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Szanowni Państwo 

Rok 2020 był dla nas wszystkich czasem próby i mierzenia się z nowymi 

wyzwaniami. Stanęliśmy przed  niezwykle trudną rzeczywistością, która stawiała przed 

nami różnego rodzaju ograniczenia, zakazy i nakazy. Epidemia koronawirusa 

postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji, która odwróciła i zmieniła naszą 

rzeczywistość, również tę samorządową. Zamknęły się placówki oświatowe i instytucji 

kultury, a wiele innych urzędów funkcjonowało w ścisłym reżimie sanitarnym  

z ograniczoną dostępnością. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans. Zamiast otwierać 

i uczestniczyć, musieliśmy zamykać i ograniczać. Zmuszeni byliśmy  

do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym niewiele w minionym 

roku odbyło się spotkań, wydarzeń sportowych czy innych uroczystości i imprez 

wpisanych w historię i tradycję naszej gminy. Nie odbyły się min. Dożynki Gminne oraz 

Gminne Święto Ziemniaka, które już od lat cieszy się uznaniem i dużym 

zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, ale także w powiecie  

i województwie.  

 

Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia.  

Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne 

dla wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku  

z epidemią była oświata. Test samodzielności przeszli nauczyciele, uczniowie  

i rodzice, którzy byli mocno zaangażowani w realizację nauki zdalnej.  

 

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście znacząco na 

naszą płynność inwestycyjną i realizowane w Gminie zadania. Pomimo panującej 

epidemii, która także dotknęła pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych, nie 

zamknęliśmy się dla naszych mieszkańców, którzy zawsze mogli liczyć na terminowe 

załatwianie spraw. Realizowaliśmy ważne projekty społeczne i gospodarcze. 

Kierowaliśmy je do wszystkich grup mieszkańców -od najmłodszych, po najstarszych. 

Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną gminy  

i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na jutro”. 

 

Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo naszych mieszkańcach, wyposażając ich  

w maseczki ochronne, tuż przed wprowadzeniem nakazu zakrywania ust i nosa, kiedy 

to na rynku nie było łatwo o ich zakup. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu  

sił pracowników gminy, radnych i sołtysów udało się szybko i bezpiecznie dostarczyć 

maski do każdego mieszkańca gminy. 

I w tym miejscu chcę przekazać wyrazy uznania i podziękowania Radnym 

Gminy Padew Narodowa, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek 
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organizacyjnych, a także sołtysom, którzy poprzez swoją pracę i zaangażowanie,  

w tym trudnym i „innym czasie”, przyczynili się do rozwoju naszej gminy.  

Dziękuję, także mieszkańcom bo bez ich wsparcia i pomocnych wskazówek trudno 

byłoby osiągnąć tak wiele.  

 

Zawsze podkreślam, że głównym i podstawowym celem mojej pracy  

w samorządzie 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, a także 

zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, dzięki czemu to właśnie nasza Gmina 

będzie wybierana jako miejsce atrakcyjne do zamieszkania, a także rozwijania 

działalności inwestycyjnych. 

 

 

 

                                                                                                           mgr Robert Pluta 

                                                                                       Wójt Gminy Padew Narodowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gmina Padew Narodowa – „Dobre miejsce na Twój dom” 

4 Raport o stanie gminy Padew Narodowa za 2020 rok 

Spis treści 
I. Wstęp ...................................................................................................................................... 9 

II. Ogólna charakterystyka Gminy  i zarys struktury organu JST ....................................... 10 

1.Położenie i podział administracyjny Gminy. ............................................................ 10 

2.Informacje o liczbie i strukturze mieszkańców. ........................................................ 10 

Demografia ludności gminy. .................................................................................. 10 

3.Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy. ..... 13 

4.Dostępność publiczna ................................................................................................ 16 

III. Sytuacja finansowa gminy w 2020 r. ............................................................................... 17 

1. Budżet gminy Padew Narodowa ............................................................................. 17 

Wskaźniki dla gminy zostały policzone w następujących grupach: ................ 24 

IV. Działalność Inwestycyjna realizowana w 2020 r. ......................................................... 27 

1. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2020r.  .................................................... 27 

Kort tenisowy w Padwi Narodowej ....................................................................... 30 

Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej............... 32 

Trybuny na obiekcie sportowym w Padwi Narodowej ....................................... 34 

2. Pozostałe zadania realizowane w 2020r. na terenie gminy Padew Nar. ........... 34 

Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej ....... 38 

V. Fundusz sołecki i jego realizacja. .................................................................................... 41 

1. Sołectwo Babule ........................................................................................................ 41 

2. Sołectwo Domacyny ................................................................................................. 41 

3. Sołectwo Kębłów ....................................................................................................... 42 

4. Sołectwo Padew Narodowa .................................................................................... 42 

5. Sołectwo Piechoty ..................................................................................................... 43 

6. Sołectwo Pierzchne .................................................................................................... 43 

7. Sołectwo Przykop ....................................................................................................... 43 

8. Sołectwo Rożniaty ...................................................................................................... 44 

9. Sołectwo Wojków ....................................................................................................... 44 

10. Sołectwo Zachwiejów .............................................................................................. 45 

11. Sołectwo Zaduszniki ................................................................................................. 45 

12. Sołectwo Zarównie ................................................................................................... 45 

VI. Infrastruktura drogowa i oświetlenie .............................................................................. 46 

1. Sieć dróg gminnych ................................................................................................... 46 

2. Inwestycje drogowe zrealizowane w 2020 r. .......................................................... 47 

Przebudowa drogi gminnej w Kębłowie .............................................................. 48 

Przebudowa drogi gminnej w Wojkowie .............................................................. 49 



 

Gmina Padew Narodowa – „Dobre miejsce na Twój dom” 

5 Raport o stanie gminy Padew Narodowa za 2020 rok 

Drogi zrealizowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .............................. 51 

3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Padew Narodowa. .............. 52 

Oświetlenie uliczne w miejscowości Rożniaty...................................................... 54 

Oświetlenie stadionu sportowego w miejscowości Wojków ............................. 54 

Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Padew Narodowa - Bór ..... 55 

VII. Realizacja polityk, programów i strategii. .................................................................... 55 

VIII. Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna .................................................. 70 

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ......................................................................... 70 

2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. ............................... 71 

3. Cena wody i ścieków. ................................................................................................ 73 

IX. Utrzymanie zieleni, czystości i porządku  na terenie gminy. ....................................... 73 

X. Mienie gminne ................................................................................................................... 75 

1.Grunty ............................................................................................................................ 75 

2.Lasy komunalne ........................................................................................................... 76 

3.Budynki w zasobach gminy ........................................................................................ 76 

XI. Gospodarka nieruchomościami. .................................................................................... 77 

1. Sprzedaż gruntów mienia komunalnego ................................................................ 77 

2. Użytkownie wieczyste. ................................................................................................ 78 

3. Dzierżawa gruntów gminnych. ................................................................................. 78 

4. Najem lokali ................................................................................................................. 80 

XII. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi ......................................................................... 80 

XIII. Planowanie przestrzenne. .............................................................................................. 81 

XIV. Rolnictwo i ochrona środowiska .................................................................................. 83 

1. Struktura gruntów rolnych w Gminie Padew Narodowa ...................................... 83 

2. Powszechny spis rolny 2020 r. na terenie Gminy Padew Narodowa .................. 85 

3. Wycinka drzew ............................................................................................................ 87 

4. Pomniki przyrody ......................................................................................................... 87 

5. Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach .... 88 

6. Usuwanie wyrobów azbestowych. ........................................................................... 88 

XV. Gospodarka odpadami komunalnymi. ....................................................................... 89 

1. Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. ............ 90 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej ...... 90 

2. Rodzaje i częstotliwość odbierania odpadów oraz odpady zbierane w PSZOK.

 ........................................................................................................................................... 91 

3.  .. Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujące 

w 2020r. ............................................................................................................................ 92 



 

Gmina Padew Narodowa – „Dobre miejsce na Twój dom” 

6 Raport o stanie gminy Padew Narodowa za 2020 rok 

Stawki za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku ...... 92 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruch. niezamieszkałych ......... 92 

4. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2020 r. ........................................ 93 

XVI. Pozostałe sprawy administracyjne i zadania będące we właściwości organu. .. 98 

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

działalności gospodarczej i  zezwoleń  na sprzedaż napojów za rok 2020 ............ 98 

2. Podatek akcyzowy –pomoc publiczna dla rolników ............................................ 99 

3. Zezwolenia na umieszczenie ciał obcych w pasie dróg gminnych ................... 99 

XVII. Pomoc społeczna ......................................................................................................... 99 

1. ...  Świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej  i obowiązujące 

kryteria. ............................................................................................................................. 99 

2. Zadania zrealizowane w 2020 roku ........................................................................ 100 

3. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze i fundusz alimentacyjny. 102 

Piecza zastępcza ................................................................................................... 103 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. ................................................. 103 

XVIII. Sport, kultura, edukacja. ........................................................................................... 104 

1. Działalność Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego GRUNWALD ......... 104 

2. Biblioteka i czytelnictwo. ......................................................................................... 106 

Narodowe czytanie Balladyny ............................................................................ 107 

Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską .......................................................... 108 

Ferie w Bibliotece- przedstawienie dla przedszkolaków .................................. 108 

3. Działalność edukacyjno-kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury. ...................... 109 

Mobilny ekran  wielkoformatowy video ............................................................. 110 

Instruktorzy zatrudnieni w GOK w 2020 r.. ........................................................... 112 

Ważniejsze wydarzenia, które udało się zorganizować przy udziale GOK.... 112 

XIX. Oświata i wychowanie. ............................................................................................... 113 

XX. Działalność na rzecz Seniorów. ................................................................................... 117 

1. Działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Przykopie. .......................... 117 

Aktywność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie ........................... 123 

2. Działalność Klubu „Senior +” w Padwi Narodowej. ............................................. 124 

Aktywność Klubu Senior+ ...................................................................................... 127 

XXI. Ochrona przeciwpożarowa. ....................................................................................... 128 

1. Działalność Jednostek OSP w zakresie ratownictwa. .......................................... 129 

Dotacje uzyskane przez Ochotnicze Straże Pożarne w 2020 roku.................. 130 

2. Działalność poza ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej .............. 133 

XXII. Realizacja Uchwał Rady Gminy. ............................................................................... 133 



 

Gmina Padew Narodowa – „Dobre miejsce na Twój dom” 

7 Raport o stanie gminy Padew Narodowa za 2020 rok 

 

Drugie miejsce Gminy Padew Narodowa  

w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020 

W 2020 r. Gmina Padew Narodowa znalazła się na II miejscu wśród ponad 1500 gmin wiejskich 

w najbardziej prestiżowym rankingu Samorządów w Polsce. 

Dla Gminy Padew Narodowa było to niezwykłe wyróżnienie biorąc pod uwagę,  

że w  ogólnej klasyfikacji naszą Gminę wyprzedziła tylko Gmina Kleszczów  

– od lat najbogatsza w kraju. 

W przeprowadzonej w 2020 r. edycji rankingu brano pod uwagę jakość i skuteczność 

zarządzania, współpracę, trwałość ekonomiczno-finansową, trwałość społeczną  

oraz środowiskową.  

W historii naszej Gminy było to historyczne wydarzenie. Tak wysokie wyróżnienie świadczy  

o ciężkiej pracy i wspólnym zaangażowaniu wielu środowisk działających na rzecz Gminy.  

To zaszczytne miejsce jest efektem pracy nie tylko pracowników urzędu gminy, radnych  

i sołtysów, ale także mieszkańców, którzy na różny sposób są przyczynkiem dobrego 

funkcjonowania i rozwoju naszej małej ojczyzny  
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Wyróżnienie dla Gminy Padew Narodowa za stworzenie 

przyjaznych warunków do zamieszkania 

 

 

 

  

 W 2020 r. Gmina Padew Narodowa otrzymała także uznanie od wydawnictwa gazety 

NOWINY za szeroką i bogatą ofertę dotyczącą świadczenia usług w każdej dziedzinie życia  

na rzecz mieszkańców. Gmina Padew Narodowa została przedstawiona jako dobre miejsce  

na zamieszkanie i zapewnienie mieszkańcom najlepszych warunków o wysokich standardach 

życia.  
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I. Wstęp 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).  

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 trzeci rok z kolei, w którym Wójt przedkłada Radzie Gminy Raport zwierający 

informacje z zadań realizowanych w roku poprzednim. 

Wzorem lat ubiegłych 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.  

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 2020 r. 

Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie mają posłużyć mieszkańcom Gminy 

Padew Narodowa do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego  

i zakresu realizowanych przez niego zadań, jak również zachęcić  

do prowadzenia dialogu na temat teraźniejszości, a przede wszystkim przyszłości naszej 

Gminy.  
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II. 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 grudnia 2020 r. zameldowanych na pobyt stały lub czasowy  

było 5412 osób, w tym 2701 kobiet i 2711 mężczyzn. W  stosunku do roku 2019  liczba 

mieszkańców gminy Padew Narodowa zmniejszyła się o 39 osób. Spowodowane to było przede 

wszystkim wysoką liczbą zgonów, do czego przyczyniła się w dużej mierze panująca epidemia 

koronawirusa.  

Tabela 1. Przedział wiekowy mieszkańców gm. Padew Narodowa  

(stan na dzień 31.12.2020r.) 

L.p. Przedział wiekowy Kobiety Mężczyźni Razem 

1. Wiek przedprodukcyjny                  

(15 lat i mniej) 

448 475 923 

2. Wiek produkcyjny:  

kobiety (16-60 lat),   

mężczyźni (16-65 lat)  

1579 1837 3416 

3. Wiek poprodukcyjny  674 399 1073 

Razem: 2701 2711 5412 
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W 2020 roku zarejestrowano 45 urodzeń, w tym 21 dziewczynek i 24 chłopców,  

a zmarło 68 osób,  w tym 30 kobiet i 38 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. 

był ujemny i wyniósł  (-23). 

Podkreślić należy, iż migracja ludności w Gminie Padew Narodowa w 2020 r. 

kształtowała się na dodatnim poziomie. W związku z meldunkiem na pobyt stały osób spoza 

gminy przybyło 54 mieszkańców.  

Tabela 2. Migracje w gminie Padew Narodowa w 2020 r. 

Zameldowanie 
Liczba Wymeldowanie Liczba 

na pobyt czasowy: 
13 z pobytu czasowego: 1 

w tym cudzoziemcy: 
4 w tym cudzoziemcy: 0 

na pobyt stały: 
94 z pobytu stałego: 10 

w tym cudzoziemcy: 
1  w tym cudzoziemcy: 0 

w tym spoza gminy:  
54 --- --- 

 

Tabela 3. Statystka  mieszkańców gm. Padew Narodowa  wg miejscowości; 

stan na dzień 31.12.2020r. 

 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

mieszkańców 

1. Babule 213 

2. Domacyny 250 

3. Kębłów 358 

4. Padew Narodowa 2439 

5. Piechoty 236 

6. Pierzchne 118 

7. Przykop 288 

8. Rożniaty 372 

9. Wojków 383 

10. Zachwiejów 171 

11. Zaduszniki 213 

12. Zarównie 371 

Razem : 5412 
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Wykres 1. Procentowy udział mieszkańców sołectw w stosunku do ludności 

całej gminy. 

 

Babule 

3,94%
Domacyny

4,62%
Kębłów

6,61%

Padew 

Narodowa

45,07%

Piechoty

4,36%

Pierzchne 

2,18%

Przykop

5,32%

Rożniaty 

6,87%

Wojków 

7,08%

Zachwiejów 

3,16%

Zaduszniki 

3,94%

Zarównie 

6,86%

Procentowy udział mieszkańców sołectw 

w stosunku do ludności całej gminy Padew 

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

gminy. 

Na dzień 31 grudnia 2020r. w  tut w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej  

było łącznie zatrudnionych  25 osób, w tym: 20 pracowników na stanowiskach urzędniczych 

tj. administracyjnych i  4 osoby na stanowiskach pomocniczych tj. robotniczych oraz 1 osoba 

w formie umowy zlecenie. 

Tabela 4. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2020 r. 

Wykaz stanowisk pracy Liczba zatrudnionych 

pracowników 

Razem 

Stanowiska urzędnicze 

Wójt 1 os 

20 osób 

Sekretarz 1 os 

Skarbnik 1 os 

Kierownik USC 1 os 

Gł. Specjalista 2 os 

Inspektor 10 os 

Referent 4 os 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

Goniec 1 os 

4 osoby Sprzątaczka 1 os 

Robotnik gospodarczy 2 os 

Umowa zlecenie  1 os 1 osoba 

Łącznie  25 osób 

 

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

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

Narodowej zatrudnił 5 osób  do prac sezonowych (stanowisko „ogrodnik terenów zielonych, 

na okres od dnia 24.07.2020r. do 23.11.2020r.) Pracownicy wykonywali drobne prace 

remontowo-porządkowe oraz sezonowe utrzymanie  terenów zielonych, w tym  pielęgnacja 

krzewów i trawników. 

W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu  tut. urząd zatrudnił również 

1 osobę na stanowisku pracownik kancelaryjny  i 2-ch absolwentów szkoły średniej do odbycia 

stażu. 
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Tabela 5. Zatrudnieni 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-6351-2-1-SH/2020 24.07.2020- 

23.10.2020 

4 osoby; Stanowisko: 

„ogrodnik terenów 

zielonych” 

2.  PI.6351-1-6-SH/2020 11.03.2020 -

10.06.2020 r. 

 

 

 

1 osoba;  

Stanowisko: „pracownik 

kancelaryjny” 

3. PI-6401-3-75-KW/2020 

PI.6401-3-79-KW/2020 

 

 

01.06.2020- 

30.09.2020 

22.06.2020-

30.09.2020r. 

 

 

2 osoby- staż 

Pracownik kancelaryjny 

 

Tabela 6. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej  

(umowa o pracę) stan na 31.12.2020r. 

Lp. Wyszczególnienie /stanowisko pracy/ Stan zatrudnienia 

1. Kierownik 1 os. 

2. Główna Księgowa (1/2  etatu) 1 os. 

3. Pracownicy socjalni 3 os. 

4. Pracownicy ds. świadczeń 2 os. 

5. Asystenci  rodziny 2 os. 

6. Opiekun 1 os. 

7. Prac. obsługi –sprzątaczka ¼ etatu 1 os. 

SENIOR + 

8. Kierownik 1/8 etatu 1 osoba 

9. Opiekun ¾ etatu 1 osoba 

Ogółem: 13 osób 
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Tabela 7. Zatrudnienia w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych  

w Padwi Narodowej (stan na 31.12.2020r.) 

Lp. Wyszczególnienie /stanowisko pracy/ Stan zatrudnienia  

1. Kierownik 1 os. 

2. Księgowa 1 os. 

3. Konserwator ZWIUK 3 os. 

4. Operator oczyszczalni ścieków 2 os. 

5. Pracownik gospodarczy 1os. 

6. Sprzątaczka ¼ etatu 1 os. 

RAZEM: 9 osób 

 

Tabela 8. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej 
(stan na 31.12.2020r.) 

Miejsce pracy Funkcja/stanowisko Wymiar czasu 

pracy/zatrudnienie  

GBP Padew Narodowa Dyrektor 1 etat   - 1 os 

GBP Padew Narodowa Starszy 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 Starszy 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 
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Tabela 9. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku  Kultury w Padwi Narodowej.  
(stan na 31.12.2020r.) 

Stanowiska pracy  Etat Liczba osób zatrudnionych 

Dyrektor 1 etat 1 osoba 

Księgowy ¼ etatu 1 osoba 

Pracownik biurowy ½ etatu  

2 osoby 
Fotograf ½ etatu 

Zatrudnienie w formie umów zlecenie: 

Instruktor  4 umowy zlecenie 4 osoby 

 

Tabela 10. Zestawienie zatrudnienia w Dziennym Dom „Senior Wigor„  

w Przykopie. (stan na 31.12.2020r.) 

Stanowisko pracy Rodzaj umowy Liczba osób zatrudnionych 

Kierownik DDSW 

 

1 etat 1 osoba 

Opiekun  

 

2  etaty 2 osoby 

(w tym 1 os. na urlopie macierz.)  

Opiekun / sprzątaczka 

 

1 etat 1 osoba 

Księgowa 

 

1/8 etatu 1 osoba 

Fizjoterapeuta 

Psycholog  

 

Umowy Zlecenie 

 

 

2 osoby 

 

4. Dostępność publiczna 

Dnia 20 września 2020r. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami – kręgosłup Programu Dostępność Plus.  Celem ustawy jest poprawa 

warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni 

na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony 

poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Padew Narodowa powołał koordynatora  

ds. dostępności w urzędzie gminy-P. Aleksandrę Szewc. Do zadań Koordynatora  m.in.  należy 
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wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie i wdrożenie planu działania rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności, monitorowanie działalności podejmowanej przez gminę, w 

zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia 

co najmniej minimalnej dostępności, osobom ze szczególnymi potrzebami, która zagwarantuje 

dostępność podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie 

uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu 

istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych: 

 dostępności architektonicznej  

 dostępności cyfrowej  

 dostępności informacyjno-komunikacyjnej 

III. Sytuacja finansowa gminy w 2020 r. 

1. Budżet gminy Padew Narodowa 

Na  2020 roku Gmina Padew Narodowa  po stronienie dochodów budżetu zaplanowała 

kwotę  27.569.314,98 zł. Założony plan został zrealizowany  w kwocie 26.584.270,76 zł,  

co stanowiło realizację planu na poziomie 96,43 %.Wydatki budżetowe gmina zaplanowała  

w kwocie 27.121.414,98 zł. Zaplanowane  do wykonania zadania zostały zrealizowane  

na kwotę 25.230.955,83 zł, co stanowiło 93,03 % założonego planu. 

 

Zrealizowane ogółem w 2020 roku dochody budżetowe w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca gminy wynosiły 4.912,10 zł, a zrealizowane ogółem wydatki budżetowe 

wynosiły 4.662,04 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 2020  

był wartością dodatnią  i wyniósł 1.353.314,93 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 2020 osiągnęła nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.509.919,54 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.  
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Gmina Padew Narodowa w roku budżetowym 2020 zrealizowała rozchody w kwocie  913.590 

zł, natomiast przychody wykonane zostały w kwocie 650.202,87 jako wolne środki.  

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 

roku wynosił 7.008.558 zł.   

Szczegółowe dane w zakresie poziomu zaplanowanych jak również zrealizowanych 

dochodów i wydatków zaprezentowano  poniżej 

 

Tabela 11. Dochody Gminy Padew Narodowa w 2020 roku. 

Źródła dochodów 

Plan na dzień 

1 stycznia 2020 

roku 

Plan na dzień 

31 grudnia 2020r. 

