

programu wsparcia  

dla przedsiębiorczości” 

 – w porozumieniu  

z Urzędem Marszałkowskim 

w budynku Urzędu Gminy 

utworzony został Mobilny 

Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich,  
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gdzie dyżury pełni pracownik 

Urzędu Marszałkowskiego, 

udzielając wszelkich porad  

i informacji osobom 

zainteresowanym.  

 
3) „Rozbudowa placów 

zabaw dla dzieci” -  budowa 

Otwartej Strefy Aktywności 

w miejscowości Rożniaty  

i Padew Narodowa,  

 

4) „Poprawa jakości życia 

poprzez podniesienie 

standardu usług 

publicznych, optymalną 

infrastrukturę  

oraz włączenie społeczne”:  

- poprawa przyszkolnej 

infrastruktury sportowej  

na terenie Gminy Padew 

Narodowa poprzez 

przebudowę boiska 

szkolnego przy Szkole 

Podstawowej 

– funkcjonowanie punktu 
nieodpłatnej pomoc prawnej 
dla mieszkańców gminy przy 
współpracy ze Starostwem 
powiatowym w Mielcu. 
- funkcjonowanie Stacji 
Pogotowania Ratunkowego 
w Padwi Narodowej  
5) „Rozwój centrów 

miejscowości wiejskich  

oraz miejsc spotkań 

mieszkańców gminy”: 

– prace remontowe  
w budynkach wiejskich  
oraz ich doposażenie  
w sprzęt: Babule (wymiana 
stolarki drzwiowej  
oraz szpachlowanie  
i malowanie ścian),  Kębłów 
(malowanie dużej Sali  
w budynku wiejskim, 
malowaniem dachu budynku 
wiejskiego  
i gospodarczego oraz 
orynnowaniem budynku 
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gospodarczego),  Pierzchne 
(remont w przybudówce 
świetlicy poprzez 
zamontowanie systemu 
przesuwnych okien  
z poliwęglanu komorowego, 
drzwi drewniane  
- świerkowe na zawiasach 
obustronnie uchylnych  
z oknami z poliwęglanu  
oraz wykonanie zabudowy 
dolnej części przybudówki 
do wysokości 1.1m  
od posadzki),Przykop 
(malowanie dachu budynku 
wiejskiego), Wojków 
(odwodnienie budynku  
oraz doposażenie Świetlicy 
wiejskiej poprzez zakup 
pralki i lodówki), Zaduszniki 
(doposażenie poprzez zakup 
dwóch szaf chłodniczych, 
termosu i filiżanek), Rożniaty 
(remont łazienek) . 
– kontynuacja prowadzonej 
działalności w Dziennym 
Domu Senior Wigor  
oraz Klubie Senior +,  
gdzie spotykają się, wspólnie 
integrują i działają 
mieszkańcy gminy. 
 
6) „Poprawa integracji 

społecznej” – spotkania 

integracyjne organizowane 

w poszczególnych 

sołectwach dofinansowane  

z komisji alkoholowej.  

-  funkcjonowanie Dziennego 
Domu „Senior – WIGOR”  
w  Przykopie 
-  funkcjonowanie  Klubu 
Senior + w miejscowości 
Padew Narodowa   
 
7) „Zapewnienie 

bezpieczeństwa  

oraz dobrych warunków  

do zamieszkiwania  

dla obecnego i przyszłych 

pokoleń poprzez racjonalne 
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korzystanie z zasobów 

dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego” 

 - uchwalenia III zmiany 

Studium uwarunkowań  

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Padew Narodowa  

oraz uchwalenia 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Polska Wieś 

III” dla terenu położonego  

w Padwi Narodowej  

8) „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. 

9)„Rozwój 

energooszczędnego 

oświetlenia ulic i terenów” 

– wymiana dotychczasowych 

opraw sodowych  

na nowoczesne 

energooszczędne oprawy 

ledowe w Padwi Narodowej 

przysiółek Przybyły  

oraz wykonanie oświetlenia 

ulicznego led ciąg dalszy  

na ul. Zacisze i Lipowa  

w Padwi Narodowej  

oraz w miejscowości 

Rożniaty. 

10) „Promocja i rozwój 

energetyki odnawialnej 

w gminie” - realizacja 

projektu „Eco-energia  

w gminach Padew 

Narodowa, Borowa  

i Gawłuszowice” w ramach 

RPO WP Oś Priorytetowa  III 
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Czysta Energia -pozyskanie 

środków dla mieszkańców 

na dofinansowanie  

do programu OZE 

7. Plan gospodarki 
niskoemisyjnej - przyjęty  
do realizacji Uchwałą Rady 
Gminy Nr VI/67/15 Rady 
Gminy Padew Narodowa  
z dnia 27 listopada 2015 r. 
zmieniony uchwałą  
Nr XV/162/17  
z dnia 28 lutego 2017 r.  
 
Podstawa prawna: art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy  
o samorządzie gminnym  
w związku z art. 7 ust. 1.  
pkt 1 cyt. ustawy. 

Głównym celem zapisanym 
w Planie jest poprawa jakości 
i ochrona zasobów 
środowiskowych na terenie 
Gminy Padew Narodowa.  
W zakresie poprawy jakości 
powietrza określono 
szczegółowe działania, takie 
jak: redukcja emisji pyłów  
i gazów do poziomów 
standardów ustalonych  
w krajowych przepisach 
czystości powietrza  
dla źródeł energetycznych  
i przemysłowych, 
likwidowanie źródeł niskiej 
emisji komunalnej, 
zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza  
ze źródeł komunikacyjnych, 
ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych z produkcji 
przemysłu.  
Program zakłada także 
rozwój i poprawę 
funkcjonowania 
infrastruktury technicznej,  
w szczególności sieci wod.-
kan. wewnętrznych instalacji 
cieplnych oraz sieci drogowej 
w zakresie zmniejszenia 
uciążliwości dla środowiska 
przyrodniczego. Istotne  
są także zadania prowadzące 
do zwiększenia 
wykorzystania energii 
odnawialnej i stosowania 
instalacji ekologicznych. 

Zgodnie z założeniami celów 
określonych w Planie Gmina 
podejmowała w 2019 r.  
zadania mające na celu 
ochronę zasobów 
środowiskowych poprzez 
realizacje projektu „Eco-
energia w gminach Padew 
Narodowa, Borowa  
i Gawłuszowice” w ramach 
RPO WP Oś Priorytetowa  III 
Czysta Energia – dzięki realizacji 
tego zadania znacząco obniży 
się emisji pyłów i gazów 
powietrza dla źródeł 
energetycznych, nastąpiła 
także likwidacja źródeł 
niskiej emisji poprzez 
wymianę źródeł ciepła. 
 
Ponadto realizacja zadań 
związanych z remontem  
i modernizacją dróg  
na terenie gminy  
w minionym roku  
także wypełnia cele zapisane 
w niniejszym Planie. 
 

8. Programu Usuwania 
Azbestu - przyjęty uchwałą 
Nr X/77/11 Rady Gminy  
w Padwi Narodowej  
z dnia 4 listopada 2011 roku 
 
Podstawa prawna: art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy  
o samorządzie gminnym  

Celem Programu  
jest planowanie 
bezpiecznego dla zdrowia 
mieszkańców i środowiska 
naturalnego usuwania 
wyrobów zawierających 
azbest z obszaru Gminy  
do końca 2032 roku. 

Realizując zadania 
wynikające z Programu 
Usuwania Azbestu 
począwszy od 2012 roku 
Gmina corocznie aplikuje  
do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie  
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oraz zgodnie z założeniami 
„Programu oczyszczania 
kraju z azbestu na lata 2009 -
2032”  przyjętego uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 14 
lipca 2009 r. (M.P. Nr 50, 
poz. 735) 

Program zakłada realizację 
zadań inwestycyjnych, 
zmierzających do 
oczyszczenia terenów Gminy 
Padew Narodowa z wyrobów 
zawierających azbest  
oraz pozainwestycyjnych, 
polegających na: 
- informowaniu mieszkańców 
o szkodliwości azbestu  
oraz bezpiecznym 
użytkowaniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających 
azbest,  
- podejmowaniu działań  
w kierunku pozyskania 
środków finansowych  
ze źródeł zewnętrznych  
dla wsparcia usuwania 
wyrobów zawierających 
azbest i ich 
unieszkodliwiania, 
- okresowej weryfikacji  
i aktualizacji Bazy 
Azbestowej. 
 

o środki finansowe  
na utylizację wyrobów 
azbestowych znajdujących 
się na nieruchomościach 
mieszkańców naszej gminy, 
jednocześnie partycypując  
w tym zadaniu do wysokości 
15%. 
 
W 2019 roku Gmina uzyskała 
dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Rzeszowie na zadanie dot. 
odbioru i utylizacji wyrobów 
azbestowych jednak z uwagi 
na bardzo późny i krótki 
okres realizacji zadania  
nie udało się usunąć ani 
jednej tony tych odpadów, 
ponieważ nie zgłosił się 
żaden Wykonawcy, który  
by we wskazanym terminie  
podjął się zadania 
związanego z usuwaniem 
azbestu. Terminy wykonania 
zadania wynikały  
z wytycznych wskazanych 
przez WFOŚiGW  
w Rzeszowie i nie podlegały 
przedłużeniu.  
 
Zgodnie z prowadzoną 
inwentaryzacją wyrobów 
azbestowych na dzień 
31.12.2019 r. na terenie 
Gminy Padew Narodowa 
znajduje się jeszcze 130 Mg 
odpadów azbestowych. 
Natomiast do tej pory 
usunięto i zutylizowano 
266,66 Mg tych odpadów.  
Wykonana i aktualizowana  
inwentaryzacja wyrobów 
azbestowych  
ma odzwierciedlenie w bazie 
azbestowej. Dzięki corocznej 
aktualizacji bazy możemy 
określić ile odpadów 
azbestowych  zalega jeszcze 
na dachach budynków  
w naszej gminie. Ilość 
odpadów azbestowych 
pozostających jeszcze  
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do usunięcia na terenie 
gminy w stosunku  
do odpadów już usuniętych 
przedstawia wykres Nr 1. 
 
 
 

9.  Program opieki  
nad zwierzętami 
bezdomnymi  
oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  
– przyjęty uchwałą  
Nr IV/31/19 Rady Gminy  
z dnia 12 lutego 2019 r. 

Celem Programu jest 
zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Padew Narodowa oraz 
opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi. 
 
Zadania Programu to:  
- zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca  
w schronisku;  

- opieka nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym ich 
dokarmianie;  

- odławianie bezdomnych 
zwierząt;  

- obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt  
w schronisku;  

- poszukiwanie właścicieli  
dla bezdomnych zwierząt;  

- usypianie ślepych miotów;  

- zapewnienie miejsca  
dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich  
we wskazanym 
gospodarstwie rolnym;  

- 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 2019 r. na terenie gminy  
wyłapano i oddano  
do schroniska 6 psów. 
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Wykres 1. Ilość odpadów azbestowych ( w Mg) na dzień 31.12.2019 r.

 

 

VII. Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna. 

 

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

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

93,47 km. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 96 % budynków mieszkalnych,  

natomiast do sieci kanalizacyjnej 91 % budynków. Budynki nie podłączone do sieci 

kanalizacyjnej to przede wszystkim budynki zamieszkałe przez osoby starsze, często samotne, 

gdzie brak jest łazienek. 

 

Tabela 19. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy Padew Narodowa  

                   w 2019 r. 

Wyszczególnienie Sieć 
wodociągowa 

Sieć 
kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci  (km) 81,85 93,47 

Budynki mieszkalne podłączone do sieci w %  96,00 91,00 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

1 401 1 327 

Długość sieci wybudowanej w 2019 r. (km) 0,00 0,17 

Ilość wykonanych przyłączy w 2019 r. 16 11 
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2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków 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.   

