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SŁOWO WSTĘPNE WÓJTA GMINY JEŻOWE. 

 

Szanowni Państwo 

To drugi raport o stanie gminy Jeżowe, w którym prezentujemy działania Rady Gminy 

oraz Wójta Gminy w 2019  roku podejmowane dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy Jeżowe. Tych zadań wykonywanych przez wszystkie jednostki organizacyjne 

jest bardzo dużo. Jednak najbardziej istotne i ważne dla rozwoju i poprawy warunków 

są zadania inwestycyjne służące wszystkim mieszkańcom naszej gminy. W ubiegłym 

roku były realizowane dwie duże i kosztowne, ale bardzo ważne dla nas wszystkich 

inwestycje; modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji.  

Raport o stanie gminy w dużej części zawiera podstawowe informacje o gminie 

Jeżowe, informuje o  działaniach władz gminy o najważniejszych zadaniach 

prowadzonych przez gminę Jeżowe, o stanie gospodarki mieniem komunalnym oraz 

o stanie  finansów gminnych. 

Raport o stanie gminy jest  również podsumowaniem działalności Wójta za 2019, rok, 

w szczególności realizacji polityk, programów, strategii  i uchwał rady gminy. 

Niezbędne w opisywaniu stanu gminy jako całości jest posłużenie się różnymi 

danymi, liczbami, wskaźnikami, które w dużej części są poparte opisem czy 

wyjaśnieniem. Przy opracowaniu raportu posługujemy się zbiorami danych 

statystycznych  przetwarzanych przez Urząd Gminy w oparciu o przepisy prawa,   a 

także danymi pochodzącymi z innych źródeł, które pozwalają na opracowanie 

rzetelnego  i czytelnego dokumentu.  

Mamy nadzieję, że dość szeroki zakres informacji i danych, ich analiza i opis, pozwoli 

odczytać obraz Gminy Jeżowe w 2019 roku a także na identyfikację problemów czy 

zjawisk, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu strategicznych decyzji na 

kolejne lata. 

Raport o stanie gminy jest wynikiem pracy pracowników Urzędu Gminy Jeżowe  

i innych jednostek  gminnych, pod kierownictwem Pana Stanisława Szota  – 

Sekretarza Gminy Jeżowe. Wszystkim dziękuję za zaangażowanie i pracę jaką 

wykonali dla powstania tego dokumentu. 

 

Marek Stępak 

Wójt  Gminy  Jeżowe 
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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY. 

 

Powstanie wsi Jeżowe dało początek tworzeniu kolejnych osad, wiosek, gromad, a w końcu 

gminie Jeżowe. Historia powstania wsi Jeżów i jej rozwoju ma miejsce w okresie pełnego 

rozkwitu renesansu w Polsce i wiąże się ściśle z historią parafii. 

Wieś Jeżów od swojej lokacji w 1554 roku nie należała  do żadnej parafii. Sytuacja zmieniła 

się kiedy w roku 1583 ( 29 lat po lokacji wsi Jeżów) król Stefan Batory lokował na "surowym 

korzeniu" miasteczko Rudnik, do którego w 1585r roku została przeniesiona, z wcześniej 

istniejących Kopek, siedziba parafii, w której pracę duszpasterską rozpoczęło oprócz 

proboszcza kopeckiego, także dwóch wikarych, a w Jeżowie istniał już drewniany kościół.  

Wieś rozwijała się dynamicznie, w roku 1589 osiadłych kmieci było 22 i kilku zagrodników, co 

wraz z rodzinami tworzyło już ponad dwustuosobową społeczność, stąd władze kościelne  

w Krakowie uznały za niezbędne założenie samodzielnej parafii w Jeżowie.  

Początki administracyjnych decyzji dotyczących parafii Jeżów (łac. Villa Jeżowa - posiadłość 

wiejska Jeżowa) sięgają roku 1603. Założył ją (wg. jednego ze źródeł) biskup krakowski 

Bernard Maciejowski, wyposażył zaś król Zygmunt III. Hojnym fundatorem okazał się 

wojewoda poznański i sandomierski, Hieronim Gostomski, który kościołowi we wsi Jeżów 

pod wezwaniem Wszystkich Świętych ufundował pierwotne beneficjum. Za oficjalną datę 

powołania parafii Jeżów należy uznać dzień 21 maja 1603 roku – dzień  jej erygowania przez 

biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego, parafia i kościół jednak nadal były 

afiliowane do parafii Rudnik. Konsekracji tego kościoła w Jeżowem na Kościelnej Górze, 

dokonał biskup Bakowski Obu Wołoszczyzn Walerian Lubieniecki. Przy kościele była 

dzwonnica z dwoma średnimi dzwonami, cmentarz ogrodzony i poświęcony, dom plebański, 

domy zagrodników i pierwsza w Jeżowem szkoła. 

Powojenne losy ludzi tutaj żyjących są nam bardziej znane z przekazu naszych bliskich, 

którzy przeżyli lata powojennego trudu odbudowy, pracy w odtworzeniu gospodarstw, lata 

prześladowań i obowiązkowych dostaw.   

Kościoły i parafie w gminie Jeżowe były dla pokoleń ostoją duchowego rozwoju 

mieszkańców, ich przywiązanie do wiary i skupianie się wokół Kościoła dawało siłę do 

niełatwego życia i ciężkiej pracy. I wiara pozwoliła przetrwać trudne czasy, ponieważ tak 

naprawdę to dopiero koło 1990 roku zaczęło się cokolwiek zmieniać. Nastał samorząd, który 

od początku musiał inaczej myśleć niż dotychczasowe władze gminy. Społeczność lokalna 

potrzebowała poprawy warunków życia. Zaniedbana przez wiele lat wieś, zaczęła domagać 

się od ludzi wybranych do samorządu inwestycji infrastrukturalnych i poprawy warunków 

życia. 

W latach dziewięćdziesiątych powstało  też wiele inicjatyw społecznych, niemal w każdej 

wiosce. Dzięki temu w pierwszych latach działalności samorządowej udało się wybudować  
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w gminie kilkadziesiąt kilometrów sieci gazowej, modernizację linii energetycznych i sieci 

wodociągowej.  

Gmina Jeżowe w XXI  wieku dalej kontynuuje pracę na rzecz wspólnoty mieszkańców, 

będąc miejscem dobrym do  mieszkania, miejscem dobrym do nauki i pracy, dobrym do 

odpoczynku, miejscem dobrym do życia.  

Obecnie pacę na rzecz rozwoju kontynuuje Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, 

współpracując ze wszystkimi, którzy chcą pracować dla wspólnego dobra naszej gminy.   

Gmina Jeżowe leży na południu Puszczy Sandomierskiej, 40 km od Rzeszowa w powiecie 

niżańskim. Położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, przy południowej 

granicy powiatu niżańskiego. Gmina Jeżowe graniczy z gminami ; Nisko, Rudnik z powiatu 

niżańskiego; Bojanów z powiatu stalowowolskiego; Stary Dzikowiec, Raniżów z powiatu 

kolbuszowskiego;  Kamień z powiatu rzeszowskiego oraz Nowa Sarzyna z powiatu 

leżajskiego. 

Bardzo korzystne położenie gminy określa fakt, iż przez gminę biegnie droga krajowa Nr 19 

relacji Rzeszów-Lublin, oraz droga wojewódzka Nr 861 relacji Bojanów – Kopki – biegnąca 

wzdłuż kilku miejscowości naszej gminy. W 2019 roku rozpoczęła się budowy drogi 

ekspresowej S 19, która w niedalekiej przyszłości będzie międzynarodową trasą Via 

Carpatia,  relacji „północ-południe”, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.  

Wewnętrza sieć dróg gminnych najbardziej uczęszczanych posiada nawierzchnię bitumiczną 

lub utwardzoną. Infrastruktura komunalna jest w większości wiosek poza kanalizacja 

sanitarną, której brakuje jeszcze w trzech sołectwach. Niemal w każdej miejscowości 

znajduje się sieć światłowodowa z dostępem do szerokopasmowego internetu, a także 

cztery stacje telefonii komórkowej.  

Stacja kolejowa w Łętowni jest jedyną stacją linii kolejowej w gminie, której budowę  

rozpoczęto pod koniec XIX wieku z Rozwadowa do Przeworska wzdłuż rzeki San. 

Wieś Jeżowe ciągnie się wzdłuż rzeki o nazwie Głęboka, (niegdyś Łąka, dziś nazywana 

zarówno Głąboką jak i Jeżówką). 

W skład gminy Jeżowe wchodzą miejscowości; Cholewiana Góra, Groble, Jata, Jeżowe, 

Krzywdy, Nowy Nart,  Sójkowa,  Stary Nart,  Pogorzałka i Zalesie, które stanowią razem 

piętnaście sołectw.  

W gminie działa obecnie sześć parafii rzymsko katolickich, dziewięć szkół w tym 

Samorządowa Szkoła Muzyczna i dwa przedszkola,  dwie przychodnie zdrowia, posterunek 

policji, bank spółdzielczy który wykonuje także obsługę  kasową gminy.   

Powierzchnia gminy Jeżowe wynosi 124 km2, co stanowi ok. 15% powierzchni powiatu 

niżańskiego.  

Gmina Jeżowe położona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu dwóch 

mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Równiny Tarnobrzeskiej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82ajpeda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saloniki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozwad%C3%B3w_(Stalowa_Wola)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeworsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/San
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Płaskowyż Kolbuszowski obejmuje swym zasięgiem zachodnią i centralną część gminy, jest 

to wysoczyzna, lekko falista o nachyleniu w kierunku północnym. Kotlina Tarnobrzeska jest 

równiną piaszczystą, płaską, przeciętą wstęgami dolin rzecznych, urozmaiconą wałami 

wydm parabolicznych oraz dolinkami bocznymi, płaskimi, najczęściej podmokłymi. 

Teren gminy Jeżowe znajduje się na wysokości od 167 do 225 m n.p.m. 

Walory środowiskowe gminy Jeżowe nie są w pełni wykorzystywane turystycznie. Gmina 

Jeżowe jest słabo rozwinięta turystycznie, pomimo, że istnieją dobre warunki dla jej rozwoju, 

m. in. dużo wolnej przestrzeni, urozmaicony krajobraz, bogata fauna i flora oraz czyste 

powietrze. 

Korzystne warunki klimatyczne i urozmaiconą rzeźbę terenu gminy Jeżowe należy 

promować i wpływać na rozwój turystyki pieszej i rowerowej. Kompleksy leśne, dobry stan 

dróg sprzyjają wykorzystaniu tras biegowych, ścieżek rowerowych przez coraz większą 

rzeszę ludzi biegających, rowerzystów czy uprawiających tzw.   nordic - walking  jako formę 

rekreacji polegającej na maszerowaniu  ze specjalnymi kijami. Gmina Jeżowe posiada 

niewielki ok 1,2 ha zbiornik wodny w Jeżowem Kowale, którego głównym celem jest ochrona 

mieszkańców przyległych miejscowości przed ewentualną powodzią, ale posiada również  

walory rekreacyjne dla wędkarzy.  Nie ma w gminie gospodarstw agroturystycznych,  

a miejsca hotelowe posiadają dwa prywatne lokale z restauracją.  

W obrębie gminy Jeżowe znajduje się kilka obiektów o wysokich walorach turystycznych, 

jednak nie ma punktu informacji turystycznej. 

Oryginalne rękodzieło wykonywane przez liczne stowarzyszenia, wikliniarstwo, ale również 

twórcy sztuki ludowej i liczne imprezy o charakterze kulturalnym i patriotycznym  nadają 

gminie i całemu jej otoczeniu dodatkowych walorów mogących stanowić atrakcję dla 

przybysza z zewnątrz. 

Podkreślić należy, że nie zniszczony naturalny krajobraz, duże możliwości utrzymania  

i rozwoju gospodarki leśnej, poprawa stanu środowiska może być czynnikiem rozwoju gminy 

Jeżowe. 

Mapa 1. Położenie gminy Jeżowe 

 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 
  

Strona 6 z 173 
 

II.  RADA GMINY JEŻOWE. 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Kompetencje Rady określają 

ustawy oraz Statut Gminy Jeżowe. Radni w liczbie 15 wybierani są w wyborach 

powszechnych. Od 2018 r. kadencja Rady wynosi 5 lat. Rada Gminy obraduje na sesjach 

zwoływanych przez Przewodniczącego. Zawiadomienia o zwołaniu sesji i porządek obrad 

podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszane 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Rada Gminy oprócz działalności na sesjach pracuje również poprzez swoje komisje . Praca 

ta jest zgodna z rocznym planem pracy uchwalanym do 31 stycznia na dany rok 

kalendarzowy. W planie tym można na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień. 

Rada Gminy Jeżowe wybrana  na  pięcioletnia kadencję 2018-2023 w wyborach 

samorządowych z dnia 21 października 2018 składa się z 15 radnych. (13 mężczyzn i dwie 

kobiety). Jest to organ stanowiący i kontrolny. 

 

Lp. Skład Rady Gminy Kadencji 2018 - 2023r 

1 Marian Koc - Przewodniczący  Rady Gminy 

2 Roman Łyko- Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3 Mirosław Bajek – wiceprzewodniczący Rady Gminy 

4 Bogdan Bednarz 

5 Grażyna Szostecka 

6 Eugeniusz Ciak 

7 Bogdan Świątek 

8 Józef Głuszak 

9 Andrzej Kołodziej 

10 Jacek Puzio 

11 Barbara Fusiek 

12 Józef Szewc 

13 Krzysztof Borek 

14 Edward Koc 

15 Henryk Olko 

 

Od początku kadencji przewodniczącym Rady Gminy jest Marian Koc. 

Wiceprzewodniczącymi są Mirosław Bajek i Roman Łyko.  
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Rada Gminy pracuje  w 5 stałych komisjach. Komisje realizują plany pracy przyjęte  

w uchwale oraz reagują na bieżące potrzeby w ciągu roku. 

W 2019 r. Rada Gminy Jeżowe obradowała na 18 sesjach i  podjęła 139 uchwał, tj  64 

uchwały podlegające nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 75 uchwał  

podlegających nadzorowi Wojewody Podkarpackiego.  