(po dokonanych 

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych 

na dzień 

31 grudnia 2020 

r. dochodów 

budżetowych 

Ogółem: 

w tym: 

25.799.432,00 

 

27.569.314,98 

 

26.584.270,76 

 

1) Dochody bieżące 

w tym: 

24.089.432,00 

 

25.544.033,61 

 

24.848.558,10 

 

 a) dochody własne  

(bez dotacji i subwencji): 
6.713.376,00 

 

7.039.308,00 
6.395.138,96 

 - dochody z tytułu 

podatków i opłat lokalnych 
3.918.177,00 4.245.064,00 3.679.565,91 

 - dochody z tytułu udziałów 

w podatku dochodowym  

od osób fizycznych i osób 

prawnych 

2.795.199,00 2.794.244,00 2.715.573,05 

b) dochody z tytułu 

otrzymywanych dotacji 
8.290.149,00 9.292.136,61 9.240.830,14 

c) dochody z tytułu 

otrzymanych subwencji: 

w tym: 

9.085.907,00 9.212.589,00 9.212.589,00 

 - subwencja oświatowa 5.015.322,00 5.146.046,00 5.146.046,00 

 - subwencja wyrównawcza 3.844.505,00 3.815.311,00 3.815.311,00 

- uzupełnienie subwencji 

ogólnej  
0,00 25.152,00 25.152,00 

 - subwencja równoważąca 226.080,00 226.080,00 226.080,00 
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 2) Dochody majątkowe 

w tym: 

1.710.000,00 2.025.281,37 1.735.712,66 

 a) dochody własne: 1.210.000,00 1.400.000,00 1.113.471,20 

 - z tytułu sprzedaży 

składników majątkowych  
10.000,00 10.000,00 13.645,61 

 - wpłaty z tytułu 

odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

1.200.000,00 1.390.000,00 1.099.825,59 

 b) dochody z tytułu 

otrzymywanych dotacji 
500.000,00 625.281,37 622.241,46 

 

Tabela 12. Dochody Gminy Padew Narodowa  według klasyfikacji 

budżetowej w 2020 roku. 

Struktura dochodów 

Plan na dzień 

1 stycznia 

2020 roku 

Plan na dzień 

31 grudnia 2020r. 

(po dokonanych 

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych 

na dzień 31 

grudnia 2020 r. 

dochodów 

budżetowych 

Ogółem: 

w tym: 
25.799.432,00 27.569.314,98 26.584.270,76 

1) Dochody bieżące 

w tym dział: 
24.089.432,00 25.544.033,61 24.848.558,10 

 - Rolnictwo  

i łowiectwo 
- 317.260,55 317.260,55 

 - Transport  

i łączność  
- 2.000,00 4..058,85 

 - Gospodarka mieszkaniowa 300.077,00 300.077,00 272.731,09 

Informatyka 18.080,00 18.080,00 18.080,00 

 - Administracja publiczna 36.992,00 73.888,00 61.087,93 

 - Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa  

oraz sądownictwa 

1.114,00 104.258,00 104.258,00 
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- Bezpieczeństwo publiczne  

i Ochrona przeciwpożarowa 
2.588,00 2.740,00 2.916,09 

 - Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

5.275.299,00 5.380.344,00 5.162.284,46 

- Obsługa długu publicznego 2.000,00 2.000,00 99,49 

 - Różne rozliczenia 9.085.907,00 9.237.595,63 9.237.630,04 

 - Oświata i wychowanie 205.255,00 376.094,43 368.348,22 

- Ochrona zdrowia - 40,00 40,00 

 - Pomoc społeczna 449 320,00 743.334,00 674.384,96 

 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
- 12.717,00 12 717,00 

 - Rodzina 7.679.800,00 7.745.350,00 7.705.283,85 

 - Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 
1.033.000,00 1.227.870,00 906.693,16 

- Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
- - 300,00 

- Kultura fizyczna - 385,00 384,50 

 2) Dochody majątkowe 

w tym dział: 
1.710.000,00 2.025.281,37 1.735.712,66 

 - Transport i łączność  - 72.000,00 72.000,00 

 - Gospodarka mieszkaniowa 1.210.000,00 
 

1.400.000,00 
1.110.321,20 

- Bezpieczeństwo publiczne  

i Ochrona przeciwpożarowa 
- - 3.150,00 

 - Różne rozliczenia - 533.781,37 533.781,37 

- Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 
- 19.500,00 16.460,09 

-Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
500.000,00 - - 
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Tabela 13. Wydatki Gminy Padew Narodowa  w 2020 roku. 

Struktura wydatków 

Plan na dzień 

1 stycznia 2020 

roku 

Plan na dzień 

31 grudnia 2020r. 

(po dokonanych 

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych 

na dzień 

31 grudnia 2020 

r. wydatków 

budżetowych 

Ogółem: 

w tym: 
24.885.845,00 27.121.414,98 25.230.955,83 

1) wydatki bieżące 

w tym dział: 
21.867.485,00 23.681.554,98 22.338.638,56 

 - Rolnictwo i łowiectwo 29.200,00 347.418,55 345.906,22 

- Leśnictwo 1.200,00 1.200,00 195,00 

 - Transport i łączność  215.000,00 306.303,88 252.325,16 

 - Gospodarka 

mieszkaniowa 
188.660,00 293.400,00 273.719,32 

- Informatyka 18.080,00 18.080,00 18.080,00 

 - Działalność usługowa 1. 000,00 12.243,00 12 240,00 

 - Administracja 

publiczna 
2.426.432,00 2.878.373,00 2.779.174,07 

 - Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa  

oraz sądownictwa 

1.114,00 104.258,00 104 258,00 

 - Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

177.838,00 288.106,00 264.756,66 

 - Obsługa długu 

publicznego 
220 000,00 185.160,00 147.378,85 

 - Różne rozliczenia 195 000,00 5.064,12 0,00 

 - Oświata  

i wychowanie 
6.851.237,00 7.020.157,43 6.587.663,85 

 - Ochrona zdrowia 66.717,00 60.257,00 38.311,17 

 - Pomoc społeczna 1.199 131,00 1.491.127,00 1 376.347,92 

 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
5.600,00 19.057,00 17.530,00 

 - Rodzina 7.765.976,00 7.818.280,00 7.772.934,79 
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 - Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

1.634.600,00 1.979.285,00 1.533.296,83 

 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

838.200,00 823.215,00 784.200,00 

 - Kultura fizyczna 29.500,00 30 570,00 30.320,72 

2) wydatki majątkowe 

w tym dział: 
3.018.360,00 3.439.860,00 2.892.317,27 

- Rolnictwo i łowiectwo 115.000,00 501.042,00 369.422,57 

 - Transport i łączność  1.342.160,00 1.211.219,00 1.012.993,80 

 - Gospodarka 

mieszkaniowa 
135.200,00 309.345,00 307.565,87 

 - Administracja 

publiczna 
100 000,00 105.380,00 101.452,53 

- Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

- 22.384,00 21.384,00 

 - Oświata  

i wychowanie 
471.000,00 445.540,00 248.845,55 

 - Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

154.000,00 671.300,00 670.373,72 

- Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

680.000,00 20.800,00 8.030,00 

 - Kultura fizyczna 5 000,00 152.850,00 152.249,23 
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Tabela 14. Przychody Gminy w 2020 roku. 

Plan przychodów budżetowych 

na dzień 

1 stycznia 2020 r. 

 

Plan na dzień 

31 grudnia 

2020r. 

(po dokonanych 

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych 

na dzień 

31 grudnia 2020 r. 

przychodów 

budżetowych 

Ogółem: 

w tym: 
0,00 465.687,00 650.202,87 

 - przychody z tytułu 

wolnych środków 
0,00 465.687,00 650.202,87 

 

Tabela 15. Rozchody Gminy w 2020 roku. 

Plan rozchodów budżetowych 

na dzień 

1 stycznia 2020 r. 

Plan 

na dzień 

31 grudnia 2020r. 

(po dokonanych 

w trakcie roku 

zmianach) 

Kwota łączna 

zrealizowanych 

na dzień 

31 grudnia 2020 r. 

rozchodów 

budżetowych 

Ogółem: 

w tym: 
913.587,00 913.587,00 913.590,00 

 - rozchody z tytułu spłat 

kredytów i pożyczek  
913.587,00 913.587,00 913.590,00 

 

Tabela 16. Wynik finansowy Gminy w 2020 roku. 

Wynik finansowy 

zaplanowany w uchwale 

budżetowej gminy  

na dzień  

1 stycznia 2020 r. 

 

Wynik finansowy zaplanowany  

w uchwale budżetowej gminy  

na dzień  

31 grudnia 2020 r. 

po uwzględnieniu zmian 

dokonanych  

w trakcie roku budżetowego 

Wynik finansowy 

budżetu 

na dzień  

31 grudnia 2020 r.  

 

+ 913.587,00            + 447.900,00     + 1.353.314,93                                      
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Tabela 17. Stan kwoty długu Gminy w 2020 roku. 

Stan kwoty długu gminy 

na dzień  

1 stycznia 2020 roku 

Stan kwoty długu gminy na dzień  

31 grudnia 2020 roku 

Planowana kwota długu 

wynikająca z uchwały 

budżetowej roku 2020 

ustalona na dzień 

01 stycznia 2020r. 

Planowana kwota długu 

wynikająca z uchwały 

budżetowej roku 2018 

ustalona na dzień 

31 grudnia 2020 r. 

Kwota długu 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. 

7 .008.558,00 7 .008.558,00 7 .008.558,00 

 

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 2020 rok, 

sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych.   

Wskaźniki dla gminy zostały policzone w następujących grupach:  

I. Wskaźniki budżetowe,  

II. Wskaźniki na mieszkańca,  

III. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.  

 

Dokonując analizy zaprezentowanych w tej części raportu wskaźników i innych danych 

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

tylko czynniki wewnętrzne ale również otoczenie makroekonomiczne wraz z jego 

niepewnością i niestabilnością. 

Zagadnienie oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo 

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

 

1.1. Wskaźnik udziałów dochodów bieżących w dochodach ogółem dla gminy w roku 2020 

wyniósł 93,47 %. 

Wskaźnik określa, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 

 

1.2. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem dla gminy w roku 2020 

wyniósł 28,24%. 

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

 

1.3. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem dla gminy w roku 2020 

wyniósł 9,44%. 

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 2020 roku 

wynosił 11,46%. 

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 2020 roku wynosił 34,35%. 

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

wynagrodzeń.  

 

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

ogółem dla gminy w roku 2020 wyniósł 13,63%. 

Wskaźnik określa procentowy udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze 

sprzedaży majątku w dochodem ogółem. 

 

1.7. Wskaźnik samofinansowania dla gminy w 2020 roku wynosił 38,52 %. 

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

zdolność do samofinansowania. 

  

Wskaźniki na mieszkańca  

Według stanu na 31.12.2020r. gminę zamieszkiwało 5.412 osób. 

 

2.1. Wskaźnik ustalający transfery na mieszkańca dla gminy w 2020 roku wynosił  

2.458,86 zł. 
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Wskaźnik określa kwotę subwencji ogólnej i dotacji bieżących przypadające na mieszkańca 

gminy. 

 

2.2. Wskaźnik ustalający wartość nadwyżki operacyjnej na mieszkańca dla gminy w 2020 roku 

wynosił  463,80 zł. 

 

2.3. Wskaźnik określający wartość zobowiązań ogółem w przeliczeniu na mieszkańca  

dla gminy w 2020 roku wyniósł 1.295,13 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 II.3. 

 

Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych 

 

3.1. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem dla gminy w 2020 roku 

wynosił 26,37%. 

 

3.2. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia dla gminy w 2020 roku 

wyniósł 3,99% . 

 

3.3. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych  

dla gminy w 2020 roku wyniósł 0,55%.  

 

3.4. Wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia dla gminy w 2020 roku 

wynosił 14,13%. 

 

3.5. Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia  

dla gminy w 2020 roku wyniósł 94,17%.  

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 2020r. wyniósł 0,00%. 
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IV. Działalność Inwestycyjna realizowana w 2020 r.  

1. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2020r. na terenie gminy 

Padew Narodowa. 

Tabela 18. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2020 r. 

Lp. Nazwa i opis zadania 
Stan 

realizacji 

Środki 

finansowe 

wydatkowan

e z budżetu 

w 2020 r. 

Środki 

finansowe 

pozyskane  

ze źródeł 

zewnętrzny

ch w 2020 

r. 

1. „Modernizacja i przebudowa 

istniejącej stacji uzdatniania wody w 

Padwi Narodowej” Zakres prac 

obejmował przygotowanie 

dokumentacji na rozbudowę, 

przebudowę i modernizację istniejącej 

stacji uzdatniania wody w zakresie 

technologii uzdatniania zapewniającej 

spełnienie warunków ilościowych i 

jakościowych. 

Wykonane  

i zakończone 

w 2020r. 

145 213,70 zł - 

2. „Budowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej ul. Jasna w Padwi 

Narodowej (II etap wykonanie 

częściowe)” 

W kwietniu 2020 r.  zlecone zostały 

prace związane z budową kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej 

zlokalizowanych  

na ul. Jasnej w Padwi Narodowej. Jest 

to kolejny etap prac rozpoczętych 

jesienią 2019r.  

Do końca czerwca  wykonano sieć 

wodociągową natomiast do końca 

września zakończone zostały prace 

inwestycyjne budowy kanalizacji. 

Zakończone 

w 2020r. 

110 011,04 zł - 
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3. „Inwestycje drogowe w Gminie 

Padew Narodowa”  

 sołectwo Padew Narodowa: 

opracowano dokumentację dla 

dróg: osiedle Wygwizdów II, 

osiedle Polska Wieś III, ul. Miła, 

ul. Jaśminowa, ul. Zielona. 

  sołectwo Rożniaty: wykonano  2 

odcinki dróg asfaltowych –na 

Kusinę i na Koniecznego, 

  sołectwo Kębłów: wykonano 

drogi zlokalizowane obok OSA i 

w kierunku posesji Pana Gaja, 

 sołectwo Wojków: wykonano 

drogi w rejonie kapliczki, 

Zrealizowane 

 w 2020r. 

654 578,15 zł - 

4. „Przebudowa terenów 

utwardzonych i ogrodzenia przy 

budynku GOK w m. Padew 

Narodowa, Gmina Padew 

Narodowa” Zakres prac obejmował:, 

wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej, wykonanie ogrodzenia wraz  

z bramą wjazdową i furtką, wykonanie 

przyłącza zasilającego do bramy, 

montaż latarni dwustronnej LED. 

Planowany zakres prac został 

ograniczony  

o położenie kostki brukowej  

na odcinku chodnika ze względu  

na braki materiałowe, co zostało 

uzupełnione i wykonane już  

w 2021r.  

Wykonane  

i zakończone 

w 2020r. 

165 295,12 zł  - 

5. „Rekultywacja oczka wodnego 

„Mocydle” oraz przygotowanie 

ścieżki edukacyjnej”. 

W ramach zadania dokonano m. in 

rekultywacji znajdującego się tam 

oczka wodnego. Zakupiono  

Wykonane  

i zakończone 

w 2020r. 

180 127,76 zł  8 000,00 zł 

 

WFOŚiGW  

w 

Rzeszowie 
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i zasadzono rośliny wodne, bagienne 

oraz łąkowe wraz z oznakowaniem. 

Zamontowano także tablice 

edukacyjne, które zawierają informacje 

na temat ekosystemu wodnego. Na ten 

cel Gmina Padew Narodowa uzyskała 

dotację  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Rzeszowie w kwocie 8 000,00 zł. Przy 

oczku wodnym utworzono ścieżkę 

sensoryczną zawierającą poletka z 

różnymi rodzajami kamieni oraz 

wykonano ścieżkę z płyt kamiennych i 

głazów rodzimych. Całość dopełniają 

miejsca ekspozycyjne z korzeniami 

jesionu oraz pomosty spacerowe. 

6. „Budowa kortu tenisowego  

wraz z budową ogrodzenia  

i zagospodarowaniem terenu  

przy ul. Szkolnej 2A w m. Padew 

Narodowa” Realizacja zadania 

polegała na budowie nowego obiektu w 

postaci oświetlonego  kortu tenisowego 

o sztucznej nawierzchni wraz z 

ogrodzeniem  

o wysokości 4m. Teren utwardzony 

wyposażony w elementy małej 

architektury- stojak na rowery, kosze 

na śmieci, stylizowane lampy, 

wykonanie monitoringu Wymienione 

prace stanowią I etap 

zagospodarowania terenu obok 

przedszkola i szkoły podstawowej 

Zrealizowane 

w 2020r. 

511 094,41 zł  

 

500 000,00 

zł 

 

Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych 

7. „Wykonanie oświetlenia i trybun na 

obiekcie sportowym w Padwi 

Narodowej” 

Wykonane  

i zakończone 

w 2020r. 

131 708,23 zł  - 
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Kort tenisowy w Padwi Narodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1. Kort tenisowy w Padwi Narodowej. 

Fotografia 2. Teren rekreacyjny wokół kortu tenisowego. 
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Fotografia 3. Teren rekreacyjny obok kortu tenisowego. 

Fotografia 4. Teren rekreacyjny obok kortu tenisowego. 
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Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej  

– „żywa sala lekcyjna” 

 
Fotografia 6. Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej. 

Fotografia 5. Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej. 
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Fotografia 8. Oczko wodne "Mocydle". 

Fotografia 7. Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej. 
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Trybuny na obiekcie sportowym w Padwi Narodowej 

 

2. Pozostałe zadania realizowane w 2020r. na terenie  

gminy Padew Narodowa. 

Tabela 19. Pozostałe zadania realizowane w 2020r. 

 

Lp. 

 

Nazwa i opis zadania 

Środki finansowe 

wydatkowane z budżetu w 

2020 r. 

1. Rozpoczęcie działań dot. planowanego zadania 

„Budowa nowego ujęcia wody dla Gminy Padew 

Narodowa” Wykonanie badań geofizycznych 

metodą tomografii elektrooporowej (obrazowanie 

elektrooporowe) celem rozpoznania warstw 

wodonośnych dla struktur zlokalizowanych  

na terenie Gminy Padew Narodowa. Wykonane 

materiały na podstawie przeprowadzonych badań 

stanowią podstawę do dalszych prac w celu 

przygotowania dokumentacji hydrogeologicznej  

dla lokalizacji nowego Ujęcia Wody dla Gminy 

Padew Narodowa. 

9 225,00 zł 

Fotografia 9. Trybuny na obiekcie sportowym w Padwi Narodowej. 
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2. „Remont sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej w Padwi Narodowej przy ul. 

Szkolnej 1” 

Przedmiotem remontu był przede wszystkim parkiet 

w sali gimnastycznej, który wymagał generalnego 

remontu. Sala nie była  remontowana od momentu 

jej powstania, to jest od 1995 roku. Prace 

remontowe objęły: cyklinowanie podłogi, 

jednokrotne malowanie lakierem podkładowym, 

trzykrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, 

malowanie linii boisk, wymianę listew 

przyściennych. Przy tej okazji odnowione zostały 

drabinki gimnastyczne oraz obudowy grzejników. 

Pomalowane zostały także lamperie.  

Remont sali to długo wyczekiwana inwestycja  

w infrastrukturę sportową. Z remontu najbardziej 

skorzystają uczniowie, którzy będą uczyć się  

w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Także 

ważne uroczystości szkolne nabiorą pięknej oprawy. 

Po termomodernizacji budynku szkolnego jest to 

także kolejna ważna inwestycja w obiekty szkolne. 

 

36 000,00 zł 

3. „Remont parkietu w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Padwi Narodowej” 

W miesiącu październiku 2020 r. został 

przeprowadzony remont w Gminnym Ośrodku 

Kultury. Wysłużony dotychczas parkiet na sali 

widowiskowej oraz w przedsionku, został 

wymieniony na nowy dębowy. W efekcie 

przeprowadzono kilka etapów prac: wycyklinowanie 

starego parkietu, przyklejenie nowego i 

wycyklinowanie, nałożenie pierwszej warstwy 

wysokiej jakości lakieru podkładowego, a następnie 

dwóch warstw lakieru nawierzchniowego. Oprócz 

tego zamontowano listwy przypodłogowe, a także 

zrobiono kanały kablowe dla ukrycia kabli 

połączeniowych, tak aby nie były widoczne na 

zewnątrz. Została również pomalowana i 

polakierowana scena, która wraz z nowymi kotarami 

 

36.080,00 zł 
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i odmalowanymi ścianami prezentuje się 

profesjonalnie i nadaje sali charakter teatralny. 

Ponadto w szatni wymienione zostały panele o 

wysokiej klasie ścieralności. 

4. „Prace modernizacyjne budynku Urzędu Gminy” 

Zakres prac obejmował:  

 Wymianę stolarki okiennej i remont dwóch 

pomieszczeń biurowych na parterze budynku 

Urzędu Gminy, 

  Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego II 

piętro Urzędu Gminy. 

88 468,33 zł 

5. „Wykonanie drenażu i zabezpieczenia reaktorów 

oczyszczalni ścieków od strony Babulówki ” 
10 220,89 zł 

6. „Wykonanie zbiornika magazynowego  

wraz z technologią do alternatywnej higienizacji 

osadu” Zakres prac obejmował przygotowanie 

dokumentacji projektowej  

dla przedmiotowego zadania. 

12 300,00 zł 

7. „Zakup urządzenia sanitarnego – zwalczanie 

epidemii COVID-19”. W związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym dokonano zakupu urządzenia do 

odkażania pomieszczeń metodą suchej mgły. 

21 384,00 zł 

8. „Modernizacja instalacji elektrycznej  

w budynku wiejskim w Wojkowie” 
10 219,75 zł 

9. „Ocieplenie strychy budynku Podstacji 

Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej” 13 036,98 zł 

10. „Opracowanie dokumentacji dla infrastruktury 

drogowej osiedle Polska Wieś III” – I etap 
45 024,00 zł 

11. „Opracowanie dokumentacji dla zadania  

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 

polegająca na budowie chodnika strona prawa w 

kierunku Biedronki w Padwi Narodowej”    

20 449,76 zł 

12. „Wykonanie przystanku w Padwi Narodowej” 
12 560,82 zł 

13. „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi do 

terenów inwestycyjnych Zachwiejów” . 

Dokumentacja powyższa stanowiła podstawę  

do wnioskowania o dofinansowanie budowy 

15 641,00 zł 
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mediów do terenów inwestycyjnych przyjętych 

planem MPZP „Rusinów” objętych strefą i tych 

poza strefą ekonomiczną. Zakres obejmujący 

budowę drogi został przedstawiony  

do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg  

Samorządowych, na który obecnie Gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 1 342 523,00 zł 

14. „Wykonanie opracowań projektowych dla 

zadania: Termomodernizacja budynku szkoły w 

Padwi Narodowej przy ul. Jana Pawła II”  

Dokonano aktualizacji opracowanej dokumentacji. 