Środki finansowe na prowadzenie swojej działalności zakład pozyskuje z opłat  

za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy oraz dotacji 

przedmiotowych.  

W 2019 roku  przychody zakładu wyniosły 1 226 148,56 zł, natomiast wydatki na koniec 

roku obrachunkowego 1 176 927,51 zł netto (głównie były to koszty związane  

z zatrudnieniem – 45,2%, zakupem energii – 20,0% oraz remontami i konserwacją 

infrastruktury – 17,6%). 

Z ważniejszych wydatków inwestycyjnych które Zakład zrealizował w ubiegłym roku 

związanych z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną były: 

 remont wjazdu i chodników z kostki brukowej na SUW w Padwi Narodowej, 

 za kwotę 39 852,00 zł brutto, 

 odbudowa uszkodzonego w wyniku powodzi kolektora spustowego ścieków  

z oczyszczalni w Padwi Narodowej do rzeki Babulówka, za kwotę 55 440,66zł brutto, 

 odtworzenie uszkodzonego w wyniku powodzi odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej 

przy pompowni P56 w sołectwie Domacyny, za kwotę 20 140,03zł brutto. 

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 180 awarii spowodowanych zablokowaniem 

materiałami nierozpuszczalnymi pomp kanalizacyjnych zainstalowanych w przepompowniach 

ścieków. 

 

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

8 poważnych awarii instalacji przesyłowej, oraz przywrócono do pełnej sprawności, 

zakolmatowaną w wyniku wieloletniej eksploatacji, studnię ujęciową wody S1A. 
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W ciągu całego 2019 roku, zakład wyprodukował i dostarczył dla mieszkańców Gminy 

Padew Narodowa ponad 204 000m3 wody , oraz przyjęto i oczyszczono 144 000m3 ścieków 

komunalnych. 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 zakresie eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych,  

ZWIUK w Padwi Narodowej realizując wymogi obowiązujących pozwoleń wodno-prawnych, 

bada 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 90%.  

Na przestrzeni minionego roku wydano 30 warunków technicznych przyłączenia  

do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oraz odebrano 11 sztuk nowo wykonanych 

przyłączy wodociągowych i 13 sztuk przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych. 

Cena wody i ścieków. 

W 2019 r 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 w Gminie Padew Narodowa: Cena za 1 m3 wody 

wzrosła z 2,71 zł do 2,73zł netto, przy utrzymaniu stawki opłaty abonamentowej 1,85zł/m-c, 

natomiast cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków wzrosła z 5,58 zł/m3 do 5,74 

zł/m3 netto.  

VIII. Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie gminy 

Na terenie gminy Padew Narodowa w 12 sołectwach,  znajduje się kilkanaście 

obiektów mienia publicznego wymagających bieżącego utrzymania zieleni, porządku  

i czystości. W roku ubiegłym zajmowali się tym pracownicy w ilości 7 osób zatrudnieni 

w ramach robót publicznych. Mieli oni do utrzymania między innymi otoczenie 

następujących obiektów: 
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1) Urząd Gminy w Padwi Narodowej,  

2) Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej  

3) Były Posterunek Policji w Padwi Narodowej  

4) Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej 

5) Klub „Senior+” w Padwi Narodowej  

6) Były Dom Sióstr w Padwi Narodowej  

7) Budynek wiejski w miejscowości Pierzchne  

8) Budynek wiejski w miejscowości Kębłów 

9) Były budynek szkoły podstawowej w miejscowości Kębłów 

10) Budynek wiejski w miejscowości Rożniaty  

11) Budynek wiejski w miejscowości Zaduszniki 

12) Kaplica w miejscowości Zaduszniki 

13) Budynek byłej zlewni mleka w Zadusznikach 

14) Budynek wiejski w miejscowości Przykop 

15) Dzienny Dom Senior Vigor w miejscowości Przykop 

16) Budynek wiejski w miejscowości Domacyny 

17) Budynek wiejski w miejscowości Wojków 

18) Budynek byłej zlewni mleka w Wojkowie 

19) Budynek byłej szkoły podstawowej w miejscowości Wojków 

20) Kaplica w Wojkowie 

21) Budynek wiejski w miejscowości Zarównie 

22) Budynek byłej szkoły w miejscowości Zarównie  

23) Budynek wiejski w miejscowości Piechoty 

24) Budynek wiejski w miejscowości Babule  

W roku 2019 większość obiektów również wymagała przeprowadzenia porządku w środku.  

Ponadto bieżącego monitorowania i utrzymywania porządku wymagały place zabaw  

oraz parki rehabilitacji siłowej, kort tenisowy, zbiorniki wodne, boiska sportowe,  

które położone są w następujących miejscowościach: 

1) Padew Narodowa ul. Jaśminowa - plac zabaw wraz z boiskiem sportowym 

2) Padew Narodowa ul. Brzozowa - plac zabaw 

3) Padew Narodowa ul. Dębowa - park rehabilitacji siłowej  
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4) Padew Narodowa ul. T. Kościuszki -  plac zabaw 2 obiekty. 

5) Kębłów – obok budynku byłej szkoły -  plac zabaw 

6) Kębłów za budynkiem wiejskim - park rehabilitacji siłowej 

7) Rożniaty – w okolicy firmy DREW – BIK -park rehabilitacji siłowej, plac zabaw 

oraz boisko sportowe, 

8) Zaduszniki – za budynkiem wiejskim - plac zabaw 

9) Przykop za budynkiem Vigor Senior -  park rehabilitacji siłowej 

10) Przykop zbiornik wodny za budynkiem Vigor Senior 

11) Domacyny – obok budynku wiejskiego - plac zabaw 

12) Domacyny – boiska sportowe dwie lokalizacje - Morgi i Chwałki 

13)  Wojków w pobliżu budynku wiejskiego -  park rehabilitacji siłowej 

14) Wojków w pobliżu budynku wiejskiego -  plac zabaw 

15) Wojków w pobliżu budynku wiejskiego – kort tenisowy 

16) Wojków przy tzw. „Wielkiej Drodze” - plac zabaw  

17) Pierzchne za budynkiem wiejskim -plac zabaw i boisko sportowe 

18) Zarównie - plac zabaw i boisko sportowe 

19) Piechoty – park rehabilitacji siłowej i boisko sportowe 

20) Piechoty – w pobliżu budynku wiejskiego -plac zabaw 

21) Piechoty zbiornik wodny w pobliżu budynku wiejskiego 

22) Babule – boisko sportowe i plac zabaw 

23) Babule zbiornik wodny. 

Bieżącego utrzymania wymagały również obiekty przeznaczone do imprez plenerowych  

tzw. „tancbudy” min. w Babulach, Zarówniu, Piechotach. 

Grupa interwencyjna zajmująca się utrzymywaniem porządku i czystości dwa razy w miesiącu 

sprząta wszystkie przystanki, których na terenie Gminy Padew Narodowa, których jest 36 szt.   

Pracownicy Grupy Interwencyjnej jednorazowo mają do utrzymania ponad 20 ha gruntów. 

Ponadto dochodzą do tego wszystkie imprezy okolicznościowe wypadające w ciągu roku  

m.in. Dożynki Gminne, Święto Ziemniak, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, pikniki 

rodzinne w sołectwach, uroczystości strażackie itp. 
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W okresie zimowym pracownicy zajmowali się pielęgnacją drzewostanu w pasie dróg 

gminnych, odśnieżaniem i łagodzeniem śliskości drogowej na chodnikach i przed obiektami 

użyteczności publicznej. 

IX. Działania kryzysowe podejmowane w 2019 r. – działania 

przeciwpowodziowe 

W ubiegłym roku w okresie wiosennym w wyniku intensywnych, długotrwałych  

i nawalnych opadów deszczu na terenie gminy Padew Narodowa nastąpiło podniesienie 

poziomu wód w rzekach oraz kanałach melioracji podstawowej i szczegółowej,  

a w konsekwencji do lokalnych podtopień gruntów rolnych i gospodarstw domowych. 

Od 22 maja 2019 r. Zarządzeniem Wójta Nr 34/2019 wprowadzono na terenie gminy 

Padew Narodowa pogotowie przeciwpowodziowe i podjęto następujące działania mające  

na celu minimalizację zagrożenia lokalnymi podtopieniami oparte głównie na :  

 prowadzenie ciągłego monitoringu stanu wód rzek i kanałów melioracyjnych, 

 dokonaniu szeregu wizji i oględzin terenu w sołectwach głównie w Babulach, Zarówniu, 

Zadusznikach, Rożniatach, Kębłowie i Padwi Narodowej. 

 Prowadzenie działań zabezpieczających przez jednostki OSP (dostarczanie worków, 

piasku i pomoc w ich układaniu w miejscach gdzie do posesji podchodziła woda) .  

Od 23 maja 2019 r. w miejscowości Zaduszniki pracowały dwa agregaty pompowe,  

które pompowały wodę z Kanału Chorzelowskiego do rzeki Wisły. Dzięki podjętym na czas 

działaniom zapobiegawczym nie doszło w naszej gminie do dramatycznych w skutkach  

zdarzeń.  

Do akcji zabezpieczania zagrożonych podtopieniem gospodarstw rolnych i domostw 

zadysponowano 7 jednostek OSP z terenu gminy Padew Narodowa. Uruchomiono dostawę 

worków i piasku do sołectw Babule i Zachwiejów.  

Niekorzystne warunki atmosferyczne przyniosły również zniszczenia w infrastrukturze 

drogowej i komunalnej. 

W czasie trwających od 18.05.2019 r. do 30.05.2019 r., nawalnych deszczy w znacznym 

stopniu zostało zniszczone mienie gminy. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41/2019 z dnia  
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30 maja 2019 r., powołana została komisja ds. szacowania strat spowodowanych przez klęskę 

żywiołową, która dokonała weryfikacji stanu technicznego uszkodzonej infrastruktury. 

16 września 2019 r., Wojewoda Podkarpacki przeprowadził weryfikacje terenową zgłoszonych 

strat spowodowanych przez klęskę żywiołową w infrastrukturze drogowej i komunalnej Gminy 

Padew Narodowa. W czasie kontroli zakwalifikowano uszkodzenia dróg gminnych  

o długości 4,615 km i szacunkowej wartości 490 000,00 zł, dwóch sztuk przepustów o wartości 

16 000,00 zł oraz uszkodzonych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ilości 22 szt.  

na kwotę 30 400,00 zł. Łącznie straty w infrastrukturze drogowej  i komunalnej spowodowanej 

nawalnymi deszczami, które miały miejsce w maju 2019 r., wyszacowano na kwotę  

536 400,00 zł 

Gmina Padew Narodowa 31.01.2020 r., złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego  

na dofinansowanie dwóch zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.: 

 remont drogi na działce nr ewid. 1221 w km 0+185-0+274 wraz z przepustem w km 

0+269, remont drogi na działce nr ewid. 1271 w km 0+000-0+383 i remont drogi na 

działce nr ewid. 1270/2 w km 0+000-0+050 wraz z przepustem w km 0+053 w 

miejscowości Padew Narodowa   

 remont drogi na działce nr ewid. 310 w km 0+000-0+634 w miejscowości Zachwiejów 

Obecnie wniosek czeka na rozpatrzenie.  