 Podejmowane przez Radę Gminy Jeżowe uchwały są na bieżąco publikowane w Bazie 

Aktów Własnych  w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy. Szczegółowy zakres 

realizacji uchwał przez Wójta Gminy przedstawiony został w  tabeli, która stanowi załącznik 

do Raportu. 

W gminie Jeżowe nie funkcjonuje Młodzieżowa rada gminy. Rada Gminy Jeżowe w 2019 

roku podjęła szereg uchwał, których  wykonanie zawiera zestawienie stanowiące załącznik 

Nr 1 do raportu. 
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III.  WÓJT GMINY I KIEROWNICTWO GMINY JEŻOWE. 

 

Wójtem Gminy Jeżowe jest Pan Marek Stępak. Wójt Gminy stanowi jednoosobowy organ 

wykonawczy gminy, sprawujący nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

Wykonuje zadania gminy określone ustawą o samorządzie gminnym, a także realizuje 

zadania zlecone przez administrację rządową. Reprezentuje gminę na zewnątrz, zajmuje się 

utrzymywaniem i rozwijaniem współpracy i kontaktów z przedstawicielami instytucji 

samorządowych, rządowych a także różnych organizacji działających na rzecz rozwoju  

i wsparcia gmin i społeczności lokalnych.  

Wójt mając inicjatywę uchwałodawczą, przedstawiał Radzie Gminy projekty uchwał 

dotyczące różnych spraw publicznych, a przede wszystkim związanych z budżetem gminy, 

corocznie przedkłada do zatwierdzenia przez Radę Gminy projekt budżetu i wieloletniej  

prognozy finansowej, uchwały w sprawie stawek podatków; od nieruchomości, podatku 

rolnego  i środków transportowych i wiele innych uchwał dotyczących różnych spraw 

publicznych. 

Realizując bieżące zadania gminy, Wójt Gminy wydawał zarządzenia w sprawach takich  

m. in. zagadnień, jak: zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostek gminnych, 

przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy, zbycia lub zakupu  w trybie przetargowym  

i bezprzetargowym, powoływania komisji do przeprowadzania przetargów ustnych 

nieograniczonych i postępowań na udzielenie zamówienia publicznego, komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans etc. 

Na bieżąco nadzorował przebieg inwestycji gminnych oraz śledził realizację budżetu gminy. 

Inspirował do opracowywania kolejnych wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków 

UE. 

Ważną częścią pracy Wójta jako gospodarza gminy jest również przyjmowanie mieszkańców 

m. inn.  w sprawach podatkowych, mieszkaniowych, ale także pomocy w trudnej sytuacji  

i wielu innych. Wójt wprowadził również dodatkowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka 

finansowane, że środków własnych samorządu. Obowiązany jest do składania co rok 

oświadczenia majątkowego.  

Zastępca Wójta to funkcja występująca w samorządzie gminnym od samego początku 

reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce. W  2019 roku stanowisko Zastępcy 

zajmował Michał Wasyliszyn. 

Sekretarz Gminy Jeżowe nie jest organem gminy, a pracownikiem samorządowym 

zatrudnianym na podstawie umowy o pracę. Obowiązany jest do składania co rok 

oświadczenia majątkowego.  

Obecnie Sekretarzem Gminy Jezowe jest Pan Stanisław Szot.  
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 W każdej jednostce samorządu terytorialnego organ uchwałodawczy powołuje Skarbnika 

Gminy,  głównego księgowego budżetu. O obowiązkach skarbnika stanowią ustawy 

ustrojowe, w przypadku gminy ustawa o samorządzie gminnym, oraz ustawa o finansach 

publicznych i ustawa o rachunkowości. Obowiązany jest do składania co rok oświadczenia 

majątkowego.  

Skarbnikiem Gminy jest Pan Wiesław Łach.   

Nie zapominając o kierowaniu sprawami gminy jednoosobowo przez Wójta, który podejmuje 

decyzje w sprawach ważnych dla gminy, trudno byłoby sobie wyobrazić wykonywanie 

wszystkich zadań tylko przez wójta. Dlatego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

powołane są osoby, które kierują działaniami gminy i zapewniają jej prawidłowe 

wykonywanie zadań w sposób ciągły.  Dobrze ułożona współpraca  kierownictwa gminy 

zapewnia bezkolizyjny rozwój gminy i sprawne działanie. Niezwykle ważnymi elementami 

dobrej pracy są między innymi ;  kompetencje pracowników, umiejętność współdziałania, 

formułowania informacji zwrotnej, umiejętność komunikowania się i  podział kompetencji. 
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IV.  URZĄD GMINY. 

 

Dobre zarządzanie gminą to już nie tylko wykształcona administracja samorządowa, 

realizująca bieżące zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, turystów etc., ale 

przede wszystkim to budowanie fundamentów pod lepszą przyszłość i dalszy rozwój gminy. 

To także konieczność wdrażania nowoczesnych technologii.  

Urząd gminy Jeżowe  jako instytucja wspomagająca organy gminy, ale przede wszystkim 

służąca mieszkańcom korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym 

informatycznych,  gdyż tylko w ten sposób jesteśmy w stanie spełnić wymogi nowoczesnej 

administracji i skutecznie wykonywać zadania urzędu. 

Urząd gminy to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest 

świadczenie pomocy wójtowi, w zakresie realizacji uchwał rady gminy, określonych 

przepisami prawa państwowego. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy, 

określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownik 

urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu 

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

Urząd gminy ma służyć społeczności zamieszkującej w gminie. Powinien on także 

racjonalnie zarządzać mieniem publicznym. W skład urzędu wchodzą m.in. komórki 

organizacyjne, zwane referatami w których wykonują powierzone zadania pracownicy 

samorządowi. Każda z komórek urzędu realizuje przypisanejej zadania i za nie odpowiada. 

Urząd gminy powołany jest do wykonywania bieżących zadań publicznych. Jego pracami 

kieruje wójt, przy współudziale zastępcy, sekretarza gminy i skarbnika gminy.  

Urząd gminy stanowi zaplecze władz samorządowych, które pozwala na realizowanie funkcji, 

wykonywanie zadań organom gminy. Urząd gminy jest aparatem pomocniczym władzy 

gminnej przede wszystkim Wójta jako organu wykonawczego i Rady Gminy jako organu 

uchwałodawczego. 

Urząd Gminy, jest zespołem osób, pracowników a także składników materialnych  

i finansowych umożliwiających wykonywanie przez organ zadań i kompetencji. 

Do urzędu gminy wpływa rocznie kilkanaście tysięcy wniosków, podań, pism, i każdy z tych 

dokumentów musi być zarejestrowany w systemie elektronicznym. Obecnie Urząd jest 

czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.30. Urząd Gminy prowadzi  stronę 

internetową gminy www.jezowe.pl. 

http://www.eduteka.pl/temat/Zaplecze
http://www.eduteka.pl/temat/Urzad
http://www.eduteka.pl/temat/Gminy
http://www.eduteka.pl/temat/Organ
http://www.jezowe.pl/
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1.  Plany, strategie inne dokumenty programowe. 

 

Strategiczne dokumenty samorządu terytorialnego  służyć mają planowaniu, podejmowaniu  

i realizowaniu działań dla zapewnienia systematycznego i trwałego rozwoju gminy jako 

wspólnoty samorządowej. 

W warunkach gospodarki rynkowej możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego 

poszczególnych obszarów są bardzo zróżnicowane. Uzależnione są one od wewnętrznych  

i zewnętrznych ograniczeń oraz szans swojego rozwoju. Szanse te zwiększają się, jeżeli 

podmioty lokalne prowadzą aktywną politykę rozwoju i wprowadzają do działania elementy 

strategicznego planowania. Planowanie strategiczne, które zmierza do ustalenia 

podstawowych kierunków rozwoju lokalnego, ma za zadanie dostarczyć władzom lokalnym 

podstaw racjonalnego działania. 

Urzędu Gminy w Jeżowem realizuje zadania należące do samorządu gminy, działając  

w oparciu o przyjęte dokumenty programowe, w postaci strategii, programów i planów. 

Dokumenty programowe Gminy Jeżowe  to następujące dokumenty : 

 Strategia Rozwoju Gminy Jeżowe na lata od 2016 do 2022 

 Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżowe 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata od 2017 do 2022 

 Gminny pogram wspierania rodziny na lata od 2017 do  2019 

 Gminny program przeciwdziałania przemocy od 2017 do  2019 

 Gminny Program ochrony zdrowia psychicznego od  2017 do 2019 

 Program ochrony przed powodzią zlewni rzeki Jeżówka - Głęboka  

 Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jeżowe na lata od 2016 do 2020 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżowe od  2019 do 2026 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata od 2016 do 2019 

 Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 Plan obrony cywilnej Gminy Jeżowe 

 Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Jeżowe 

 Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią Gminy Jeżowe 

 Gminny plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt, mienia na wypadek masowego 

zagrożenia (Ewakuacja I i II stopnia) 

 Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia 

radiacyjnego w Gminie Jeżowe 

 Plan przygotowania podmiotów leczniczych Gminy Jeżowe na potrzeby obronne 

państwa 
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 Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) w Gminie 

Jeżowe 

 Plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy w Jeżowem w zakresie bezpośredniego 

doręczania dokumentów powołania adresatom.  

Konieczność istnienia poszczególnych dokumentów strategicznych stanowi istotną wiedzę  

w procesie podejmowania kluczowych decyzji dla rozwoju gminy, stąd też wynika 

konieczność stałej aktualizacji dokumentów strategicznych, ponieważ tylko takie dokumenty 

będą przydatne w procesie zarządzania. 

Dokumenty strategiczne są często wykorzystywane w procesie ubiegania się  

o dofinansowanie unijne. Jednym z kryteriów oceny merytorycznej projektów 

współfinansowanych przez fundusze europejskie jest ich zgodność, wpisywanie się  

w odpowiednią strategię. Możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie danego 

wniosku wiąże się więc nierozłącznie z jego kompatybilnością w stosunku do 

obowiązujących strategii. 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 
  

Strona 13 z 173 
 

2.  Demografia w gminie. 

Gmina Jeżowe jest gminą wiejską, pod względem zaludnienia, mimo spadku liczby ludności, 

zajmuje w powiecie niżańskim drugie miejsce po gminie Nisko, w ostatnich latach pod 

względem liczby ludności wyprzedziła gminę Rudnik nad Sanem. 

W roku 2019 na terenie gminy Jeżowe zamieszkiwało 10149 mieszkańców, w tym 5064 

kobiet – 49,90% i 5085 mężczyzn – 50,10% (stan na dzień 31.12.2019 r.). Strukturę 

mieszkańców z podziałem na poszczególne grupy wiekowe oraz płeć przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Wiek Liczba 

mężczyzn 

Liczba 

kobiet 

Ogółem 

0-2 163 166 329 

3 60 48 108 

4-5 92 110 202 

6 68 62 130 

7 55 61 116 

8-12 310 305 615 

13-15 173 175 348 

16-17 120 110 230 

18 66 70 136 

19-65 3477 0 3477 

19-60 0 2952 2952 

> 65 501 - 501 

> 60 - 1005 1005 

ogółem 5085 5064 10149 

Źródło: Rejestru Mieszkańców Gminy Jeżowe 

 

Liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Jeżowe na dzień 31.12.2013 r. 

oraz 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Miejscowość - 

Sołectwo 

 

liczba mieszkańców 

na dzień 31.12.2013 r. 

liczba mieszkańców 

na dzień 31.12.2019 r. 

Jeżowe Centrum 1653 1613 

Jeżowe Podgórze 1862 1889 

Jeżowe Zaborczyny           144 140 
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Jeżowe Zagościniec 876 898 

Jeżowe Kameralne 727 735 

Groble 656 673 

Sibigi 247 233 

Krzywdy 535 554 

Cholewiana Góra 848 821 

Pogorzałka 150 146 

Nowy Nart 499 472 

Stary Nart 370 353 

Jata 616 600 

Sójkowa 528 494 

Zalesie 526 528 

Razem 10237 10149 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rejestru Mieszkańców Gminy Jeżowe 

 

W latach 2013 – 2019 w gminie Jeżowe zaobserwowano niewielki spadek liczby ludności  

(w stosunku do 2013 roku, gdy liczba mieszkańców wynosiła 10237, ich liczba zmniejszyła 

się o ok. 0,86% - w 2019 r.), ubyło 88 mieszkańców. W roku 2015 gminę Jeżowe 

zamieszkiwało 10253 osób, była to największa liczba mieszkańców. Podkreślić należy, że w 

przedstawionym przedziale czasowym przyrost naturalnym był corocznie dodatni, czyli  

liczba  urodzeń była  wyższa  od  liczby zgonów. Sytuacja ta znacząco wyróżnia nas na tle 

powiatu niżańskiego jak i całego kraju, gdzie przyrost naturalny jest ujemny. Zmniejszająca 

się liczba mieszkańców wynika z tego , że mieszkańcy przenoszą się do miast i za granicę, 

głównie związane jest to z poszukiwaniem pracy, jest to tendencja ogólnokrajowa. Jednym 

z możliwych sposobów zapobieżenia temu zjawisku, może być wyznaczanie nowych 

terenów pod budownictwo jednorodzinne, aby zatrzymać ludzi młodych. 

 

Miejscowość - Sołectwo 

 

Urodzenia 

rok 2013 

Urodzenia 

rok 2019 

Zgony 

rok 2013 

Zgony 

rok 2019 

Jeżowe Centrum 21 20 13 20 

Jeżowe Podgórze 31 19 16 17 

Jeżowe Zaborczyny           1 2 4 2 

Jeżowe Zagościniec 12 9 3 6 

Jeżowe Kameralne 12 9 9 3 

Groble 8 9 4 8 
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Sibigi 2 3 2 5 

Krzywdy 7 8 2 1 

Cholewiana Góra 8 10 7 10 

Pogorzałka 2 1 1 1 

Nowy Nart 5 4 7 9 

Stary Nart 2 1 2 2 

Jata 2 7 5 6 

Sójkowa 4 7 3 5 

Zalesie 4 6 5 6 

Razem 121 115 83 101 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rejestru Mieszkańców Gminy Jeżowe 

 

Kształtowanie się demografii gminy Jeżowe na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawia 

poniższa tabela: 

Rok Urodzenia Zgony Małżeństwa Liczba 

mieszkańców 

2010 108 83 76 10169 

2011 112 76 67 10191 

2012 116 99 66 10245 

2013 121 83 57 10237 

2014 99 73 65 10240 

2015 106 76 63 10253 

2016 106 105 62 10210 

2017 114 86 48 10216 

2018 113 95 55 10179 

2019 115 101 57 10149 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rejestru Mieszkańców Gminy Jeżowe 

 

W 2019 roku w  Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej zarejestrowano 5508 

spraw. 
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3.  Praca, zatrudnienie i przedsiębiorczość. 
 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku na dzień 31.12.2019 r. liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Jeżowe wynosiła 557 osób, w tym 281 

kobiet. Prawo do zasiłku miało 102 osoby, w tym 48 kobiet. 