Obejmuje ona swym zakresem zadania dot. 

termomodernizacji budynku „Zielone Szkoły”. W 

grudniu 2020r. zorganizowany był przetarg na 

wykonanie robót, a początkiem 2021r. podpisano 

umowy  

na realizację zadania, które obecnie się toczą. Całość  

prac nadzorowana jest przez Konserwatora 

Zabytków w związku z tym ,  

że obiekt szkolny wpisany jest do gminnej ewidencji 

zabytków. 

28 290,00 zł 

15. 

 

„Budowa parkingu na osiedlu przed kościołem w 

Zachwiejowie” 
80 703,02 zł 

16. „Przygotowanie dokumentacji dla sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej” na odcinkach:  

 Osiedle Polska Wieś III (siec wod. kan.) 

 Od figurki LHS w Padwi Narodowej (sieć kan.)  

 Kębłów Kolonia (sieć kan.)  

 Zaduszniki- Domacyny (budowa sieci 

kanalizacyjnej tranzyt)  

82 451,94 zł 
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Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej. 

Fotografia 11. Wyremontowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej. 
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Remont parkietu w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej 

 

 

 

Fotografia 13. Nowa podłoga w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej. 

Fotografia 12. Nowa podłoga w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej. 
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Parking w Zachwiejowie 

 

 

Fotografia 15. Parking w Zachwiejowie. 

Fotografia 14. Parking w Zachwiejowie. 



 

Gmina Padew Narodowa – „Dobre miejsce na Twój dom” 

41 Raport o stanie gminy Padew Narodowa za 2020 rok 

V. 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 budżet obywatelski 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. Sołectwo Babule  

1) Remont Budynku Wiejskiego – kuchnia – wartość zadania wyniosła 24 343,24 zł 

Zadanie polegało na remoncie  – kuchni, sanitariatu i korytarza w budynku 

wiejskim. Sołectwo Babule na przedmiotowe zadanie zabezpieczyły środki 

finansowe w wysokości 15 576,85 zł. Brakująca kwota w wysokości 8 766,39 zł 

pochodziła z budżetu gminy. 

2) 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, 

a także zakupiono nawóz pod sadzonki drzew gatunku lipa.  

2. Sołectwo Domacyny  

1) Zakup i montaż bariery w ciągu drogi gminnej – całkowita wartość zadania wyniosła 

10 165,95 zł. Zadanie polegało na montażu bariery energochłonnej w ciągu drogi 

gminnej działka ewid. nr 215 celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. 

Domacyny na przedmiotowe zadanie zabezpieczyły środki finansowe w wysokości 

10 138,44 zł. Brakująca kwota w wysokości 27,51 zł pochodziła z budżetu gminy. 

2) Budowa placu zabaw – przygotowanie dokumentacji – całkowita wartość zadania 

wyniosła 6 800,00 zł. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji na budowę i 

wyposażeniu placu zabaw w miejscowości Domacyny. Sołectwo Domacyny na 

przedmiotowe zadnie zabezpieczyło cała kwotę.  

3) Zakup roślin ozdobnych –wartość zadania wyniosła 553,50 zł. Zadanie polegało na 

zakupie 30 sztuk sadzonek lipy szerokolistnej w celu uzupełnienia sadzonek lip w 

pasie drogi gminnej (działka ewid. 317, 11). Sołectwo Domacyny na przedmiotowe 
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zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 200,00 zł. Brakująca kwota 

w wysokości 353.50 zł pochodziła z budżetu gminy.  

4) Utrzymanie terenów zielonych wraz z zakupem sadzonek roślin ozdobnych – 

1 553,50 zł , środki z funduszu sołeckiego – 1200 zł, pozostała kwota w wys. 353,50 

zł pochodziła z budżetu gminy. 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, a także 

zakup  sadzonek drzew gat. lipa. 

3. Sołectwo Kębłów  

1) Budowa parkingu obok OSA oraz przebudowa dróg– całkowita wartość zadania 

wyniosła 175 627,75 zł. Zadanie polegało na przebudowie drogi zlokalizowanej 

obok OSA oraz droga na Gaja. Sołectwo Kębłów na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł - równowartość 

opracowanej  dokumentacji . Pozostała kwota w wysokości 172 627,75 zł 

pochodziła z budżetu gminy.  

2) Remont w budynku wiejskim – wartość zadania wyniosła 4 800,00 zł. W ramach 

zadania wykonano dwukrotne malowanie  ścian i sufitów farbą emulsyjną lateksową 

odporna na zmywanie i ścieranie pomieszczeń (mała sala, korytarz, łazienka, 

kuchnia). Sołectwo Kębłów na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki 

finansowe w wysokości 2 262,63 zł. Brakująca kwota w wysokości 2 537,37 zł 

pochodziła z budżetu gminy.  

3) 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. 

4) Doposażenie OSA  – wartość zadania wyniosła 20 541,00 zł. Zadanie polegało na 

wykonaniu projektu budowlanego, a także dostawie, montażu oraz regulacji 

zestawu 2-wieżowego połączonego kładka wraz ze ślizgiem i schodami. Sołectwo 

Kębłów na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 

16 000,00 zł.  Pozostała kwota w wysokości 4 541,00 zł pochodziła z budżetu 

gminy. 

4. Sołectwo Padew Narodowa  

1) Remont dróg transportu rolnego –poprawa przejezdności dróg transportu rolnego na 

terenie Gminy Padew Narodowa. Sołectwo Padew Narodowa na przedmiotowe 

zadanie zabezpieczyło środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł. 

2) Zakup podłogi tanecznej – wartość zadania wyniosła 30 825,00 zł. Zadanie polegało 

na pozyskaniu, heblowaniu i suszeniu desek oraz ich impregnacji a następnie 

wykonaniu podłogi. Sołectwo Padew Narodowa na przedmiotowe zadanie 
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zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 25 040,70 zł. Brakująca kwotę w 

wysokości 5 784,30 zł pochodziła z budżetu gminy.  

5. Sołectwo Piechoty  

1) Remont w budynku wiejskim – wartość zadania wyniosła 76 708,38 zł. Zadanie 

polegało na remoncie sali głównej budynku wiejskiego (wymiana drzwi 

zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej i c.o., malowanie) oraz malowanie 

pomieszczeń kuchni .Sołectwo Piechoty zabezpieczyło środki finansowe w 

wysokości 16 898,19 zł. Brakująca kwota w wysokości 59 810,19 zł pochodziła z 

budżetu gminy.   

2) Utrzymane 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. 

6. Sołectwo Pierzchne  

1) Doposażenie budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 4 551,00 zł. Zadanie 

polegało na wymianie 1 kpl. szyby oraz dostawie i montażu 28 sztuk rolet dzień 

noc. Sołectwo Pierzchne na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe 

w wysokości 3 000,00 zł. Brakująca kwota w wysokości 1 551,00 zł pochodziła z 

budżetu gminy. 

2) Zagospodarowanie terenu wokół budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 

8 652,86 zł. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej, zakupie 

krawężników i obrzeży, a także zakupie i transporcie 83 ton tłucznia kamiennego  

Sołectwo Pierzchne na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło całą kwotę.  

3) 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. 

7. Sołectwo Przykop  

1) Remont dróg transportu rolnego –  poprawa przejezdności dróg transportu rolnego 

na terenie Gminy Padew Narodowa. Sołectwo Przykop na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki finansowe w kwocie 8 820,15 zł. Zadanie polegało na 

wbudowaniu tłucznia kamiennego, wbudowaniu miejscowym żużla paleniskowego. 

2) Budowa i modernizacja drogi Nicieckiej– wartość zadania wyniosła 67 496,74 zł. 

Zadanie polegało na geodezyjnym wytyczeniu drogi, a następnie wykonaniu koryta 

oraz podbudowy z kruszywa, a także nawierzchni z tłucznia kamiennego. Sołectwo 

Przykop na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 

10 000,00 zł. Brakująca kwota w wysokości 57 496,74 zł pochodziła z budżetu 

gminy.  
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3) 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. 

8. Sołectwo Rożniaty 

1)  Budowa dróg asfaltowych  – wartość zadania wyniosła 157 216,13 zł. Zadanie 

polegało na budowie i modernizacji drogi wokół budynku w wiejskiego, droga na 

Kusinę i droga na Koniecznego. Sołectwo Rożniaty na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 14 183,57 zł. Brakująca kwota w 

wysokości 143 032,56 zł pochodziła z budżetu gminy.  

2) Remont dróg transportu rolnego – poprawa przejezdności dróg transportu rolnego 

na terenie Gminy Padew Narodowa. Sołectwo Rożniaty na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki finansowe w kwocie 4 000,00 zł. Zadanie polegało na 

wbudowaniu tłucznia kamiennego, wbudowaniu miejscowym żużla paleniskowego. 

3) Oznakowanie numerów domów – wartość zadania wyniosła 5 942,14 zł. Zadanie 

polegało na kupnie tabliczek kierunkowych z numerami domów. Sołectwo Rożniaty 

na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł. 

Brakująca kwota w wysokości 1 942,14 zł pochodziła z budżetu gminy.  

4) 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. 

9. Sołectwo Wojków 

1) Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego – wartość zadania wyniosła 52 516,58 

zł. Zadanie polegało na budowie zewnętrznej podziemnej sieci energetycznej 

niskiego napięcia dla stadionu Wojków. Sołectwo Wojków na przedmiotowe 

zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł. Brakująca 

kwota w wysokości 35 516,58 zł pochodziła z budżetu gminy.   

2) Zakup wyposażenia do budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 5 294,46 

zł. Zadanie polegało na doposażeniu budynku wiejskiego tj. zakupie termosu do 

żywności o poj. 15 l oraz zmywarki. Sołectwo Wojków na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 5 143,52 zł. Brakująca kwota w 

wysokości 150,94 zł pochodziła z budżetu gminy.  

3) 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. 
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10.  Sołectwo Zachwiejów  

1) Budowa parkingu na osiedlu przed kościołem – wartość zadania wyniosła 80 703,02 

zł. Zadanie polegało na utwardzeniu placu przed kościołem . Sołectwo Zachwiejów 

na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 14 255,51 

zł. Brakująca kwota w wysokości 66 447,51 zł pochodziła z budżetu gminy.  

2) 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  

1) Remont dróg transportu rolnego – poprawa przejezdności dróg transportu rolnego 

na terenie Gminy Padew Narodowa. Sołectwo Zaduszniki  na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł. Zadanie polegało na 

wbudowaniu tłucznia kamiennego, wbudowaniu miejscowym żużla paleniskowego. 

2) Doposażenie budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 14 357,13 zł. Zadanie 

polegało na zakupie 18 sztuk stołów konferencyjnych, 92 sztuk krzeseł 

tapicerowanych oraz moskitier. Sołectwo Zaduszniki na przedmiotowe zadanie 

zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 13 857,13 zł. Brakująca kwota w 

wysokości 500,00 zł pochodziło z budżetu gminy.  

3) 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  

1) Remont budynku wiejskiego – wartość zadania wyniosła 25 038,32 zł. Remont 

podłogi w sali głównej Budynku Wiejskiego (nowa podłoga z płytek). Sołectwo 

Zarównie na przedmiotowe zadanie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 

22 183,57 zł. Brakująca kwota w wysokości 2 854,75 zł pochodziła z budżetu 

gminy.  

2) 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. 
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VI. 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 

- 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” 
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- 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 2020 r. 

Gmina Padew Narodowa co roku kładzie nacisk na inwestycje związane z poprawą 

infrastruktury drogowej oraz utrzymaniem sieci dróg w dobrych i bezpiecznych warunkach. 

W 2020 r. przeprowadzono wiele inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa naszych 

mieszkańców na drogach, a także działania mające na celu poprawę przejezdności zarówno  

na drogach gminnych, powiatowych jak i drodze 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 14+250-14+690 str. lewa.  

Wartość prac wyniosła 89 000,01 zł. Gmina na przedmiotowe zadanie udzieliła dotacji celowej 

w wysokości 47 500,00 zł.  

Powiat Mielecki przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu przeprowadził  

w 2020 r., remont następujących dróg powiatowych:  

 remont drogi nr 1647 R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w km 2+180-3+220  

na długości 1,040 km. Zakres prac obejmowała wymianę zniszczonej nawierzchni 

bitumicznej na nową. Wartość robót wyniosła 273 436,38 zł 

 remont drogi nr 1 134 R relacji Padew Narodowa – Babule w km 2+614-3+414  

na długości 0,800 km. Zakres prac obejmowała wymianę zniszczonej nawierzchni 

asfaltowej na nową. Wartość robót wyniosła 237 265,77 zł. 

Gmina Padew Narodowa na przedmiotowe zadania udzieliła dotacji celowej w kwocie 

100 000,00 zł.  

 

W roku 2020 Gmina Padew Narodowa przeprowadziła również remonty następujących dróg 

gminnych: 

 Przebudowa drogi gminnej  działki ewid. nr 151 położonej w miejscowości Rożniaty 

gm. Padew Narodowa. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowana 

w km 0+000-0+225. Wartość zadania wyniosła  89 728,43 zł. 

 Przebudowa drogi gminnej  działki ewid. nr 230 położonej w miejscowości Rożniaty 

gm. Padew Narodowa. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowana 

w km 0+000-0+100. Wartość zadania wyniosła 60 509,13 zł 
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 Przebudowa dróg gminnych w m. Kębłów dz. ewid. nr 200/4. Zakres prac obejmował 

wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego w km 0+000-0+259. Wartość  zadania 

wyniosła 108 811,29 zł 

 Przebudowa drogi gminnej w m. Kębłów działki ewid. nr 340/4. Zakres prac obejmował 

wykonanie nawierzchni  z bitumicznej  w km 0+000-0+101. Wartość zadania wyniosła 

64 316,46 zł 

 Przebudowa drogi gminnej działki ewid. 515, 336 w miejscowości Wojków (droga obok 

kapliczki). Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  

na odcinku 179 mb, w tym przebudowę 2 przepustów. Wartość prac wyniosła 

136 818,40 zł 

 Przebudowa drogi gminnej do przepompowni w miejscowości Wojków. Zakres prac 

obejmował utwardzenie drogi masa bitumiczną. Wart. zadania wyniosła 10 947,54 zł 

 Przebudowa drogi gminnej działki ewid. nr 1307, cz. dz. ewid. nr 1271 w miejscowości 

Padew Narodowa. Zakres prac obejmował utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi na 

odcinku 430 mb. Wartość zadania wyniosła 44 970,40 zł. 

 Przebudowa drogi gminnej działki ewid. nr 1864/2, cz. dz. ewid. nr 1864/1  

w miejscowości Padew Narodowa. Zakres prac obejmował wbudowanie tłucznia 

kamiennego na odcinku 350 mb. Wartość zadania wyniosła 10 294,11 zł  

 Poprawa przejezdności drogi gminnej działki ewid. nr 652 w miejscowości Piechoty. 

Zakres prac obejmował wbudowanie tłucznia kamiennego na odcinku 180 mb. Wartość 

zadania wyniosła 5 116,80 zł, 

Przebudowa drogi gminnej w Kębłowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografia 16. Przebudowa drogi w Kębłowie. 
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Przebudowa drogi gminnej w Wojkowie 

 

 

Fotografia 18. Przebudowa drogi w Wojkowie. 

Fotografia 17. Przebudowa drogi w Kębłowie. 
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Gmina Padew Narodowa w roku 2020 otrzymała również dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego w wysokości 72 000,00 zł na zadania pn.:  

 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Przykop dz. 

ewid. nr 584. Zakres prac obejmowała wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 

na odcinku 750 mb. Wartość zadania wyniosła 117 872,62 zł 

 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojków dz. 

ewid. nr 700. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na 

odcinku 173 mb. Wartość zadania wyniosła 31 158,93 zł.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 19. Przebudowa drogi w Wojkowie. 
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Drogi zrealizowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 

 

 
Fotografia 21. Realizacja zadania dot. modernizacji dróg dojazdowych. 

Fotografia 20. Realizacja zadania dot. modernizacji dróg dojazdowych. 
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Rok 2020 to również prace związane z utwardzeniem terenu (parkingu) na działce ewid.  

nr 358/28, 358/31 w miejscowości Zachwiejów ( po scaleniu działki ewid. nr 347, 346). 

Wartość prac wyniosła 79 603,02 zł. Łącznie przedmiotowa inwestycja kosztowała gminę 

Padew Narodowa 151 709,52 zł  ( w ciągu kilku lat).  

Gmina Padew Narodowa zadbała również o drogi transportu rolnego na terenie Gminy. Zakres 

prac obejmował miejscowe wbudowanie tłucznia kamiennego, żużla paleniskowego, gruzu 

oraz prac związanych z profilowaniem nawierzchni równiarką. Roboty zostały przeprowadzone 

w sołectwach Rożniaty, Zaduszniki, Wojków, Domacyny, Padew Narodowa, Zachwiejów, 

Piechoty, Babule. Wartość prac wyniosła 53 027,76 zł   

Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie letnim w 2020 r., wyniosło 

26 967,91 zł 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy 

Padew Narodowa w 2020 r.,  wyniosło 28 637,68 zł.  

3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Padew Narodowa. 

 

Zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Padew Narodowa, osób 

przejeżdżających przez naszą gminę jak również chcąc zachęcić nowych potencjalnych 

mieszkańców do osiedlania się na terenie kilka lat temu Wójt Gminy w porozumieniu  

z Sołtysami i Radnymi Rady Gminy wypracowali wspólny kierunek – „BEZPIECZEŃSTWO 

MIESZKAŃĆÓW”, który zakłada min. budowę oraz uzupełnienie brakującego oświetlenia 

ulicznego. 

 

Pomimo panującej pandemii COVID – 19 i wielu trudności z tym związanych w 2020 roku 

udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji oświetleniowych pod nazwą: 

 „Budowa napowietrznego odcinka linii energetycznej oświetlenia ulicznego na słupach 

energetycznych w miejscowości Rożniaty na działkach ewid. dz. ewid. nr 696/1, 697/1”. 

Wartość inwestycji wyniosła łącznie 15 239,90 zł.   

 Budowa linii energetycznej n/N oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożniaty  

na działkach ewid. nr 349/1, 415/2”. Wartość inwestycji wyniosła łącznie 17 027,07 zł, 

  „Budowa podziemnej instalacji elektroenergetycznej oświetlenia niskiego napięcia 

boiska sportowego wraz z słupami oświetleniowymi – obiekt liniowy infrastruktury 

technicznej zlokalizowany na działce ewid. nr 2134 w miejscowości Padew Narodowa.” 

Wartość inwestycji łącznie wyniosła 72 784,00 zł, 

 „Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN, polegająca na podwieszeniu przewodu 

oświetleniowego wraz z oprawami na istniejących słupach napowietrznej linii nN/SN  
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na działkach ewid. nr 308, 310, 311, 312, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 

330, 345, 347, 348, 349, 355, 353/1, 353/2, 356/1 w miejscowości Zachwiejów” ETAP I. 

Wartość inwestycji wyniosła łącznie 34 148,02 zł, 

 Budowa zewnętrznej podziemnej sieci energetycznej niskiego napięcia nN  

wraz z słupami oświetleniowymi dla terenu rekreacyjnego – stadionu sportowego, obiekt 

liniowy infrastruktury technicznej, zlokalizowany na działkach nr ewid. gr. 208, 216, 217, 

33, 219 w miejscowości Wojków. Łączna wartość inwestycji wyniosła 55 354,64 zł. 

Zostały również uzupełnione pojedyncze oprawy oświetlenia drogowego min. w miejscowości 

Zachwiejów i Padew Narodowa, których wartość wyniosła 8 700,00 zł. 

Ponadto w roku ubiegłym Gmina Padew Narodowa opracowała dokumentacje projektową  

na budowę oświetlenia ulicznego na ul. I. Łukasiewicza w miejscowości Padew Narodowa  

za kwotę 5 400,00 zł. 

 

Łącznie w 2020 r., zrealizowano inwestycje oświetleniowe za kwotę  208 653,63 zł. Środki  

na przedmiotowe zadania pochodziły z budżetu gminy. Na niniejszą kwotę składały się 

dokumentacje projektowe, nadzory inwestorskie oraz wykonanie.  

 

W ramach wykonanych zadań została wybudowana niezbędna infrastruktura oświetleniowa  

na której zamontowanych zostało 36 szt. opraw oświetleniowych LED.  

Zrealizowane inwestycje zostały poprzedzone opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji 

projektowej w 2019 r.,  

Mamy nadzieje, że wykonane w roku ubiegłym inwestycje oświetleniowe przez długie 

lata będą służyć lokalnej społeczności oraz w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo 

użytkowników dróg położonych na terenie Gminy Padew Narodowa.  
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Oświetlenie uliczne w miejscowości Rożniaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie stadionu sportowego w miejscowości Wojków 

 

 

Fotografia 23. Oświetlenie stadionu sportowego w miejscowości Wojków. 

Fotografia 22. Oświetlenie uliczne w miejscowości Rożniaty na działkach ewid.  

nr 696/1, 697/1”. 
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Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Padew Narodowa - Bór  

 

VII. 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 w 

poniższej tabeli przedstawiają dokumenty strategiczne przyjęte i obowiązujące w Gminie 

Padew Narodowa oraz opis zrealizowanych zadań w 2020 r. wynikających z określonych w 

nich celów 

Tabela 20. 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 

Strategia pozwala  

na racjonalizację 

lokalnej polityki 

społecznej. Określa 

Realizacja celów określonych w 

strategii wypełniana jest poprzez 

realizację zadań wykonywanych w 

ramach programów takich jak: Gminny 

Fotografia 24. Oświetlenie boiska sportowego Padew Narodowa - Bór. 
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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 

programy pomocy 

społecznej, 

profilaktyki i 

rozwiazywania 

problemów 

alkoholowych i 

innych, których 

celem jest 

integracja osób i 

rodzin z grup 

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.    

Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Gminny 

Program przeciwdziałania narkomanii 

czy też Program wspierana rodziny 



 

Gmina Padew Narodowa – „Dobre miejsce na Twój dom” 

57 Raport o stanie gminy Padew Narodowa za 2020 rok 

szczególnego 

ryzyka. 

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  

oraz 

upowszechniające 

działania 

prorodzinne. 

W ramach realizacji programu 

wykonywane były następujące zadania:  

 

 - Wsparcie asystenta rodziny  

w rodzinach przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze 

 

- Współfinansowanie pobytu dzieci  

w placówkach 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 

2020 rok – 

przyjęty uchwałą 

Nr X/81/19  Rady 

Gminy w Padwi 

Narodowej z dnia 

30 grudnia 2019 r.  