X. Mienie gminne 

Mieniem komunalnym zgodnie z art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990roku  

o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 

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

1. Grunty 

Gmina Padew Narodowa posiada 941,5798 ha gruntów mienia komunalnego o wartości 

księgowej  9 604 394,00 zł. ( stan na dzień 31.12.2019r.) 
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Tabela 20. 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 56,9809 569 809 

4. Padew Narodowa 285,2112 3 039 367 

5. Piechoty 112,0492 1 120 492 

6. Pierzchne 32,0694 320 694 

7. Przykop 67,2112 673 453 

8. Rożniaty 43,6493 436 493 

9. Wojków 49,8687 498 687 

10. Zachwiejów 57,1897 571 897 

11. Zaduszniki 12,6394 126 394 

12. Zarównie 74,7551 747 551 

Ogółem 941,5798 ha 9 604 394 

 

2. Lasy komunalne  

 Lasy rosną na powierzchni  117,7902 ha w tym: 

 w sołectwie Babule- 5,2682 ha 

 w sołectwie Kębłów – 32,0540 ha 

 w sołectwie Padew Narodowa -62,8457 ha 

 w sołectwie Piechoty – 2,2727 ha 

 w sołectwie Pierzchne – 12,5620 ha 

 w sołectwie Wojków – 0,5971 ha 

 w sołectwie Zarównie – 2,1905 ha 
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3. Budynki w zasobach gminy 

Gmina Padew Narodowa posiada w swoich zasobach następujące budynki : 

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

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

 1 budynek wiejski w miejscowości Pierzchne 

 budynki szkolne w miejscowości Padew Narodowa  

 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 miejscowości Padew Narodowa, 

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

Zakład Opieki Zdrowotnej  

 1 budynek byłej szkoły w miejscowości Kębłów 

 budynki po byłej zlewni mleka w miejscowości Wojków i Zaduszniki 

XI. Gospodarka nieruchomościami 

Obrót nieruchomościami gminnymi  regulują przepisy zawarte w ustawie  

o gospodarce nieruchomościami  i Kodeksie Cywilnym . Grunty będące własnością gminy mogą 

być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, 

dzierżawę  lub najem. 

1. Sprzedaż gruntów mienia komunalnego 

W  okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019 roku gmina dokonała sprzedaży : 

w miejscowości Padew Narodowa - 1 działkę o numerze ewidencyjnych  

i powierzchni : 1315 o  pow.   0,1541 ha.   

 w miejscowości Kębłów - 1 działkę o numerach ewidencyjnych i powierzchni : 1122/5 

o pow. 0,4822 ha. 

W wyniku zamiany  gmina nabyła  własność  działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 470/2 

o pow. 0,1003 ha – obręb Padew Narodowa , a zbyła działkę oznaczoną numerem 

ewidencyjnym 1313 o pow. 0,1204ha – obręb Padew Narodowa. 

Dochód gminy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego  wyniósł  105 898,63 złotych. 

2. 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 
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Dochód gminy z tytułu wpłat opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wyniósł 

2 445,12 złotych. 

3. Dzierżawa gruntów gminnych 

Znaczna część gruntów rolnych mienia komunalnego  przekazana jest w dzierżawę osobom 

trzecim na postawie umów dzierżawy . Wg. Stanu na dzień 31.12.2019r. zawartych zostało  

285 umów na łączną powierzchnię 445,4342 ha, co stanowi 48 % powierzchni gruntów mienia 

komunalnego. 

Tabela 21. Stan gruntów oddanych w dzierżawę w poszczególnych miejscowościach  

Lp. Miejscowość Ilość zawartych umów 
Powierzchnia 

dzierżawy /ha/ 

1. Babule 38 65,61 

2. Domacyny 16 24,2107 

3. Kębłów 5 3,3015 

4. Padew Narodowa 28 99,5697 

5. Piechoty 29 74,15 

6. Pierzchne 10 7,2101 

7. Przykop 53 50,90 

8. Rożniaty 10 10,63 

9. Wojków 16 19,3921 

10. Zachwiejów 24 35,4038 

11. Zaduszniki 1 3,7278 

12. Zarównie 55 51,3285 

 Razem 285 445,4342 

  

Dochód gminy z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego wyniósł 43 551,81 zł. 

4. Najem lokali 

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.  
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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.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  

oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

Na dzień 31.12.2019r. w gminie Padew Narodowa zostało zawartych  21 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 2019 roku lokale w budynkach wiejskich położone na terenie gminy wynajmowane  

były 49 razy na potrzeby lokalnej społeczności celem zorganizowanie uroczystości typu wesela, 

komunie , chrzciny itp. 

Dochód gminy z tytułu czynszu za wynajem  lokali wyniósł  220 776,41 złotych. 

XII. Planowanie przestrzenne 

 W 2019 r. podjęto uchwałę Nr VII/52/2019 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia  

30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia  III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa, obejmującej obszar położony  

w miejscowości Padew Narodowa oraz ukończono prace mające na celu uchwalenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polska Wieś III" dla terenu 

położonego w Padwi Narodowej pomiędzy ulicą Jaśminową, Świerkową i terenami leśnymi 

usytuowanymi na granicy miejscowości Padew Narodowa - Kębłów, zwany dalej planem  

(Uchwała Nr XXXV/171/06 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 sierpnia 2006 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polska Wieś III" 

dla terenu położonego w Padwi Narodowej). 

 Plan „Polska Wieś III” obejmuje obszar o powierzchni około 45,8 ha, położony  

w centralnej części Gminy  z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej. 

Na terenie Gminy Padew Narodowa obowiązują cztery miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 
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1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa  

„V-zmiana” (uchwała Nr V/27/99 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 19 lutego 

1999 r.) 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa „Polska 

Wieś III” (uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 października 

2019 r.) 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa 

Jednorodzinnego „Wygwizdów II” (uchwała Nr Nr XXXV/171/06 Rady Gminy w Padwi 

Narodowej 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 Nr XV/154/17 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 lutego 2017 r.) 

Łącznie obowiązujące MPZP obejmują obszar wielkości 161 ha co stanowi 2,28% powierzchni 

gminy. Przeznaczenie terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego kształtuje się następująco: 

 39,8% Stanowią tereny pod zabudowę mieszkaniową  

 4,8 tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

 0,5% tereny zabudowy usługowej 

 1,1% tereny użytkowane rolniczo 

 17,1% tereny pod zabudowę techniczno-produkcyjną  

 2,6% tereny zieleni i wód 

 0,2% tereny sportu i rekreacji 

 8,6% tereny komunikacji 

 25,3% tereny infrastruktury technicznej 

Z uwagi na fakt, że obowiązujące MPZP pokrywają zaledwie 2,28% obszaru gminy,  

na obszarach gdzie brak jest obowiązującego MPZP przed przystąpieniem do realizacji 

inwestycji budowlanych należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy lub decyzje lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. W 2019r. wydano:  

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

odcinków sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oświetlenia 
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ulicznego, przebudowy mostu, przebudowy drogi gminnej, budowy boiska 

sportowego.  

 36 decyzji o warunkach zabudowy, które dotyczyły zabudowy mieszkaniowej, 

zabudowy usługowej, zmiany sposobu użytkowania, budowy wiat, budynków 

gospodarczych itp. 

XIII. Rolnictwo i ochrona środowiska. 

1. Struktura gruntów rolnych w Gminie Padew Narodowa 

Gmina Padew Narodowa jest gminą wiejską z rosnącym 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 76 % ogólnej 

powierzchni gminy. Grunty rolne zabudowane w gminie wynoszą 240 ha. Bardzo niewielką 

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

Dominującym sektorem gospodarki rolnej jest sektor prywatny. 

Tabela 22. 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 

3463 22 922 414 240 104 42 174 35 
5416 

 

 

Tabela 23. Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych  

Tereny 
mieszkaniowe 

Tereny 
przemysłowe 

Inne tereny 
zabudowane 

Zurbanizowane 
tereny 

niezabudowane 

Tereny 
rekreacyjno-  

wypoczynkowe 

 
Drogi 

Tereny 
kolejowe 

Użytki 
kopalne 

Razem 

43 3 24 3 5 236 82 0 
396 
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Tabela 24. 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 

188 29 0 63 
280 

 
 

2. Szacowanie szkód w uprawach rolnych 

W 2019 roku na terenie gminy Padew Narodowa wystąpiło niekorzystne zjawisko 

atmosferyczne – powódź , które spowodowało szkody w gospodarstwach rolnych.  

Wójt Gminy Padew Narodowa z dniem 30 maja 2019 r. uaktywnił prace komisji ds. szacowania 

zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej. Do  Urzędu Gminy w Padwi Narodowej wpłynęło  146 wniosków złożonych 

przez  właścicieli gruntów rolnych z terenu naszej gminy , dotyczących oszacowanie  szkód  

w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  

– powodzi. 

Prace związane z szacowanie strat w uprawach rolnych komisja zakończyła w miesiącu 

sierpniu 2019 roku.  Powierzchnia upraw dotknięta klęską powodzi ,wynikająca z protokołów 

oszacowania strat  na terenie gminy Padew Narodowa wynosiła  1 145 hektarów . 

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. 

3. 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 
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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 plantu 

klonolistnego; 

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

W 2019 roku przyjęto 62 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych i dokonano 

oględzin w terenie. Nie wyrażono ani jednego sprzeciwu w sprawie zamiaru usunięcia drzew. 

Do organu wpłynął 1 wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.  

Wydano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. 

4. Decyzje środowiskowe. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 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 realizację 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 2019 roku prowadzono 4 postępowania w sprawie wydania decyzji 

środowiskowych. Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jedno postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zawieszone. 



70 

XIV. 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 

roku, gmina przejęła obowiązki również nieruchomości niezamieszkałych, 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 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 2019 roku 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 

roku. 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. 

1. Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) 

 Od 4 kwietnia 2015 roku 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 3a. 

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,  
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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. wielko gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

W 2019 roku z usług PSZOK skorzystało 470 osób, od których przyjęto i przekazano  

do dalszego zagospodarowania ponad 174 Mg selektywnie odebranych i posegregowanych  

odpadów komunalnych. 

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów w Padwi Narodowej 
 

 
 

2. Rodzaje i częstotliwość odbieranych odpadów komunalnych oraz 

odpadów zbieranych w PSZOK 

 Odpady komunalne z terenu Gminy Padew Narodowa w 2019 r. odbierane były  

w postaci zmieszanej i selektywnej. Odpady były odbierane 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; 
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 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 do roku ( w miesiącu czerwcu i wrześniu 2019 roku)  

lub dostarczane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości do PSZOK  

lub kompostowane w przydomowych kompostownikach; 

 Przeterminowane leki zbierane w specjalny pojemnik w Aptece przy Ośrodku Zdrowia 

oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

 Odpady zbierane w PSZOK to ponadto: papier i tektura, metale, butelki PET i tworzywa 

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

ulegające biodegradacji, 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 odpady 

wielkogabarytowe, gruz i odpady budowlane, świetlówki, zużyte opony, tekstylia, 

zużyta odzież. 

3. Stawki za odbiór odpadów w 2019 roku 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

Do 31 marca 2019 roku 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 

Od 1 kwietnia 2019 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od gospodarstwa domowego wynosiła: 

 Odpady oddawane w sposób selektywny – 36 zł/m-c 

 Odpady oddawane w sposób nieselektywny – 100 zł/m-c 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych: 
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Do 31 marca 2019 roku stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych 

(pełniących inna 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 

 

 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 

Od 1 kwietnia 2019 roku stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych 

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

gastronomiczne itp.): 

 Na których odpady zbierane były w sposób selektywny: 

Pojemnik o pojemności 120 l – 76 zł 

Pojemnik o pojemności 240 l – 135 zł 

Pojemnik o pojemności 1100 l – 380 zł 

Pojemnik o pojemności 6000 l – 1870 zł 

 

 Na których odpady zbierane były w sposób nieselektywny: 

Pojemnik o pojemności 120 l –  120 zł 

Pojemnik o pojemności 240 l – 200 zł 

Pojemnik o pojemności 1100 l – 500 zł 

Pojemnik o pojemności 6000 l – 2500 zł 
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4. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2019 r. 