Porównywalnie na dzień 31.12.2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu 

gminy Jeżowe wynosiła 834 osób, w tym 392 kobiety. Prawo do zasiłku miało 120 osób, 

w tym 50 kobiet. W okresie ostatnich pięciu lat widoczny jest znaczący spadek liczby 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, który w okresie 2014 –2019 obniżył się o 277 osoby. 

Poziom bezrobocia stanowi istotny problem rozwojowy Gminy Jeżowe. Obrazuje stan 

i rozwój gospodarczy gminy, dostępność do ofert pracy i zdolności do zatrudnienia. Problem 

bezrobocia wynika również z ograniczonej dostępności do zakładów pracy, czy dostępności 

do dużych ośrodków miejsko – przemysłowych. Jednocześnie sytuacja poziomu bezrobocia 

odpowiada sytuacji na krajowym i lokalnym rynku pracy, zmiana sytuacji gospodarczej, 

występujące kryzysy gospodarcze bezpośrednio wpływają na poziom bezrobocia na terenie 

samej gminy Jeżowe. 

Ilość wpisów działalności gospodarczej dla głównego miejsca wykonywania działalności na 

terenie gminy Jeżowe wg danych z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej na dzień 31.12.2019 r. kształtowała się następująco: 

 

Status wpisu 
Ilość wpisów dla głównego miejsca 

wykonywania działalności 

Aktywny 354 

Działalność prowadzona wyłącznie 

w formie spółki/spółek cywilnych 
9 

Nie rozpoczął działalności 1 

Wykreślony 281 

Zawieszony 68 

SUMA 713 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CEIDG 

 

Na terenie Gminy Jeżowe działa obecnie 432 przedsiębiorców wpisanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W 2019 roku zostało złożonych i prawidłowo przetworzonych 319 wniosków CEIDG 

w systemie. W tym 19 wniosków złożonych spoza terenu gminy. 
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Wnioski do CEIDG 1 dotyczyły Liczba wniosków 

Założenie działalności gospodarczej 67 

Zmiana w wykonywanej działalności gospodarczej 157 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 54 

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej 19 

Zakończenie wykonywania działalności gospodarczej 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CEIDG 

 

Liczba wpisów według sekcji działalności gospodarczej (PKD 2007) : 

F – Budownictwo - 182 

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - 

64 

C – Przetwórstwo przemysłowe - 47 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 25 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 20 

 

Tabela poniżej prezentuje liczbę przedsiębiorców działających na terenie Gminy Jeżowe pod 

względem rodzaju wykonywanej działalności (najliczniejsze 21 grup): 

 

Lp. Kod PKD Nazwa 
Liczba 

przedsiębiorców 

1 4339Z 
Wykonywanie pozostałych robót 

budowlanych wykończeniowych 
268 

2 4399Z 
Pozostałe specjalistyczne roboty 

budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

232 

 

3 4334Z Malowanie i szklenie 229 

4 4331Z Tynkowanie 221 

5 4333Z 
Posadzkarstwo; tapetowanie i 

oblicowywanie ścian 
220 

6 4391Z 
Wykonywanie konstrukcji i pokryć 

dachowych 
217 
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7 4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 214 

8 4120Z 

Roboty budowlane związane ze 

wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych 

160 

9 4311Z 
Rozbiórka i burzenie obiektów 

budowlanych 
144 

10 4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 124 

11 4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 118 

12 4329Z 
Wykonywanie pozostałych instalacji 

budowlanych 
114 

13 4322Z 

Wykonywanie instalacji wodno-

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych 

113 

14 4941Z Transport drogowy towarów 81 

15 4799Z 

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona 

poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

78 

16 4791Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez 

domy sprzedaży 

wysyłkowej lub Internet 

75 

17 1629Z 

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; 

produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania 

67 

18 4110Z 
Realizacja projektów budowlanych 

związanych ze wznoszeniem budynków 
61 

19 4673Z 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów 

budowlanych i wyposażenia sanitarnego 
60 

20 4719Z 
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona 

w niewyspecjalizowanych sklepach 
53 

21 4752Z 

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów 

metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

51 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CEIDG 

Większość mieszkańców gminy Jeżowe znajduje zatrudnienie na terenie innych gmin. 
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Dostęp do miejsc pracy jest zdecydowanie bardziej ograniczony mniejszą liczbą działających 

podmiotów gospodarczych. Na terenie gminy Jeżowe w zdecydowanej większości występują 

firmy mikro zatrudniające od 0 - 9 pracowników, następnie firmy małe (od 10 do 49 

pracowników) oraz w niewielkim stopniu firmy duże (od 50 do 249 pracowników). Znaczący 

udział firm mikro obrazuje znaczenie firm jednoosobowych, firm rodzinnych, które obecnie 

stanowią idealną alternatywę do zatrudnienia w formie umowy o pracę. 

Liczba działających podmiotów gospodarczych oraz poziom bezrobocia stanowią istotny 

element charakteryzujący stan rozwoju gospodarczego gminy, a w szczególności wyrażają 

poziom życia i podstawę konkurencyjności gminy w obszarze zatrudnienia i możliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina wymaga dodatkowych działań, a także 

dalszego promowania i wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Na obszarze gminy Jeżowe większość działających firm trudni się w głównej mierze 

usługami budowlanymi. Kolejny grupami firm to handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo 

przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna. 
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4.  Oświata i wychowanie. 

Do kluczowych zadań podejmowanych przez Gminę Jeżowe na rzecz swoich mieszkańców 

należy zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia edukacji publicznej. Gmina, 

jako podstawowa jednostka samorządowa odpowiada bezpośrednio za zapewnienie dostępu 

do w pełni funkcjonalnej, publicznej infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym i gimnazjalnym. Związane jest to z zapewnieniem i utrzymaniem poziomu 

jakościowego oferowanej edukacji, zarówno w obszarze infrastrukturalnym, jak również 

merytorycznym, dydaktycznym. W ten sposób zadania obejmujące zapewnienie 

funkcjonalnej i w pełni dostępnej edukacji publicznej dla mieszkańców gminy opierają się na 

tworzeniu odpowiednich warunków lokalowych, technicznych, jak również warunków 

kadrowych, odpowiadających wymaganiom i aktualnym potrzebom edukacyjnym na terenie 

gminy. Obecnie działający system oświaty na terenie gminy Jeżowe opiera się o placówki 

przedszkolne, szkoły podstawowe wraz z oddziałami gimnazjalnymi. 

Zadanie edukacji publicznej realizowane jest na terenie gminy Jeżowe w oparciu  

o 8 jednostek oświatowych.  

Organizacja jednostek oświatowych w gminie Jeżowe 

 Gmina Jeżowe jest dla większości jednostek oświatowych organem prowadzącym  

w przypadku jednego niepublicznego przedszkola organem rejestrującym ( od. 01.09.2018r.)  

tj. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów  

w Jeżowem. 

Jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Jeżowe w roku szkolnym 2017/2018 

 i 2018/2019 to: 

1. Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem  

2. Zespół Szkół Jeżowe Centrum, w skład którego wchodzą: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Centrum; 

b) Publiczne Przedszkole w Jeżowem (3 –6-latki), 

c) oddziały gimnazjalne. 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe –Podgórze prowadząca kształcenie w oparciu o: 

           a) oddział przedszkolny; 

           b) szkołę podstawową Jeżowe –Podgórze. 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne prowadząca kształcenie w oparciu o: 

      a) oddział przedszkolny; 

      b) szkołę podstawową Jeżowe Kameralne. 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze, składająca się z: 

     a) oddział przedszkolny; 

     b) szkoła podstawowa w Cholewianej Górze; 
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     c)  oddziały gimnazjalne. 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach, prowadząca kształcenie w oparciu o: 

oddział przedszkolny; 

szkoła podstawowa w Groblach 

oddziały gimnazjalne 

7.Zespół Szkół w Jacie, w skład którego wchodzą: 

     a) oddział przedszkolny ( 6 latki); 

     b) szkoła podstawowa w Jacie; 

     c) oddziały gimnazjalne; 

     d) Publiczne Przedszkole w Zalesiu (3-5 latki).  

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Narcie, w skład której wchodzą: 

punkt przedszkolny; 

oddział przedszkolny; 

szkoła podstawowa w Starym Narcie; 

oddziały gimnazjalne. 

9. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów  

w  Jeżowem dla której, Gmina Jeżowe jest organem rejestrującym i dotującym. 

Szkoły prowadzone przez Gminę Jeżowe dysponują dobrze wykwalifikowaną kadrą 

pedagogiczną. Wiodącą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani. Wielu nauczycieli 

posiada uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, inni  podnoszą swoje kompetencje 

zawodowe w ramach studiów podyplomowych. 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach. 

W roku szkolnym 2017/2018 w publicznym systemie oświaty realizowanym przez Gminę 

Jeżowe uczestniczyło razem 1278 uczniów, z czego 322 (25,2%) dzieci korzystało z oferty 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 741 (58%) uczniów z oferty szkół podstawowych  

i 215 (16,8%) z oferty gimnazjum Na terenie gminy działa również szkoła artystyczna  

o kształceniu muzycznym, w roku szkolnym 2017/2018 z jej oferty korzystało 117 uczniów 

Natomiast w roku szkolnym 2019/2018 w publicznym systemie oświaty uczestniczy razem 

1269 uczniów, z czego 325 (25,6%) dzieci korzysta z oferty przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych, 842 (66,4%) uczniów z oferty szkół podstawowych i 102 (8%) z oferty 

gimnazjum. Szkoła muzyczna liczy 114 uczniów. Pod względem ilości uczniów największą 

placówkę oświatową na terenie gminy Jeżowe stanowi Zespół Szkół w Jeżowem Centrum, 

najmniejszą Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze. 

Porównanie liczby uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach 

podstawowych oraz oddziałach gimnazjalnych przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres. 1 Liczba uczniów 

 

W roku szkolnym 2018/2019 łączna liczba  uczniów wszystkich typów szkół  

w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 utrzymuje się na zbliżonym poziomie.  

W ramach  wprowadzonej reformy oświatowej zwiększyła się liczba uczniów w szkołach 

podstawowych w związku z utworzeniem klas VII i VIII, natomiast odziały gimnazjalne 

ulegają stopniowemu wygaszeniu do końca roku szkolnego 2018/2019. 

Tabela 1. Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 według SIO stan na  30 IX  

Lp. Nazwa szkoły 

 Liczba dzieci wg. 

stanu na 30.IX.2017r. 

2017/2018 

Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci 

wg. stanu na 

30.IX.2018r. 

2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

1. 
Zespół Szkół w Jeżowem Centrum w 

tym: 401 21 381 21 

  szkoła podstawowa 169 10 198 11 

  oddz. gimnazjalne 99 5 51 3 

  przedszkole 133 6 132 7 

2. Zespół Szkół w Jacie w tym: 221 13 215 13 

  szkoła podstawowa 130 8 144 9 

  oddz. gimnazjalne 36 2 14 1 

  oddz. przedszkolny 6 latki 16 1 17 1 

  przedszkole 39 2 40 2 

3. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Groblach w tym: 180 11 171 11 

  szkoła podstawowa 102 7 118 8 

  oddz. gimnazjalne 44 2 18 1 

  oddz. przedszkolny 5-6 latki 34 2 35 2 

4. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii  

Konopnickiej w Starym Narcie w tym: 117 11 112 11 

  szkoła podstawowa 67 7 76 8 

  oddz. gimnazjalne 16 2 6 1 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 
  

Strona 23 z 173 
 

  oddz. przedszkolny 6 latki 13 1 15 1 

  punkt przedszkolny 21 1 15 1 

5.  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. 

Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze 104 10 102 10 

  szkoła podstawowa 72 7 80 8 

  oddz. gimnazjalne 20 2 13 1 

  oddz. przedszkolny 5-6 latki 12 1 9 1 

6. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. 

Urszuli Ledóchowskie w Jeżowem 

Kameralnem 100 8 113 9 

  szkoła podstawowa 77 7 91 8 

  oddz. przedszkolny 5-6 latki 23 1 22 1 

7. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Jeżowem Podgórzu 155 9 175 10 

  szkoła podstawowa 124 7 135 8 

  oddz. przedszkolny 5-6 latki 31 2 40 2 

8.  
Samorządowa Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Jeżowem 117 0 114 0 

 

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w 2018 roku w ramach 

przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych. 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadzała komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki poprzedzona zarządzeniem Wójta Gminy 

Jeżowe . W postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 zostało przyjętych 322 

dzieci, w tym do przedszkoli 172, a do oddziałów przedszkolnych 150 wychowanków.   

W roku szkolnym  2018/2019 w ramach przeprowadzonej rekrutacji przyjęto 325 z czego 172 

dzieci uczęszcza do przedszkoli a 153 dzieci realizuje wychowanie przedszkolne w oddz. 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Rocznik 2011 został objęty obowiązkiem 

szkolnym. Rocznik 2012 ( dzieci sześcioletnie) rozpoczął 1 września 2018r. roczne 

obowiązkowe wychowanie przedszkolne, natomiast dzieci z rocznika 2013-2015 mają prawo 

do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Wszystkie chętne dzieci z terenu Gminy Jeżowe znalazły miejsce w przedszkolach   

i oddziałach przedszkolnych. Czas pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest 

dostosowany do potrzeb rodziców i dzieci. Przedszkola pełnią dyżury na wakacjach, feriach  

i w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych w gminie jeżowe. 
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Liczba zatrudnionych nauczycieli.  