 

Program Profilaktyki 

i Rozwiazywania 

Problemów 

alkoholowych oraz 

Program 

przeciwdziałania 

narkomanii zawiera 

wykaz zadań 

mających na celu 

zapobieganie 

powstawaniu 

problemów 

Zadania wynikające z Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów alkoholowych oraz 

Programu przeciwdziałania narkomanii 

realizowane są przez Komisję 

Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Działalność Komisji w 2020 r. była 

bardzo ograniczona z powodu pandemii 

COVID-19 oraz reżimu sanitarnego i 

obostrzeń z tym związanych.  
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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 

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. 

 

Celem programu jest 

ograniczenie 

używania 

narkotyków, a także 

podniesienie 

świadomości 

mieszkańców  

na temat zagrożeń 

wynikających  

z używania 

substancji 

psychoaktywnych,  

W 2020 r. przeprowadzona została 

kontrola podmiotów, które mają 

wydane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

 

W celu wsparcia osób i rodzin 

mających problemy alkoholowe 

pełnione były dyżury przez członków 

Komisji. Osoby i rodziny osób 

borykających się z problemami 

alkoholowymi objęte były opieką i 

nadzorem ze strony specjalistów.  

 

 

W ramach realizowanych zadań 

wynikających z Programu  odwiedzono 

wraz z pracownikami socjalnymi OPS 

środowiska osób nadużywających 

alkohol.  

 

W ramach realizowanych zadań 

wystosowano wnioski do sądu o wgląd 

w sytuacje  

4 rodzin, gdzie podejrzewano 

uzależnienie od alkoholu i przemoc. 

 

Komisja opiniowała także wnioski w 

sprawie wydania zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży i do spożycia poza miejscem 

sprzedaży.  

 

 

 

4.  
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corocznie przez 

radę gminy.  

Gminny Program 

przeciwdziałania 

narkomanii – 

przyjęty uchwałą 

nr X/82/19 – 

przyjęty uchwałą 

Rady Gminy w 

Padwi Narodowej 

z30 grudnia 2019 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.  

a w szczególności 

narkotyków.  

5. Program 

współpracy 

Gminy Padew 

Narodowa  

z organizacjami 

pozarządowymi 

oraz innymi 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

pożytku na 2020 

rok. – przyjęty 

Celem głównym 

Programu, było 

budowanie  

i umacnianie 

partnerstwa 

pomiędzy 

samorządem,  

a organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Jako priorytetowe 

zadania programu  

W 2020 r. w związku z panującą 

sytuacją epidemiologiczną związaną  

z rozprzestrzenianiem się w Polsce 

wirusa SARS-CoV-2 odstąpiono  

od ogłaszania otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych 

związanych z przyjęciem programu 

współpracy. W związku z powyższym 

zadania zaplanowane i ujęte w uchwale 

budżetowej na 2020 r. nie zostały 

zrealizowane. 
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uchwała nr 

IX/72/19 Rady 

Gminy w Padwi 

Narodowej z dnia 

29 listopada 2019 

r.  

 

Podstawa prawna 

art.5a ust.1  ustawy 

z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

na rok 2020 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  

- pomocy społecznej, 

w tym pomocy 

rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji 

życiowej oraz 

wyrównywania 

szans tych rodzin  

i osób; 

- działań na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych 

W ramach wykonywanych zadań  

z zakresu rozwoju sportu w roku 2020 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

„GRUNWALD” w Padwi Narodowej 

otrzymał dofinansowanie ze środków 

publicznych w wysokości 25 000,00 zł  

na realizację zadań związanych  

z rozwojem sportu. .  

 

Przekazana dotacja została 

wykorzystana w szczególności na zakup 

sprzętu sportowego, opłatę sędziów  

i trenerów, opiekę lekarską, opłatę 

transportu dla zawodników na zawody 

sportowe, opłatę wpisowego i licencji 

dla zawodników.  
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- 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, 

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 

W 2020 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) „Poprawa jakości życia poprzez 

podniesienie standardu usług 

publicznych, optymalną 
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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. 

 

infrastrukturę oraz włączenie 

społeczne”:    

– funkcjonowanie punktu nieodpłatnej 

pomoc prawnej dla mieszkańców gminy 

przy współpracy ze Starostwem 

powiatowym w Mielcu. 

- funkcjonowanie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

wMielcu Oddział w przy Szkole 

Podstawowej w Padwi Narodowej  

- funkcjonowanie Stacji Pogotowania 

Ratunkowego w Padwi Narodowej, 

- zakup urządzenia sanitarnego 

(zamgławiacz) – zwalczanie epidemii 

COVID-19 (zakupione urządzenie 

zakupiono w celu ochrony  

i bezpieczeństwa mieszkańców gminy, 

służy instytucjom i innym podmiotom 

świadczącym usługi publiczne (urzędy, 

szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia)  

z terenu naszej gminy w celu odkażania 

i unieszkodliwiania bakterii i wirusów). 

3) „Rozwój centrów miejscowości 

wiejskich oraz miejsc spotkań 

mieszkańców gminy”: 

– prace remontowe w budynkach 

wiejskich oraz ich doposażenie w 

sprzęt: Babule (remont  kuchni, 

sanitariatu i korytarza w budynku 

wiejskim),  Kębłów (malowanie  ścian  

i sufitów farbą emulsyjną lateksową 

odporna na zmywanie i ścieranie 

pomieszczeń (mała sala, korytarz, 

łazienka, kuchnia), Piechoty-( remont 

sali głównej budynku wiejskiego: 

wymiana drzwi zewnętrznych, 

wykonanie instalacji elektrycznej  

i c.o., malowanie oraz malowanie 
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pomieszczeń kuchni) Pierzchne - 

doposażenie budynku wiejskiego 

poprzez wymianę 1 kpl. szyb  

oraz montaż rolet dzień noc, Wojków - 

wyposażenia do budynku wiejskiego 

poprzez. zakup termosu do żywności  

o poj. 15 l oraz zmywarki, Zaduszniki - 

doposażenie budynku wiejskiego: zakup 

18 sztuk stołów konferencyjnych,  

92 sztuk krzeseł tapicerowanych  

oraz moskitier, Zarównie - remont 

podłogi w sali głównej Budynku 

Wiejskiego (nowa podłoga z płytek. 

– kontynuacja prowadzonej działalności 

w Dziennym Domu Senior Wigor  

oraz Klubie Senior +, gdzie spotykają 

się, wspólnie integrują i działają 

mieszkańcy gminy. 

 

4) „Poprawa integracji społecznej”  

-  funkcjonowanie Dziennego Domu 

„Senior – WIGOR” w  Przykopie 

-  funkcjonowanie  Klubu Senior +  

w miejscowości Padew Narodowa   

 

5) „Zapewnienie bezpieczeństwa oraz 

dobrych warunków do 

zamieszkiwania dla obecnego i 

przyszłych pokoleń poprzez 

racjonalne korzystanie z zasobów 

dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego” 

- sprzedaż działek budowlanych  

na osiedlu Polska „Wieś III 

- rozpoczęcie prac (przygotowanie 

dokumentacji projektowej) związanych 

z uzbrojeniem terenów nowego osiedla” 
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-  realizacja inwestycji „Modernizacja  

i przebudowa istniejącej stacji 

uzdatniania wody w Padwi Narodowej, 

- realizacja zadania dot. „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Jasna 

w Padwi Narodowej (II etap wykonanie 

częściowe) 

 

6) „Poprawa stanu obiektów 

gospodarki wodnej”  

– dofinansowanie z budżetu gminy  

do spółek wodnych w 2020 r. w kwocie 

20 000,00 zł, oraz pozyskanie środków 

z Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego w kwocie 4 900,00 zł. 

7)„Rozwój energooszczędnego 

oświetlenia ulic i terenów” – budowa 

napowietrznego odcinka linii 

energetycznej oświetlenia ulicznego  

na słupach energetycznych  

w miejscowości Rożniaty., 

- budowa podziemnej instalacji 

elektroenergetycznej oświetlenia 

niskiego napięcia boiska sportowego 

wraz z słupami oświetleniowymi  

– obiekt liniowy, 

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

nN, polegająca na podwieszeniu 

przewodu oświetleniowego  

wraz z oprawami na istniejących 

słupach w miejscowości Zchwiejów, 

-  budowa zewnętrznej podziemnej sieci 

energetycznej niskiego napięcia nN 

wraz z słupami oświetleniowymi  

dla terenu rekreacyjnego – stadionu 

sportowy w miejscowości Wojków, 

8)”Rozwój obiektów infrastruktury 

szkolnej” 
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- rekultywacja oczka wodnego Mocydle 

oraz  utworzenie ścieżki edukacyjnej 

przy Szkole Podstawowej w Padwi 

Narodowej  

-  remont sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej w Padwi Narodowej przy 

ul. Szkolnej 1, 

9)  Rozwój systemu obiektów 

sportowych w gminie 

- budowa kortu tenisowego, dostępnego 

dla wszystkich mieszkańców, który ma 

służyć aktywnemu spędzaniu wolnego 

czasu oraz rozwijaniu pasji sportowych. 

- wykonanie oświetlenia i trybun na 

obiekcie sportowym w Padwi 

Narodowej 

- wykonanie oświetlenia na stadionie 

sportowym w sołectwie Wojków. 

10) „Poprawa stanu drogowych 

połączeń komunikacyjnych”   

- dofinansowanie do utworzenia  

i organizacji powiatowych przewozów 

pasażerskich o charakterze użyteczności 

publicznej..  

 

11) Systemowa rozbudowa drogowej 

infrastruktury  towarzyszącej 

- remont chodnika w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów- 

Dębica w miejscowości Padew 

Narodowa (przy zaangażowaniu 

środków z budżetu gminy) 

- remont drogi powiatowej nr 1647 R 

relacji Padew Narodowa – Rożniaty 

(przy udziale dotacji z budżetu gminy), 

- remont drogi powiatowej nr 1 134 R 

relacji Padew Narodowa – Babule (przy 

udziale dotacji z budżetu gminy), 
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- przebudowa dróg gminnych  

w miejscowości Rożniaty, Kębłów, 

Wojków, Padew Narodowa, 

- poprawa przejezdności drogi  

w miejscowości Piechoty, 

-  budowa i modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych  

w obrębie Przykop i Wojków, 

- remont dróg transportu rolnego  

w sołectwach Rożniaty, Zaduszniki, 

Wojków, Domacyny, Padew Narodowa, 

Zachwiejów, Piechoty, Babule. 

 

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 

Zgodnie z założeniami celów 

określonych w Planie Gmina 

podejmowała w 2020 r.  zadania mające 

na celu ochronę zasobów 

środowiskowych poprzez realizacje 

zadań: 

-  budowa energooszczędnego 

oświetlenia ulicznego . 

 

-  remontem i modernizacja dróg  

na terenie gminy (realizacja 

przedmiotowego zadania wypełnia  

cele zapisane w niniejszym Planie) 
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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. 

8. Programu 

Usuwania Azbestu 

- przyjęty uchwałą 

Nr X/77/11 Rady 

Gminy w Padwi 

Narodowej z dnia  

Celem Programu  

jest planowanie 

bezpiecznego  

dla zdrowia 

mieszkańców 

i środowiska 

naturalnego 

Realizując zadania wynikające z 

Programu Usuwania Azbestu 

począwszy od 2012 roku Gmina 

corocznie aplikuje do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o 

środki finansowe na utylizację 
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4 listopada 2011 

roku 

 

Podstawa prawna: 

art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy  

o samorządzie 

gminnym  

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) 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

z obszaru Gminy  

do końca 2032 roku. 

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 

wyrobów azbestowych znajdujących się 

na nieruchomościach mieszkańców 

naszej gminy, jednocześnie 

partycypując w tym zadaniu  

do wysokości 15%. 

 

W 2020 roku Gmina uzyskała 

dofinansowanie z WFOŚiGW  

w Rzeszowie na zadanie dot. odbioru  

i utylizacji wyrobów w wysokości 

35 865,78 zł, całkowity koszt zadania 

wyniósł 42 195,03 zł. Z terenu gminy   

w związku z realizacją przedmiotowego 

zadania udało się usunąć odpady 

zawierające azbest w ilości 89,47 Mg 

pochodzący od od mieszkańców. . 

Zgodnie z prowadzoną inwentaryzacją 

wyrobów azbestowych na dzień 

31.12.2020 r. na terenie Gminy Padew 

Narodowa znajduje się jeszcze 1 481,18 

Mg odpadów azbestowych. Natomiast 

do tej pory usunięto i zutylizowano 

365,12 Mg tych odpadów. 
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aktualizacji Bazy 

Azbestowej. 

9.  Program opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności 

zwierząt – przyjęty 

uchwałą Nr 

XI/93/20 Rady 

Gminy z dnia 27 

marca 2020 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;  

Wykonawcami Programu byli:  

1) schronisko dla zwierząt  

w Wadowicach Dolnych prowadzone 

przez Przychodnie weterynaryjną 

Gajwet lek. wet. Piotr Gajek Wadowice 

Dolne 166, 39-308 Wadowice Górne - 

poprzez  przyjmowanie zwierząt 

bezdomnych  do schroniska zgodnie  

z podpisaną umową;  

2) lekarz weterynarii Bogna Niedziela , 

prowadząca działalność gospodarczą pn. 

Przychodnia weterynaryjna CHIRON-

VET , 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 32 

– 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 3 psy. 
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- zapewnienie 

miejsca dla 

bezdomnych 

zwierząt 

gospodarskich we 

wskazanym 

gospodarstwie 

rolnym;  

- zapewnienie 

całodobowej opieki 

weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń 

drogowych z 

udziałem zwierząt.  

 

VIII. Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna 

 

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Czynna sieć wodociągowa na terenie gminy ma długość 82,19 km, natomiast kanalizacyjna 

93,66 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 21. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy 

Padew Narodowa w 2020r. 

Wyszczególnienie Sieć 

wodociągowa 

Sieć 

kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci  (km) 82,19 93,66 

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

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

1 412 1 339 

Długość sieci wybudowanej w 2020 r. (km) 0,34 0,16 

Ilość wykonanych przyłączy w 2020 r. 11 12 
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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 2020 roku  przychody zakładu wyniosły 1 299 279,27 zł, natomiast wydatki na koniec roku 

obrachunkowego 1 235 531,50 zł netto (głównie były to koszty związane z zatrudnieniem  

– 47%, zakupem energii – 23%, oraz remontami i konserwacją infrastruktury – 21%). 

 

Z ważniejszych wydatków poniesionych przez Zakład w roku ubiegłym wymienić należy: 

 remont ogrodzenia SUW w Padwi Narodowej, za kwotę 9 145,95 zł netto, 

 remont i częściową wymianę instalacji wewnętrznej i złóż żwirowo-katalitycznych 

filtrów ciśnieniowych wody  na SUW w Padwi Narodowej, efektem inwestycji było 

zwiększenie przepustowości urządzeń stacji do 1052 m3/d, za kwotę 15 226,31zł netto. 

 opracowanie dokumentacji i wykonanie zastępczych studni głębinowych S1B i S6A na 

ujęciu wody w Padwi Narodowej, za kwotę 30 664,11zł netto. 

 zakup kosiarki samobieżnej Husqvarna „Rider”, za kwotę 8 129,27zł netto. 

 

Dodatkowo należy nadmienić, iż opracowana i przygotowana została dokumentacja 

projektowa, w tym także wszelkie pozwolenia na realizację zadania pn. „Modernizacji i 

przebudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej”.  Zadanie będzie 

polegało na rozbudowie, przebudowie i modernizacji istniejącej SUW w zakresie technologii 

uzdatniania zapewniającej spełnienie warunków ilościowych i jakościowych. Koszt 

przygotowania dokumentacji w całości pokryty został ze środków budżetu gminy i wyniósł 

145 213,70 zł  

 

Podczas eksploatacji na terenie gminy blisko 94 km sieci kanalizacyjnej,  

oraz 95 przepompowni ścieków, odnotowano i usunięto 36 większych awarii systemu 

kanalizacyjnego, oraz naprawiono ponad 250 awarii spowodowanych zablokowaniem 
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materiałami nierozpuszczalnymi pomp kanalizacyjnych zainstalowanych w przepompowniach 

ścieków. 

 

Na zbiorczej sieci wodociągowej o długości ponad 82 km, zlokalizowano i usunięto 3 poważne 

awarie instalacji przesyłowej wody.  

 

W ramach zrealizowanych w ubiegłym roku działań związanych z zabezpieczeniem Gminy 

Padew Narodowa przed skutkami suszy i niedoboru wody przeznaczonej do spożycia  

dla mieszkańców, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych wykonał:  

 kompleksową kontrolę studni głębinowych i pomp pod kątem stopnia ich zużycia, 

wydajności, ciśnienia, wysokości zwierciadła statycznego i dynamicznego wody, 

 opracowany i zatwierdzony został projekt na wykonanie otworów zastępczych  

dla aktualnie funkcjonujących studni głębinowych S1A, S2A, S3, S4, S5 i S6, 

 przeprowadzono inspekcja i czyszczenie hydrodynamiczne rurociągów wody surowej 

pomiędzy studniami głębinowymi  a Stacją Uzdatniania, w celu wypłukania zalegających 

na ściankach rurociągów osadów związków żelaza i manganu, ograniczających średnicę  

i prędkość przepływu wody, 

 wykonano pod bezpośrednim nadzorem technologa z firmy FUNAM, ekspertyzę stanu 

filtrów ciśnieniowych, złóż filtracyjnych, głowic, dysz dystrybucyjnych i zaworów 

wielodrogowych na stacji uzdatniania wody, 

 zrealizowano kompleksowe czyszczenie i konserwację filtrów i złóż filtracyjnych instalacji 

uzdatniania wody na SUW w Padwi Narodowej. 

 przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej w celu usunięcia osadów z żelaza i manganu 

zalegających na ściankach rur, powodujących zmętnienie wody przy zmianach ciśnienia  

i prędkości przepływu wody w sieci. 

Zrealizowane prace pozwoliły przywrócić do wielkości nominalnych zdolność produkcyjną  

i przesyłową stacji i sieci wodociągowej, co gwarantuje realizację ciągłej  i nieprzerwanej 

dostawy wody pitnej dla mieszkańców naszej gminy.   

 

W ciągu całego 2020 roku, zakład wyprodukował i dostarczył dla mieszkańców Gminy 

Padew Narodowa ponad 208 000m3 wody , oraz przyjęto i oczyszczono 149 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,  
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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, ZWIUK w Padwi Narodowej wydał 28 warunków 

technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oraz odebrał  

11 sztuk nowo wykonanych przyłączy wodociągowych i 12 sztuk przyłączy kanalizacyjnych 

od budynków mieszkalnych. 

 

3. Cena wody i ścieków. 

W 2020r 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 2,73 zł do 2,86zł netto, przy utrzymaniu stawki opłaty 

abonamentowej 1,85zł/m-c, natomiast cena usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 

wzrosła z 5,74 zł/m3 do 5,88 zł/m3 netto. 

IX. 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 6 osób, w tym  

4 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Mieli oni do utrzymania między innymi 

otoczenie następujących obiektów: 

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  
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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  

 

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  

4) Padew Narodowa ul. T. Kościuszki -  plac zabaw. 

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 
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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. 

 

Grupa interwencyjna zajmująca się utrzymywaniem porządku i czystości dwa razy  

w miesiącu sprzątała wszystkie przystanki, których na terenie Gminy Padew Narodowa, 36 szt.   

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

W okresie zimowym pracownicy zajmowali się pielęgnacją drzewostanu w pasie dróg 

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

użyteczności publicznej. 

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 936,2064 ha gruntów mienia komunalnego o wartości 

księgowej  10 255 952,00 zł. ( stan na dzień 31.12.2020r.) 

Tabela 22. 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 56,3933 563 933 

4. Padew Narodowa 281,5927 3 708 473 

5. Piechoty 112,0492 1 120 492 

6. Pierzchne 32,0694 320 694 

7. Przykop 67,2112 673 453 
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8. Rożniaty 42,6327 426 327 

9. Wojków 49,7180 497 180 

10. Zachwiejów 57,1897 571 897 

11. Zaduszniki 12,6394 126 394 

12. Zarównie 74,7551 747 551 

 

 

2. Lasy komunalne 

Lasy komunalne rosną  na powierzchni 117,1931 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 Zarównie – 2,1905 ha 

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 

 2 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 +” 
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 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 , wynajmowany z przeznaczeniem na skup mleka  

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

Dzienny Dom „ Senior Wigor „ 

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

Zakład Opieki Zdrowotnej  

 1 budynek byłej szkoły w miejscowości Kębłów 

 2 budynki po byłej zlewni mleka w miejscowości Wojków i Zaduszniki 

 

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 2020 roku Gmina Padew Narodowa rozpoczęła sprzedaż działek budowlanych na nowym 

Osiedlu mieszkaniowym „Polska Wieś III” , na którym zostało wydzielonych około  

200 działek. 

W wyniku przeprowadzonych w 2020 roku przetargów sprzedanych zostało 20 działek  

o pow. od 9 do 40 arów. Łączna powierzchnia sprzedanych działek wynosi 3,6185 ha 

Ponadto w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. gmina dokonała sprzedaży działek  

w pozostałych miejscowościach :   

 w miejscowości Kębłów - 5 działek o łącznej powierzchni 0,5876 ha  

 w miejscowości Rożniaty 9 działek o łącznej powierzchni 1,0166 ha 

 w miejscowości Wojków 1 działkę o powierzchni 0,1507 ha 

Uregulowane zostały własności nieruchomości , które były w posiadaniu osób fizycznych 

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,8377 ha- obręb Padew Narodowa. 
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Dochód gminy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego  wyniósł  1 085 544,00 złotych 

brutto, co stanowi 917 393,61 złotych netto. 

2. Użytkownie wieczyste. 

Stanowiące własność  Gminy Padew Narodowa grunty o powierzchni 7,6316 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.  

W 2020 r. dokonano sprzedaży 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz 

dotychczasowego użytkownika wieczystego i były to: 

 działka nr 281 o pow. 0,6342 ha w miejscowości Rożniaty 

 działka 546/7 o pow. 0,0738 ha w miejscowości Rozniaty 

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w poszczególnych miejscowościach : 

 w miejscowości Padew Narodowa – 7,5710 ha 

 w miejscowości  Rożniaty - 0,0186 ha 

 w miejscowości Domacyny – 0,0420 ha 

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

5 487,27 złotych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zostały sporządzone operaty 

szacunkowe określające aktualną wartość nieruchomości oddanych  

w użytkowanie wieczyste. Z powodu znacznego wzrostem wartości nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste Wójt Gminy wypowiedział dotychczasowe wysokości opłat 

rocznych . W oparciu o aktualne wartości nieruchomości wynikające  

z operatów szacunkowych zostały naliczone nowe opłaty roczne z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntów. Zaktualizowane opłaty roczne obowiązują od dnia 1.01.2020r. 