 Na podstawie raportów otrzymanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne 

z terenu gminy Padew Narodowa oraz od podmiotu zarządzającego Punktem Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych łącznie zebrano i odebrano 848,265 Mg odpadów 

komunalnych. 

Tabela 25. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio  

z nieruchomości w 2019 roku 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Kod odpadów 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 66,2 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

15 01 06 22,68 

Niesegregowane odpady 
komunalne 

20 03 01 531,19 

Opakowania ze szkła 15 01 07 42,6 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 11 

Razem 673,67 

Wykres 2. Stosunek odpadów komunalnych zebranych selektywnie do odpadów 

komunalnych zmieszanych 

 

Odpady zmieszane
79%

Odpady zebrane 
selektywnie u 

źródła
21%
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Tabela 26. Ilości i rodzaje odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Rodzaj zebranych odpadów Kod odpadów 
Ilość zebranych odpadów 
(Mg) 

Papier i tektura 15 01 01 5,506 

Tworzywa sztuczna 15 01 02 6,86 

Metale żelazne 15 01 04 1,99 

Szkło 17 02 02 10,01 

Opakowania ze szkła 15 01 07 8,713 

Zużyte opony 16 01 03 15,26 

Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek  
i remontów 

17 01 01 9,3 

Zmieszane odpady 
budowlane 

17 01 07 22,16 

Odzież 20 01 10 4,89 

Farby, aerozole, 
rozpuszczalniki, oleje 

15 01 10* 2,012 

 
Świetlówki, rtęciówki, lampy 

20 01 212* 0,07 

Sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

20 01 36 7,354 

Zużyte baterie, akumulatory 20 01 34 0,04 

Przeterminowane leki 20 01 32 0,05 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 80,38 

Razem 174,595 
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Wykres 3. Stosunek ilości odpadów zebranych w PSZOK do ilości odpadów odebranych  

z nieruchomości 

 

 

XV. Pozostałe sprawy administracyjne i zadania będące we 

właściwości organu. 

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

działalności gospodarczej i  zezwoleń  na sprzedaż napojów za rok 

2019 

Tabela 27. Zestawienie podjętych czynności administracyjnych  

Urząd Stanu 
Cywilnego 

ilość sporządzonych aktów urodzenia:10 
 
ilość migrowanych  do systemu aktów urodzenia:133 
 
ilość sporządzonych aktów małżeństwa: 26  
 
ilość migrowanych  aktów małżeństwa-129 
 
ilość sporządzonych aktów zgonu: 224 
ilość migrowanych aktów zgonu: 37  
 
ilość sporządzonych aktów urodzenia na podstawie zagranicznych 
aktów(transkrypcja):18 
 
ilość wydanych zaświadczeń  stwierdzających brak okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa: 31 
 

Odpady zebrane w 
PSZOK

21%

Odpady odebrane z 
nieruchomości

79%
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ilość wydanych odpisów aktu stanu cywilnego:549 
 
ilość wysłanych wniosków do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie  
 o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:12 
 
ilość sprostowanych aktów stanu cywilnego:8 
 
ilość uzupełnionych aktów stanu cywilnego: 16 
 

Dowody 
Osobiste 

Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego:365 
 
Liczba wydanych dowodów osobistych: 351 
 

działalność 
gospodarcza 

Ilość przyjętych wniosków (wpis,zmiana wpisu,zawieszenie 
 i wznowienie) działalności gospodarczej: 104 
 

zezwolenia na 
sprzedaż 
alkoholu 

Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 9 
 
 

 

2. Podatek akcyzowy –pomoc publiczna dla rolników 

W 2019r. udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 643 wnioskodawcom 

posiadającym gospodarstwo rolne na terenie gminy Padew Narodowa na łączną kwotę  

353 787,67 zł. 

3. Zezwolenia na umieszczenie ciał obcych w pasie dróg gminnych 

W 2019 r., rozpatrzono 23 wnioski, przygotowano i podpisano 23 umowy na wejście  

w teren celem umieszczenia ciał obcych w pasie dróg gminnych oraz przeprowadzono 

weryfikacje terenową przywrócenia do stanu pierwotnego udostępnionego mienia 

gminnego.  

Wydano 3 decyzje naliczające opłaty za umieszczenie ciał obcych w pasie dróg gminnych.  

Wydano 20 decyzji zezwalających na umieszczenia ciał obcych w pasie dróg gminnych. 

XVI. Pomoc społeczna. 

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

Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy. 
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1. Świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i 

obowiązujące kryteria. 

 
Aktualne kryteria obowiązujące do świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej: 
 

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 800 zł na osobę (maksymalna wysokość alimentów  
z funduszu alimentacyjnego- 500 zł/dziecko).  

e) prawo do świadczenia wychowawczego 500+ , brak kryterium dochodowego 
f) prawo do świadczeń rodzinnych mają osoby, których dochód  na osobę w rodzinie  

za 2018 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 226,25 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 2019 r. 

 

Tabela 28. Beneficjenci oraz rodzaje świadczeń przyznanych  w 2019 r. 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania 

Liczba osób 
otrzymujących 
pomoc poniżej 

kryterium 
dochodowego 

(stan na 
31.12.2019) 

Liczba osób 
otrzymujących 

pomoc 
powyżej 

kryterium 
dochodowego 

(stan na 
31.12.2019) 

 
Liczba 

wydanych 
decyzji 

 
Wydatkowana 

kwota (w zł) 

1. Zasiłek stały 34 0 14 190.500,20 

2. Zasiłek okresowy 14 0 26 22.600,00 
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3. Posiłek, talon 
żywnościowy 

334 0 151 80.000.00 

3.1 w tym : dla dzieci  
w szkole 

155 0 80 49.667,00 

4. Zasiłki celowe i w 
naturze 

134 0 134 34.551,00 

4.1              w tym: 
celowe specjalne 

0 48 48 12.302,00 

5. Praca socjalna 218 118 X X 

6. Dodatki 
mieszkaniowe 

0 0 0 0 

7. Pomoc materialna 
/stypendia szkolne 

43 0 43 23.861,60 

8. Odpłatność za DPS 
ponoszona przez 
rodzinę 

0 0 1 22.280 

8.1 Odpłatność za DPS ze 
środków gminy 

0 0 0 0 

9 Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi 

8 0 9 89.702,00 

10 Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne przy 
zasiłkach stałych 

28 0 X 12.422,00 

11 Wydawanie 
skierowań do 
otrzymania pomocy 
żywnościowej 

516 0 312 X 

11 Rodziny zastępcze 
 

3 0 X 42.992,06 

12 Wydanie skierowania 
do Dziennego Domu 
„Senior WIGOR” w 
Przykopie 

29 0 29 X 

 

Tabela 29. Liczba rodzin z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy. 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2019 

1. Liczba rodzin 270 

2. Liczba osób w rodzinach 741 
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3. Świadczeń rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze i fundusz 

alimentacyjny  

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne – 366 

Liczba dzieci otrzymujących zasiłki rodzinne wraz z dodatkami– 436 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia wychowawcze (500+)-    563 

Liczba dzieci otrzymujących świadczenia wychowawcze (500+)- 952 

 

Tabela 30. Informacja na temat świadczeń wypłaconych w 2019 r.  

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne  4342 478.096 

2. 
 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 2235 238.196 

3 Świadczenia opiekuńcze (zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgn. , specjalny zasiłek 
opiekuńczy) 

1994 835.621 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka  

43 43.000 

5. Świadczenie rodzicielskie  107 100.017 

6. Świadczenie wychowawcze 500+ 8.914 4.432.572 

7. Fundusz alimentacyjny  231 91.835 

8. Zasiłek dla opiekuna  84 51.791 

9 Świadczenie „Dobry start” - 300+ 667 20.100 

10 Razem:  18.409 6.471.228 

 

Tabela 31.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  

34 106.942 

2. Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne  

16 11.447 

3. Razem: 50 118.389 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej  w 2019 roku wydanych zostało 929 decyzji 

administracyjnych, w  tym 24 odmownych oraz 1003 informacji dot. 500+ i 300+ 
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Tabela 32. Świadczenia bez kryterium dochodowego i bez decyzji administracyjnej. 

Lp. Nazwa świadczenia 
Liczba osób którym przyznano pomoc  

(stan na 31.12.2019r.) 

1. Karta Dużej Rodziny 225 

2. 
Wypłacanie wynagrodzenia  
za sprawowanie opieki prawnej 

4 

3. Asystent rodziny 5 

4. Klub Senior + 29 

5. Niebieskie Karty 27 
 

4. Piecza zastępcza: 
 

 Rodzina zastępcza -  1 dziecko  

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza - 2 dzieci. 

 

5. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. 

Tabela 33. Realizacja budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. 

Rozdział  Nazwa  Wydatki 

85195 Ochrona zdrowia  75,00 

85202 Domy pomocy społecznej  22.280,00 

85203 Ośrodki wsparcia  0 

85205 Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

0 

85213 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne  16.372,95 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze  54.281,31 

85215 Dodatki mieszkaniowe  0 

85216 Zasiłki stałe  190.500,20 

85219 Wynagrodzenia, w tym dla opiekunów 
prawnych, pochodne i utrzymanie budynku  

424.664,77 

85228 Usługi specjalistyczne psychiatryczne  93.570,62 

85278 Usuwanie skutków anomalii pogodowych  0 

85230 Dożywianie uczniów 80.000,00 

85415 Stypendia szkolne 
Porto   

23.861,60 
9,00 

85501 Rodzina -świadczenia wychowawcze 500+  4.492.016,30 

85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   2.005.912,86 

85503 Karta Dużej Rodziny  678,00 
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85504 Asystent rodziny 26,503,94 

85508 Rodziny zastępcze  42.992,06 

85504 300+ 206.710,04 

85295 Klub Senior + 91.480,00 

 

Łącznie plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Padwi Narodowej  w 2019r. wynosił:  

- plan  7.884.866,00  zł ,  -  realizacja:  7.783.355,49 zł   tj.  98,71  %. 

 

XVII. Sport, kultura, edukacja. 

1. Działalność Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

GRUNWALD 

Na terenie Gminy funkcjonuje i działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD, 

którego celem nadrzędnym jest popularyzację dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna  

oraz aktywny tryb życia i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Prowadząc swoja działalność statutową LUKS GRUNWALD w 2019 r.  

wspólnie z Urzędem Gminy organizował różne imprezy sportowe mające na celu wspieranie 

aktywnego i zdrowego stylu życia.  

W miesiącu lutym 2019 r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD  

we współpracy z Gminą Padew Narodowa oraz Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza 

w Padwi Narodowej, zorganizował V już Towarzyski Turniej Halowej Piłki Nożnej pod nazwą 

„WALENTYNKOWY PUCHAR GRUNWALDU 2019”,  którego celem była popularyzacja piłki 

nożnej oraz integracja wokół niej sąsiadujących klubów sportowych grających na różnym 

poziomie rozgrywkowym, a pochodzących z powiatu mieleckiego i tarnobrzeskiego. 

W turnieju wzięło udział 7 zaproszonych drużyn: Pitmark Jaślany, Wisłoka Borowa, Wisła Gliny 

Małe, Kolejarz Knapy, KS Start Wola Baranowska oraz dwa zespoły Grunwaldu Padew 

Narodowa. 

Zdobywcą Pucharu Grunwaldu została reprezentacja zespołu Kolejarz Knapy,  

która w emocjonującym finale nie dała szans Wisłoce Borowa.  
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 Kolejną większą imprezą sportową która odbyła się na stadionie piłkarskim Grunwaldu 

– Padew Bór był „Puchar Wójta” dla drużyn z terenu Gminy Padew Narodowa.  