W Gminie Jeżowe w roku szkolnym 2017/2018 zatrudniono 172 nauczycieli, z czego 120 

posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W roku szkolnym 

2018/2019 zatrudniono 185 nauczycieli z czego 124 to nauczyciele dyplomowani. Można 

zaobserwować wzrost zatrudnienia wynikający z wzrostu liczby dzieci wymagających 

specjalnej organizacji nauczania na podstawie opinii i orzeczeń  

o potrzebie kształcenia specjalnego. Zachodziła potrzeba zatrudnienia np. logopedów, 

tyflologopedów, surdologopedów oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie.  

W dwóch szkołach podstawowych w których nie funkcjonują oddziały gimnazjalne nastąpił 

wzrost liczby umów cząstkowych spowodowanych brakiem kadry pedagogicznej nie 

posiadającej kwalifikacji np. w dziedzinie chemii, biologii, fizyki oraz doradztwa zawodowego. 

 

Tabela2. Struktura kadry nauczycieli wg.  stopni awansu zawodowego na poziomie Gminy 

Jeżowe 

Stopień awansu 

zawodowego 

Łącznie (liczba 

etatów) 

% udział Łącznie (liczba 

etatów) 

% udział 

          

2017/2018 

 2018/2019  

Stażysta 2,77 1,83% 4,69 2,93% 

Kontraktowy 13,91 9,21% 16,68 10,43% 

Mianowany 25,24 16,70% 26,67 16,67% 

Dyplomowany 109,19 72,26% 111,91 69,97% 

Razem 151,11 100% 159,95 100% 

 

Wykres 2. Struktura kadry nauczycielskiej 2017/2018 
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Wykres 3. Struktura kadry nauczycielskiej 2018/2019 

 

2,93%
10,43%

16,67%

69,97%

STRUKTURA KADRY NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

 

Tabela3 . Struktura zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych nauczycieli wg.  

stopni awansu zawodowego  

Nazwa szkoły Stopień 

awansu 

zawodowego 

Łącznie 

(liczba 

etatów) 

Liczba 

nauczycieli 

Łącznie 

(liczba 

etatów) 

Liczba 

nauczycieli 

Rok szkolny           

2017/2018 

  

2018/2019 

 

 Stażysta 0,00 0 1,36 2 

 Kontraktowy 3,74 6 2,22 3 

 Mianowany 2,00 2 3,00 3 

Zespół Szkół w 

Jeżowem 

Centrum 

Dyplomowany 34,90 36 31,00 31 

 Razem 40,64 44 37,58 39 

 Stażysta 0,00 0 1,00 1 

 Kontraktowy 1,60 2 2,27 3 

 Mianowany 1,22 2 2,31 4 

Zespół Szkół w 

Jacie 

Dyplomowany 18,22 19 18,28 19 

 Razem 21,04 23 23,86 27 
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 Stażysta 1,00 1 0,00 0 

 Kontraktowy 1,00 1 2,10 3 

 Mianowany 2,50 4 2,83 5 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II w 

Groblach 

Dyplomowany 14,50 16 14,84 17 

 Razem 19,00 22 19,77 25 

 Stażysta 0,00 0 0,33 1 

 Kontraktowy 2,22 4 3,78 5 

 Mianowany 3,00 3 3,00 3 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Marii  

Konopnickiej  

w Starym Narcie 

Dyplomowany 9,33 11 10,14 11 

 Razem 14,55 18 17,25 20 

 Stażysta 0,00 0 0,00 0 

 Kontraktowy 1,22 2 1,23 2 

 Mianowany 2,22 3 2,39 3 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Św. Jadwigi 

Śląskiej  

w Cholewianej 

Górze 

Dyplomowany 10,60 12 10,27 11 

 Razem 14,04 17 13,89 16 

 Stażysta 0,00 0 1,00 1 

 Kontraktowy 1,13 2 3,08 4 

 Mianowany 4,30 5 3,64 5 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

św. Urszuli 

Ledóchowskie w 

Jeżowem 

Kameralnem 

Dyplomowany 4,89 5 7,07 10 

 Razem 10,32 12 14,79 20 

 Stażysta 1,77 2 1,00 1 
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 Kontraktowy 1,00 1 1,00 1 

 Mianowany 7,00 7 5,50 6 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Jeżowem 

Podgórzu 

Dyplomowany 6,22 7 10,28 12 

 Razem 15,99 17 17,78 20 

 Stażysta 0,00 0 0,00 0 

 Kontraktowy 2,00 2 1,00 1 

 Mianowany 3,00 3 1,00 4 

Samorządowa 

Szkoła 

Muzyczna I 

stopnia w 

Jeżowem 

Dyplomowany 10,53 14 10,03 13 

 Razem 15,53 19 15,03 18 

 

OGÓŁEM 

 

151,11 

 

172 

 

159,95 

 

185 

 

W placówkach oświatowych oprócz kadry pedagogicznej  zatrudnieni są również 

pracownicy obsługi i administracji, poniższa tabela przedstawia liczbę zatrudnionych 

pracowników w poszczególnych jednostkach oświatowych na terenie gminy Jeżowe. 

Tabela 4.  Liczba zatrudnionych pracowników obsługi i administracji w placówkach 

oświatowych 

lp. Nazwa szkoły liczba etatów liczba pracowników 

1 PSP w Groblach 7 8 

2 PSP w Jeżowem Podgórzu 6 7 

3 PSP w Jeżowem Kameralnem 3,5 4 

4 PSP w Starym Narcie 4,5 5 

5 PSP w Cholewianej Górze 7 7 

6 ZS w Jeżowem Centrum 24 24 

7 ZS w Jacie 11 11 

8 SSM I st. 1 1 

 

RAZEM 64 67 

Tabela 5 Zestawienie liczby  etatów zatrudnionych pracowników obsługi i administracji  
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w 2018 roku. 

Wyszczególnienie szkół   stanowisko 

    Liczba 

etatów 

Liczba 

pracownikó

w 

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w 

Jeżowem Jeżowe 580 a   sprzątaczka 1 1 

PSP w Groblach   

pomoc 

kuchenna 1 2 

Groble 37    sprzątaczka 3 3 

    

woźny / 

konserwator 2 2 

    sekretarz 1 1 

    pomoc naucz. 0,75 1 

PSP w Starym Narcie   sprzątaczka 1,75 2 

Stary Nart 57b   

woźna / 

konserwator 2 2 

    

intendent/pomo

c kuchenna 2 2 

Zespół Szkół w Jeżowem Centrum   

kucharz/pomoc 

kuchenna 6 6 

Jeżowe 135  oraz 580a   sprzątaczka 7 7 

    

woźna / 

konserwator 4 4 

    sekretarz 1 1 

    woźna oddz. 4 4 

    

intendent/pomo

c kuchenna 1 1 

PSP w Cholewianej Górze,                                                                                              

ul. Młynarze 23, Cholewiana Góra   

kucharz/pomoc 

kuchenna 2 2 

    sprzątaczka 3 3 

    

woźny / 

konserwator 1 1 

    intendent 1 1 

Zespół Szkół w Jacie   

kucharz/pomoc 

kuchenna 3 3 

Jata 85   sprzątaczka 3 3 
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woźny / 

konserwator 3 3 

    sekretarz 0 0 

    pomoc nauczyc. 1 1 

PSP Jeżowe Kameralne   

pomoc 

kuchenna 0,5 1 

Jezowe 813 d   sprzątaczka 2 2 

    

woźny / 

konserwator 1 1 

  sprzątaczka 3 3 

PSP Jeżowe - Podgórze   

woźny / 

konserwator 1 1 

Jeżowe 416   

pomoc 

kuchenna 1 2 

  sekretarz 1 1 

  

RAZEM 64 67 

Finansowanie oświaty. 

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu Gminy Jeżowe. 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu 

państwa - subwencji oświatowej, dotacji oraz z budżetu gminy. 

Tabela 6.  Finansowanie oświaty 

 ROK 2018(zł) 

Standard A 5 409,1141 

Subwencja oświatowa 10 345 036,00 

Wydatki na oświatę 
16 518 983,80 

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 13 211 119,12 

Wydatki budżetu gminy 50.816.086,72 

% wydatków na wynagrodzenia 

z pochodnymi do wydatków ogółem 
79,98 % 

 

Powyższa tabela przedstawia wydatki wykonane, na tle subwencji oświatowej w roku 2018.  

Obrazuje również udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących,  

z którego wynika fakt, że jest coraz mniej środków na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. 
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Dowożenie uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych. 

  Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkoły, jeśli droga dziecka z domu do szkoły, w 

której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległość 3 km – w przypadku uczniów klas I-

IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych. 

Obowiązkiem gminy (art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) jest także zapewnienie 

uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 

127 Prawo oświatowe bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej 

szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń 

kończy 21 rok życia.  

W roku 2018 bezpłatny transport do szkoły i z powrotem, zapewniony mają uczniowie  szkół 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe. Realizując obowiązek wobec 

uczniów niepełnosprawnych Wójt Gminy Jeżowe podpisał umowy z firmami transportowymi, 

a także z rodzicami, którzy dowożą dzieci do szkoły prywatnym samochodem. W Gminie 

Jeżowe dzieci objęte potrzebą kształcenia specjalnego dowożone były do szkół specjalnych  

i ośrodków szkolno – wychowawczych w Stalowej Woli, Rudniku nad Sanem oraz 

Przemyślu.  

Koszt dowozu dzieci i dzieci niepełnosprawnych do szkół w 2018 roku wyniósł 320 067,22zł. 

Na powyższy koszt składają się: wynagrodzenia kierowców, wydatki związane z eksploatacją 

autobusu, ubezpieczenia, zakup paliwa, dowóz uczniów do szkół specjalnych. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym.  

Obserwujemy znaczny spadek uczniów korzystających z pomocy materialnej w formie 

stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego w stosunku do lat ubiegłych ( tabela nr 1). 

Wynika to m.in. z wzrostu dochodów rodzin korzystających z tej formy pomocy. W roku 

budżetowym (2018r.) łączna kwota wydatków na pomoc materialną wyniosła 274 831,58 zł. 

Liczba korzystających z pomocy materialnej to 967 uczniów. Przyznana dotacja wyniosła  

261 090,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Jeżowe to 13 741,58 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 
  

Strona 31 z 173 
 

 

 

 

 

Wykres 4.  -  Pomoc materialna dla uczniów w latach  2014-2018r.  

 

Tabela 7  -  Pomoc udzielona uczniom w 2018r. w rozbiciu na różne typy szkół. 

Typ placówki Stypendium szkolne o 

charakterze socjalnym 

Zasiłek szkolny 

 Liczba 

przyznanych 

 

Kwota w zł. 

Liczba 

przyznanych 

 

Kwota w zł. 

Szkoła podstawowa 579 161 894,91 2 865,16 

Oddziały gimnazjum 110 30 968,00 1 280 

Szkoły ponadgimnazjalne 273 80 345,11 1 280 

Ośrodki Szklono – 

Wychowawcze 

1 198,40 - - 

RAZEM 963 273 406,42 4 1425,16 

Kwota wydatkowanej 

dotacji 

261 090,00 zł 

Wkład własny Gminy   13 741,58 zł 

 

Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników w 2018 r.  

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) 

pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania 

zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 
  

Strona 32 z 173 
 

złożonego przez pracodawcę Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na ten cel 

gmina otrzymuje środki finansowe z Funduszu Pracy. 

W roku 2018 dofinansowanie kosztów kształcenia przyznane zostało 12 pracodawcom  

z tytułu kształcenia 25 młodocianych pracowników w łącznej kwocie 157 839,18 zł. 

 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe.  

Dnia 21 marca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w 

sprawie udzielania  dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z  2018 poz. 655.) 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych 

gimnazjów włączonych do szkół podstawowych prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem złożony 

został  wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2018 roku i podział  środków z dotacji 

pomiędzy szkoły w Gminie Jeżowe .Wysokość wydatków na ten cel wyniosła  103 805,08 zł. 

W Gminie Jeżowe z darmowych podręczników skorzystało 944 uczniów. 

Dotacja – narodowy program rozwoju czytelnictwa. 

W 2018 roku Gmina Jeżowe skorzystała z programu mającego na celu wsparcie organu 

prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 

czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Z programu w roku 

2018 skorzystały trzy szkoły podstawowe tj.  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach- 5 000 zł. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Starym Narcie – 5 000zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa im Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze-5 000zł. 

Uzyskano dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 12 000 zł (80%),a udział 

budżetu gminy wynosi 3 000zł(20%). Razem:15 000zł. 

Rezerwa 0,4%części oświatowej subwencji ogólnej  

W oparciu o ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kryteria podziału 0,4% rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 Gmina Jeżowe zwróciła się   

z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla 

zwalnianych nauczycieli (Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum) oraz dofinasowaniem 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Jeżowem Kameralnem. 

Uzyskano dofinasowanie w kwocie łącznej 43 904,00 zł.  
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5.  Kultura i sport. 

 

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy 

Jeżowe. 

W ramach struktur GCK działa dom kultury mieszczący się w Jeżowem pod numerem 236/2 

oraz sieć bibliotek zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżowe, prowadzona jest także 

działalność w niektórych świetlicach na terenie gminy, oraz zajęcia odbywają się w szkołach. 

W domu kultury prowadzone są zajęcia taneczne, plastyczne, ceramiczne,  świetlicowe, 

muzyczne, teatralne, codziennie działa kawiarenka internetowa. 

Zespoły działające w ramach GCK: 

Zespół taneczny Sardian – liczba grup 4, w wieku od 5 do 20 lat, zajęcia odbywają się dwa 

razy w tygodniu dla każdej grupy 

1. Grupa 1 – 4-5 lat – 15 osób 

2. Grupa 2 – 7-11 lat – 20 osób 

3. Grupa 3 – 12-15 lat – 15 osób 

4. Grupa 4 – 16 + - 12 osób 

Łącznie w zajęciach zespołu Sardian uczestniczy 62 osób  

Zespół Ludowy – zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Groblach – 20 dzieci w wieku od 

7-12 lat. Zajęcia odbywają się w szkole raz w tygodniu. 

Zespół taneczny Mażoterki FORTIS – zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Jacie  

i w Cholewianej Górze. 