3. Dzierżawa gruntów gminnych. 

Znaczna część gruntów rolnych mienia komunalnego  przekazana jest w dzierżawę osobom 

trzecim na podstawie umów dzierżawy .  

W dniu 30.09.2020r. przestały obowiązywać 10-cio letnie umowy dzierżawy gruntów rolnych 

. W celu wypracowania stanowiska w zakresie propozycji wyjściowych stawek czynszu 

dzierżawy do przetargów gruntów mienia komunalnego oraz okresu obowiązywania nowych 

umów dzierżawy został zwołany Konwent Sołtysów Gminy Padew Narodowa . Konwent 

sołtysów wypracował wspólne stanowisko i postanowił jednogłośnie , że okres obowiązywania 

nowych umów dzierżawy wynosił będzie 6 lat , a wyjściowa stawka czynszu dzierżawy do 
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przetargu za 1 ha gruntów mienia komunalnego kształtować się będzie w kwotach od 200-300 

złotych .  

W sprawach dzierżawy gruntów odbyły się również zebrania wiejskie . Zebrania wiejskie w 

poszczególnych sołectwach wyraziły pozytywne opinie w sprawie 6-cio letniego okresu 

obowiązywania umów dzierżawy  oraz wyjściowych stawek czynszu dzierżawy do przetargu 

za 1 ha gruntu w kwotach 200-250 złotych. Zarządzeniem Wójta Gminy został ustalony okres 

obowiązywania nowych umów dzierżawy – 6 lat oraz określone stawki czynszu dzierżawy do 

przetargu za 1 ha  gruntu w kwotach jak wyżej. 

W miesiącach wrzesień  i grudzień 2020r. przeprowadzone zostały przetargi ustne na dzierżawę 

gruntów rolnych w sołectwach : Padew Narodowa, Zachwiejów, Zarównie , Wojków, Przykop, 

Pierzchne, Zaduszniki , Kębłów oraz Domacyny.  

Wg. Stanu na dzień 31.12.2020r. zawartych jest 231 umów na łączną powierzchnię 439,21 ha, 

co stanowi 47 % powierzchni gruntów mienia komunalnego . 

Tabela 23. Stan gruntów oddanych w dzierżawę w poszczególnych 

miejscowościach. 

Lp. Miejscowość Ilość zawartych 

umów  

Powierzchnia 

dzierżawy /ha/ 

1. Babule 38 65,88 

2. Domacyny 16 23,66 

3. Kębłów 4 4,05 

4. Padew Narodowa 25 85,81 

5. Piechoty 26 74,15 

6. Pierzchne 3 7,49 

7. Przykop 36 50,72 

8. Rożniaty 11 10,73 

9. Wojków 12 19,48 

10. Zachwiejów 24 39,71 

11. Zaduszniki 1 5,45  

12. Zarównie 35 52,08 

 Razem 231 439,21 

  

Dochód gminy  z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego w 2020r. wyniósł 51 178,81 

zł. i jest to dochód wynikający z umów dzierżawy , które obowiązywały do dnia 30.09.2020r. 
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Natomiast w wyniku przeprowadzonych przetargów dochód z tytułu dzierżawy gruntów 

mienia komunalnego znacznie wzrośnie i w 2021 roku wynosił będzie około 180 000,00 

złotych. 

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.  

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 31.12.2020r. w gminie Padew Narodowa zostało zawartych  21 umów na wynajem 

lokali użytkowych oraz 1 umowa najmu na lokalu mieszkalny . 

Ponadto  w gminie Padew Narodowa występuje okazjonalny wynajem lokali znajdujących się 

w budynkach wiejskich na uroczystości okolicznościowe .   

W 2020 roku lokale w budynkach wiejskich położone na terenie gminy wynajmowane były 39 

razy na potrzeby lokalnej społeczności celem zorganizowanie uroczystości typu wesela, 

komunie , chrzciny itp. 

Dochód gminy z tytułu czynszu za wynajem  lokali wyniósł  216 710,55 złotych. 

XII. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Zadaniem własnym gminy  jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom . 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Padew Narodowa w 2020 roku przyjęty został Uchwałą  nr XI/93/20 

Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 27 marca 2020r.  

 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi . 
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Zadania priorytetowe Programu to:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;  

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6) usypianie ślepych miotów;  

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 

rolnym;  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt.  

 

Wykonawcami Programu byli:  

1) schronisko dla zwierząt w Wadowicach Dolnych prowadzone przez Przychodnie 

weterynaryjną Gajwet lek. wet. Piotr Gajek Wadowice Dolne 166, 39-308 Wadowice Górne - 

poprzez  przyjmowanie zwierząt bezdomnych  do schroniska zgodnie z podpisaną umową;  

2) lekarz weterynarii Bogna Niedziela , prowadząca działalność gospodarczą pn. Przychodnia 

weterynaryjna CHIRON-VET , 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 32 – poprzez wykonywanie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na 

terenie gminy Padew Narodowa  zgodnie z zawartą umową. 

 

W 2020 r. na terenie gminy  wyłapano i oddano do schroniska 3 psy 

XIII. Planowanie przestrzenne. 

W 2020 r. podjęto uchwałę Nr XIII/117/2020 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia  

29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru WYGWIZDÓW III.  

Potrzeba opracowanie MPZP dla części osiedla Wygwizdów  podyktowana była koniecznością 

zmiany warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ewid.: 1263, 

1264, 1265, 1266 i 1267. 

Zgodnie z MPZP powyższe działki przeznaczone są częściowo pod zabudowę mieszkaniową, 

a częściowo stanowią tereny leśne.   

Według obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie  



 

Gmina Padew Narodowa – „Dobre miejsce na Twój dom” 

82 Raport o stanie gminy Padew Narodowa za 2020 rok 

Inwestor chcąc przystąpić do zagospodarowania tych działek tj. budowy budynków  

ma obowiązek odstąpić od ściany lasu : 

 12 m – jeśli ściany i przykrycie dachu są nierozprzestrzeniające ognia  

(materiały ognioodporne) 

 16 m- jeśli ściany lub przykrycie dachu budynku są rozprzestrzeniające ogień. 

 

Biorąc pod uwagę powierzchnie działek wg. ewidencji gruntów oraz  zapisy Planu  

dot. przeznaczenia działek jak wyżej oraz ustanowioną obowiązująca linie zabudowy budowa 

budynków na przedmiotowych działkach jest bardzo kosztowna, a na niektórych z nich  

praktycznie niemożliwa.     

W nowym Planie przedmiotowe działki  będą przeznaczone tylko i wyłącznie pod zabudowę 

mieszkaniową co umożliwi zbliżenie zabudowy do ściany lasu w nieokreślonej  przepisami 

odległości. 

Celem opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru WYGWIZDÓW III jest poprawa warunków zagospodarowania istniejących działek 

budowalnych poprzez zmianę przeznaczenia terenu leśnego na nieleśny wraz z niezbędnym 

poszerzeniem ulicy Leśnej.  

W 2020 r. na terenie Gminy Padew Narodowa obowiązywały cztery miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

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: 
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 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 20120 r. wydano:  

 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących budowy sieci 

gazowych, kanalizacyjnych, energetycznej oświetlenia ulicznego, zbiornika 

magazynowego wraz z technologią do alternatywnej higienizacji osadu, rozbudowy 

stacji uzdatniania wody. 

 42 decyzję o warunkach zabudowy dotyczące zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy usługowej, zabudowy 

magazynowej  

XIV. 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. 
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Tabela 24. Struktura gruntów rolnych. 

 

Grun

ty 

orne 

 

Sady 

 

Łąki 

trwa

łe 

 

Pastwi

ska  

trwałe 

 

Grunt

y rolne 

zabud

owane 

 

Grunty 

pod 

stawa

mi 

 

Grunty 

pod 

rowami 

Grunty 

zadrzew

ione i 

zakrzew

ione na 

użytkac

h 

rolnych 

 

Nieuży

tki 

 

Raze

m 

3454 22 922 412 242 104 42 175 35 5408 

 

 

Tabela 25. Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. 

Tereny 

mieszk

aniowe 

Tereny 

przemy

słowe 

Inne 

tereny 

zabudowa

ne 

Zurbani

zowane 

tereny 

niezabu

dowane  

Tereny 

rekreacy

jno  

wypoczy

nkowe 

Drogi Tere

ny 

kolej

owe 

Grunty 

przezna

czone 

pod 

budowę 

dróg 

Raz

em 

42 3 23 4 6 236 82 7 403 

 

 

Tabela 26. 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 

 

 

 Rolnicy z terenu Gminy Padew Narodowa mają możliwość skorzystania ze wsparcia 

doradcy z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale . Organizowane  

są szkolenia dla rolników dotyczące wypełniania wniosków do Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz szkolenia mające na celu zdobywanie uprawnień  

na wyspecjalizowany sprzęt rolniczy. 
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Samorząd prowadził szeroką współpracę z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii  

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

obowiązujących aktualnych przepisów weterynaryjnych. Współpracowano także  

z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Oddział 

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

2. Powszechny spis rolny 2020 r. na terenie Gminy Padew Narodowa 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2019r.o powszechnym spisie rolnym na terenie całego 

kraju w okresie od 1 września do 30 listopada 2020r. przeprowadzony został Powszechny Spis 

Rolny. 

Spis obejmował wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) 

i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które 1 

czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą . 

Na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020, Wójt Gminy pełniąc funkcję gminnego 

komisarza spisowego utworzył Gminne Biuro Spisowe, gdzie rolnicy  

i osoby zainteresowane mogły zasięgnąć informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego. W 

skład Gminnego Biura Spisowego wchodziło trzech pracowników Urzędu Gminy.  

Do zadań Gminnego Biura Spisowego należało m.in.:  

 przeprowadzenie naboru na rachmistrzów spisowych,   

 prowadzenie działań promujących spis rolny,  

 kontrola przebiegu realizacji spisu,  

 wsparcie rachmistrzów spisowych,  

 udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym,  

 podejmowanie działań w sytuacji odmowy spisu,  

 pełnienie dyżurów w czasie trwania spisu tj. od dnia 1 września do 30 listopada 2020r., 

 sporządzanie raportów z przebiegu spisu.  

W urzędzie gminy zostało także utworzone stanowisko spisowe, gdzie można było dokonać 

samospisu.  

Powszechny Spis Rolny dotyczył szeregu tematów min. użytkowanie gruntów, powierzchnia 

zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochrona roślin, budynki gospodarskie, ciągniki, 

maszyny i urządzenia rolnicze, działalność gospodarcza, struktura dochodów gospodarstwa 

domowego, aktywność ekonomiczna oraz chów i hodowla ryb. 
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Użytkownicy gospodarstw rolnych mogli udzielać informacji o gospodarstwach rolnych 

spisując się samodzielnie poprzez: 

 samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, 

dostępnej na stronie internetowej GUS. 

  telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99. 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się samodzielnie kontaktowali się 

rachmistrzowie spisowi, którzy przeprowadzali spis telefoniczny bądź bezpośredni w miejscu 

dogodnym dla rolnika.  Na terenie naszej gminy pracowało 3 rachmistrzów spisowych, którzy 

wykonywali swoje obowiązki ze starannością i zaangażowaniem. 

Nad całością przedsięwzięcia czuwał Gminny Komisarz Spisowy czyli Wójt Gminy  

wraz z Gminnym Biurem Spisowym, które było w stałym kontakcie z rachmistrzami spisowymi 

oraz z koordynatorami prac spisowych z Urzędu Statystycznego. 

Gmina Padew Narodowa otrzymała wyróżnienie i została uhonorowana przez Główny 

Urząd Statystyczny statuetką  "Lider Powszechnego Spisu Rolnego 2020" w uznaniu  

za sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie spisu wśród rolników na terenie naszej 

Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 25. Statuetka dla Gminy Padew Narodowa – Lidera 

Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 
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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 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 2020 roku przyjęto 67 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych i dokonano 

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

Do organu wpłynęły 2 wnioski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Wydano  

2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew. 

Ponadto organ w 2020 roku wystąpił do Starosty Powiatu Mieleckiego z wnioskiem o usunięcie 

drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy w sołectwie Padew 

Narodowa i Piechoty. . W wyniku otrzymanego zezwolenia łącznie usunięto 4 szt. drzew 

gatunku dąb szypułkowy, topola osika, lipa drobnolistna i olcha czarna .  

4. Pomniki przyrody 

W 2020 roku na terenie gminy znajdowały się cztery drzewa będące pomnikami przyrody: 

1) Dąb szypułkowy – obwód pnia 423 cm, wysokość ok. 24m., nr ewid. Działki 479 i 492 

obręb Piechoty, działki należące do osób prywatnych. Drzewo to zostało ustanowione 

pomnikiem przyrody Uchwałą NR V/50/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 

września 2015 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia formy 

ochrony dla drzew uznanych za pomniki przyrody (Dz. U. Woj. Podkarp. Z dnia 5 listopada 

2015 r. poz.3084). 

2) Wiąz szypułkowy – obwód pnia 360 cm, wysokość ok. 28 m., nr ewid. Działki 281 obręb 

Rożniaty, działka należąca do osoby prywatnej. Pomnik przyrody utworzony na podstawie 

zarządzenia Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988 roku w sprawie 

uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1, 

poz.2 z 10 stycznia 1989 r.). 
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3) Dąb szypułkowy – obwód pnia 315 cm, wysokość ok. 18 m., nr ewid. Działki 487 obręb 

Rożniaty, działka należąca do Gminy Padew Narodowa. Pomnik utworzony na podstawie 

Zarządzenia Nr 6 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 28 czerwca 1991 roku w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 187 z 15 lipca 

1991 r.). 

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

Rożniaty, działka należąca do Gminy Padew Narodowa. Pomnik utworzony na podstawie 

Zarządzenia Nr 6 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 28 czerwca 1991 roku w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 187 z 15 lipca 

1991 r.). 

 

5. Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 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 2020 roku prowadzono 5 postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych. Wydano 

3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Jedno zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zostało podjęte w związku ze złożeniem przez Inwestora 

Raportu oddziaływania na środowisko. 

6. Usuwanie wyrobów azbestowych. 

Gmina Padew Narodowa realizuje zapisy Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy 

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

w Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011 roku.  
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Od 2012 roku Gmina występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o środki finansowe na utylizację wyrobów 

azbestowych znajdujących się na nieruchomościach mieszkańców naszej gminy, jednocześnie 

partycypując w tym zadaniu do wysokości 15%. 

W 2020 roku Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 35 865,78 zł, natomiast całkowity koszt 

zadania wyniósł 42 195,03 zł. Z terenu gminy  w związku z realizacją przedmiotowego zadania 

udało się usunąć odpady zawierające azbest w ilości 89,47 Mg od mieszkańców, którzy w tym 

celu złożyli wniosek z prośbą o odbiór i dofinansowanie. . 

Zgodnie z prowadzoną inwentaryzacją wyrobów azbestowych na dzień 31.12.2020 r. na terenie 

Gminy Padew Narodowa znajduje się jeszcze 1 481,18 Mg odpadów azbestowych. Natomiast 

do tej pory usunięto i zutylizowano 365,12 Mg tych odpadów. 

Wykres 2. Ilość odpadów azbestowych ( w Mg) na dzień 31.12.2020 r 

 

 

XV. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Począwszy od 2013 r. Gmina realizuje zadania związane z prowadzeniem gospodarki 

śmieciowej na terenie swojej gminy. W tym celu obligatoryjnie zostały przejęte obowiązki  

właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców) w zakresie odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dodatkowo 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 
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komunalne. Oznacza to, że gmina jest odpowiedzialna za wszystkie powstające na jej terenie 

odpady komunalne. 

W 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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. 

Nieodzownym elementem prowadzonej gospodarki śmieciowej jest funkcjonowanie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi. Obowiązkiem ustawowym Gminy  

jest utworzenie  Punktu , który przyjmuje od mieszkańców odpady zgromadzone w sposób 

selektywny. Mieszkańcy do PSZOK mogą oddać wszystkie odpady komunalne wytworzone  

w gospodarstwie domowym za wyjątkiem zmieszanych odpadów komunalnych, które 

odbierane są bezpośrednio z nieruchomości.   

W Gminie Padew Narodowa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje 

już od 2015 roku, którym zarządza Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi 

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

– obok Oczyszczalni Ścieków w Padwi Narodowej – ul. Polna 3 a. 

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

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

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

tytułu żadnej opłaty. 

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

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

problem (np. wielko gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej 
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2. Rodzaje i częstotliwość odbierania odpadów oraz odpady zbierane  

w PSZOK. 

Odpady komunalne z terenu Gminy Padew Narodowa w 2020 r. odbierane były  

w postaci zmieszanej i selektywnej. Odpady były odbierane przez podmiot odbierający odpady 

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

Odpadów Komunalnych. 

 Zmieszane odpady komunalne odbierane bezpośrednio z nieruchomości  

- odbierane 1 raz w miesiącu, a we wrześniu i październiku 1 raz na dwa tygodnie, 

 Odpady zbierane selektywnie u źródła odbierane bezpośrednio z nieruchomości tj. papier, 

szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - odbierane 1 raz na 2 

miesiące, 

 Odpady biodegradowalne - odbierane bezpośrednio z nieruchomości w miesiącu czerwcu 

i począwszy od września do października -  1 raz na dwa tygodnie lub dostarczane 

samodzielnie przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, albo kompostowane  

w przydomowych kompostownikach. 

 Przeterminowane leki zbierane w specjalnym pojemniku w Aptece przy Ośrodku Zdrowia 

oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Padwi Narodowej, 

 Odpady zbierane w PSZOK: szkło budowlane, szkło białe i kolorowe, metale żelazne, 

metale nieżelazne, zużyte opony, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i opakowania po lekach,  

oraz inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, a powstałe w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych (np. strzykawki, igły i inne), baterie i akumulatory, 

Fotografia 26. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej. 
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żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne, gruz, zmieszany odpad budowlany, gabaryty, 

zużyta odzież, papier i tektura. odpady biodegradowalne np. liście, skoszona trawa, odpady 

kuchenne, meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

 

3. Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

obowiązujące w 2020r. 

Stawki za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku: 

W 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  

i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy wynosiła 13,80 zł od mieszkańca miesięcznie, w przypadku gdy odpady 

biodegradowalne były zagospodarowane w przydomowym kompostowniku. . Jeżeli właściciel 

nieruchomości nie posiadał na posesji kompostownika i odpady te były odbierane  

przez podmiot odbierający odpady stawka wynosiła 15,80 zł  od mieszkańca miesięcznie.  

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel  

nie wypełniał  obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosiła 48 zł miesięcznie  

od mieszkańca. 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych  

w 2020 roku: 

Od 1 stycznia 2020 roku na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy  

a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła 

iloczyn pojemników lub worków na danej nieruchomości i odpowiedniej stawki: 

1) Pojemnik o pojemności 120 l – 5,90 zł 

2) Pojemnik o pojemności 240 l – 11,80 zł 

3) Pojemnik o pojemności 1100 l – 54 zł 

4) Pojemnik o pojemności 6000 l – 295 zł 

5) Worek o pojemności 120 litrów – 16,90 zł 

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 

nieruchomości niezamieszkałej nie wypełniał  obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

wynosiła odpowiednio: 

 

1) Pojemnik o pojemności 120 l – 17,70 zł 

2) Pojemnik o pojemności 240 l – 35,40 zł 

3) Pojemnik o pojemności 1100 l – 162 zł 

4) Pojemnik o pojemności 6000 l – 885 zł 

5) Worek o pojemności 120 litrów – 50,70 zł 
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4. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2020 r. 

Na podstawie raportów otrzymanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne  

z terenu gminy Padew Narodowa oraz od podmiotu zarządzającego Punktem Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące 

frakcje odpadów komunalnych w roku 2020 r. łącznie zebrano  

i odebrano 813,3810 Mg odpadów komunalnych. 

Tabela 27. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio 

z nieruchomości w 2020r. 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Kod odpadów Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

15 01 02 89,3600 

Niesegregowane odpady 

komunalne 

20 03 01 445,3000 

Opakowania ze szkła 15 01 07 64,3200 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 15,8400 

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

20 01 08 0,5200 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

20 03 99 59,8200 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

20 02 01 0,3600 

Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31 

20 01 32 0,0630 

Razem 675,5830 
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Wykres 3. Stosunek odpadów komunalnych zebranych selektywnie do 

odpadów komunalnych zmieszanych. 

 

 

Tabela 28. 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 3,9200 

Tworzywa sztuczne 15 01 02 4,9400 

Metale żelazne 15 01 04 1,5010 

Szkło 17 02 02 4,7800 

Opakowania ze szkła 15 01 07 6,1960 

Zużyte opony 16 01 03 7,9200 

Odpady betonu  

oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 

17 01 01 7,3000 

Zmieszane odpady 

budowlane 
17 01 07 14,0800 

Odpady zmieszane
66%

Odpady zebrane 
selektywnie u 

źródła
34%
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Odzież 20 01 10 7,1400 

Farby, aerozole, 

rozpuszczalniki, oleje 
15 01 10* 3,6000 

 

Świetlówki, rtęciówki, 

lampy 

20 01 21* 0,0600 

Sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 
20 01 36 9,5030 

Zużyte baterie, 

akumulatory 
20 01 34 0,0040 

Przeterminowane leki 20 01 32 0,0560 

Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 60,5200 

Urządzenia zawierające 

freony 
20 01 23* 1,6800 

Zmieszane odpady  

z budowy, remontów  

i demontażu 

17 09 04 3,5000 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione  

w 200121 i 200123 

20 01 35* 1,0980 

Razem 137,7980 
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Wykres 4. Stosunek ilości odpadów zebranych w PSZOK do ilości odpadów 

odebranych z nieruchomości. 

 

 

Tabela 29. Ilości odpadów komunalnych zebranych w PSZOK  na  przełomie 

lat 2015-2020. 

Ilość 

odpadów 

zebranych 

w PSZOK   

w 2015 r. 

Ilość 

odpadów 

zebranych 

w PSZOK   

w 2016 r. 

Ilość 

odpadów 

zebranych w 

PSZOK   

w 2017 r. 

Ilość 

odpadów 

zebranych 

w PSZOK   

w 2018 r. 

Ilość 

odpadów 

zebranych 

w PSZOK  

w 2019 r. 

Ilość 

odpadów 

zebranych w 

PSZOK  

W 2020 r. 

39,791 Mg 89,059 Mg 119,735 Mg 137,658 

Mg 

174,555 Mg 137,7980 

Mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady zebrane w 
PSZOK

17%

Odpady odebrane z 
nieruchomości

83%
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Wykres 5. Ilości odpadów (w Mg) zebranych w PSZOK w latach 2015 – 2020. 

 

 

Tabela 30. Ilości wytworzonych odpadów na  przełomie lat 2015-2020. 