Mecze odbywały się równorzędnie na dwóch boiskach w zespołach 6 osobowych. W turnieju 

wzięły udział: Rożniaty, Przykop, Zarównie, Piechoty, Padew Narodowa SKWER.  

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD w Padwi Narodowej liczy ponad 75 członków 

w tym: 

- seniorów 50 osób  

- juniorów 25 osób 

- członkowie zarządu 5 osób 

 LUKS GRUNWALD utrzymuje się i działa dzięki dotacji z Gminy oraz Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych klub przeznacza środki pieniężne na realizację bieżących zadań 

związanych z statutowym działaniem, tj. propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Pozostałe środki na utrzymanie klub pozyskuje od sponsorów oraz z projektów 

m.in. Lokalnej Grupy Działania PROWENT, Ministerstwa Sportu. 

Klub sportowy LUKS Grunwald w Padwi Narodowej sezon 2019 r ukończyło  

na 7 miejscu. Kolejny sezon rozpoczęty w sierpniu z nowym zarządem oraz trenerem w rundzie 

jesiennej zajęło 1 miejsce co w późniejszym rozliczeniu dało awans do A klasy. 

2. Biblioteka i czytelnictwo.  

W 2019r. w gminie Padew Narodowa 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 i filia biblioteczna w Zarówniu.  

Księgozbiór bibliotek na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 52 941 woluminy , a na koniec 2019r. 

– 52 196 woluminów i 141 audiobooków. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba woluminów w dniu 1 stycznia 2019 r. wynosiła 9,8 ,  

a na koniec roku – 9,7. 

W 2019 r. 16 osób   wypożyczyło 61 audiobooków. 

Zakupiono 52 audiobooki, z darów otrzymano 53 audiobooki. 

Na konie roku zarejestrowano 1 077 czytelników, w tym GBP Padew -641, filia Babule – 67,filia 

Przykop – 83, filia Rożniaty – 77, filia Wojków -87 i filia Zarównie -122. 

Czytelnicy wypożyczyli 17 416 woluminów , najwięcej literatury dla dorosłych (9 565). 
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Zakupiono 1 720 woluminów w tym : dla dzieci i młodzieży -    525 woluminów, dla dorosłych 

– 983 woluminy i literatury popularno-naukowej – 212 woluminów. 

W 2019 r. biblioteka otrzymała z programu „Kraszewski - Komputery dla bibliotek” 

dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 24 300 zł. Zakupiono  

4 komputery i 5 tabletów dla filii bibliotecznych, serwer dla GBP Padew, urządzenie 

wielofunkcyjne dla filii Wojków i oprogramowanie. Na dzień 31 grudnia 2019r. GBP użytkuje  

5 komputerów, 6 tabletów, filia Babule -3 komputery i 1 tablet, filia Przykop – 3 komputery  

i 1 tablet, filia Rożniaty – 2 komputery i 1 tablet, filia Wojków – 3 komputery i 1 tablet i filia 

Zarównie – 3 komputery i 1 tablet.  

Korzystanie z programu bibliotecznego MAK+ i katalog on-line całości księgozbioru umożliwia 

składanie zdalnych zamówień. 

W 2019 r. biblioteki gminy zorganizowały następujące wydarzenia promujące czytelnictwo: 

 „O finansach w bibliotece – VI edycja” – szkolenia dla 30  seniorów związane   

z finansami, lokatami, dziedziczeniem, a przede wszystkim posługiwaniem się 

komputerem 

 

Spotkania w ramach projektu „O finansach w bibliotece” w Domu Senior Wigor 

 udział w „Narodowym czytaniu nowel  „- uczestniczyło 60 osób 
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 udział w „Nocy Bibliotek – Znajdźmy wspólny język”- wieczór filmowy –uczestników 

10 osób 

 rajd rowerowy dla czytelników i sympatyków Biblioteki „Szlakiem nadwiślańskim” – 

uczestniczyło 33 osoby 

 

 

Rajd rowerowy „Nadwiślańskim szlakiem” 

 piknik wakacyjny dla dzieci biorących udział w zajęciach wakacyjnych organizowanych 

przez wszystkie biblioteki – uczestniczyło 65 dzieci 

 spektakl słowno-muzyczny „A ja wolę swoją mamę” w filii Zarównie 
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Spektakl „A ja wolę swoją mamę” w Zarówniu 

 spektakl „Cicha noc- mikołajkowo-wigilijne spotkanie „ w filii Rożniaty 

Spektakl „Cicha Noc” w Rożniatach 

 piknik z bohaterką bajek „Kicia kocia „ w filii Wojków 

 zabawa andrzejkowo-mikołajkowa w Filii Zarównie 
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 55 lat filii w Wojkowie –spotkanie bibliotekarzy, władz gminy i sołectwa oraz 

czytelników, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z Wojkowa 

Uroczystość 55 lat filii w Wojkowie 

 ferie i wakacje w bibliotece-  we wszystkich bibliotekach 

 spotkanie autorskie z podróżnikiem L. Szczasnym „Polska na szóstkę” – uczestników 

18 osób 

 język angielski w Bawiarence – uczestników 80 dzieci 

 pasowanie na czytelnika biblioteki przedszkolaków – 45 dzieci 

 turniej Pluszowego Misia impreza zorganizowana ze szkołą – uczestników 55 dzieci 

 teatrzyki dla dzieci – 4 spektakle – uczestników 120 dzieci 

Łącznie w wydarzeniach tych wzięło udział 6 372 mieszkańców. 

Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 14 000 zł. 

W 2019 r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

 498 253 zł. 

3. Działalność edukacyjno-kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury 

Działalność edukacyjno-kulturalna związaną z rozwojem i pielęgnacją talentów 

mieszkańców naszej gminy prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, który 

pracuje na zasadzie instytucji kultury bezpośrednio podporządkowanej samorządowi gminy. 

Program pracy oparty jest na planie rocznym oraz na planach dodatkowych 

przygotowywanych w porozumieniu z instytucjami i szkołami działającymi na terenie naszej 

gminy. Opiekę nad całością pracy placówki sprawuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. 
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 Dzięki prowadzonym zajęciom i warsztatom z dziedziny tańca, śpiewu czy plastyki dzieci  

i młodzież nie tylko pozytywnie spędzają czas, ale także rozwijają swoje zdolności, wrażliwość 

i wyobraźnię, często również odkrywają w sobie nowe talenty, które niejednokrotnie wskazują 

kierunek przyszłego kształcenia i drogi zawodowej. 

W działalność GOK wpisują się także osoby starsze, które uczestnicząc w warsztatach  

i różnych zajęciach realizują swoje pasje i mile spędzają czas wśród przyjaciół i znajomych.        

Instruktorzy zatrudnienie w GOK w 2019 r. 

 Katarzyna Serafin  odpowiedzialna była za edukację ruchu i tańca współczesnego,  

a także prowadzenie grupy tanecznej HIP-HOP.  

 Krzysztof Skórski - instruktor plastyk odpowiedzialny za upowszechnianie plastyki  

oraz za wykonanie różnego rodzaju dekoracji a także prowadzenie kółka „Małych form 

teatralnych”.   

 Agata Ninio-Chwałek – instruktor muzyk odpowiedzialna za prowadzenie  chóru 

parafialnego  w Zachwiejowie. Pani Agata Ninio-Chwałek pracowała do końca czerwca 

po czym w miesiącu wrześniu nie podjęła pracy.    

 Maciej Fijałkowski  prowadził chór „Pasjonata” działający przy Gminnym Ośrodku 

Kultury. 

 Edyta Pazdan-Skórska  -prowadziła grupę kabaretowo-wokalną, która działała na bazie 

chóru „Pasjonata”. Grupa zajmowała się przygotowaniem przedstawień typowo 

rozrywkowych z przeważającym wokalem.   

 Bożena Mazur inst. muzyk  odpowiedzialna za  wokalistykę oraz naukę śpiewu  

oraz interpretację piosenek. Instruktorka zajmowała się też emisją głosu.  

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

 Barbara Burghardt  – inst. animator – fotograf  prowadziła  stronę internetową, 

prowadziła dokumentacje oraz pracowała jako fotograf prowadziła też koło 

fotograficzne.  

 Żaneta Podolak - od miesiąca czerwca zastępowała P. Barbarę Burghardt,  

która korzystała z urlopu macierzyński.  

 Janusz Kucharczyk prowadził kapelę ludową „Padwianie”.  
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 Instruktorzy prowadzący zajęcia z tańca towarzyskiego -  Szkoła Tańca Towarzyskiego 

GALA z Mielca.  

 

Zajęcia edukacyjno – kulturalne  

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

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

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). 

c. Warsztaty muzyczne – Instruktor Marek Fijałkowski – Nauka gry na instrumentach. 

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

nauka piosenek, interpretacja)  

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

towarzyskiego oraz udział w konkursach i przeglądach  

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

kabaretowe. 

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

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

tematyczne. 

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

teatralno – kabaretowe. 

 

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 

(chór funkcjonował przez pół roku) - repertuar okazjonalny: kolędy, pieśni kościelne, 
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piosenki biesiadne itp. Uczestnicy prezentują swoje dokonania podczas imprez 

okolicznościowych w ośrodku oraz w swoim Kościele parafialnym. 

 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 

programy prezentują w placówce, zaprzyjaźnionych ośrodkach kultury i na przeglądach 

twórczości amatorskiej. 

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

ruchów, udział w konkursach i przeglądach. 

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

Ważniejsze wydarzenia organizowane przy udziale GOK 

 Dzień Babci i Dziadka - 22 stycznia odbył się wyjątkowy występ – inscenizacja dedykowana 

wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta. Mali aktorzy z przedszkola „Promyczki” 

przedstawili historię narodzin Jezusa, wcielając się w role Maryi, Józefa, aniołów, 

pastuszków oraz króli. Również Niepubliczne Przedszkole „SMYKI” zorganizowało 

przedstawienie z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 

 Dzień Kobiet - 9 i 10 marca 2019 roku – Dzień Kobiet, na który zaproszono aktywne 

mieszkanki gminy oraz spektakl w wykonaniu Grupy wokalno-teatralnej Pasjonata  

pt. „Skaner Reaktywacja” w sali widowiskowej GOK - Liczba uczestników – 200 osób 

 Obchody 3- Maja - 3 maja 2019 roku – Obchody 228 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go 

Maja pod Pomnikiem Grunwaldzkim - Liczba uczestników. 

 Dzień dziecka - Turniej Taneczny Przedszkolaków - 2 czerwca 2019 roku -  piknik rodzinny  

z okazji Dnia Matki i Dziecka połączony z VI Gminnym Przeglądem Tanecznym 

Przedszkolaków na obiektach szkolnych w Padwi Narodowej, 

 Koncert Końcoworoczny- 16 czerwca 2019 r. w sali widowiskowej GOK – u odbył się 

KONCERT KOŃCOWOROCZNY w wykonaniu wokalistów Warsztatu Wokalnego „Nowe 

Brzmienie”. Był to koncert podsumowujący całoroczną pracę dzieci i młodzieży 

 Dożynki Gminne odbyły się 15 sierpnia 2018 r. w sołectwie Zaduszniki. 

 Gminne Święto Ziemniaka odbyło się 10 września 2019 r. na terenach szkolnych Szkoły 

Podstawowej w Padwi Narodowej - Liczba uczestników.  
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 Obchody 11 listopada – 11 listopada 2019r. – Obchody 11 listopada na placu  

pod Pomnikiem Grunwaldzkim. 