1. Grupa 1 – 6 osób (Cholewiana Góra) 

2. Grupa 2 – 6 osób (Jata) 

3. Grupa 3 – 10 osób (Jata) grupa starsza  

Ogółem  22 osoby 

Grupa plastyczno-ceramiczna – zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach 

popołudniowych w GCK Jeżowe i uczestniczy w tych zajęciach około 35 osób w wieku od 5 – 

17 lat. 

Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe liczy 25 osób i prowadzona jest przez Kapelmistrza – zajęcia 

odbywają się raz w tygodniu w pomieszczeniu  obok budynku OSP Jeżowe. 

Kapela Ludowa Jeżowanie – zajęcia odbywają się w raz w tygodniu piątki wieczorem. 

Kapela liczy 13 członków w wieku od 17 – 85 lat 

Odbywają się także spotkania grupy teatralnej która przygotowuje inscenizacje na imprezy 

okolicznościowe, 

W GCK prowadzone są zajęcia fitness prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora i w 

zajęciach uczestniczy 20 osób dorosłych i młodzieży. 
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Dodatkowo w GCK Jeżowe próby mają takie zespoły jak Chór Parafialny Gaudemaus 25 

osób, oraz Zespół Śpiewaczy Jeżowianie 15 osób. 

W 2018 roku GCK Jeżowe prowadziło zajęcia świetlicowe w świetlicach w miejscowości 

Krzywdy, Sibigi, Groble, Cholewiana Góra. 

GCK Jeżowe wydaje we współpracy z UG Jeżowe Gazetę Jeżowską 4 razy w roku po 500 

egz. 

Wykaz imprez i inicjatyw kulturalnych  zrealizowanych samodzielnie przez GCK 

Jeżowe i we współpracy z innymi podmiotami w roku 2019 

1. Styczeń 2019 - Kapela Ludowa JEŻOWIANIE przygotowała inscenizację o Bożym 

Narodzeniu. Była to forma tradycyjnej Kolędy Bożonarodzeniowej.  Kapela z kolędą 

gościła w wielu domach w okresie bożonarodzeniowym  

2. W dniu 13 stycznia 2019 koncert Kapeli Ludowej Jeżowianie podczas Jubileuszy 

Małżeńskich w Groblach oraz wykonanie nagłośnienia i dokumentacji fotograficznej 

uroczystości 

3. W dniu 20 stycznia 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem odbył się 

XXIII Gminny Przegląd „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”. W przeglądzie wzięło udział 

19 grup wokalnych i solistów. W sumie w przeglądzie wzięło udział blisko 50 dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Jeżowe. Poza konkursem wystąpił Dziecięcy Chór z 

Anielskiego Centrum Integracji w Jeżowem pod kierunkiem siostry Anety Sroka. W 

tym roku przegląd przyjął formę konkursu, oprócz pamiątkowego upominku 

uczestnicy którzy zostali nagrodzeni otrzymali nagrody w postaci maskotek i 

pamiątkowe statuetki. 

4. W dniu 20 stycznia 2019 r. Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe brała udział w XI 

Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. 

Orkiestra pod kierownictwem Kapelmistrza Pana Krystiana Maruta zajęła III 

miejsce w kategorii chóry i zespoły mieszane. 

5. W dniu 27 stycznia 2019 w Budynku Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum odbył się 

zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem i Samorządową Szkołę 

Muzyczną I stopnia w Jeżowem koncert kolęd pn. „Kolędujmy Panu”. Wydarzenie 

objął swoim patronatem Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. Licznie przybyła 

publiczność i zaproszeni goście mogli posłuchać przepięknych kolęd w wykonaniu 

zespołów artystycznych z terenu naszej gminy. W koncercie wzięły udział: Kapela 

Ludowa Jeżowanie prezentując tradycyjną kolędę, widowisko przygotowane na 

niedawne uroczystości bożonarodzeniowe, Chór Parafialny Gaudeamus z Parafii p.w 

Narodzenia NMP w Jeżowem pod kierownictwem Pani dyrygent Beaty Lewickiej. 

Chór wykonał 6 przepięknych kolęd znakomicie prezentując swój kunszt wokalny i 

perfekcyjne przygotowanie do koncertu, Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe pod 
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kierownictwem dyrygenta Krystiana Maruta. Jak zwykle nasza orkiestra 

zaprezentowała się znakomicie wykonując już znane kolędy w ich wykonaniu, ale 

także nowe aranżacje utworów, opracowane w tym roku, Karolina Kołodziej – 

zdobywczyni I miejsca w czwartej kategorii w XXIII Gminnym Przeglądzie „Śpiewajmy 

kolędy i Pastorałki” zorganizowanym w dniu 20 stycznia przez Gminne Centrum 

Kultury, Zespół Śpiewaczy Jeżowanie. Zespół ten działa od 15 lat uświetniając 

swoimi koncertami uroczystości gminne i nie tylko, Samorządowa Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Jeżowem. W przepięknie przygotowanym koncercie zaprezentowali się 

uczniowie i nauczyciele szkoły.  

6. Organizacja zabaw dla dzieci w ramach akcji AKTYWNE FERIE 2019 – w okresie ferii 

pracownicy GCK Jeżowe zabezpieczyli dla dzieci z terenu Gminy Jeżowe szereg 

atrakcji i form aktywnego spędzania wolnego czasu: zabawy integracyjne, zajęcia 

taneczne, karaoke, pokazy filmów, zajęcia komputerowe, turniej gier komputerowych, 

ognisko z pieczeniem kiełbasek, zabawy w terenie, zajęcia plastyczne i ceramiczne, 

zajęcia kulinarne, pieczenie ciasteczek i robienie sałatek,  

7. 15 lutego zorganizowany został wyjazd 40 dzieci  na wycieczkę do Rzeszowa. W 

programie wycieczki: „Dokąd pędzisz koniku” w Teatrze Maska oraz lekcja teatralna  

8. 20 lutego  zorganizowana została zabawa karnawałowa zorganizowana dla dzieci z 

tereny gminy, prowadzona przez grupę animatorów  BEST PARTY w zabawie brało  

udział około 70 dzieci. 

9. luty 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem odbyła się zabawa 

karnawałowa dla dzieci. Zabawę zorganizował Ruch Światło-Życie z parafii pw. 

Narodzenia NMP w Jeżowem. Nagłośnienie i salę zabezpieczało GCK Jeżowe 

10. 8 marca – wsparcie organizacji dnia Kobiet przez stowarzyszenie Jacianki w Jacie. 

11. W dniu 3 marca 2019 roku w Gminie Jeżowe odbyły się zorganizowane przez 

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych w Jeżowem. Uroczystości pod Honorowym Patronatem Wójta 

Gminy Jeżowe Marka Stępaka rozpoczęły się zbiórką delegacji Pocztów 

Sztandarowych ze szkół i jednostek OSP z naszej gminy, przedstawicieli władz, oraz 

zaproszonych gości i delegacji kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK w 

Rzeszowie na placu przed Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem. O 10.45 Orkiestra 

Dęta Gminy Jeżowe poprowadziła uczestników uroczystość do Kościoła Parafialnego 

p.w Narodzenia NMP w Jeżowem gdzie odbyła się Uroczysta Msza Święta w intencji 

Ojczyzny. Po zakończonej mszy goście przeszli do sali widowiskowej Remizy OSP 

Jeżowe, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu Hymnu 

Państwowego, Orkiestra Dęta wykonała krótki koncert utworów patriotycznych. 

Następnie Wójt Gminy Jeżowe przywitał zaproszonych gości, delegacje Pocztów 
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Sztandarowych, Radnych Gminnych i Powiatowych, dyrektorów szkół i kierowników 

jednostek organizacyjnych, młodzież szkolną oraz mieszkańców naszej gminy. 

Następnie został zaprezentowany program przygotowany przez grupę artystyczną 

działającą przy Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem. Reżyserem przedstawienia 

była Pani Maria Kopacz. Przestawienie , montaż słowno-muzyczny, został oparty o 

grypsy Majora Łukasza Cieplińskiego z celi, kierowane do żony i synka. Wyjątkowo 

emocjonalne i wzruszające przedstawianie spotkało się z uznaniem i bardzom 

życzliwym przyjęciem publiczności. 

12.  3 marca 2019 został zorganizowany kolejny  Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

„Tropem Wilczym” – Jeżowe 2019. Bieg ten był zorganizowany przez GCK już po raz 

piąty w naszej gminie w ramach VII edycji „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” którego ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja „Wolność i 

Demokracja” oraz „Wolne Dźwięki” Bieg odbył się w całej Polsce oraz za granicą w 

niedzielę 3 marca. Wzięło w nim udział w sumie 70 tysięcy biegaczy z 333 miast w 

Polsce oraz 8 miast za granicą. Do uczestników i organizatorów tegorocznego Biegu 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" okolicznościowy list skierował 

Prezydent Andrzej Duda, W Jeżowskim biegu wzięło udział ponad 120 biegaczy. 

13. Marzec 2019 uruchomienie zajęć w świetlicy w Krzywdach i Sibigach 

14. Organizacja – ogłoszenie konkursu plastycznego „Wiosna fantazją malowana” 

15. W dniu 26 kwietnia 2019 roku Mażoretki Fortis zdobyły wyróżnienie w VII 

Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Tanecznych „Dance” 2019 w Mielcu w kategorii 

II (klasy IV-VIII). Organizatorem konkursu był Dom Kultury SCK w Mielcu oraz Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu.  

16. 3 maja 2019 – uroczyste obchody 228 rocznicy Uchwalenie Konstytucji 3, Msza 

Święta w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P w Jeżowem, Procesja pod 

Pomnik Poległych na cmentarz parafialny,  Okolicznościowy program artystyczny 

przygotowany przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem w Remizie OSP Jeżowe 

17. 1 maja 2019 r. Mażoretki Fortis wzięły udział w Otwartych Mistrzostwach Mażoretek 

Tamburmajorek i Cheerleaderek Polski Południowo-Wschodniej w Pustkowie – 

Osiedle. Mażoretki z Gminy Jeżowe zaprezentowały się wyśmienicie zdobywając I 

miejsce w kategorii formacji mażoretki klasyczne juniorki scena oraz I miejsce w 

kategorii mażoretki klasyczne juniorki defilada.  

18. Wyjazd Mażoretek FORTIS na Mistrzostwa Polski w Kędzierzyń Koźle   

19. Współorganizacja Dni Strażaka w Jacie, zabezpieczenie programu artystycznego 

20. W dniu 14 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie 

zmodernizowanego budynku we wsi Groble w gminie Jeżowe. W oficjalnym otwarcie 

obiektu oraz jego poświęceniu uczestniczyli w nim m.in. poseł Jerzy Paul, dyrektor 
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biura poselskiego posła Mieczysława Miazgi Sławomir Spaczyński, ks. Proboszcz 

Bartosz Rachwał, starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Adam Mach, wójt 

gminy Jeżowe Marek Stępak, zastępca wójta Michał Wasyliszyn, sołtys wsi Barbara 

Fusiek , dyrektor GCK w Jeżowem Zbigniew Bednarz i prezes OSP w Groblach 

Mariusz Wojtanowicz oraz inni zaproszeni goście. Licznie zebrali się też druhowie 

strażacy oraz mieszkańcy Grobel i okolicznych wsi. Nie zabrakło także wykonawcy 

inwestycji Pana Jana Kopacza, oraz inspektorów nadzoru.Uroczystość rozpoczęła 

ceremonia wprowadzenia sztandaru Jednostki OSP Groble, następnie Wójt gminy 

Jeżowe przywitał zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych mieszkańców i w 

swoim przemówieniu wyraził radość z oddania budynku do użytkowania społeczności 

lokalnej. Przepiękny zmodernizowany budynek, w którym znajduje się biblioteka, 

świetlica, oraz remiza dla Ochotniczej Straży Pożarnej to efekt lat oczekiwań, 

doczekał się finalizacji. Uczestnicy uroczystość mogli teraz zwiedzić budynek, 

zobaczyć poszczególne pomieszczenia zarówno biblioteki, świetlicy jak i remizy. 

Wszyscy byli pod dużym wrażeniem wykonania, funkcjonalności i estetyki budynku. 

Część artystyczną uroczystości umilił koncert Kapeli Ludowej Jeżowianie. 

21. W dniu 16 maja 2018 w GCK Jeżowe odbył się spektakl pt. Lampa Alladyna dla 

dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Jeżowem Centrum. W spektaklu wzięło 

udział około 100 dzieci 

22. Organizacja warsztatów ceramicznych dla 25 dzieci specjalnej troski z Rudnika (2 

edycje) 

23. 9 czerwca 2019 roku odbyła się kolejna czwarta edycja Festiwalu Kultury Historycznej 

LASOVIANA w Jeżowem. Organizatorem tej imprezy było Gminne Centrum Kultury w 

Jeżowem. Tym razem organizatorzy zmodyfikowali nieco charakter imprezy 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych mieszkańców naszej gminy. To 

właśnie dla nich przygotowano najwięcej atrakcji w postaci Mega Parku dmuchańców, 

na różnorodnych zjeżdżalniach dzieci przez całą imprezę do godz. 20 mogły zjeżdżać 

do woli i co najważniejsze - za darmo. Zabawa ta cieszyła się niezwykłą 

popularnością. Dla dzieci przygotowano także atrakcje w postaci animacyjnych 

zabaw i konkursów. O to zadbała grupa zawodowych animatorów The Best Party z 

Niska. Ale największą atrakcją imprezy Lasowiana 2019 wpisującą się w historyczny 

charakter wydarzenia była niezwykle imponująca wystawa pojazdów i wyposażenia 

Wojska Polskiego. Nie były to co prawda pojazdy historyczne ale najnowszy 

nowoczesny sprzęt naszego wojska. Ekspozycja została zorganizowana dzięki 

uprzejmości i przychylności Dowódcy 3 Batalionu Inżynieryjnego ppłk Radosławowi 

Podolskiemu. Ta ekspozycja, pojazdów, sprzętu i wyposażenia była niezwykle 

ciekawą i wartościową częścią festiwalu. Wystawa ta cieszyła się bardzo dużym 
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zainteresowaniem zarówno dzieci i jak i dorosłych. Dla wszystkich uczestników 

organizatorzy przy wsparciu 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zabezpieczyli 

bezpłatnie przepyszną, prawdziwą wojskową grochówkę. Ochotnicza Straż Pożarna z 

Jeżowego zaprezentowała swój samochód bojowy Mercedes oraz wyposażenie 

ratownicze. Na imprezie nie zabrakło występów zespołów działających przy Gminnym 

Centrum Kultury w Jeżowem, takich jak zespół taneczny SARDIAN, Mażoretki 

FORTIS Jata i Cholewiana Góra, czy grupa tańca ludowego z Grobel. Wystąpiła 

także nasza Kapela Ludowa Jeżowianie pod kierunkiem Marii Kopacz. Świetny 

koncert dała nasza Samorządowa Szkoła Muzyczna z Jeżowego. Chór dziecięcy 

przygotowała do występu a także dyrygowała nim Pani Agnieszka Tomaszek, przy 

akompaniamencie nauczycieli i muzyków z naszej szkoły muzycznej.  