Łączna 

ilość 

wytworzony

ch odpadów 

w 2015 r. 

Łączna 

ilość 

wytworzony

ch odpadów 

w 2016 r. 

Łączna 

ilość 

wytworzony

ch odpadów 

w 2017 r. 

Łączna 

ilość 

wytworzony

ch odpadów 

w 2018 r. 

Łączna 

ilość 

wytworzony

ch odpadów 

w 2019 r. 

Łączna 

ilość 

wytworzony

ch odpadów 

w 2020 r. 

467,00 Mg 513,558 Mg 632,315 Mg 801,461 Mg 848,225 Mg 813,3810 

Mg 

 

Wykres 6. Ilości odpadów (w Mg) wytworzonych w latach 2015 – 2020. 
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XVI. 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 

2020 

Tabela 31. Zestawienie podjętych czynności administracyjnych. 

Urząd Stanu 

Cywilnego 

ilość sporządzonych aktów urodzenia: 0 

 

ilość migrowanych  do systemu aktów urodzenia:143 

 

ilość sporządzonych aktów małżeństwa: 12  

 

ilość migrowanych  aktów małżeństwa-125 

 

ilość sporządzonych aktów zgonu: 199 

ilość migrowanych aktów zgonu: 21  

 

ilość sporządzonych aktów urodzenia na podstawie zagranicznych 

aktów(transkrypcja):10 

 

ilość wydanych zaświadczeń  stwierdzających brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa: 11 

 

ilość wydanych odpisów aktu stanu cywilnego: 409 

 

ilość wysłanych wniosków do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie  

 o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 8 

 

ilość sprostowanych aktów stanu cywilnego:10 

 

ilość uzupełnionych aktów stanu cywilnego: 19 

 

Dowody 

Osobiste 

Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego:471 

 

Liczba wydanych dowodów osobistych: 452 
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działalność 

gospodarcza 

Ilość przyjętych wniosków (wpis, zmiana wpisu, zawieszenie 

 i wznowienie) działalności gospodarczej: 61 

 

zezwolenia na 

sprzedaż 

alkoholu 

Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 6 

 

 

 

2. Podatek akcyzowy –pomoc publiczna dla rolników 

W 2020r. udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 441 wnioskodawcom 

posiadającym gospodarstwo rolne na terenie gminy Padew Narodowa na łączną kwotę 

311 039,75 zł. 

3. Zezwolenia na umieszczenie ciał obcych w pasie dróg gminnych 

W 2020 r., rozpatrzono 25 wniosków, przygotowano i podpisano 25 umów na wejście  

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

weryfikacje terenową przywrócenia do stanu pierwotnego udostępnionego mienia gminnego.  

Wydano 2 decyzje naliczające opłaty za umieszczenie ciał obcych w pasie dróg gminnych.  

Wydano 23 decyzje zezwalających na umieszczenia ciał obcych w pasie dróg gminnych. 

XVII. Pomoc społeczna 

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

Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy 

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 
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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 900zł 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 2019 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 270,33 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 zrealizowane w 2020 roku 

Tabela 32. Beneficjenci oraz rodzaje świadczeń przyznanych w 2020 r. 

Lp. Formy pomocy  Liczba 

rodzin 

otrzymujący

ch pomoc 

Liczba osób w 

rodzinach 

otrzymujących 

pomoc 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

1 Posiłek, talon 

żywnościowy 
121 292 6558 62.728,00 

2 Zasiłki stałe  28 31 289 158.379,00 

3 Sprawienie 

pogrzebu  
1 1 1 3.892,00 

4 Zasiłki celowe, 

specjalne  

i w naturze  

112 203 X 58.761,00 
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5 Praca socjalna  120 374 X X 

6 Zasiłki okresowe 15 41 67 24.900,00 

7 Pomoc materialna/ 

stypendia szkolne 
12 83 107 14.130,00 

8 Odpłatność  

za ośrodki wsparcia  

i dps 

0 0 0 0 

9 Wydawanie  

skierowań do 

otrzymania pomocy 

żywnościowej 

111 320 X X 

10 Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburz. 

psychicznymi 

8 21 4.153 89.253,00 

11 Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne przy 

zasiłkach stałych  

 

26 

 

6 

 

270 

 

14.252,00 

12 Karta Dużej 

Rodziny  
50 108 108 338,27 

13 Wypłacanie 

wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki 

prawnej 

 

9 

 

X 

 

216 

 

75.000,00 

 

Tabela 33. Liczba rodzin z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy. 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2020 

1. Liczba rodzin 225 

2. Liczba osób w rodzinach 711 
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3. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze i fundusz 

alimentacyjny. 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne – 338 

Liczba dzieci otrzymujących zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 367 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia wychowawcze (500+) - 558 

Liczba dzieci otrzymujących świadczenia wychowawcze (500+) - 975 

 

Tabela 34. Informacja na temat świadczeń wypłaconych w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

1.  Zasiłki rodzinne  3 605 399 015,00 

2. 

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 2 0865 223 458,00 

3 Świadczenia opiekuńcze (zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy) 

1 592 343 429,00 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka  

34 34.000,00 

5. Świadczenie rodzicielskie  78 70- 688,00 

6. Świadczenie wychowawcze 500+ 10 897 5 417 889,00 

7. Fundusz alimentacyjny  221 86 041,00 

8. Zasiłek dla opiekuna  56 34 245,00 

9 Świadczenie „Dobry start” - 300+ 664 1999 200,00 

10 Razem:  19 233 6.807 965,00 

 

Tabela 35. 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  

34 121 318,00 
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2. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne  

18 15 050,00 

3. Razem: 52 136 368 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 roku wydanych zostało 728 decyzji administracyjnych, 

w  tym 14 odmownych oraz 485 informacji dot. 500+ i 300+. 

Tabela 36. Świadczenia bez kryterium dochodowego i bez wydawania 

decyzji administracyjnej. 

Lp. Nazwa świadczenia 
Liczba osób którym przyznano pomoc  

(stan na 31.12.2020r.) 

1. Karta Dużej Rodziny 108 

2. Wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki prawnej 

9 

3. Asystent rodziny 4 

4. Klub Senior + 40 

5. Niebieskie Karty 20 

 

Piecza zastępcza: 

 Rodzina zastępcza -  1 dziecko  

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza - 1 dzieci. 

 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. 

Tabela 37. Realizacja budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. 

Lp. Rozdział  Nazwa  Wydatki 

1 85195 Ochrona zdrowia  40,00 

2 85202 Domy pomocy społecznej  10 276,50 

3 85203 Ośrodki wsparcia  0,00 

4 85205 Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 

5 85213 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne – zasiłki stałe  14 251,81  

6 85214 Zasiłki i pomoc w naturze  46 363,17 

7 85215 Dodatki mieszkaniowe  0,00 

8 85216 Zasiłki stałe  162 249,26 
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9 85219 Wynagrodzenia, w tym dla opiekunów prawnych, 

pochodne i utrzymanie budynku  

506 952,10 

10 85228 Usługi specjalistyczne psychiatryczne  99 428,76 

11 85278 Usuwanie skutków anomalii pogodowych  0,00 

12 85230 Dożywianie uczniów 62 728,00 

13 85415 Stypendia szkolne 14 130,00 

14 85501 Rodzina -świadczenia wychowawcze 500+  5 473 454,74 

15 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   2 014 179,80 

16 85503 Karta Dużej Rodziny  338,27 

17 85504 Asystent rodziny 24 718,81 

18 85508 Rodziny zastępcze  33 133,46 

19 85504 300+ 205 840,00 

20 85295 Klub Senior + 87 206,03 

21 85513 Świadczenie na ubezpieczenia zdrowotne – świadczenie 

rodzinne 

15 050,22 

 

Łącznie plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Padwi Narodowej  w 2020r. 

wynosił: -  8 895 579,00  zł ,  -  realizacja:   8 770 340 zł   tj.  98,59  %. 

 

XVIII. 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. 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD w Padwi Narodowej w 2020 roku 

rozpoczął  rozgrywki w A klasie po historycznym awansie uzyskanym w 2019 roku, również 

wystartowała młodsza grupa młodzieży w rozgrywkach B1 junior młodszy Mielec. 

W lutym 2020 r.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Grunwald we współpracy 

z Gminą Padew Narodowa oraz Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej, 

zorganizował VI już Towarzyski Turniej Halowej  Piłki Nożnej pod nazwą 
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„WALENTYNKOWY PUCHAR GRUNWALDU 2020”,  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, Babicha, Wisła Gliny Małe, 

Wiśnia Trzcian, Kolejarz Knapy, oraz dwa zespoły Grunwaldu Padew Narodowa. 

Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym a dwa najlepsze zespoły rundy zasadniczej 

zmierzyły się w wielkim finale. Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca  otrzymały  

od organizatorów pamiątkowe puchary, a wszystkie zespoły dyplomy. Zawody wzorowo 

prowadzili sędziowie z mieleckiego OZPN. 

Wiele meczów rozgrywanych w 2020 roku stało na bardzo dobrym i wyrównanym 

poziomie,  a wyniki rozstrzygały się w końcówkach spotkań. Zdobywcą Pucharu Grunwaldu 

została reprezentacja zespołu Babicha, która w emocjonującym finale nie dała szans Wiśnie 

Trzciana.  

 Niestety w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczna w kraju nie udało się 

zorganizować i przeprowadzić pozostałych zaplanowanych imprez i spotkań sportowych. 

Z powodu pandemii w czasie rundy wiosennej nie rozegrano meczów ligowych.  

W lipcu 2020 r. Grunwald rozpoczął zagrania w A klasie, rozgrywając 18 kolejek uplasował 

się na miejscu 15. Juniorzy wygrywając niemal wszystkie swoje spotkania są faworytami  

w swojej grupie. 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GRUNWALD w Padwi Narodowej w 2020 r. liczył 

ponad 76 członków w tym: 

 seniorów 40 osób  

 juniorów 30 osób 

 członkowie zarządu 6 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. 
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2. Biblioteka i czytelnictwo. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej wpisana jest do Rejestru Kultury  

pod pozycją nr 2/92 z datą 09.06.1992 r. 

W 2020 r. 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.  

W związku z pandemią koronowirusa od dnia 16 marca 2020 r. został ograniczony czas pracy 

biblioteki gminnej. Zawieszono otwarcie bibliotek w sobotę, nie udostępniano od marca  

do listopada książek na miejscu oraz nie udostępniano stanowisk komputerowych, a także 

zawieszono działalność w Bawiarence dla dzieci (lekcje biblioteczne ) i naukę języka 

angielskiego 

W 2020 r. biblioteki zorganizowały kilka wydarzeń mających na celu promocję czytelnictwa : 

 zabawa kostiumowa dla dzieci z filii Babule i Zarównie 

 zajęcia na ferie : „Filcowy miś pocieszy”, „Zimowa aura”, „Bałwanek z waty”, 

„Qulingowa ozdoba w kole i w kwadracie” 

 teatrzyk dla przedszkolaków „Baśń dla małych łakomczuszków- tajemnica zdrowych 

brzuszków” w GBP Padew 

 zajęcia biblioteraupetyczne „Dlaczego warto pomagać” 

 wakacje w bibliotece „Niesamowite wakacje z 10 skarpetkami w poszukiwaniu złotego 

guzika” 

Ponadto w okresie pandemii zorganizowano w plenerze jedno spotkanie autorskie  

dla przedszkolaków z Renatą Piątkowską „Śmiech to zdrowie”  i Narodowe Czytanie 

Balladyny. 

W wszystkich przeprowadzonych wydarzeniach wzięło udział 1 480 uczestników. 

W 2020 r. ogłoszono konkurs na stronie internetowej biblioteki i zaproszono do udziału  

w projekcie „Mała książka- wielki człowiek”  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020r. wynosił 52 196  woluminów, a na koniec 2020r.  

– 50 842 woluminy oraz 141 audiobooków. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba woluminów wynosiła - 9,7 na dzień 1 stycznia 2020 r. 

oraz – 9,4 na dzień 31 grudnia 2020 r.. 

W 2020 r. tylko Gminna Biblioteka w Padwi zapewniała możliwość wypożyczenia płyt CD  

i DVD, wypożyczono 22 audiobooki. 
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Na koniec roku zarejestrowano 1000 czytelników, w tym w GBP Padew – 546, w filii  

Babule - 77, w filii Przykop - 80,  w filii Rożniaty - 83,  w filii Wojków - 98,   

w filii Zarównie -116. 

Czytelnicy wypożyczyli ogółem 15 466 woluminów, najwięcej literatury dla dorosłych  

– 8 908 pozycji. 

Zakupiono 1 498 woluminów, w tym 417 ze środków Ministerstwa Kultury.  

Ponadto wszystkie biblioteki prowadzą katalogi on-line, dzięki czemu istnieje możliwość 

zdalnego składania zamówień książek celem ich wypożyczenia. 

W 2020r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  

462 000 zł. 

Narodowe czytanie Balladyny 

  

 

 

 

 

 

Fotografia 27. Narodowe czytanie Balladyny. 
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Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską 

 

Ferie w Bibliotece- przedstawienie dla przedszkolaków 

 
Fotografia 29. Przedstawienie dla przedszkolaków w Bibliotece. 

Fotografia 28. Spotkanie z Renatą Piątkowską. 
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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. 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury wzbogacił się o mobilny ekran  wielkoformatowy video. 

Jest to wyjątkowe urządzenie multimedialne - mobilny ekran wielkoformatowy LED. Ekran 

składa się z dziewięciu monitorów bezszwowych 46 calowych marki NEC X462UNV co daję 

przekątną 386 cm. Monitory montowane są na specjalnej konstrukcji metalowej i mogą 

pracować w różnych konfiguracjach w systemie ciągłym. Jakość obrazu FULL HD zadowoli 

nawet bardzo wybrednych graczy komputerowych. Cały system można przewozić z miejsca  

na miejsce i bardzo szybko konfigurować zwykłym pilotem telewizyjnym. Ekran może być 

wykorzystywany do wyświetlania filmów fabularnych, bajek dla dzieci, prowadzenie szkoleń, 

jako tło przy organizacji koncertów,  gier komputerowych,  transmisji meczów i gier 

sportowych, prowadzenie relacji na żywo itp.  Można go także wypożyczać za odpowiednią 

opłatą na różnego rodzaju wydarzenia społeczne czy rodzinne. Cały system został zakupiony 

bardzo okazyjnie od firmy SQM Multimedia Support z Poznania borykającej się  

z trudnościami finansowymi w czasie pandemii. Zakupiony sprzęt jest najnowocześniejszym 

systemem video, którego mogą tylko pozazdrościć inne placówki kulturalne -  ponieważ nikt 

takowego nie posiada na podkarpaciu.   
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Mobilny ekran  wielkoformatowy video 

 

 
Fotografia 31. Prezentacja multimedialna wyświetlana  przy wykorzystaniu mobilnego 

ekranu wielkoformatowego video. 

Fotografia 30. Prezentacja multimedialna wyświetlana  przy wykorzystaniu mobilnego 

ekranu wielkoformatowego video. 
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Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Rozpoczął się w sposób planowany, wszystko układało 

się według założonych celów choć na horyzoncie widać było nadciagającą pandemię.  

Niestety marzec okazał się czarnym scenariuszem dla gospodarki dla krajowej a zwłaszcza  

dla kultury. Zamknięto wszystko. Później poluzowano ale wszystkie imprezy z udziałem 

publiczności zastały wstrzymane. Pracowaliśmy zdalnie praktycznie do końca roku 

sprawozdawczego ale tylko w tych grupach w których było to możliwe. Spotkania chóru 

„Pasjonata” oraz zajęcia wokalne odbywały się online, kapela ludowa „Padwianie” spotykała 

się stacjonarnie pod pełnym rygorem sanitarnym. Pozostałe zajęcia musieliśmy przerwać.  

Pod koniec maja zakupiliśmy cyfrowy ekran wielkoformatowy, nabyliśmy prawa  

do wyświetlania filmów i od początku wakacji uruchomiliśmy kino cyfrowe dla dzieci.  

Niestety  wirus znów zaatakował i  zmuszeni byliśmy do zaprzestania działalności kinowej.  

W roku sprawozdawczym nie odbyły się żadne imprezy masowe. 

Po przerwie spowodowanej pandemią, Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej 

od 1 lipca 2020 r. wznowił zajęcia w ograniczonej liczbie uczestników pod ścisłym rygorem 

sanitarnym. 

Na wszystkich zajęciach, rodzice lub opiekunowie prawni musieli podpisać oświadczenie  

o stanie zdrowia oraz świadomości ryzyka. Dotyczyło to także dorosłych uczestników.  

Dzieci, młodzież i dorośli uczestniczyli w zajęciach muzycznych, tanecznych, teatralnych  

oraz chóralnych. Wznowiona została także działalność kapeli ludowej „Padwianie”.  

Dzięki zakupie ekranu wielkoformatowego LED, Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął 

Fotografia 32. Złożony, przygotowany do wygodnego transportu mobilny ekran 

wielkoformatowy. 
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działalność „ Kina letniego”. W każdy piątek miesiąca o godz. 9.00 została wyświetlana bajka 

dla dzieci. Mając na uwadze bezpieczeństwo i aktualne wytyczne sanitarne liczba miejsc 

została ograniczona do 24. Wstęp na każdy seans był wolny. Seanse cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Dodatkowo wyświetlane były bajki dla przedszkolaków z Przedszkola 

„Promyczek” oraz „Smyków”. 

Instruktorzy zatrudnieni w GOK w 2020 r..  

1) Instruktor choreograf pani Katarzyna Serafin  odpowiedzialna była za edukację ruchu 

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

2) Pan Krzysztof Skórski - instruktor plastyk odpowiedzialny za upowszechnianie 

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

„Małych form teatralnych”.  Grupy pracowały do końca marca.    

3) Pan Maciej Fijałkowski  prowadził chór „Pasjonata” do końca marca - później 

nastąpiła przerwa aby od września przejąć nauczanie w trybie zdalnym.  

4) Pani Edyta Pazdan-Skórska prowadziła grupę kabaretowo-wokalną „Studio Żarcik”. 

Grupa zajmowała się przygotowaniem przedstawień typowo rozrywkowych z 

przeważającym wokalem. Grupa pracowało do końca marca.  

5) W okresie pandemii nie pracowała.  Pani Bożena Mazur inst. muzyk  odpowiedzialna 

za  wokalistykę oraz naukę śpiewu oraz interpretację piosenek.  Instruktorka zajmowała 

się też emisją głosu. Instruktorka pracowało do końca lutego i pożegnała się z pracą by 

przejść na urlop macierzyński. Na jej miejsce zatrudniona została  pani Wiolettę 

Jasińską.  

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

keyboardzie też do końca marca ubiegłego roku.   

7) Pan Janusz Kucharczyk prowadził kapelę ludową „Padwianie”.  

8) W roku sprawozdawczym    zajęcia w dwóch grupach prowadziła także  Szkoła Tańca 

Towarzyskiego GALA z Mielca. Instruktorzy pracowali na umowę-zlecenie.  

 

Ważniejsze wydarzenia, które udało się zorganizować przy udziale GOK: 

 

 Dzień Babci i Dziadka - 25 stycznia odbyła się zabawa z okazji Dnia Babci i Dziadka 

w której wzięli udział członkowie z Kół Emerytów działających na terenie naszej gminy. 

Głównym organizatorem był Związek Emerytów i Rencistów 

 Bal karnawałowy – 30 stycznia odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas 0 – III. Imprezę 

poprowadził zaprzyjaźniony ze szkołą zespół wokalno - instrumentalny o nazwie,, Jaszczur 

i przyjaciele”. Na balu pojawiły się postaci z bajek, kreskówek i filmów animowanych. 

Były zabawy w najdłuższy pociąg, korowody,  tańce dla dziewcząt i chłopców do 

najnowszych przebojów muzycznych. Tegoroczna zabawa karnawałowa wzbudziła 

u najmłodszych uczniów naszej szkoły wiele radości. 
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 Koncert karnawałowy – 23 lutego.na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi   

Narodowej odbył się  koncert zatytułowany „Koncert Karnawałowy” przygotowany przez    

Warsztat Wokalny „Nowe Brzmienie”    prowadzony przez    panią instruktor Bożenkę 

Mazur- Kołek oraz Zespół Tańca Nowoczesnego „FLASCH” prowadzonego przez panią 

Katarzynę Serafin wraz ze Szkołą Tańca Towarzyskiego „GALA” prowadzoną przez pana 

Mariusz Sosińskiego. Młodzi wokaliści zaprezentowali szereg znanych i nieznanych 

piosenek w nowych aranżacjach specjalnie napisanych na potrzeby koncertu. 

 Dzień Kobiet - 7 marca– Dzień Kobiet, na który zaproszono aktywne mieszkanki gminy. 

Spotkanie poprowadził Wójt Gminy Pan Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Janusz Bik, którzy złożyli życzenia i podziękowania na ręce zaproszonych Pań  

za zaangażowanie i pracę wkładaną w realizacje wspólnych zadań podtrzymujących naszą 

gminną kulturę i tradycję. Przed zaproszonymi gośćmi wystąpiła grupa kabaretowo  

– teatralna „Senior Show” działająca przy Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku  

w komedii obyczajowej pt. ”Zaręczyny” w reżyserii Pani Magdalena Betleji,  

pod kierownictwem Pani Marii Sowińskiej. 

 Koncert z okazji Dnia Kobiet – zwyczajem stało się, że święto wszystkich Pań uczczone 

jest specjalnym koncertem w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej. Studio 

Żarcik postanowiło w tym roku zabrać swoją publiczność w podróż do Włoch. Choć czas 

ku temu wydawał się trudny, to jednak wyprawa była całkowicie bezpieczna! Spektakl 

muzyczny, który odbył się w dniu 8 marca, zatytułowany został Rapimento Siciliano, czyli 

Porwanie na Sycylii. 

XIX. Oświata i wychowanie. 

W 2020 r. w gminie Padew Narodowa funkcjonowała jedna szkoła podstawowa 

 z oddziałami przedszkolnymi. W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszczało  

438 uczniów, którzy uczyli się w  22 oddziałach. Przy szkole  funkcjonowały trzy oddziały 

przedszkolne, do których uczęszczało 85 dzieci- 45 sześcioletnich, 30 dzieci pięcioletnich oraz 

10 dzieci czteroletnich. Jedna uczennica korzystała z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, realizowanych w miejscu zamieszkania. Do Szkoły Podstawowej w Padwi 

Narodowej  uczęszczało siedmiu uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 

w tym czterech uczniów z autyzmem, jedno dziecko z niedosłuchem. Dla wszystkich uczniów 

zorganizowane były indywidualne zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo  

dla każdego ucznia, prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie 

oligofrenopedagogiki oraz pracy z dzieckiem autystycznym.  

W ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone były zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, 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 
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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 2021 roku naukę w szkole rozpoczęło 427 uczniów, którzy uczą się  

w 21 oddziałach. Zorganizowano 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 68 dzieci  

( 46 dzieci sześcioletnich i 22 dzieci pięcioletnich).W dalszym ciągu jedna uczennica realizuje 

indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, ośmiu 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  

46 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty – 44,45. Większość nauczycieli uzyskało stopień 

awansu nauczyciela dyplomowanego. 

W roku szkolnym 2019/20  do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 56 uczniów.  

Egzamin odbył się w dniach 16-18 czerwca i był poprzedzony możliwością konsultacji  

z nauczycielami. Z zachowaniem reżimu sanitarnego, spowodowanego pandemią COVID-19, 

uczniowie po trzymiesięcznym pobycie w domu, pozbawieni kontaktu  

z nauczycielami, przystępowali do egzaminu w wielkim stresie i niepewności. W ciągu trzech 

dni pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Pomimo tego, 

uczniowie naszej szkoły zdali ten egzamin na piątkę z plusem. W rankingu gmin powiatu 

mieleckiego  szkoła uplasowała się na drugim miejscu z j. polskiego  

i matematyki, natomiast wynik z j. angielskiego daje nam trzecie miejsce w powiecie,  

tuż za gminą wiejską Mielec i gminą miejską Mielec.  

- Z j .polskiego i matematyki nasi uczniowie uzyskali wynik powyżej kraju, województwa  

i powiatu. 

- Z j. angielskiego jest to wynik na poziomie województwa. 

 

Ze względu na kryterium lokalizacji szkoły z j. polskiego uzyskaliśmy wynik na poziomie miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców, z matematyki szkoła uzyskała taki wynik jak uczniowie w 

miastach od 20-100 tys. mieszkańców, natomiast z j. angielskiego nieco powyżej średniej miast 

do 20 tys. mieszkańców. 

 

Najwyższy wynik z j. polskiego uzyskały klasy 8b i 8c- 64,5%, z matematyki kl.8b- 51,9%, z 

j. angielskiego kl.8c-58,7%.  

 

Więcej szczegółów przedstawia tabela. 
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Tabela 38. Wyszczególnienie wyników poszczególnych klas z egzaminu 

ósmoklasisty. 

Wyszczególnienie Język polski Matematyka 
Język 

angielski 

Klasa 8a 

 

59,6% 47,7% 48,9% 

Klasa 8b 

 

64,5% 51,9 % 50,4% 

Klasa 8c 

 

64,5% 49,7% 58,7% 

Szkoła 

 

62,9% 49,8% 52,7% 

Powiat   

 

60,06% 47,88% 53,53% 

Województwo  

 

60,77% 47,77% 52,84% 

Kraj 

 

59% 46% 54% 

Stanin szkoły 

 

   6 

wyżej średni 

6 

wyżej 

średni 

5 

średni 

 

Obsługę finansowo-księgową, kadrową i administracyjną szkoły prowadziła główna 

księgowa, referent oraz specjalista do spraw kadr i płac wraz z sekretarzem szkoły. Szkoła 

zatrudniała  także woźnego, 6 sprzątaczek, kucharza, 3 osoby na stanowisku pomocy kuchennej 

i pracownika gospodarczego. Ogółem w szkole zatrudnionych było 16 osób na stanowiskach 

administracji i obsługi. 

Przez większą część II semestru w roku szkolnym 2019/20 uczniowie pracowali zdalnie 

z powodu pandemii COVID-19. Zajęcia były organizowane poprzez stronę internetową szkoły, 

pocztę e-mail oraz kontakt telefoniczny. Po złożeniu w maju 2020 r. przez organ prowadzący 

wniosków w ramach programu „Zdalna szkoła „ oraz „Zdalna szkoła +” szkoła otrzymała   

w sumie 35 laptopów oraz 5 drukarek wraz z oprogramowaniem. Laptopy były 

wykorzystywane przez nauczycieli podczas zdalnego nauczania. Część laptopów została 

przeznaczona do wypożyczenia dla dzieci z rodzin wielodzietnych. W sumie w 2020 roku 

gmina przekazała szkole 47 laptopów. Pozyskany sprzęt umożliwił zaopatrzenie każdego 

nauczyciela w narzędzia do pracy zdalnej, która od listopada 2020 r. jest prowadzona  

z wykorzystaniem narzędzi pakietu OFFICE 365, głównie poprzez platformę Teams.  

Pakiet ten został  pozyskany przez szkołę bezpłatnie. Udało się także uruchomić od września 
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2020 r. dziennik elektroniczny Vulcan, który bardzo ułatwił organizowanie procesu zdalnego 

nauczania oraz zapewnił stały kontakt z rodzicami.  

 

 

W grudniu 2020 roku szkoła została podłączona do bezpłatnego Internetu za pomocą 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w obu budynkach szkolnych.  

 

W ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji szkoła otrzymała także 25 tabletów  

z dostępem do Internetu. Nauczyciele od listopada 2020 r. pracują zdalnie w szkole, 

wykorzystując sprzęt i dostęp do Internetu we własnych pracowniach lekcyjnych. 

 

W szkole funkcjonowała Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu 

- raz w tygodniu dyżur pełnił pedagog i psycholog, dwa razy w tygodniu zajęcia prowadził 

logopeda. Pracownicy poradni zajmowali się głównie diagnozą potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów. 

W 2020 roku Wójt gminy przyznał stypendia naukowe dla 30 uczniów za kwotę  

3 400 zł . Gmina organizowała dowóz do szkoły dla 179 dzieci z  klas 0-III oraz 208  uczniów 

klas IV-VIII- ogółem z dowożenia korzystało 387 dzieci,  co stanowi 78,7 % uczniów szkoły 

podstawowej w Padwi Narodowej. 

Fotografia 33. Odbiór laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła. 
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XX. 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. 

Dzienny Dom „Senior- WIGOR” w Przykopie został utworzony z dniem  

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.  

Ośrodek  otwarty  jest w godzinach 8.00 -16.00 dziennie,  od poniedziałku do piątku. Seniorzy 

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

Zakres działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Przykopie  jest bardzo 

szeroki. Zaspokajane są  potrzeby towarzyskie i kulturalne seniorów, poprawiana jest ich 

kondycja fizyczna  i psychiczna. Seniorzy aktywizują się społecznie i  rozwijają swoje pasje.  

W roku 2020r. do placówki zapisanych było 37 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.  

   Kwota wyżywienia wynosiła 13,00 zł dziennie ( 11,00zł obiad, 2,00 zł II śniadanie). 

Odpłatność uzależniona była od obecności seniora w placówce. Od osób, które  otrzymywały  

posiłek do domu, tj. obiad, z którymi, w związku z pandemią koronawirusa,  pracowano 

alternatywnie, pobierano 11 zł (opłata za obiad). 

 

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

 socjalnymi( posiłek), 

 aktywności ruchowej, kinezyterapii, ( gimnastyka, kinezyterapia, masaże, 

naświetlania itp.)  

 usługami edukacyjnymi, (zajęcia z psychologiem, innymi specjalistami  kurs 

komputerowy, pogadanki, zajęcia biblioteczne, biblioteczka - czytanie książek,  prasy, 

pogadanki) 

 kulturalno – oświatowymi, ( zajęcia biblioteczne, gry, zabawy, śpiew, akademie,   

biblioteczka, czytanie itp. ) 
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 sportowo- rekreacyjnymi, ( piknik- grill, imprezy okolicznościowe, taniec, gry 

zespołowe, itp.) 

 aktywizującymi społecznie, ( piknik- grill, imprezy okolicznościowe itp.) 

 terapii zajęciowej, ( zajęcia z opiekunami, psychologiem ) 

 opiekuńczymi ( kontakt z pielęgniarką, pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, informowanie, przypominanie, prowadzenie pogadanek o prawidłowym 

utrzymywaniu higieny osobistej, dezynfekcji, możliwość kąpieli, wyprania swoich 

rzeczy, odpoczynku, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych: ZUS,KRUS, PCPR, 

pomoc w kontakcie z przychodnią, realizacja recept, pomoc w robieniu zakupów, 

kontakt z innymi ludźmi itp.) 

 

W okresie od 12 marca 2020r. do 24 maja 2020r., zajęcia stacjonarne w ośrodku zostały 

zawieszone poleceniem Wojewody, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby  

zakaźnej COVID - 19, wywołanej wirusem SARS-Co V-2. W tym czasie pracownicy placówki 

pracowali ze wszystkimi seniorami w sposób alternatywny poprzez częste rozmowy 

telefoniczne, wspieranie ich w trudnej sytuacji w obliczu pandemii.  Seniorzy otrzymywali 

pomoc w załatwianiu i zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych tj.: robienie 

zakupów, rejestracja do przychodni, realizacja recept. Chętni seniorzy mogli korzystać z usług 

cateringu ( obiadu dwudaniowego). Dostarczane były materiały do zajęć manualnych, 

ćwiczenia pamięci, gazetki, ulotki , krzyżówki itp. Seniorzy byli zaopiekowani w tym czasie  

w sposób ciągły, nie czuli się samotni i pozostawieni samym sobie.  

Od 25 maja  2020 r. można było pracować z seniorami w sposób stacjonarny. 

Pracownicy Senior Wigor dokładali  wszelkich starań, aby pobyt w prowadzonej placówce  

był jak najbardziej bezpieczny. Placówka realizowała swoje zadania z zachowaniem 

odpowiedniego reżimu sanitarnego, wprowadzonych wewnętrznych procedur, pozytywnie 

zaopiniowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mielcu i wszelkich 

rekomendacji dotyczących funkcjonowania ośrodków wsparcia  dziennego pobytu.  

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 dużą rolę 

przywiązywano do edukacji profilaktycznej oraz podnoszenia świadomości Seniorów  

w zakresie dbania o higienę i stosowania się do aktualnie panujących obostrzeń.  

Zajęcia odbywały  się w mniejszych grupach lub indywidualnie. 

             Od początku listopada 2020 rojku w DD-SW wprowadzono tryb pracy mieszanej 

(stacjonarnie oraz alternatywnie z seniorami, przebywającymi w domu). Część seniorów,  

korzystała z usług w ośrodku, część z nich , nie opuszczając domu korzystała  z zajęć 

alternatywnych. W poniedziałki, środy i piątki pracownicy dzwonili do każdego  z seniorów. 

Wspierali ich słowem. Pomagali w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb  (tj. : robienie 

zakupów, realizacja recept, pomoc w zamówieniu tele-porad, możliwość otrzymania ciepłego 

posiłku itp. w zależności od ich potrzeb i oczekiwań). W razie potrzeby senior, mógł 
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kontaktować się  z pracownikami Domu. Pracownicy odwiedzali seniorów w otoczeniu ich 

miejsca zamieszkania. Dostarczali  czasopisma, zestawy do ćwiczeń pamięci i koncentracji itp. 

Fizjoterapeuta na portalu internetowym, umieszczał propozycję zajęć on- line, promowanych 

przez MRPIPS , ABC senior.com. Raz w tygodniu, seniorzy mogli  porozmawiać telefonicznie   

z  fizjoterapeutą, konsultować swoje dolegliwości, obawy itp. Raz w miesiącu telefonicznie 

korzystali z  tele-porady z psychologiem.  

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, który świadczył usługę transportową od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. 

2) Wyżywienie. W celu zapewnienia efektywnego ekonomicznie, odpowiedniego  

dla seniorów wyżywienia, w trybie zapytania ofertowego została wyłoniona firma 

cateringowa która świadczyła usługę, zapewniającą ciepły, dwudaniowy obiad. 

Pracownicy placówki, przygotowywali II śniadanie. Artykuły spożywcze kupowane 

były codziennie. 

3) Koszty utrzymania placówki i jej otoczenia. Placówka ponosiła wydatki związane  

z bieżącym jej funkcjonowaniem  tj. opłaty za media: wodę, gaz, energię elektryczną, 

odpady komunalne, ścieki, usługi telefoniczne i internetowe, abonament RTV, 

ubezpieczenia budynku, niezbędne przeglądy i konserwację, zakup środków czystości, 

dezynfekujących, ochrony osobistej , termometr, artykułów biurowych, papierniczych, 

artykułów gospodarstwa domowego oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania placówki oraz efektywniejszego prowadzenia zajęć z beneficjentami 

zakup maszyny do szycia, zakupiono urządzenia rehabilitacyjne. 

4) Imprezy okolicznościowe, wycieczki. W ramach tego działania, nie zaplanowano 

wycieczek, w związku z trudną sytuacją epidemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo 

seniorów oraz pracowników .Organizowane były imprezy okolicznościowe (np. dzień 

babci i dziadka, dzień kobiet i mężczyzn, piknik, akademie, dzień seniora, mikołajki 

itp.) oraz różne spotkania, wykłady o tematyce wynikającej z potrzeb seniorów, na które 

zapraszane były kompetentne osoby (np. dietetyk, radca prawny, ksiądz, zielarka). 

5) Promocja. Informacje na temat projektu i bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu 

”Senior-WIGOR” w Przykopie zamieszczane były na stronach internetowych gminy, 

na facebook-u, w lokalnej prasie. Wykonane ulotki i informacje na temat oferty  

dla seniorów , promujące działalność placówki w ramach programu, umieszczane  

były w gablotach, na tablicach ogłoszeń, na terenie gminy.  
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6) Kadra pracownicza. W ramach prawidłowego funkcjonowania placówki zostali 

zatrudnieni pracownicy etatowi i na umowę zlecenie. W pełnym wymiarze czasu pracy 

zatrudniony został p.o. kierownika Dziennego Domu ”Senior-WIGOR, opiekun osób 

starszych oraz opiekun osób starszych/sprzątaczka. W wymiarze 1/8 etatu zatrudniona 

jest księgowa. Na umowę zlecenie zatrudnieni byli: 

 fizjoterapeuta w wymiarze po 3 godziny dziennie w okresie od 02.01.2020 r.  

do 31.05.2020 r. a od1.06.2020 r. do 31.12.2020 r. po 4 godziny dziennie  

( wynikało to z zwiększonego reżimu sanitarnego, wytycznych co do zajęć  

w trakcie trwania pandemii). 

 instruktor wsparcia psychologicznego - 2 godziny w miesiącu w okresie  

od 02.02.2020 r. do 31.12.2020r. - osoby według potrzeb. Do lutego 

2020r.psycholog  prowadził zajęcia stacjonarnie a od maja do grudnia 2020r., 

były to tele-porady.  

 

Ponadto w ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – 2 godziny w tygodniu 

seniorzy uczestniczyli w zajęciach np. : - bibliotecznych o różnorodnej tematyce. ( książki, 

etyka, edukacja medyczna, ziołolecznictwo itp.), - muzykoterapii, - komputerowych (np. nauka 

obsługi tabletów).W ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

w Padwi Narodowej, seniorzy objęci byli opieką pielęgniarską. Pielęgniarki środowiskowe  

2 godziny w tygodniu świadczyły swoje usługi. Ośrodek  ściśle współpracował z Ośrodkiem 

Pomocy  Społecznej w Padwi Narodowej (w zakresie m.in. rekrutowania i kierowania  

do Domu) jak również z organizacjami pozarządowymi, szkołami, przedszkolami, 

przedstawicielami duchowieństwa, kościoła oraz z uczestnikami zajęć w klubie Senior+, 

organizowane były spotkania z ciekawymi ludźmi, księdzem, dietetykiem, radcą prawnym, 

pracownikiem banku. 

 

Dzięki zrealizowaniu zaplanowanych w ofercie w/w działań, zostały osiągnięte 

założone rezultaty co pozwoliło na zwiększenie aktywnego uczestnictwa, poszerzenia wiedzy 

i umiejętności w zakresie podejmowanych działań na rzecz mieszkańców gminy Padew 

Narodowa, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. 

Wpłynęło to na zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej  

i promowania aktywnego starzenia się. 

 

Całkowity koszt  utrzymania, funkcjonowania ośrodka w roku 2020 wyniósł 376.558,51zł, 

w tym:  

- środki pochodzące z wnioskowanej dotacji – 104 400,00 zł 

- inne środki m.in. wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego – 40 707,21 zł 
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Dodatkowo podkreślić należy, iż w Dziennym Domu Senior Wigor bardzo dobrze wyposażona 

jest część fizjoterapeutyczna. W zasobach jednostki znajduje się nowoczesny sprzęt 

rehabilitacyjny, pozwalający prowadzić specjalistyczne zajęcia ruchowe i dbać o kondycję  

i sprawność fizyczną Seniorów.  

 

Wyposażenie części fizjoterapeutycznej Dzienny Dom Senior-WIGOR w Przykopie 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 35. Wyposażenie DDSW w Przykopie. 

Fotografia 34. Wyposażenie DDSW w Przykopie. 
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Fotografia 36. Wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Przykopie. 
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Aktywność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie 

 

 

 

 

 

Fotografia 38. Seniorzy DDSW w Przykopie. 

Fotografia 37. Aktywność DDSW w Przykopie. 
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2. Działalność Klubu „Senior +” w Padwi Narodowej. 

Na terenie Gminy Padew Narodowa już od 2 lat 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 2020 objętych wsparciem w ramach programu wieloletniego "Senior +" zostało 

79 seniorów. Z oferty Klubu maksymalnie dziennie mogło skorzystać 40 osób. Spotkania 

odbywały się 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy, czwartki i trwały  

6 godzin/ dziennie.. 

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

 edukacyjnymi (zajęcia ze specjalistami z różnych dziedzin, kursy komputerowe, 

pogadanki) 

 aktywności ruchowej (zajęcia pilates, nordic walking, aqua aerobic),  

 kulturalno – oświatowymi (kino, zajęcia biblioteczne, śpiew, zabawy),  

 sportowo- rekreacyjnymi (imprezy okolicznościowe, grill, taniec, gry zespołowe),  

 aktywizującymi społecznie (grill, imprezy okolicznościowe),  

Fotografia 39. Dzienny Dom "Senior-WIGOR". 
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 terapii zajęciowej (arteterapia, robótki ręczne, muzykoterapia, ćwiczenia 

pamięciowe),  

Rok 2020 wprowadził zmiany w dotychczasowej działalności Klubu z uwagi na panującą 

pandemie. W okresie od 12 marca 2020r. do 24 maja 2020r., zajęcia stacjonarne  

w placówce zostały zawieszone poleceniem Wojewody, w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniającej się choroby zakaźnej COVID-19. W tym czasie prowadzone  

były zajęcia z seniorami w sposób alternatywny, wspierając ich w tym trudnym czasie  

i kładąc szczególny nacisk na zachowanie reżimu sanitarnego. Realizowana była pomoc 

w zakresie  zaspokajania niezbędnych potrzeb seniorów takich jak: robienie zakupów, 

realizacji recept, rejestracji w przychodni. Poprzez rozmowy telefoniczne pracowników 

Klubu z Seniorami przekazywano im różnego rodzaju ćwiczenia, wypełniające wolny 

czas, dostarczane były materiały do ćwiczenia pamięci i różne inne materiały.  

Od 25 maja 2020r. wznowiono pracę Klubu w trybie stacjonarnym. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa seniorów i pracowników, placówka musiała działać z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. Zgodnie z zaleceniami, spotkania prowadzone były w małych 

grupach. W listopadzie Klub zaczął pracować w trybie mieszanym (stacjonarnie oraz 

alternatywnie z seniorami przebywającymi w domu). 

  

W celu zrealizowania zadania publicznego polegającego na prawidłowym funkcjonowaniu  

i prowadzeniu Klubu Senior + podjęte zostały następujące działania: 

1) Organizacja zajęć. Zorganizowano zajęcia o tematyce wynikającej z potrzeb 

seniorów w tym: sprawnościowych (Pilates, Nordic Walking), manualnych 

(Arteterapia, robótki ręczne), wokalnych (Muzykoterapia), edukacyjnych (Kursy 

komputerowe, zajęcia biblioteczne, zajęcia z dietetykiem, fizjoterapeutą, 

ratownikiem medycznym, zielarką), przygotowywanie potraw regionalnych.  

W oparciu o umowę zlecenie, zostali zatrudnieni specjaliści: 

 dietetyk w wymiarze po 2 godziny, 2 razy w tygodniu w okresie  

od 2.01.2020r. do 31.08.2020r. 

 instruktorka nordic walking w wymiarze 2 godzin, 2 razy w miesiącu w okresie 

 od 3.08.2020r. do 30.09.2020r. 

 instruktor pilates w wymiarze po 2 godziny tygodniowo w okresie  

 od 1.09.2020r. do 31.12.2020r.  

 

Czterokrotnie odbyły się spotkania z zielarką po 2 godziny. Odbyły się także 

jednorazowe spotkania z ratownikiem medycznym oraz fizjoterapeutą. Klub Senior + 

współpracował także z innymi jednostkami gminy m.in. Biblioteką, Gminnym 
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Ośrodkiem Kultury, Przedszkolem oraz Dziennym Domem "Senior - Wigor"  

w Przykopie. Odbyły się także jednorazowe spotkania z pracownikiem Banku 

Spółdzielczego w Padwi Narodowej oraz policjantami z Komisariatu Policji  

w Tuszowie Narodowym. Na początku roku zaplanowano cykl zajęć aqua aerobiku  

na basenie w Połańcu. Zajęcia te miały odbywać się raz w tygodniu przez okres trzech 

miesięcy, niestety w związku z rozpoczęciem się pandemii i związanymi z tym 

obostrzeniami, seniorzy tylko jednorazowo mogli wziąć udział w zajęciach.  

 

2) Organizacja wycieczek. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju 

spowodowaną pandemią COVID-19, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo 

seniorów a także pracowników, nie zaplanowano żadnych wycieczek. 

Zorganizowano imprezy okolicznościowe: spotkanie noworoczne, dzień babci  

i dziadka, walentynki, dzień kobiet i mężczyzn, dzień seniora, grill, mikołajki.  

W lutym seniorzy wybrali się do kina w Mielcu.  

3) Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały i artykuły do wyposażenia 

m.in.: biurko, 2 stoły, 4 ławki ogrodowe, 2 parasole ogrodowe, projektor, ekran 

projekcyjny na stojaku, ciśnieniomierz, termometr, środki urządzenia 

rehabilitacyjne: wioślarz magnetyczny, 2 steppery z linkami i ramionami, 

ekspander gumowy, agrafkę depandor motylek do ćwiczeń ud i ramion, przyrząd 

do ćwiczeń mięśni brzucha i nóg,  aparat  fotograficzny,  komputer  stacjonarny,  

głośniki, i inne przedmioty niezbędne do funkcjonowania placówki.  