 Igraszki Mikołajkowe - 7 grudnia 2019 roku - Integracyjna impreza dla osób 

niepełnosprawnych organizowana wspólnie z GOPS-em oraz Niepublicznym Przedszkolem 

PROMYCZEK na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  
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 Wigilia gminna - 22 grudnia 2019 roku – Wspólny „Wieczór wigilijny” Gminy Padew 

Narodowa w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej.  

XVIII. Oświata i wychowanie. 

W 2019 r. w gminie Padew Narodowa funkcjonowała jedna szkoła podstawowa 

 z oddziałami przedszkolnymi oraz ostatnim rocznikiem gimnazjum.  

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 439 uczniów, w tym 64 do klas trzecich 

gimnazjum. W szkole zorganizowano 25 oddziałów. Przy szkole  funkcjonowały trzy oddziały 

przedszkolne, do których uczęszczało 69 dzieci- 46 dzieci to dzieci sześcioletnie, 20 dzieci 

pięcioletnich oraz troje dzieci czteroletnich.  

Jedna uczennica korzystała z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

realizowanych w miejscu zamieszkania. Ponadto do szkoły uczęszczało 6  uczniów  

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.  

W ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone były zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze.  

W szkole był zatrudniony pedagog w wymiarze ½ etatu, który prowadził m.in. zajęcia 

terapeutyczne i relaksacyjne dla uczniów.  

 

W szkole odbywał się nauka języka obcego- jest to język angielski. Uczniowie klas siódmych 

i ósmych jako drugiego języka uczyli się języka niemieckiego.  

Prowadzona była także nauka gry w szachy w ramach zajęć rozwijających umiejętności 

uczniów. 

          

Od września 2019 roku naukę w szkole rozpoczęło 443 uczniów, którzy uczą się  

w 22 oddziałach. Zorganizowano 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 85 dzieci.  

W dalszym ciągu jedna uczennica realizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

sześciu uczniów korzysta z zajęć rewalidacyjnych, wynikających  

z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 20 uczniów, w najliczniejszej klasie uczyło 

się 26 uczniów, a w najmniej licznej-  15 uczniów. W szkole było zatrudnionych 47 nauczycieli, 

w przeliczeniu na pełne etaty – 45,56. Większość stanowią nauczyciele dyplomowani-  38 osób 

to nauczyciele mianowani. Na jednego nauczyciela przypada średnio 12 uczniów. 
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W 2019 roku szkołę ukończył ostatni rocznik gimnazjum- 64 uczniów. Jednocześnie  

po raz pierwszy wydano świadectwa ukończenia zreformowanej, ośmioletniej szkoły 

podstawowej dla 57 uczniów. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy.  

W kwietniu 2019 roku odbył się ostatni egzamin gimnazjalny oraz pierwszy egzamin 

ósmoklasisty.  

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 64 uczniów, 63 osoby pisały test na standardowym 

poziomie wymagań, jedna osoba test o obniżonym stopniu wymagań E8. Cztery osoby 

korzystały z dostosowania warunków zdawania i oceniania egzaminu,  

w tym z wydłużonego czasu. 63 osoby wybrały na egzamin z języka obcego j. angielski, jedna 

osoba pisała egzamin z j. niemieckiego. Gimnazjaliści najlepiej napisali część przyrodniczą 

egzaminu, uzyskując 7 stanin w skali 9 stopniowej . W szóstym staninie znalazł się średni wynik 

uczniów naszej szkoły z historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki i  j. angielskiego. 

Najsłabiej – stanin 5- wypadł egzamin z j. polskiego.  

 

Uczniowie klas ósmych, po raz pierwszy pisali egzamin ósmoklasisty w nowej formule  

i na nowych zasadach oceniania, w ciągu trzech dni pisali egzamin z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego.  

Wyniki egzaminów przedstawiają się następująco: 

 z języka polskiego szkoła uzyskała średnią 68,6% ( średnia w kraju- 63%, uczniów  

na wsi- 62%),  

 z matematyki 46,33% (średnia w kraju to 45%, uczniów na wsi 42%).  

 z j. angielskiego uczniowie naszej szkoły uzyskali średnią 61,1% (średnia w kraju to 59%, 

uczniów na wsi- 52%).  

W 2019 roku Wójt gminy przyznał stypendia naukowe dla 20 uczniów za kwotę 3 000 zł. 

Gmina organizowała dowóz do szkoły dla 59 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 105 uczniów 

klas I-III oraz 137 uczniów klas IV-VIII- ogółem  z dowożenia korzystało 339 dzieci,  co stanowi 

64, 8 % uczniów szkoły podstawowej  w Padwi Narodowej. 

Od 1 lutego 2019 roku do 31 marca 2020 roku szkoła realizowała grant „Rozwijamy 

kompetencje cyfrowe w Gminie Padew Narodowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację tego grantu gmina otrzymała kwotę 116 580 zł.  
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W trakcie realizacji projektu zostały przeszkolone 252 osoby w wieku 25-74 lata, które 

podniosły swoje kompetencje z zakresu posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi. Zakupione 12 sztuk laptopów z oprogramowaniem oraz drukarka zostały 

przekazane na własność szkoły. 

XIX. Działalność na rzecz Seniorów. 

Na terenie Gminy działają i funkcjonują placówki realizujące cele programu Senior+ 

wspierające osoby starsze, nieaktywne zawodowo. Głównym ich celem jest aktywizacja 

społeczna oraz poprawa jakości życia, zapobieganie marginalizacji osób 60+ z terenu naszej 

gminy. Zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa socjalnego oraz ich reintegrację społeczną. 

Funkcjonowanie tych placówek pozwala na skuteczniejsze wsparcie i pomoc seniorom.  

 

1. 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 byli m.in. usługami: 

 socjalnymi( posiłek), 

 aktywności ruchowej, kinezyterapii,  

 usługami edukacyjnymi,  

 kulturalno – oświatowymi,  

 sportowo- rekreacyjnymi,  

 aktywizującymi społecznie,  
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 terapii zajęciowej,  

 opiekuńczymi,  

 

W roku 2019 r. do placówki uczęszczało  32 osób. Seniorzy ponosili   opłatę  

za wyżywienie, na podstawie Zarządzenia Nr 1/2019  Kierownika Dziennego Domu Senior- 

WIGOR w Przykopie w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w roku 2019 – 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 02.01.2019r. do 31.12.2019r.  

2) Wyżywienie. 
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W celu zapewnienia efektywnego ekonomicznie, odpowiedniego dla seniorów wyżywienia, 

w trybie zapytania ofertowego została wyłoniona firma cateringowa świadcząca usługę  

od 02.01.2019r. do 31.12.2019r, zapewniająca ciepły, dwudaniowy obiad. W ramach zajęć, 

treningu dnia codziennego wspólnie z pracownikami placówki, seniorzy przygotowują II 

śniadanie. Artykuły spożywcze kupowane są codziennie. Działania obejmowały okres od 

02.01.2019r. do 31.12.2019r. 

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 głośnika karaoke, sprzętu 

rehabilitacyjnego tj. bieżnia, lampa solux). 

    - zagospodarowanie, utrzymanie i pielęgnacja otoczenia. 

    - inne   

4) Imprezy okolicznościowe, wycieczki. 

W ramach tego działania, odbyły się wycieczki zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami 

seniorów. Organizowane były imprezy okolicznościowe (np. jasełka, walentynki, dzień 

kobiet i mężczyzn, mikołajki itp.) oraz różne spotkania, wykłady o tematyce wynikającej  

z potrzeb seniorów, na które zapraszane były kompetentne osoby. Seniorzy brali aktywny 

udział w imprezach gminnych t.j Dożynkach i Dniu Ziemniaka. 
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5) Kadra pracownicza. 

W ramach prawidłowego funkcjonowania  placówki zatrudnieni są pracownicy etatowi  

i na umowę zlecenie: 

 p.o. kierownika Dziennego Domu ”Senior-WIGOR  (pełny etat) 

 opiekun osób starszych/sprzątaczka (pełny etat) 

 księgowa (1/8 etatu) 

 osoba zatrudniona w ramach stażu od 1.03.2019 r. do 31.07.2019r.  

(po zakończeniu stażu zatrudnienie w ramach robót publicznych od 1.08.2019 

r. do 30 11.2019 r. i nadal)  

 fizjoterapeuta w wymiarze po 3 godziny dziennie (umowa zlecenie) 

 instruktor wsparcia psychologicznego po 2 godziny w miesiącu  

(umowa zlecenie) 
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W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – 2 godziny w tygodniu seniorzy odbywali  

zajęcia np. : 

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

itp.), 

- muzykoterapii,  

- komputerowe (np. nauka obsługi tabletów). 

- teatralne ( montaże słowno-muzyczne np. jasełka, inscenizacje bajek) 

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. 

Organizowane również były spotkania z innymi seniorami w ramach integracji. 
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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 34. 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) 
 

20 040,00 12 000,00 8 040,00 21 363,11 13 374,09 7 989,02 

 
2) Wyżywienie 
 

 
55.008,00 

 

 
0,00 

 

 
55.008,00 

 

 
53.192,00 

 

 
0,00 

 
53.192,00 

 

 3) Usługi 
transportowe 
 

61 236,00 
 

0,00 
 

61 236,00 59 040,00 0,00 59 040,00 

 4) Środki czystości, 
art. biurowe, 
papiernicze, 
art.gosp. 

10.800,00 3.200,00 7. 600,00 7 053,19 3 200,00 3 853,19 
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domowego m.in. 
(obrusy, filiżanki, 
dzbanki, sztućce, 
krzesła) 
 

 5) Sprzęt 
rehabilitacyjny 
(Lampa Solux) 
 

2 500,00 2 500,00 0,00 2 385,00 2 385,00 0,00 

 6) Sprzęt 

rehabilitacyjny 

(bieżnia) 

2 300,00 2 300,00 0,00 2 389,00 2 389,00 0,00 

 7)Imprezy 

okolicznościowe, 

wycieczki  

9 000,00 9 000,00 0,00 7 692,91 7 692,91 0,00 

 

8)Zakup głośnika 

karaoke  
800,00 800,00 0,00 759,00 759,00 0,00 

 
9)Wynagrodzenie 

pracowników  
139.200,00 48 610,00 90 590,00 137 626,44 48 610,00 89 016,44 

 
10)Umowy 

zlecenia, umowy 

o dzieło  

2 040,00 1 000,00 1 040,00 1 000,00 1 000,00 0,00 

 11)Wynagrodzeni

e fizjoterapeuty  
22 590,00 22 590,00 0,00 22 590,00 22 590,00 0,00 

 
12)Wynagrodzeni

e psychologa  
2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 

 
13)Wynagrodzeni

e pielęgniarki  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14)Wynagrodzeni

e instruktora 

muzykoterapii, 

zajęć 

komputerowych, 

zajęć 

bibliotecznych, 

zajęć 

plastycznych  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 15)Inne koszty 

(promocja, 

szkolenia 

pracowników, 

badania 

lekarskie, 

delegacje, 

prowizje 

bankowe, zakup 

paliwa do 

kosiarki, strona 

internetowa)  

6 960,00 0,00 6 960,00 3 786,75 0,00 3 786,75 

 

 334 874,00 104 400,00 230 474,00 321 277,40 104 400,00 216 877,40 

 
II 

Całkowity koszt 

zadania 

publicznego 
      

 
 334 874,00 104 400,00 230 474,00 321 277,40 104 400,00  

 

2. Działalność Klubu „Senior +” w Padwi Narodowej. 

 
Na terenie Gminy Padew Narodowa działa i funkcjonuje Klub „Senior+” w Padwi 

Narodowej. Został on utworzony jako ośrodek  wsparcia , na podstawie  Uchwały NR II/15/18  

Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia 

Klub Senior+. 

Placówka funkcjonuje dzięki uzyskanej dotacji, a także środkom finansowym pozyskanym z 

gminy.  