24. 5 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Jeżowe Centrum (budynek dawnego gimnazjum) 

Jeżowe odbyło się ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2018/2019.: 

zorganizowane zostały występy zespołu tanecznego SARDIAN, występy zespołu 

tańca ludowego (Groble), występy zespołu mażoretek FORTIS (Jata, Cholewiana 

Góra), wręczenie nagród  w konkursie plastycznym pt. „Wiosna fantazją malowana”, 

wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników zajęć tanecznych i plastycznych.  

25. Wystawa prac pokonkursowych - „Wiosna fantazją malowana”, 

26. Turniej Sołectw Gminy Jeżowe lipiec 2019r. Jeżowe Podgórze – przygotowanie 

nagłośnienia, koncert kapeli Ludowej Jeżowianie 

27. W dniach 27-28 lipca 2019 po raz kolejny największa w Gminie Jeżowe impreza 

plenerowa Wakacjonalia – Dni Gminy Jeżowe. Organizatorem imprezy było jak co 

roku Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy 

Jeżowe Marek Stępak. 

Imprezę rozpoczął w sobotę o godz 9.00 turniej piłkarski dla dzieci. Była to już 4 

edycja naszego domowego turnieju Wakacjonalia CUP 2019 dla zawodników z 

roczników 2010/2011 zorganizowana przez Football Academy Jeżowe pod 

kierownictwem Waldemara Chmury.W tej kategorii wzięło udział 7 zespołów (80 

zawodników). Sobotni cykl koncertów zespołów tanecznych rozpoczął się od godz. 

18.00 występem wokalisty Bobi, następnie w kolejności wystąpiły zespołu: Suski, 

Jagoda i Brylant, Nastja, Modelinka i Model MT. Ładna pogoda oraz lekkie i skoczne 

rytmy muzyki skłaniały do zabawa i tanecznych pląsów na podłodze. Dużo atrakcji 

czekało na młodszych i starszych widzów na wesołym miasteczku Bastion. 

Szczególnym powodzeniem młodzieży cieszyła się wśród młodzieży karuzela 

Extreme. 

Niedzielna część imprezy miała nieco inny charakter. Od 15 prezentowały się nasze 

miejscowe zespoły artystyczne skupione przy Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem. 
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Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe dyrygowana przez 

kapelmistrza Krystiana Maruta oraz grupa taneczna Majoretek FORTIS z Jaty 

prowadzona przez instruktorkę Iwonę Zagułę. Drugim zespołem w tej części była 

Kapela Ludowa Jeżowianie prowadzona przez Marię Kopacz. Zespół zaprezentował 

ludowe przeboje z płyty wydanej w ubiegłym roku oraz nowe aranżacje opracowane 

specjalnie na tę okoliczność. Następnie swoje nowe układy taneczne zaprezentowała 

grupa taneczna SARDIAN i grupa tańca ludowego z Grobel. O 17 rozpoczął się 

wyczekiwany przez słuchaczy starszego pokolenia koncert znanego piosenkarza 

Andrzeja Rybińskiego. Po koncercie nastąpiła część oficjalna w której zabrał głos 

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zapraszając na scenę znamienitych gości, takich 

jak Podsekretarz Stanu Marcin Warchoł, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert 

Bednarz, Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Marian Koc, Przewodniczący 

Zarządu Powiatu Niżańskiego PIS Sylwester Daśko, Zastępca Burmistrza miasta 

Rudnik Lucjan Tabasz, Zastępca Burmistrza miasta Nisko Zbigniew Kotuła, Sekretarz 

Gminy Kamień Jerzy Bednarz oraz przedstawicielka biura Poselskiego Mieczysław 

Miazgi która odczytała list skierowany do Wójta Gminy Jeżowe z okazji organizacji 

imprezy. 

Następnie nastąpiło wręczenie nagród Wójta Gminy Jeżowe dla najzdolniejszych 

uczniów z tereny Gminy Jeżowe. Nagrody otrzymali: Dawid Bałut – PSP Stary Nart, 

Magdalena Drelich – PSP Jeżowe Podgórze, Anita Kata – PSP Cholewiana Góra, 

Szymon Kata – PSP Jeżowe Kameralne, Paweł Podedworny – ZS Jeżowe Centrum, 

Wiktoria Rychlak – PSP w Groblach, Paulina Zaguła ZS w Jacie. 

Nagrody wręczali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Przewodniczący Rady Gminy 

Jeżowe Marian Koc oraz Podsekretarz Stanu Marcin Warchoł, który pogratulował 

zdolnej młodzieży, życząc im dalszych sukcesów w nauce i życiu osobistym. 

Kolejnym punktem programu imprezy było wręczenie statuetki Społecznik Roku 

Gminy Jeżowe. Tym razem nominacje otrzymali: Tomasz Kozak, Radny Powiatu 

Niżańskiego oraz wieloletni sołtys Jeżowego Centrum, Stanisław Łach, były sołtys 

Sołectwa Zaborczyny oraz Marek Piróg były sołtys Cholewianej Góry. Wójt Gminy 

Jeżowe Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Marian Koc 

przyznając tę nagrodę chcieli podziękować nominowanym za ich wkład w działalność 

na rzecz społeczności lokalnej. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na część rozrywkową. Na scenie pojawił się 

zespół Bimber Boys męska formacja knajpiano – folkowa. Następnie scena 

zawładnął energetyczny zespół Hoyraki, grupa z Bielska Podlaskiego. Nim jednak na 

scenę weszła wyczekiwana gwiazda imprezy zespół Afromental z krótki recitalem 

wystąpiło dwoje bardzo młodych zdolnych artystów Elena Jakubiec i Oliwier Szot, 
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dzieci miały okazję poznać się z artystami Afromental podczas II edycji talent show 

The Voice Kids. Kulminacjom momentem imprezy był wyczekiwany przez 

uczestników imprezy koncert znanego zespołu Afromental. Zespół Afromental to 

polski zespół muzyczny, założony w 2004 roku, pochodzący z Olsztyna. Tworzą 

muzykę z pogranicza rocka, rapcore'u i hip-hopu.  

28. Gminne Centrum Kultury w Jeżowem oraz Gmina Jeżowe zorganizowało  II Konkurs 

na Produkt Kulinarny pn. „SMAKI JEŻYNY”, który odbył się 29 lipca 2018 r. podczas 

imprezy kulturalnej „Wakacjonalia 2018 – Dni Gminy Jeżowe. Konkurs odbył się pod 

patronatem Wójta Gminy Jeżowe – Marka Stępaka. Konkurs skierowany był do 

Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych itp. W międzyczasie od 

15.00 pracowała komisja oceniając potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz stowarzyszenia w ramach III Konkursu Kulinarnego Smaki Jeżyny. 

Komisja w składzie: Teresa Bąk, Tomasz Iskra, Adam Jarosz oceniała potrawy oraz 

ich walory smakowe jak i przygotowane stoiska. Następnie zostały wręczone nagrody 

w konkursie Smaki Jeżyny. Pierwsze miejsce zajęła Pasieka w Ogrodzie z Bielińca, 

drugie Stowarzyszenie Kobiety z Pasją z Jeżowego a trzecie Koło Gospodyń 

Wiejskich Przędzelanki.  

29. Udział w Dożynkach  Powiatu Niżańskiego – HARASIUKI 2019 – zorganizowane 

zostało stoisko promocyjne Gminy Jeżowe, stowarzyszenia przygotowały stoiska na 

konkurs kulinarny, w programie artystycznym naszą gminę reprezentowała kapela 

ludowa Jeżowianie 

30. 1 września – występ kapeli Jeżowainie na pikniku anielskim Jeżowe Aniołowe, 

zabezpieczyliśmy nagłośnienie imprezy, oraz występ grupy Mażoretek i kapeli 

Ludowej Jeżowianie 

31. 22 września Kapela Ludowa Jeżowianie wystąpiła gościnnie na Anielskim Festynie 

Rodzinnym w Konstancinie Jeziorna pod Warszawą. Oprócz kapeli wystąpi także 

Schola dziecięca z Jeżowego pod opieka Sióstr od Aniołów. 

32. 15.10. 2019 Eliminacje gminne  do konkursu konkursu wokalnego „WYGRAJ 

SZANSĘ” w Łańcucie 

33. Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do zamku w Łańcucie dla dzieci z szkoły w 

Groblach 

34. 30.10.2019 Wyjazd z Julią Kolano na konkursie wokalnym Wygraj Szansę w 

Łańcucie . Julia Kolano uczennica 2 klasy Szkoły Podstawowej w Groblach zdobyła 

wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie wokalnym organizowanym przez TV Media 

w Łańcucie w dniu 30.10.2019. Julia została wytypowana przez Gminne Centrum 

Kultury w Jeżowem i Samorządową Szkołę Muzyczną w Jeżowem podczas gminnych 

http://www.jezowe.eu/art,583,dozynki-powiatu-nizanskiego-harasiuki-2019
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eliminacji. Razem z koleżankami i kolegami z klasy, którzy jej kibicowali, wspólnie 

wybraliśmy się konkurs. Julia świetnie reprezentowała naszą Gminę Jeżowe.  

35. W dniu 27.11.2019 r. (środa) o godz. 16:00 odbyło się wręczenie nagród i dyplomów 

w konkursie plastycznym pt. „Barwy Jesieni 2019”. 

36. Wystawa prac pokonkursowych - „Barwy Jesieni 2019 

37. Październik 2019  organizacja piątej edycji  edycja lokalnego wydarzenia 

artystycznego "Koncert Jesienny- spotkania z poezją śpiewaną " zorganizowany 

wspólnie z przez Grupę Stare Dobre Czasy. GCK Jeżowe współpracowało przy 

organizacji koncertu, nagłośnienie, dokumentacja fotograficzna, poczęstunek,  prace 

techniczne. Impreza odbyła się tym razem w budynku w GCK Jezowe – sala 

widowiskowa 

38. W dniu 11 listopada w Jeżowem odbyły się Gminne Obchody 101 Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przed Gminnym 

Centrum Kultury, skąd nastąpił przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia 

NMP w Jeżowem, prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą. O godzinie 10.00 

została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył 

proboszcz parafii ks. Krzysztof Pałac. Pierwsza część zakończyła się procesją na 

cmentarz parafialny pod Pomnik Poległych. Poprzez wspólną modlitwę, złożenie 

kwiatów, zapalenie zniczy oddano hołd Polakom walczącym o wolną  ojczyznę. W 

drugiej części uroczystości, która miała miejsce w Remizie OSP Jeżowe, odbyła się 

Akademia patriotyczna, a także występy artystyczne uczniów i nauczycieli z 

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem oraz  zespołów działających 

w gminie Jeżowe. 

39. 11 listopada 2019 - Wieczorem w Parku Gminnym zostały zorganizowane  po raz 

drugi Ogniska Niepodległości w Gminie Jeżowe. Zebrani wokół nich wspólnym 

śpiewem uczcili pamięć tych, którzy walczyli o wolność i suwerenność. Oprócz 

prezentacji podkładów muzycznych organizatorzy zabezpieczyli dla uczestników 

kiełbaski do pieczenia oraz ciepłe napoje. Na zakończenie został zaprezentowany 

imponujący pokaz fajerwerków. 

40. listopad 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem odbyła się zabawa 

andrzejkowa dla dzieci. Zabawę zorganizował Ruch Światło-Życie z parafii pw. 

Narodzenia NMP w Jeżowem. Nagłośnienie i salę zabezpieczało GCK Jeżowe 

41. Współpraca GCK przy organizacji Mikołajek dla dzieci w Jacie 
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Informacja dotycząca działalności 

Bibliotek Publicznych 

na terenie Gminy Jeżowe w roku 2019 

 

Działalność i inicjatywy kulturalne w Bibliotekach Publicznych w 2019  

 

Na terenie gminy Jeżowe w 2019 roku  działało 5 bibliotek publicznych, które zlokalizowane 

są w Jeżowem, Jacie, Groblach, Cholewianej Górze i Nowym Narcie. Biblioteki  działały w 

ramach miejscowego Gminnego Centrum Kultury którego działalnością kierował Dyrektor 

GCK. Podstawową działalnością Gminnych Bibliotek Publicznych jest gromadzenie i 

wypożyczanie oraz udostępnianie na miejscu księgozbioru oraz prenumerowanych 

czasopism, udzielanie czytelnikom informacji na podstawie zgromadzonych zbiorów oraz 

umożliwienie korzystania z Internetu. Wszystkie biblioteki posiadają kompletne i aktualne 

katalogi książek on-line i prowadzą komputerową rejestrację czytelników oraz elektroniczne 

wypożyczanie książek. Liczbę zakupionych książek, liczbę czytelników i wypożyczeń w 

poszczególnych bibliotekach obrazują tabelaryczne wykazy. Zakup księgozbioru biblioteki 

realizują głównie ze środków finansowych uzyskanych od organizatora, oraz ze środków 

ministerialnych MKiDN z programu na zakup nowości wydawniczych, prowizji uzyskanej z 

obsługi Poczty Polskiej i nieznacznej kwoty uzyskanej z darowizn. 

Poza działalnością podstawową biblioteki prowadza działalność kulturalną i promocyjną 

książek i bibliotek, współpracują  z Gminnym Centrum Kultury, miejscowymi szkołami, 

klubami, świetlicami i innymi organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy. 