4) Koszty związane z bieżącym utrzymaniem Klubu "Senior +". Zgodnie  

z funkcjonowaniem placówki zostały poniesione wydatki bieżące tj. opłaty  

za media (energię elektryczną, gaz, wodę, odpady komunalne, ścieki), usługi 

telefoniczne i internetowe, abonament  RTV,  ubezpieczenie  budynku, przeglądy  

i konserwacje. W ramach promocji Klubu zamieszczane były informacje 

dotyczące realizacji projektu oraz funkcjonowania placówki na stronie 

internetowej gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej, 

facebook-u i lokalnej prasie. Zamówiono także koszulki dla wszystkich seniorów 

z logiem projektu mające na celu promocję programu wieloletniego  "Senior +".   

Całkowity koszt funkcjonowania Klubu „Senior+”    - 87 206,03 zł 

w tym środki pochodzące z wnioskowanej dotacji – 34 072,00 zł 
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Aktywność Klubu Senior+ 

 

 

 

 

Fotografia 41. Aktywność Klubu Senior+. 

Fotografia 40. Aktywność Klubu Senior+. 
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XXI. Ochrona przeciwpożarowa. 

Na terenie gminy Padew Narodowa system ochrony przeciwpożarowej funkcjonuje  

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:  Babule, 

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

Zarównie, w których społecznie działa 400 członków, w tym 68 kobiet.  

Na terenie gminy rozwija się działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych  

i drużyn kobiecych. Na koniec roku 2020 działały trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz cztery 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (w tym: 28 chłopców i 35 dziewcząt). Liczba członków 

zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych  

( spełniający kryteria posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do udziału  

w działaniach, posiadanie co najmniej podstawowego wyszkolenia OSP oraz wiek w granicach 

18-65 lat )  to 98 osób. Wszystkie jednostki są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań 

Fotografia 42. Spotkanie członków Klubu Senior+. 
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ratowniczo-gaśniczych. OSP na swym stanie posiadają 17 samochodów pożarniczych w tym: 

10 lekkich, 4 średnie i 3 ciężkie. 

Trzy jednostki OSP z ternu gminy tj.: Babule, Padew Narodowa, Piechoty włączone są 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i współdziałają w tym zakresie z Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Udział jednostek OSP w działaniach 

ratowniczo - gaśniczych odbywa się po zadysponowaniu ich przez Stanowisko Kierowania 

Komendanta Powiatowego PSP. 

1. Działalność Jednostek OSP w zakresie ratownictwa. 

W 2020 roku na terenie gminy Padew Narodowa odnotowane zostało przez Komendę 

Powiatową PSP w Mielcu 33 zdarzenia, w których interweniowały jednostki ochrony 

przeciwpożarowej.  Natomiast w roku 2019 miało miejsce 59 interwencji co oznacza, iż nastąpił 

zauważalny spadek  o prawie 50 %. 

Tabela 39. Interwencje OSP z terenu gminy Padew Narodowa w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych w 2020 r. 

Lp. Jednostka  Ilość zdarzeń  

1. Babule (KSRG) 3 

2. Kębłów 4 

3. Padew Narodowa(KSRG) 27 

4. Piechoty (KSRG) 3 

5. Wojków 3 

6. Zarównie 3 

Źródło: Materiały Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu. 

Tabela 40. Zestawienie zdarzeń w powiecie mieleckim w latach 2018-2020  z 

podziałem na gminy. 

L.p. Gmina 

Ogółem zdarzeń 
 

2018 2019 2020 

1. Borowa 24 53 30 

2. Czermin 35 93 38 

3. Gawłuszowice 24 34 22 

4. m. Mielec 471 621 595 

5. Mielec 74 198 148 

6. Padew Narodowa 32 59 33 

7. Przecław 72 147 121 

8. Radomyśl Wielki 89 191 114 

9. Tuszów Narodowy 57 114 73 

10. Wadowice Górne 47 147 33 

Razem: 925 1657 1207 
Źródło: Materiały Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu. 
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Każdy 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 26.03.2010 

r. określono wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym  

lub szkoleniu pożarniczym dla członków OSP z terenu gminy Padew Narodowa.  W 2020 r.  

z tego tytułu wypłacono - 5.768,67 zł. 

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku 2020 szkolenia odbywały się w bardzo 

ograniczonym zakresie. Niemniej czterech strażaków ochotników ukończyło szkolenie 

podstawowe, a jeden członek OSP szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.  

W 2020 r. na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie 

Gminy Padew Narodowa wydatkowano 217.948, 65 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia 

kierowców-konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP, ekwiwalent za udział w akcjach 

pożarniczych i szkoleniach, badania lekarskie i ubezpieczenia OC strażaków, ubezpieczenia 

samochodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, 

zakup paliw i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu ratowniczego, 

zakupy sprzętu i umundurowania.  

 

Szereg działań  w obszarze bezpieczeństwa publicznego tj. zakupy umundurowania 

ochronnego  i sprzętu pożarniczego zrealizowano poprzez dofinasowanie zadań, na które 

jednostki OSP otrzymały dotacje.   

 

Dotacje uzyskane przez Ochotnicze Straże Pożarne w 2020 roku:  

 

1) Umowa o realizację zadania publicznego z udziałem środków MSWiA  

pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych poprzez remont strażnicy OSP Wojków”; OSP Wojków - 45.000,00 zł; 

2) Umowa na dofinansowanie zadania z udziałem środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w m. Zaduszniki celem zwiększenia potencjału technicznego”; OSP 

Zaduszniki - 12.041,08 zł; 

3) Umowa o realizację zadania publicznego z udziałem środków Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zapewnianie gotowości bojowej  jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”; OSP 

Padew Narodowa - 6.615,00 zł; 

4) Umowa o realizację zadania publicznego z udziałem środków Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zapewnianie gotowości bojowej  jednostki ochrony 
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przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”; OSP 

Piechoty - 3.902,00 zł; 

5) Umowa o realizację zadania publicznego z udziałem środków Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zapewnianie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”; OSP 

Babule - 3.602,00 zł; 

6) Umowa o realizację zadania publicznego z udziałem środków MSWiA pn. 

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych”; OSP Kębłów - 2.615,00 zł; 

7) Umowa o realizację zadania publicznego z udziałem środków MSWiA pn. 

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych”; OSP Rożniaty- 2.615,00 zł.  

 

Remont strażnicy OSP Wojków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 43. Remont Strażnicy OSP Wojków. 
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 Fotografia 45. Wyremontowane wnętrze Strażnicy OSP Wojków. 

Fotografia 44. Wyremontowane wnętrze Strażnicy OSP Wojków. 
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2. Działalność poza ratownicza jednostek ochrony przeciwpożarowej  

w gminie. 

Sytuacja w jakiej się znalazły jednostki OSP w czasie pandemii "COVID-19" 

spowodowała, że Ochotnicze Straże Pożarne podjęły się realizacji nowych zadań. Strażacy OSP 

z w ramach wsparcia Narodowego Programu Szczepień, dokonali dystrybucji ulotek 

propagujących wiedzę na temat profilaktyki oraz szczepień przeciw COVID-19 skierowaną  

do mieszkańców oraz utrzymywali gotowość do działania w  zakresie transportu osób 

wymagających pomocy w dotarciu do punktów szczepień.  

W zaistniałej sytuacji ograniczeniu uległy działania kulturalno-oświatowe  

i współpraca Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej z młodzieżą szkolną. 

Nie było możliwości organizacji eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 

konkursu plastycznego, a także zawodów sportowo-pożarniczych  

OSP i MDP oraz obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla członków MDP.  Nie odbyły się 

też w takim zakresie jak to miało miejsce w latach poprzednich uroczystości z okazji  

Dnia Strażaka, oraz szereg świąt państwowych oraz uroczystości religijnych, w które również 

w latach poprzednich wpisywali się strażacy z jednostek OSP z terenu gminy Padew Narodowa.  

 

Pomimo panujących obostrzeń sanitarnych związanych z ogłoszonym stanem pandemii 

udało się jednak zrealizować kilka przedsięwzięć wpisujących się w działalność społeczną, 

kulturalną  czy patriotyczną jednostek. Te przedsięwzięcia to między innymi: 

 zorganizowana w dniu 29 lipca ub. r. zbiórka krwi przeprowadzona na placu  

przy remizie OSP Padew Narodowa we współpracy z Word Tarnobrzeg,  

 uczczenie przez druhów OSP Kębłów oraz członków MDP Kębłów i Wojków rocznic 

wybuchu powstania Warszawskiego oraz II wojny światowej, 

 udział w dniu 5 września ub. r. MDP Kębłów na zaproszenie Stowarzyszenia 

Społeczno-Edukacyjnego „Orzeł Biały – Strzelec” w „Rajdzie Niezłomnego”  

w miejscowości Chorzelów. 

 

XXII. Realizacja Uchwał Rady Gminy. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie 

Realizacja  

wg harmonogramów 

1 XI/85/20 27.03.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Padew Narodowa na rok 2020. 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w WPF Gminy. 



 

Gmina Padew Narodowa – „Dobre miejsce na Twój dom” 

134 Raport o stanie gminy Padew Narodowa za 2020 rok 

2 XI/86/20 27.03.2020 w sprawie dokonania zmian w 

budżecie Gminy Padew 

Narodowa na 2020 r. 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

3 XI/87/20 27.03.2020 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego 

na dofinansowanie zadania pn. 

„Remont chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 985 

Nagnajów - Baranów 

Sandomierski – Mielec - 

Dębica w m. Padew 

Narodowa”. 

Uchwała została 

zrealizowana.   

Po zalegalizowaniu została 

przesłana do Urzędu 

Marszałkowskiego  

w Rzeszowie. 

4 XI/88/20 27.03.2020 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Mieleckiego na 

funkcjonowanie Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w 

Mielcu – Przeciwdziałanie 

COVID-19. 

Uchwała została 

zrealizowana.   

Po zalegalizowaniu została 

przesłana do Starostwa 

Powiatowego w Mielcu 

5 XI/89/20 27.03.2020 w sprawie określenia górnych 

stawek opłat za odbiór 

odpadów komunalnych 

ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy oraz górnej 

stawki opłaty ponoszonej 

przez właścicieli 

nieruchomości za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i 

transport nieczystości ciekłych 

Uchwała została 

zrealizowana  

i opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 20.04. 

2020 r. poz. 1858 
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na terenie Gminy Padew 

Narodowa. 

 

6 XI/90/20 27.03.2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowych 

położonych w sołectwie 

Padew Narodowa. 

Uchwała została 

zrealizowana. 

7 XI/91/20 27.03.2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowej 

położonej w sołectwie 

Rożniaty na rzecz jej 

użytkownika wieczystego. 

Uchwała została 

zrealizowana. 

8 XI/92/20 27.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie umowy 

użytkowania wieczystego. 

Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody 

Podkarpackiego 

stwierdzono nieważność 

uchwały podkreślając,  

iż  sprawa rozwiązania 

umowy użytkowania 

wieczystego należy  

do właściwości organu 

wykonawczego  gminy, tj, 

do wójta, a nie do rady 

gminy.   

9 XI/93/20 27.03.2020 w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Padew Narodowa w 2020 r. 

Uchwała została 

zrealizowana  

i opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 20.04. 

2020 r. poz. 1859 

10 XI/94/20 27.03.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy 

Padew Narodowa. 

Skarga została uznana  

za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano do wiadomości 

osobie wnoszącej skargę. 
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11 XI/95/20 27.03.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi 

na bezczynność Wójta Gminy 

Padew Narodowa. 

 

 

Skarga została uznana  

za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano do wiadomości 

osobie wnoszącej skargę. 

12 XII/96/20 26.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy wotum zaufania 

Uchwała została 

zrealizowana. Wójt Gminy 

otrzymał jednogłośne 

wotum zaufania. 

13 XII/97/20 26.06.2020 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy i sprawozdania 

finansowego za rok 2019. 

Uchwała została przesłana 

do RIO w Rzeszowie. 

14 XII/98/20 26.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 

2019 r. 

Uchwała została 

zrealizowana. Wójt Gminy 

otrzymał jednogłośne 

absolutorium. 

15 XII/99/20 26.06.2020 w sprawie dokonania zmian w 

budżecie Gminy Padew 

Narodowa na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

16 XII/100/20 26.06.2020 w sprawie dokonania zmian w 

Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Padew 

Narodowa na rok 2020. 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w WPF Gminy. 

17 XII/101/20 26.06.2020 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

gminy Padew Narodowa 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 16.07. 

2020 r., poz. 2975 

18 XII/102/20 26.06.2020 w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 16.07. 

2020 r., poz. 2976 
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właścicieli nieruchomości z 

terenu gminy Padew 

Narodowa i zagospodarowanie 

tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

19 XII/103/20 26.06.2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowych 

położonych w sołectwie 

Padew Narodowa (Osiedle 

Polska Wieś III). 

Uchwała została 

zrealizowana. W wyniku 

przeprowadzonych licytacji 

sprzedanych zostało 37 

działek za łączną kwotę  

brutto 2.096.544,20 zł.  

20 XII/104/20 26.06.2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowej 

położonej w sołectwie 

Kębłów. 

Uchwała została 

zrealizowana. 

21 XII/105/20 26.06.2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowej 

położonej  

w sołectwie Rożniaty w 

drodze bezprzetargowej. 

 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

22 XII/106/20 26.06.2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowych 

położonych w sołectwie 

Rożniaty w drodze 

bezprzetargowej 

Uchwała została 

zrealizowana. 

23 XII/107/20 26.06.2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowych 

położonych w sołectwie 

Rożniaty w drodze 

bezprzetargowej 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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24 XII/108/20 26.06.2020 w sprawie zmiany uchwały 

własnej nr VI/63/15 z dnia 27 

listopada 2015 r. w sprawie 

opłaty targowej. 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 16.07. 

2020 r., poz. 2974 

25 XIII/109/20 29.09.2020 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Mieleckiego na organizację 

powiatowych przewozów 

pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej. 

Uchwała została 

zrealizowana.   

Po zalegalizowaniu została 

przesłana do Starostwa 

Powiatowego w Mielcu 

26 XIII/110/20 29.09.2020 w sprawie dokonania zmiany 

w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Padew 

Narodowa na rok 2020. 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w WPF. 

27 XIII/111/20 29.09.2020 w sprawie  dokonania zmian w 

budżecie Gminy Padew 

Narodowa na rok 2020. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

28 XIII/112/20 29.09.2020 w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu 

Mieleckiego. 

Uchwała została 

zrealizowana.   

Po zalegalizowaniu została 

przesłana do Starostwa 

Powiatowego w Mielcu 

29 XIII/113/20 29.09.2020 w sprawie nadania nazw ulic 

stanowiących drogi 

wewnętrzne  

w miejscowości Padew 

Narodowa 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 20.11. 

2020 r., poz. 4353 

30 XIII/114/20 29.09.2020 w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu. 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 20.11. 

2020 r., poz. 4354 

31 XIII/115/20 29.09.2020 w sprawie zamiany 

nieruchomości gruntowych 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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położonych w Padwi 

Narodowej. 

 

 

32 XIII/116/20 29.09.2020 w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowej 

położonej w sołectwie Padew 

Narodowa w drodze 

bezprzetargowej. 

Uchwała została 

zrealizowana.   

33 XIII/117/20 29.09.2020 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru 

„Wygwizdów III”. 

Uchwała jest realizowana. 

34 XIV/118/20 12.11.2020 w sprawie dokonania zmiany 

w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej Gminy Padew 

Narodowa w roku 2020. 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w WPF Gminy. 

35 XIV/119/20 12.11.2020 w sprawie  uchylenia  uchwały 

nr X/78/19 Rady Gminy w 

Padwi Narodowej z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Mieleckiego. 

Uchwała została 

zrealizowana i przesłana  

do Starostwa Powiatowego 

w Mielcu.. 

36 XIV/120/20 12.11.2020 w sprawie upoważnienia 

Wójta Gminy Padew 

Narodowa do zaciągania 

zobowiązań w zakresie 

podejmowania inwestycji o 

wartości przekraczającej 

granicę ustaloną w budżecie 

gminy na 2020r. 

Uchwała została 

zrealizowana. 

37 XIV/121/20 12.11.2020 w sprawie dokonania zmian w 

budżecie Gminy Padew 

Narodowa na 2020r. 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  
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w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

38 XIV/122/20 12.11.2020 w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na 

2021 rok. 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 30.11. 

2020 r., poz. 4523 

39 XIV/123/20 12.11.2020 w sprawie podatku od 

nieruchomości na terenie 

Gminy Padew Narodowa. 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 30.11. 

2020 r., poz. 4524 

40 XIV/124/20 12.11.2020 w sprawie  dokonania 

zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie 

Gminy Padew Narodowa. 

 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 30.11. 

2020 r., poz. 4525 

41 XIV/125/20 12.11.2020 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 

terenie Gminy Padew 

Narodowa. 

 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 30.11. 

2020 r., poz. 4526 

42 XIV/126/20 12.11.2020 w sprawie zawarcia 

porozumienia 

międzygminnego dotyczącego 

współdziałania gmin przy 

realizacji zadania polegającego 

na wyznaczeniu obszaru i 

granic aglomeracji Padew 

Narodowa. 

Uchwała została 

zrealizowana. Przesłano ją 

do wiadomości do Urzędu 

Gminy w Tuszowie 

Narodowym. 

43 XV/127/20 30.11.2020 dokonania zmian w budżecie 

Gminy Padew Narodowa na 

rok 2020 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 
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44 XV/128/20 30.11.2020 wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

wysokości stawki opłaty oraz 

stawki za pojemnik lub worek 

Uchwała została przesłana 

do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  

w Rzeszowie w celu 

zalegalizowania.  

W dniu 17 grudnia 2021 r. 

otrzymaliśmy z RIO  

zawiadomienie  

o wszczęciu postępowania 

w sprawie oceny zgodności 

z prawem naszej uchwały. 

W nawiązaniu do tego 

zawiadomienia w dniu 21 

grudnia br. wysłaliśmy 

stosowne wyjaśnienia,  

w którym przedstawiliśmy 

kalkulację, w oparciu  

o którą wyliczona została 

kwota zwolnienia w części  

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

dla mieszkańców 

posiadających 

kompostowniki.   

W dniu 29 grudnia  

na swoim posiedzeniu 

Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie stwierdziło,  

że nasza uchwała 

nie narusza prawa.                                                           

Została opublikowana  

w Dz.Urz. Woj. Pdkp  

w dniu 10.12. 2020 r., poz. 

4878 

45 XV/129/20 30.11.2020 dopłaty dla odbiorców usług 

kanalizacyjnych w zakresie 

zbiorowego odprowadzania 

Uchwała jest realizowana. 
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ścieków  na podstawie 

zawartych umów z Zakładem 

Wodociągów i usług 

Komunalnych w Padwi 

Narodowej 

46 XV/130/20 30.11.2020 przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Padew Narodowa na 

lata 2021 – 2025 

Uchwała jest realizowana. 

Weszła w życie z dniem 

1.01. 2021 r.  

47 XV/131/20 30.11.2020 przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 

2021 – 2023 

Uchwała jest realizowana. 

Weszła w życie z dniem 

1.01. 2021 r. 

48 XV/132/20 30.11.2020 uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Padew 

Narodowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2021 r. 

Uchwała jest realizowana. 

Weszła w życie z dniem 

1.01. 2021 r. Weszła  

w życie z dniem  

1.01.2021 r. 

49 XV/133/20 30.11.2020 uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021r. 

Uchwała jest realizowana. 

Weszła w życie z dniem 

1.01. 2021 r. 

50 XV/134/20 30.11.2020 uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021r. 

Uchwała jest realizowana. 

Weszła w życie z dniem 

1.01. 2021 r. 

51 XV/135/20 30.11.2020 przystąpienia Gminy Padew 

Narodowa do wykonywania 

działalności w zakresie usług 

telekomunikacyjnych 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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52 XVI/136/20 30.12.2020 dokonania zmian w budżecie 

Gminy Padew Narodowa  

na rok 2020 

Uchwała została 

zrealizowana. Dokonano 

odpowiednich zmian  

w planie dochodów  

i wydatków budżetu gminy 

53 XVI/137/20 30.12.2020 zmiany uchwały nr XI/87/20  

Rady Gminy w Padwi 

Narodowej z dnia 27 marca 

2020 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej  

dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego  

na dofinansowanie zadania  

pn. „Remont chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 985 

Nagnajów-Baranów 

Sandomierski -Mielec-Dębica 

w m. Padew Narodowa” 

Uchwała została 

zalegalizowana i przesłana 

do Urzędu 

Marszałkowskiego  

w Rzeszowie. 

54 XVI/138/20 30.12.2020 uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Padew Narodowa na rok 2021  

Uchwała została przesłana 

do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  

w Rzeszowie  

i po zalegalizowaniu 

weszła w życie w dniu 

1.01. 2021 r. 

55 XVI/139/20 30.12.2020 w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 02.02. 

2021 r., poz. 438 

56 XVI/140/20 30.12.2020 udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Mieleckiego na 

dofinansowanie przebudowy 

drogi powiatowej nr 

1 647R  relacji Przybyły – 

Rożniaty w km 3+715 – 4+559 

w m. Rożniaty 

Uchwała została 

zalegalizowana i przesłana 

do Starostwa Powiatowego 

w Mielcu. 
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57 XVI/141/20 30.12.2020 udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Mieleckiego na 

dofinansowanie przebudowy 

drogi powiatowej nr 1 134R 

relacji Padew Narodowa – 

Babule w km 5+277 – 5+714 

w m. Piechoty 

Uchwała została 

zalegalizowana  i przesłana 

do Starostwa Powiatowego 

w Mielcu. 

58 XVI/142/20 30.12.2020 udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Mieleckiego na 

organizację powiatowych 

przewozów pasażerskich o 

charakterze użyteczności 

publicznej 

Uchwała została 

zalegalizowana i przesłana 

do Starostwa Powiatowego 

w Mielcu. 

59 XVI/143/20 30.12.2020 udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Mieleckiego na 

realizację zadania – 

Wypożyczalnia Sprzętu 

Rehabilitacyjnego w Mielcu 

Uchwała została 

zalegalizowana i przesłana 

do Starostwa Powiatowego 

w Mielcu. 

60 XVI/144/20 30.12.2020 udzielenia pomocy finansowej 

dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na 

dofinansowanie zadania pn. 

„Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 985 

Nagnajów - Dębica polegająca 

na budowie chodnika w km 14 

+ 362,20 – 14 + 615,00 strona 

prawa z infrastrukturą 

techniczną w m. Padew 

Narodowa” 

Uchwała została 

zalegalizowana i przesłana 

do Urzędu 

Marszałkowskiego  

w Rzeszowie. 

61 XVI/145/20 30.12.2020 wyznaczenia aglomeracji 

Padew Narodowa 

Uchwała została 

opublikowana w Dz.Urz. 

Woj. Pdkp w dniu 22.01. 

2021 r., poz. 319 
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