W roku 2019 z Klubu Senior+ skorzystało 77 osób. Seniorzy spotykali się 2 lub 3 razy w tygodniu 

w zależności od potrzeb seniorów. Na spotkania przeznaczono 16 godzin tygodniowo. 

W ramach funkcjonowania Klubu seniorzy objęci byli m.in. usługami: 

 edukacyjnymi 

 aktywności ruchowej,  

 kulturalno – oświatowymi,  
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 sportowo- rekreacyjnymi,  

 aktywizującymi społecznie,  

 terapii zajęciowej,  

 

W celu zrealizowania zadania publicznego polegającego na prawidłowym funkcjonowaniu  

i prowadzeniu 

Klubu Senior + podjęte zostały następujące działania: 

1) Organizowano zajęcia o tematyce wynikającej z potrzeb seniorów w tym: 

sprawnościowych, manualnych, wokalnych, uroczystości okolicznościowych  

oraz przygotowywania potraw regionalnych. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji 

tych zajęć. W oparciu o umowę zlecenie, zostali zatrudnieni specjaliści: 

- dietetyk - zatrudniony łącznie na okres 8 miesięcy, pracował po 1 godzinie tygodniowo, 

- instruktor od zajęć ruchowych - pilates, zatrudniony łącznie na 6 miesięcy, pracował  

po 1 godzinie tygodniowo, 

- instruktor od zajęć ruchowych - nordic walking, zatrudniony na 2 spotkania po 1 godzinie, - 

zielarka - zatrudniona na 1 spotkanie trwające 2 godziny. 

Seniorzy uczestniczyli w aqua aerobiku na basenie w Mielcu, wykonując ćwiczenia a tym 

samym polepszając swoją formę fizyczną. W sumie odbyło 10 wyjazdów na basen. Odbyły się 

także dwa wyjazdy na basen do Solca-Zdroju, gdzie seniorzy mieli okazję skorzystać również  

z aqua aerobiku a także słynących z leczniczych właściwości kąpieli solankowych. 
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Klub Senior + współpracuje z jednostkami działającymi na ternie gminy: Szkołą Podstawową, 

Przedszkolami, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Dziennym 

Domem "Senior-WIGOR" w Przykopie. W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – 

1 godzinę w miesiącu seniorzy uczęszczali na zajęcia biblioteczne o różnorodnej tematyce oraz 

zajęcia komputerowe, mające na celu poszerzenie umiejętnści posługiwania się komputerem 

lub tabletem.  

W Klubie odbyły się spotkania z Posłanką na Sejm Panią Krystyną Wróblewską i Senatorem RP 

Zdzisławem Pupą, przedstawicielami duchowieństwa, kościoła, policjantem, pracownikiem 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz pracownikiem Banku Spółdzielczego  

w Mielcu oddział Padew Narodowa.  
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Seniorzy w ramach aktywizacji społecznej przyłączyli się do akcji społecznej "Światełko  

dla Łyczakowa", zachęcając wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w akcji.  

Akcja ta polegała na zbiórce biało-czerwonych zniczy które zostały zapalone 1 listopada  

na polskich grobach na kresach wschodnich. 

2) Organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz imprezy okolicznościowe.  

W ramach tego działania Seniorzy udali się na 3 wycieczki: dwudniową w Bieszczady  

oraz dwie jednodniowe do Zamościa/Roztocza i Kazimierza Dolnego.  

Zorganizowano dwa wyjazdy do teatru: Rzeszowa i Krakowa a także wyjazd do kina  

do Mielca. Odbyły się imprezy okolicznościowe: Spotkanie Noworoczne, Dzień Babci  

i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki oraz Wigilia. 
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3) Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania placówki: 8 sztuk rolet dzień i noc  

z montażem, urządzenie wielofunkcyjne laserowe Brother MFC-L2732DW + tonery, warnik 

do wody, wózek cateringowy, tablice korkowe, mobilna tablica magnetyczna stojąca, środki 

czystości, artykuły biurowe, papiernicze, ogrodowe, gospodarstwa domowego. 

4) Zakupiono artykuły żywnościowe (kawa, herbata,woda). Artykuły spożywcze kupowane 

były 4 razy w roku. 

5) Koszty związane z bieżącym utrzymaniem Klub Senior +: opłaty za media (energia 

elektryczna, gaz, woda i kanalizacja), opłaty telefoniczne i internetowe, abonament RTV, 

ubezpieczenie budynku, promocja, przeglądy ( kominiarskie, ppoż, instalacji gazowej, 

instalacji elektrycznej itp.). Informacje na temat funkcjonowania Klubu Senior+ 

zamieszczane były na stronach internetowych gminy oraz facebook-u. 

Całkowity koszt funkcjonowania Klubu „Senior+”  - 91 480,00 

w tym  

- środki pochodzące z wnioskowanej dotacji - 36 592,00 

- inne środki m.in. wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego - 54 888,00 

XX. 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 400 członków, w tym 68 kobiet. Liczba członków 

zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych  to 98 osób. 



108 

Liczba drużyn młodzieżowych i kobiecych jest ruchoma. Np. na dzień 31.12.2019 r. działa  

3 Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (w tym: 28 chłopców  

i 35 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.  

 

1. Działalność Jednostek OSP w zakresie ratownictwa.  

 

Ogółem zdarzeń na terenie gminy Padew Narodowa w 2019 r. było 59 . 

 

Tabela 35. Udział  Jednostek OSP z terenu gminy Padew Narodowa w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych w 2019r.  

Jednostka Ilość zdarzeń 

Babule (KSRG) 8 pożary, 3 miejscowe zagrożenie 

Domacyny 1 miejscowe zagrożenie 

Kębłów 3 pożar, 3 miejscowe zagrożenia 

Padew Narodowa(KSRG) 23 pożary, 29 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe 

Piechoty (KSRG) 9 pożarów, 2 miejscowe zagrożenia 

Przykop 2 miejscowe zagrożenia 

Rożniaty 1 miejscowe zagrożenie 

Wojków 1 pożar, 5 miejscowych zagrożeń 

Zaduszniki 1 pożar, 1 miejscowe zagrożenia 

Zarównie 3 miejscowe zagrożenia 

 

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 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną  

lub Gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy  

w drodze uchwały. Uchwałą Rady Gminy w Padwi Narodowej  Nr XXVIII/209/2010  

z dnia 26.03.2010r.  określono wysokość ekwiwalentu pieniężnego a udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków OSP z terenu gminy Padew Narodowa.    

Przyjęcie i weryfikacja wniosków OSP o wypłatę równoważnika pieniężnego za udział  

w akcjach ratowniczo –gaśniczych zgodnie potwierdzeniami udziału przesłanymi  
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przez Komendę Powiatową PSP w Mielcu oraz przygotowanie wykazu członków OSP  

do wypłaty ekwiwalentu. 

2019 r. – 68 wniosków jednostek OSP  

 

 Przyjęcie i weryfikacja wniosków OSP o wypłatę równoważnika pieniężnego za udział 

szkoleniu pożarniczym oraz przygotowanie wykazu członków OSP do wypłaty 

ekwiwalentu.  

2019 r. – 5 wniosków jednostek OSP 

 

Badania lekarskie i szkolenia członków OSP. 

Badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych reguluje rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych 

bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni 

udział  w działaniach ratowniczych (Dz. U. 2009.210.1627 z dnia 2009.12.11). 

Badania przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej 

straży pożarnej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). 

 

W 2019 r. członkowie jednostek OSP z terenu gminy Padew Narodowa wykonywali  badania 

lekarskie w Centrum Medycznym MEDYK Sp. z o.o. na podstawie umowy zlecenia Znak : 

Or.2151.17.2019 r. z dnia 04.01.2019 r.  

Na badania lekarskie dla członków OSP w 2019 r. wydano 62 skierowania  

Na szkolenia członków OSP w Komendzie Powiatowej PSP w Mielcu skierowano 16 osób. 

 

2. 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.  
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W 2019 r. zorganizowano:  

 eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież zapobiega 

pożarom” styczeń 2019; 

 II Powiatowe Indywidualne Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

(13.04.2019 r.);  

 eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (04.04.2019 r.); 

 Jubileusz 180 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Padwi Narodowej 

(18.05.2019r.);  

 gminne zawody sportowo-pożarnicze (07.07.2019 r.);  

 Uroczysta zbiórka młodzieżowych drużyn pożarniczych z okazji 75 rocznicy wybuchu 

powstania warszawskiego (1.08.2019); 

 

Powyższe działania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej wspierał 

finansowo Wójt Gminy .     

 

Ponadto w 2019 r. młodzież z jednostek OSP Babule, Kębłów, Padew Narodowa i Wojków  

uczestniczyła w obozie szkoleniowym dla członków MDP organizowanym przez Zarząd 

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Rzeszowie ( 7 członków; tym: 3 chłopców  

i 4 dziewcząt)  

 

XXI. Realizacja uchwał Rady Gminy. 

Tabela 36. Uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r. i ich realizacja. 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia  

W sprawie Realizacja wg 

harmonogramów 

1 IV/27/19 12.02. 

2019 

wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości stawki 

opłaty oraz stawki za pojemnik 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp.  poz. 1001 z 2019 r. 

2 IV/28/19 12.02. 

2019 

zmiany w statutach sołectw 

Gminy Padew Narodowa  

 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 1484 z 2019 r. 

Wszystkie statuty są dostępne 
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w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy. 

3 IV/29/19 12.02. 

2019 

zamiaru likwidacji filii Szkoły 

Podstawowej w Padwi 

Narodowej – filia w Zarówniu 

Przesłana do Kuratorium 

Oświaty w Rzeszowie. 

4 IV/30/19 12.02. 

2019 

zbycia nieruchomości gruntowej 

położonej w sołectwie Rożniaty 

na rzecz jej użytkownika 

wieczystego 

Uchwała została zrealizowana.   

5 IV/31/19 12.02. 

2019 

przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Padew narodowa w 2019 r. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 1114 z 2019 r. 

6 V/32/19 29.03. 

2019 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Padew 

Narodowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

Dokonano odpowiednich 

zmian w WPF Gminy. 

7 V/33/19 29.03. 

2019 

dokonania zmian w budżecie 

Gminy Padew Narodowa na rok 

2019. 

Uchwała została zrealizowana. 

Dokonano odpowiednich 

zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

8 V/34/19 29.03. 

2019 

zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Padew Narodowa. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 2410 z 2019 r. 

9 V/35/19 29.03. 

2019 

przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Padwi 

Narodowej poprzez likwidację 

filii w Zarówniu. 

Przesłana do Kuratorium 

Oświaty w Rzeszowie. Filia 

Szkoły Podstawowej  

w Zarówniu została 

zlikwidowana z dniem  

31 sierpnia 2019 r.  

10 V/36/19 29.03. 

2019 

ustalenia planu sieci publicznej 

szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Padew 

Narodowa oraz określenia 

granicy obwodu publicznej szkoły 

podstawowej od 1 września 2019 

roku. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 2535 z 2019 r. 

Uchwała określiła  plan sieci 

publicznej szkoły 

podstawowej prowadzonej 

przez Gminę Padew 

Narodowa z uwzględnieniem 

likwidacji filii szkoły  

w Zarówniu. 
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11 V/37/19 29.03. 

2019 

określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli  przedszkoli  

i innych placówek 

przedszkolnych pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci  

6-letnie i dzieci młodsze. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 2536 z 2019 r. 

 

12 V/38/19 29.03. 

2019 

zmiany uchwały nr XXII/229/18  

Rady Gminy w Padwi Narodowej 

z dnia 23 lutego 2018 r.  

w sprawie 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, trybu 

przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania oraz terminu  

i sposobu rozliczenia ich 

wykorzystania. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 2537 z 2019 r. 