 

Szczegółowa działalność Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Jeżowe 

 

Biblioteka Publiczna Jeżowem 

Spotkanie autorskie z bajkopisarzem PAN POETA w Szkole Podstawowej w Jeżowem-

Centrum dla klas I-IV, w którym wzięło udział - 61 uczniów 

Pięć spotkań z BEATĄ KRAWIEC Przedstawicielką i Animatorką z sieci księgarń NOVA 

która prowadziła aktywne czytanie bajek i tworzyła dziecięce teatrzyki dla dzieci z 

Przedszkoli w Jeżowem Centrum , Jeżowem Podgórzu i Anielskim Przedszkolu, oraz 

przeprowadziła spotkanie historyczno-patriotyczne z elementami coachingu dla dzieci 

starszych w Szkole Podstawowej w Jeżowem Centrum. W 5 spotkaniach wzięło łącznie - 

127 uczniów 

3 wycieczki dla przedszkolaków 4-6 lat z Przedszkola w Jeżowem Centrum oraz w Jeżowem 

Podgórzu - do biblioteki oraz przeprowadzenie lekcji bibliotecznych - 53 uczniów 
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W ramach wakacyjnych spotkań z dziećmi zorganizowano 7 zajęć z pracami plastycznymi w 

których wzięło udział 41 dzieci 

Biblioteka w 2019 roku brała udział w projekcie dla dzieci 3-6 lat „Mała książka – Wielki 

człowiek” mająca na celu szerzenie czytelnictwa wśród najmłodszych i większe 

zaangażowanie rodziców w ukształtowanie czytelnicze dzieci 

 

Biblioteka Publiczna i Klubu Młodego Strażaka w Cholewianej Górze  

Ferie Zimowe w formie warsztatów plastyczno-technicznych i zajęć integracyjnych. Udział 

wzięło około 60 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. Mieliśmy także wizytę ratowników 

medycznych z „Kliniką dr Misia” – dzieci mogły zapoznać się z pracą ratowników i sprzętem 

przez nich używanym przy udzielaniu pierwszej pomocy. 

Stworzenie przez dzieci w bibliotece Kącika czytania.    

O!PLA - 7 Ogólnopolski Festiwal Animacji, projekcje filmów animowanych dla dzieci 

połączone z konkursem Teraz dzieci mają głos. 

 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i działania związane z promocją biblioteki, czytelnictwa i 

książek. Lekcje i spotkania biblioteczne dla klas 0-III. Warsztaty tematycznie nawiązujące do 

wybranych książek dla dzieci i młodzieży.  Spotkanie autorskie z panem Pawłem 

Beręsewiczem.  Liczba uczestników biorących udział w tygodniu bibliotek to około 60 osób. 

 

Dzień Dziecka – zabawy, konkursy i atrakcje animacyjne na świeżym powietrzu. Udział 

wzięło około 40 dzieci. 

Rozstrzygnięcie konkursu na „Super Czytelnika” Biblioteki Publicznej w Cholewianej Górze i 

uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców. 

Podczas wakacji prowadzone były przez Katarzynę Piróg warsztaty z animacji poklatkowej, 

której efektem jest krótki filmik stworzony przez uczestników. Ponadto przez lipiec raz w 

tygodniu odbywały się zorganizowane zajęcia plastyczne.  

We wrześniu zorganizowanie Narodowego Czytania Nowel Polskich przy współpracy Szkoły 

Podstawowej w Cholewianej Górze. 

Wrześniowe spotkania biblioteczne z przedszkolakami i pierwszoklasistami w celu promocji 

książek, czytelnictwa i biblioteki. Rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki 

człowiek” skierowanej do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

We wrześniu złożyliśmy wniosek do Fundacji Polki Mogą Wszystko „Qurier Świętego 

Mikołaja” i w grudniu dzieci, które systematycznie korzystają z Klubu i Biblioteki oraz ich 

młodsze rodzeństwo w wieku powyżej 2 lat otrzymało prezenty mikołajkowe. Do akcji 

włączonych było 38 dzieci w wieku od 2 do 14 lat. 
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Zorganizowanie Mikołajkowej zbiórki dla podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla 

Dzieci w Rzeszowie. Do akcji włączyli się dzieci i ich rodzice a także inne osoby które 

dowiedziały się o akcji.  

Świąteczne warsztaty dekorowania pierników.  

Organizacja i prowadzenie warsztatów plastyczno-technicznych związanych z porami roku i 

ważniejszymi wydarzeniami kalendarzowymi (np. wiosna, Wielkanoc, Dzień Matki, jesień, 

Boże Narodzenie. itp.). W okresie jesienno zimowym organizowane są cykliczne seanse 

filmowe dla dzieci w różnym wieku.  

Ponadto codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki i Klubu Młodego Strażaka organizuje się 

czas wolny z wykorzystaniem gier planszowych i stolikowych (bilard, piłkarzyki, cymbergaj), 

puzzli, klocków oraz gier na konsoli X-BOX (ruchowe i na pady). Duża ilość czasu wolnego 

dzieci poświęcają na prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów dostępnych w 

Bibliotece i Klubie tj. farby, kredki, pisaki, kolorowanki, wyklejanki, plastelina i inne. 

Swoje spotkania w Klubie organizują Kobiety 40+ oraz chór parafialny.   

 

Biblioteka Publiczna w Nowym Narcie 

Podstawową działalnością Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie jest gromadzenie , 

wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru na zewnątrz jak i na miejscu. Biblioteka prowadzi 

wypożyczanie i udostępnianie prenumerowanych przez siebie czasopism. Udziela informacji 

na podstawie zgromadzonego księgozbioru. Jest w pełni skomputeryzowana , księgozbiór 

jest na bieżąco katalogowany dzięki czemu wypożyczenia są prowadzone drogą on-line , 

książki można rezerwować , a w późniejszym czasie odbierać. 

Biblioteka prowadzi również działalność kulturalną , promocyjną i edukacyjną. Współpracuje 

z Gminnym Centrum Kultury poprzez angażowanie się w organizowane imprezy Domu 

Kultury. Prowadzi współpracę z biblioteką i szkołą w Starym Narcie. Przy współpracy 

corocznie od kilku lat organizowany jest Gminny konkurs czytelniczy pt. „Czytanie Najlepszą 

nauką”. Biorą w nim udział szkoły z całej Gminy Jeżowe. Co rocznie organizowane jest 

spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży. W 2019 roku odwiedził nas pan Paweł 

Beręsewicz. 

Biblioteka prowadzi prace plastyczno – techniczne związane z porami roku i ważniejszymi 

wydarzeniami kalendarzowymi np. robimy palmy wielkanocne, pisanki, ozdoby choinkowe 

metodą decoupage, bukiety z krepiny czy orgiami 3d. Biblioteka w ramach promocji książki i 

czytelnictwa urządza wystawki nowości książek zakupionych do biblioteki , prezentuje prace 

plastyczne dzieci , aktualizuje tablicę informacyjną o ważnych wydarzeniach państwowych i 

rocznicach prowadzi tablicę edukacyjną np.” Narodziny pisma droga do powstania książki”, 

czy wystawa rok „Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W bibliotece prowadzony jest również 

projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat z książką na start pt „ Mała książka wielki człowiek”, za 
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udział w tym projekcie który trwa od jesieni 2019 roku dzieci otrzymują dyplomy, książeczki 

oraz przypinki. 

 

Biblioteka Publiczna w Jacie 

Wystawka : 135 rocz. Urodzin K. Makuszyńskiego, pisarza książek dla dzieci i młodzieży 

"Awantura o Basię", Szaleństwa panny Ewy" i inne. 

Wystawka : 74 urodziny M. Musierowicz autorki słynnej ”Jeżycjady" dla młodzieży. 

Lekcja biblioteczna dla dzieci oraz czytanie bajek o strażakach pt. Na Dzień Strażaka 

bajeczka taka.   - 9 czytelników Kl II i III             

Wystawka : " 228 rocznica "uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Spotkanie autorskie z p. Pawłem Beręsewiczem ; autorem książek dla dzieci  Spotkanie  w 

PSP w Jacie - 75 osób 

Wystawka ; Na Dzień Dziecka „Wszystkie Dzieci nasze są..."pubIikacje książkowe oraz 

życzenia i słodycze 

Wystawka: 1 sierpień 1944 ”75 rocz. Wybuchu Powstania Warszawskiego"  

Warsztaty plastyczne; wykonanie ozdób na choinkę i Święta Bożego Narodzenia przez 

uczniów kl. VIII – 5 czyt. 

Wycieczka do biblioteki Publicznego Przedszkola w Zalesiu.W mikołajkowo świątecznym 

nastroju dzieci spędziły milo czas . 36 przedszkolaków 

 

Biblioteka Publiczna w Groblach i Świetlica Wiejska w Groblach 

Przez pierwsze miesiące roku biblioteka znajdowała się w budynku szkoły gdzie mogła 

promować placówkę i jej działalność w środowisku szkolnym, lokalnym i Internecie. 

Biblioteka aktywnie uczestniczyła w akcjach i wydarzeniach szkolnych. 

W miesiącu maju odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie zmodernizowanego budynku 

biblioteki i świetlicy. 

Odbyło się spotkanie autorskie z Panem Pawłem Beręsewiczem. Liczba uczestników to 55 

osób 

Przygotowanie przez dzieci laurek i kwiatów z okazji Dnia Matki. W świetlicy przygotowany 

został występ słowno – wokalny i poczęstunek dla mam. Udział wzięło około 25 osób. 

Dzień Dziecka – zorganizowane zostały zabawy i konkursy na świeżym powietrzu. Udział 

wzięło 30 dzieci. 

Prowadzenie wakacyjnych zajęć w świetlicy, które odbywały się codziennie od godz.15.00 do 

godz.18.00. 

Przygotowane zostały zajęcia plastyczno- techniczne (malowanie farbami, kredkami, 

pastelami, wyklejanki, kolorowanki, tworzenie i dekorowanie). 

Zajęcia scapbookingu i decoupage. 
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Zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści). 

Zajęcia na świeżym powietrzu (zabawa z chustą, gra w piłkę, gumę, skakanka, hula-hop, 

berek, ciuciubabka, lotki). 

Zajęcia logicznego myślenia (gry planszowe, krzyżówki, szachy). 

Wrzesień rozpoczął się spotkaniami bibliotecznymi z dziećmi klasy 1 i przedszkolakami w 

celu promocji biblioteki, czytelnictwa i księgozbioru. 

Biblioteka rozpoczęła realizację projektu Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek” – 

kierowanego do trzyletnich czytelników biblioteki i ich rodziców. Zapisało się 35 dzieci. 

Biblioteka aktywnie uczestniczy w akcjach czytelniczych ,,Cala Polska czyta dzieciom” i 

,,Narodowe Czytanie’’. 

W oparciu o kalendarz rocznic wydarzeń literackich i historycznych przygotowano wystawki 

poświęcone ważnym postaciom i wydarzeniom. 

Wystawki nowości wydawniczych w bibliotece i na stronie internetowej. 

Rozstrzygnięcie konkursu na ,,Wzorowego Czytelnika’’ i wręczenie nagród. 

,,Święty Mikołaj w Bibliotece’’ spotkanie okolicznościowe. 

Warsztaty rękodzieła świątecznego (wykonanie ozdób świątecznych). 

W okresie jesienno-zimowym prężnie działa kawiarenka internetowa i młodzieżowy klub 

kibica. 

Codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki i Świetlicy zapewnione jest dzieciom i młodzieży 

spędzenie wolnego czasu, korzystania z materiałów dostępnych w Bibliotece i Świetlicy. 

 

Świetlica wiejska w Krzywdach i Sibigach 

W zajęciach w świetlicy w Krzywdach uczestniczyło 10-15 dzieci, natomiast w Sibigach 12- 

17. Są to głównie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Zajęcia świetlicowe uwzględniały kalendarzowy układ roku i wynikające z niego święta i 

uroczystości. Dzieci wykonywały prace plastyczne różnymi technikami, związane z 

nadchodzącymi świętami, ale nie tylko. Wykonywaliśmy np.;. flagi na Święto Niepodległości, 

ozdoby choinkowe, itp. Podczas prac rozwijane były zdolności manualne dzieci, poprzez 

zastosowanie różnych technik – malowanie farbkami, kredkami, mazakami, wydzieranki, 

wycinanki, tworzenie bombek ze wstążek, czy kartek metodą quillingu. 

Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy. Praca w grupach z 

pewnością pozytywnie wpłynęła na rozwój dzieci i podniesienie ich umiejętności w 

komunikowaniu się z innymi. 

Dzieci słuchały piosenek, oglądały bajki, układały puzzle, czytały bajki oraz grały w różne gry 

planszowe. Poprzez te zajęcia dydaktyczne dzieci rozwijały swoje zdolności literackie, 

plastyczne i intelektualne. 
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Odbywały się również zajęcia sportowe rozwijające zdolności ruchowe dzieci. Były to zajęcia 

na świeżym powietrzu, jak np. granie w piłkę, korzystanie z istniejącej przy placu zabaw w 

Krzywdach siłowni na świeżym powietrzu, i samego placu zabaw. 

W świetlicy dzieci również korzystały z komputerów.  Wszystkie spotkania z dziećmi 

przebiegały w miłej atmosferze. 

Moja praca w świetlicy to także zajęcia porządkowe – dbanie o czystość w świetlicy i wokół 

niej. 

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia odbywały się w okresie kwiecień-grudzień 2019 roku. 

 

Statystyki bibliotek: 

Dane na 31.12.2019 r. 

Liczba mieszkańców na dzień  31.12.2019 r. - 10.150 

 

 Liczba czytelników:  1.310 

o Jeżowe  -            571 

o Jata   - 147 

o Groble   - 206 

o Nowy Nart  - 190 

o Cholewiana Góra - 196 

 Odsetek czytelników dziecięcych i młodzieżowych (do lat 19) 

 

 Liczba wypożyczeni:  20.656 

o Jeżowe  - 9.368 

o Jata   - 3.140 

o Groble   - 2.300 

o Nowy Nart  - 3.505 

o Cholewiana Góra - 2.343 

Lp.  Biblioteka Ogółem 

wypożyczenia 

W tym: 

Książki 

 

 

Czasopisma 

1 

 

Jeżowe 9.368 9.275 93 

2 

 

Jata 3.140 2.925 215 

3 

 

Groble 2.300 2.227 73 

4 N. Nart 3.505 2.982 523 
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5 

 

Cholewiana Góra 2.343 2.306 37 

   

20.656 

 

19.715 

 

941 

 

 

Dane na 31.12.2019 r. 