13 V/39/19 29.03. 

2019 

zbycia nieruchomości gruntowej 

położonej w sołectwie Rożniaty. 

Uchwała została zrealizowana. 

14 VI/40/19 28.06. 

2019 

udzielenia Wójtowi Gminy 

Padew Narodowa wotum 

zaufania 

Uchwała została zrealizowana. 

Wójt Gminy otrzymał 

jednogłośne wotum zaufania. 

15 VI/41/19 28.06. 

2019 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy i sprawozdania 

finansowego za 2018 r.   

Uchwała została przesłana  

do RIO w Rzeszowie. 

16 VI/42/19 28.06. 

2019 

w sprawie udzielenia Wójtowi 

absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

Wójt Gminy otrzymał 

jednogłośne absolutorium. 

17 VI/43/19 28.06. 

2019 

w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Gminy Padew 

Narodowa na rok 2019 

Uchwała została zrealizowana. 

Dokonano odpowiednich 

zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 
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18 VI/44/19 28.06. 

2019 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Mieleckiego na dofinansowanie 

remontu dróg powiatowych:  

nr 1 647R relacji Padew 

Narodowa – Rożniaty w km 

1+060 – 2+180 o długości 1,120 

km w m. Kębłów i nr 1 134R 

relacji Padew Narodowa  

– Babule w km 3+760 – 5+290  

o długości 1,530 km w m. 

Zachwiejów   

Uchwała po zalegalizowaniu 

została przesłana  

do Starostwa Powiatowego  

w Mielcu. 

19 VI/45/19 28.06. 

2019 

w sprawie zmiany uchwały 

własnej nr IV/29/07 z dnia 23 

lutego 2007 r. w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 3752 z 2019 r. 

Zgodnie z uchwałą  

na inkasentów podatków  

i opłat wyznaczono sołtysów 

poszczególnych wsi 

należących do Gminy Padew 

Narodowa.  

20 VI/46/19 28.06. 

2019 

w sprawie zbycia nieruchomości 

gruntowej położonej w sołectwie 

Padew Narodowa   

Uchwała została zrealizowana. 

21 VI/47/19 28.06. 

2019 

w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. 

Ignacego Łukasiewicza  w Padwi 

Narodowej w roku szkolnym 

2019/2020 z tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

Uchwała została zrealizowana 

i obowiązuje w roku szkolnym 

2019/2020. 

22 VII/48/19 25.09. 

2019 

w sprawie dokonania zmiany  

w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Padew 

Narodowa na rok 2019 

Uchwała została zrealizowana. 

Dokonano odpowiednich 

zmian w WPF gminy  

23 VII/49/19 25.09. 

2019 

w sprawie  dokonania zmian w 
budżecie Gminy Padew 
Narodowa na rok 2019. 

Uchwała została zrealizowana. 

Dokonano odpowiednich 

zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy 

24 VII/50/19 25.09. 

2019 

w sprawie rozpatrzenia protestu 
wyborczego na wybory sołtysa 
wsi Babule. 

Uchwała została zrealizowana. 

Protest został oddalony. 

http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF595059353EC9Z/2019.10.16_uchwala_nr_49.pdf
http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF595059353EC9Z/2019.10.16_uchwala_nr_49.pdf
http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF595059353EC9Z/2019.10.16_uchwala_nr_49.pdf
http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF5950592A2590FZ/2019.10.16_uchwala_nr_50.pdf
http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF5950592A2590FZ/2019.10.16_uchwala_nr_50.pdf
http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF5950592A2590FZ/2019.10.16_uchwala_nr_50.pdf
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25 VII/51/19 25.09. 

2019 

w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowej położonej w sołectwie 
Wojków. 

Uchwała została zrealizowana. 

26 VIII/52/19 30.10. 

2019 

w sprawie uchwalenia III zmiany 
Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Padew 
Narodowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

27 VIII/53/19 30.10. 

2019 

w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego „Polska Wieś III” 
dla terenu położonego w Padwi 
Narodowej. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 6614 z 2019 r. 

28 VIII/54/19 30.10. 

2019 

w sprawie dokonania zmian w 
budżecie Gminy Padew 
Narodowa na 2019 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

Dokonano odpowiednich 

zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

29 VIII/55/19 30.10. 

2019 

w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla obliczenia 
wysokości podatku rolnego  
na 2020 rok. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp.poz. 5569 z 2019 r. 

30 VIII/56/19 30.10. 

2019 

w sprawie podatku  
od nieruchomości na terenie 
Gminy Padew Narodowa. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 5570 z 2019 r. 

31 VIII/57/19 30.10. 

2019 

w sprawie  dokonania zwolnień 
w podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Padew Narodowa. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp.poz. 5572 z 2019 r. 

32 VIII/58/19 30.10. 

2019 

w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków 
transportowych na terenie 
Gminy Padew Narodowa. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp.poz. 5571 z 2019 r. 

33 VIII/59/19 30.10. 

2019 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 
określającego wysokość stawek  
i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków  
do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia  
za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw 
oraz nagród ze specjalnego 
funduszu  na nagrody  
za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze nauczycieli  

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp.poz. 6013 z 2019 r. 

http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF595059199A2F8Z/2019.10.16_uchwala_nr_51.pdf
http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF595059199A2F8Z/2019.10.16_uchwala_nr_51.pdf
http://padewnarodowa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_10/BIPF595059199A2F8Z/2019.10.16_uchwala_nr_51.pdf
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w szkole prowadzonej przez 
Gminę Padew Narodowa. 

34 VIII/60/19 30.10. 

2019 

w sprawie wstępnej lokalizacji 
nowego przystanku 
komunikacyjnego. 

Uchwała została 

zalegalizowana i przesłana  

do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Mielcu. 

35 VIII/61/19 30.10. 

2019 

w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowej położonej w sołectwie 
Rożniaty (dz.ew. 1075/10) 

Uchwała została zrealizowana. 

36 VIII/62/19 30.10. 

2019 

w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowej położonej w sołectwie 
Rożniaty w drodze 
bezprzetargowej (dz.ew. 563/10) 

Uchwała została zrealizowana. 

37 VIII/63/19 30.10. 

2019 

w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowej położonej w sołectwie 
Rożniaty w drodze 
bezprzetargowej (dz.ew. 563/9) 

Uchwała została zrealizowana. 

38 VIII/64/19 30.10. 

2019 

w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowej położonej w sołectwie 
Rożniaty w drodze 
bezprzetargowej (dz.ew. 563/8) 

Uchwała została zrealizowana. 

39 IX/65/19 29.11. 

2019 

w sprawie dokonania zmian  
w budżecie Gminy Padew 
Narodowa na 2019 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

Dokonano odpowiednich 

zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

40 IX/66/19 29.11. 

2019 

w sprawie zmiany uchwały  
Nr XX/203/2017 Rady Gminy 
Padew Narodowa z dnia  10 
listopada 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Padew 
Narodowa . 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz.  6451 z 2019 r. 

41 IX/67/19 29.11. 

2019 

w sprawie zmiany uchwały  

Nr XX/204/17 Rady Gminy 

Padew Narodowa w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy 

Padew Narodowa  

i zagospodarowanie tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz.  6452 z 2019 r. 
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przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi. 

42 IX/68/19 29.11. 

2019 

w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wysokości stawki 
opłaty oraz stawki opłaty  
za pojemnik lub worek.   

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz.  6380 z 2019 r. 

43 IX/69/19 29.11. 

2019 

w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz.  6381 z 2019 r. 

44 IX/70/19 29.11. 

2019 

w sprawie zmiany uchwały  

Nr XX/158/2013 Rady Gminy 

Padew Narodowa z dnia 16 

kwietnia 2013 r. w sprawie 

poboru opłaty  

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa.  

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp.poz.  6382 z 2019 r. 

45 IX/71/19 29.11. 

2019 

w sprawie dopłaty dla odbiorców 
usług kanalizacyjnych w zakresie 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków na podstawie zawartych 
umów z Zakładem Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Padwi 
Narodowej 

Uchwała została zrealizowana. 

46 IX/72/19 29.11. 

2019 

w sprawie „Programu 
współpracy Gminy Padew 
Narodowa z organizacjami 
pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  
na 2020 rok”. 

Uchwała została zrealizowana 

i obowiązuje w roku 2020. 

47 IX/73/19 29.11. 

2019 

w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia, w tym  

z usługami opiekuńczymi 

udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym,  

w tym osobom bezdomnym  

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz.  6765 z 2019 r. 

http://www.padewnarodowa.com.pl/asp/pliki/banery/uchwala_nr_x_113_16.pdf
http://www.padewnarodowa.com.pl/asp/pliki/banery/uchwala_nr_x_113_16.pdf
http://www.padewnarodowa.com.pl/asp/pliki/banery/uchwala_nr_x_113_16.pdf
http://www.padewnarodowa.com.pl/asp/pliki/banery/uchwala_nr_x_113_16.pdf
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z terenu Gminy Padew 

Narodowa. 

 

48 IX/74/19 29.11. 

2019 

w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowych położonych  
w sołectwie Kębłów 

Uchwała została zrealizowana. 

49 X/75/19 30.12. 

2019 

w sprawie dokonania zmian  
w budżecie Gminy Padew 
Narodowa na rok 2019 

Uchwała została zrealizowana. 

Dokonano odpowiednich 

zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

50 X/76/19 30.12. 

2019 

w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Padew 
Narodowa na rok 2020 

Uchwała została 

zalegalizowana i zrealizowana. 

51 X/77/19 30.12. 

2019 

w sprawie uchwały budżetowej 
na rok 2020 

Opublikowana w Dz..Urz. Woj. 

Pdkp.poz. 801 z 2020 r.  

Ma zastosowanie do roku  

budżetowego 2020. 

52 X/78/19 30.12. 

2019 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Mieleckiego na dofinansowanie 
budowy chodnika  dla pieszych  
w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1 647R relacji Padew 
Narodowa - Rożniaty w m. 
Rożniaty 

Uchwała po zalegalizowaniu 

została przesłana  

do Starostwa Powiatowego  

w Mielcu. 

53 X/79/19 30.12. 

2019 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Mieleckiego na dofinansowanie 
remontu drogi powiatowej  
Nr 1 647R relacji Padew 
Narodowa – Rożniaty w km  
2 + 180 – 3 + 181 o długości 
1,001 km w m. Kębłów. 

Uchwała po zalegalizowaniu 

została przesłana  

do Starostwa Powiatowego  

w Mielcu. 

54 X/80/19 30.12. 

2019 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Mieleckiego na realizację zadania 
– Wypożyczalnia Sprzętu 
Rehabilitacyjnego w Mielcu. 

Uchwała po zalegalizowaniu 

została przesłana  

do Starostwa Powiatowego  

w Mielcu. 

55 X/81/19 30.12. 

2019 

w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 r. 

Uchwała została 

zalegalizowana. Jest w trakcie 

realizacji. 
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56 X/82/19 30.12. 

2019 

w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020. 

Uchwała została 

zalegalizowana. Jest w trakcie 

realizacji. 

57 X/83/19 30.12. 

2019 

w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Padew Narodowa na rok szkolny 

2019/2020.  

Uchwała została 

zalegalizowana. Jest w trakcie 

realizacji. 

58 X/84/19 30.12. 

2019 

w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

Opublikowana w Dz.Urz. Woj. 

Pdkp. poz. 602 z 2020 r. 
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 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 2019 r. dają 

szeroki obraz potwierdzający realizację wyżej opisanych celów. Dzięki temu Gmina Padew 

Narodowa może dziś śmiało przedstawić swoje mocne strony: 

 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. 