Liczba zakupionych książek OGÓŁEM  - 1.907 

Ilość zakupionych książek z dofinansowania z Biblioteki Narodowej:  303 

o Jeżowe  - 149 

Dzieci  - 68 

Dorośli - 60 

Lit. Niebele. - 21 

o Groble   - 42 

Dzieci  - 19 

Dorośli - 22 

Lit. Niebele. - 1 

o Jata   - 32 

Dzieci  - 6 

Dorośli - 23 

Lit. Niebele. - 3 

o Nowy Nart  - 41 

Dzieci  - 27 

Dorośli - 11 

Lit. Niebele. - 3 

o Cholewiana Góra - 39 

Dzieci  - 19 

Dorośli - 18 

Lit. Niebele. -   2 

 

Ilość zakupionych książek z dotacji UG i wartość:  1.604 - 29.365,47 

o Jeżowe   - 826 - 14.792,20 

o Jata   - 149 -   3.407,73 

o Groble   - 205 -   3.558,45 

o Nowy Nart  - 184 -   3.674,56 

o Cholewiana Góra - 240 -   3.932,53 
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Sport 

Na terenie gminy działają trzy kluby sportowe, które uczestniczą regularnie wydarzeniach 

sportowych organizowanych przez swoje związki sportowe. Na  główny cel tj. 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu , oraz rozwój sportu w gminie, kluby otrzymują  

dotację z Gminy Jeżowe. 

W 2019 roku kluby otrzymały  dotację w kwotach: 

 KS Sparta Jeżowe – 55 000,00zł 

 KS Czarni Sójkowa – 40 000, 00 zł 

 Klub Kolarski Jeżowe 4 000,00zł  

 

Działające kluby sportowe na terenie Gminy Jeżowe: 

1. Klub Sportowy Sparta Jeżowe został założony  w 1955roku. 

Występuje aktualnie w klasie „A”, posiada drużynę juniorów, którzy  

w ubiegłym roku  występowali w klasie wojewódzkiej oraz dwie grupy: trampkarz młodszy 

i starszy uczestniczące w rozgrywkach podokręgu Stalowa Wola jako zaplecze 

szkoleniowe młodych adeptów piłki nożnej. Ilość uczestniczących w zajęciach 

sportowych z  wszystkich grup to  70 osób. Klub swoją działalność prowadzi na obiekcie 

sportowym z boiskiem piłkarskim i budynkiem szatni. W ubiegłym roku zostało wykonane 

zadanie pn. "Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub 

Sportowy "Sparta" Jeżowe". W ramach którego wykonano m.in. przebudowę istniejącego 

boiska o nawierzchni poliuretanowej na boisko z trawy syntetycznej, wykonanie 

ogrodzenia boiska Orlik, zamocowanie piłkochwytów,  dostawę i montaż tablicy wyników, 

systemu nagłaśniającego, trybun, a także modernizację  oświetlenia. 

2. Klub Sportowy Czarni Sójkowa wznowił swoją działalność w 1998 roku. 

Występuje obecnie  w klasie „A” podokręgu Stalowa Wola . Posiada również grupę 

trampkarzy, którzy uczestniczą w rozgrywkach. 

 Obecnie w klubie trenuje 20 seniorów i 15 trampkarzy. 

 Mecze swoje rozgrywa na obiekcie , który może pomieścić 200 osób siedzących. 

3. Klub Kolarski Jeżowe został założony w 2017 roku i uczestniczy w maratonach 

organizowanych przez Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski , a także w imprezach 

sportowo rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia i kluby kolarskie. 

Klub prowadzi treningi dla 20 osób  w pięciu kategoriach wiekowych. 

Przy  udziale samorządu gminy zorganizowany zostały  wyścigi kolarskie MTB w różnych 

grupach na drogach i terenie Jeżowego.  
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6.  Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe  

 

Poszczególne szczeble samorządu terytorialnego w znaczny sposób różnią się od siebie, 

zwłaszcza w zakresie zadań i kompetencji w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

Zadania samorządu gminnego ograniczają się do wykonywania zadań z zakresu porządku 

publicznego i ochrony przeciwpowodziowej. 

W zaspakajaniu tych potrzeb istotna jest współpraca samorządu z policją – główną instytucją 

dbającą o bezpieczeństwo. Zadania tej formacji, oprócz działań ochronnych i kontrolnych, 

wykrywania przestępstw czy ścigania sprawców, obejmują inicjowanie i organizowanie 

działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 

kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z samorządowymi i organizacjami 

społecznymi. Oprócz działań bezpośrednio wspierających służby działające na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego samorządy mogą oddziaływać za pomocą realizowanych 

inwestycji (np. modernizacja oświetlenia miejsc publicznych, kształtowanie bezpiecznych 

przestrzeni publicznych, budowa infrastruktury drogowej) czy polityki społecznej (np. 

przeciwdziałanie bezrobociu, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka 

prorodzinna, kultura i ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka).  

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, jest zadaniem własnym 

gminy gminy. (art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym). 

Niezwykle ważną rolę w systemie bezpieczeństwa publicznego wykonują straże pożarne,  

w tym działające  na terenie gminy  Ochotnicze Straże Pożarne a niektóre  funkcjonujące   

w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Istotnym elementem oddziaływania gminy na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego jest możliwość wydawania przez radę gminy aktów prawa miejscowego  

o charakterze porządkowym, które mogą przewidywać za ich naruszenie sankcję w postaci  

kary grzywny. Przepisy porządkowe są ustanawiane przez radę gminy w drodze uchwały. 

W przypadkach niecierpiących zwłoki może je wydać również wójt gminy. Ustawodawca 

sformułował wymóg, że powyższe zarządzenie musi zostać zatwierdzone na najbliższej sesji 

rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia. W takiej sytuacji organ 

stanowiący jest zobowiązany do określenia terminu utraty jego mocy obowiązującej.  

Wójt gminy sprawując władzę w gminie, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i skuteczne 

wykonywanie funkcji państwa, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, 

spokoju i porządku publicznego, przestrzegania prawa, a także w stanach nadzwyczajnych, 

takich jak klęska żywiołowa, zaburzenia społeczne, kryzys wewnętrzny. 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/samorzady
https://serwisy.gazetaprawna.pl/galerie/tematy/p/polityka
https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona
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Krajowy System Zarządzania Kryzysowego budowany jest w trzech poziomach, tj.: 

centralnym, wojewódzkim i lokalnym (gmina, powiat). Najszerszy zakres zadań związanych  

z ochroną ludności jest realizowany na terenie gminy. Organem właściwym w sprawach 

zarządzania w tej jednostce samorządowej jest wójt.  Do jego zadań w szczególności należą: 

● kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem  

i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy; 

● realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym wykonywanie zaleceń do 

gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do 

zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego, 

● zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

reagowania na potencjalne zagrożenia; 

● wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin  

i gmin o statusie miasta; 

● przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

● realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Organem pomocniczym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zapewnieniu wykonywania 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego. Zgodnie  

z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia na 

obszarze gminy (miasta) realizację następujących zadań: 

● pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego, 

● współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, 

● nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania, 

● współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

● współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  

i humanitarne, 

● realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej kraju. 

 

Zarzadzanie kryzysowe 

1.1 Charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka ich występowania. 

Zagrożenia powodziowe na terenie Gminy Jeżowe: 

RZEKI: 

Zagrożenie powodziowe w gminie występuje na odcinku ok.15 km. w miejscowościach 

położonych wzdłuż rzek „Głęboka” zwana obecnie „Jeżówką” ,„Rudna” oraz cieku wodnego 

„Kowale”. Obszar zagrożenia powodziowego wynosi w zależności od różnych czynników od 

500 do 1500 ha.  
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W szczególnie niekorzystnych warunkach ewakuacją z terenów zagrożonych może być 

objętych  nawet około 150 gospodarstw. 

Do najbardziej zagrożonych terenów w gminie należą sołectwa położone wzdłuż rzek : 

1/ „Jeżówka” –  Jeżowe Centrum, Podgórze, Zagościniec, Cholewiana Góra. 

2/ „Rudna” –  Jeżowe Podgórze, Groble, Krzywdy. 

W dniach 22-24 maja 2019r przez Gminę Jeżowe w wyniku kilkudniowych opadach deszczu  

i nawałnic przeszła fala powodziowa.  W wyniku powodzi, zalaniu uległo ok.2500 ha gruntu,  

podtopionych zostało 68 gospodarstw, sklep, obiekty szkolne, obiekty sportowe, 

podpiwniczenie budynku ośrodka zdrowia, kaplica parafialna, place zabaw, drogi i przepusty 

na drogach gminnych,  przepompownie ścieków, oraz stacja uzdatniania wody. 

Straty w infrastrukturze komunalnej po ocenie komisji wyniosły 1.592,00,00 zł 

W akcji przeciwpowodziowej uczestniczyło: 

 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku 

 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Jeżowe 

 Jednostka OSP z Nowosielca 

razem – 100 strażaków i 12 pojazdów. Łączna liczba godzin akcji  ratowniczej wyniosła 

1670. Podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej zużyto 22 000 worków, 

 oraz 1000 m3  piasku, zabezpieczono ponad 60 budynków. Pomocą w akcji służyli 

pracownicy ZGK Jeżowe, firma budowlana Feramenta, którzy zajmowali się załadunkiem i 

transportem piasku. 
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Wnioski z oceny: 

Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia mogącego doprowadzić do sytuacji 

kryzysowych.  Występuje ono najczęściej w miesiącach marzec- maj, lipiec - sierpień oraz 

listopad                                                                                               

Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych wywołanych przez inne zjawiska niż wezbranie 

rzek. 

- opadowe – zagrożenie wysokie – mogą wystąpić na wszystkich ciekach wodnych 

- roztopowe – mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia – na wszystkich ciekach wodnych 

- zatory zimowe (zjawiska lodowe) – brak zagrożenia 

 

1.2 Susze, silne wiatry, huragany oraz inne anomalia pogodowe: 

SUSZA 

Gmina Jeżowe posiada klimat przejściowo – kontynentalny. Rozkład średnich temperatur 

charakteryzuje się spłaszczeniem ich wartości w okresach wiosennych i jesiennych. Średnia 

temperatura roczna nie jest zbyt wysoka i wynosi 7,60 C°. Pokrywa śnieżna utrzymuje się od 

180 do 190 dni w roku. W ostatnim czasie zauważamy jednak ograniczenie opadów i 

pokrywy śnieżnej. Gmina Jeżowe  ma średnio 638 cm3 opadów w roku, przy czym 

większość z nich przypada na miesiące letnie. W związku z powyższym w okresach letnich 

występują przejściowe zagrożenia wystąpienia suszy hydrologicznej. Zjawisko to w ostatnich 

latach jest stałe i powoduje okresowe problemy w zaopatrzeniu gospodarstw domowych i 

rolnych w wodę. Jednak nie należy uważać go za zjawisko ekstremalne. 

Ocena zjawiska; średnie prawdopodobieństwo wystąpienia 

1.3 Zagrożenia natury technicznej 

Zagrożenia pożarowe: 

 a) w lasach 

Dużym bogactwem gminy są lasy stanowiące pozostałość po Puszczy Sandomierskiej, 

otaczające wielkim pierścieniem miejscowości naszej gminy. Grunty leśne i lasy wg rejestrów 

zajmują 3728 ha, co stanowi 30,1  % powierzchni gminy (średnia krajowa wynosi 28%).  

Zagrożenie pożarowe lasów wynika z występowania na jej terenie wielu kompleksów 

leśnych, zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego /głównie lasów iglastych/  

Pożarami przestrzennymi mogą być objęte kompleksy leśne administrowane przez 

Nadleśnictwa: Rudnik i Kolbuszowa, a w nich leśnictwa: Pogoń, Zalesie, Czarny Las, Groble 

i Morgi. 

b) w sołectwach: 

Prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów przestrzennych związanych ze zwartą 

zabudową, dotyczy głównie starego (drewnianego) budownictwa. Największe zagrożenie  
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w tym względzie występuje w miejscowościach: Jeżowe Centrum, Podgórze, Sójkowa  

i Zalesie. 

Zagrożenie to wzmaga lokalizacja terminalu paliwowego zlokalizowanego w m. Łętownia – 

Stacja Kolejowa, w którym magazynuje się duże ilości paliw płynnych. 

c) zbiorników płynnych (paliwa) 

Zagrożenie pożarowe związane z przechowywaniem lub dystrybucją produktów 

łatwopalnych, dotyczy głównie: 

Terminalu paliwowego TRIOS sp. z.o.o. w m. Łętownia – Stacja Kolejowa 

Stacji paliwowej „Ralpol” w m. Jeżowe 

Kopalni gazu w m. Krzywdy 

Odrębną grupę zagrożenia pożarowego mogą stanowić rurociągi służące do przesyłania 

materiałów niebezpiecznych. 

Do najważniejszych przebiegających przez teren gminy zalicza się 2 magistrale gazociągów 

wysokoprężnych: 

granica państwa – Kopki – Sandomierz o śr. 250 mm. 

Nisko – Jeżowe – Krzywdy o śr. 125 mm 

d) zagrożenia w zakładach produkcyjnych i obiektach usługowych 

Największe zagrożenie pożarowe występuje w zakładach zajmujących się obróbką oraz 

przetwarzaniem drewna. Do największych zakładów tego typu należy: 

P. P. H. i U. „RALPOL” zajmujące się min. produkcją wyrobów tartacznych i impregnacją 

drewna.  

Duże zagrożenie związane jest z obiektami handlowymi, gdzie ze względu na asortyment 

(np. farby, lakiery) oraz elementy wystroju istnieje  ryzyko wystąpienia i szybkiego rozwoju 

pożaru. Do grupy tej należą min: 

- P. P. H. i U.       „DACH STYL”  

- P. P. H. i U.       „DACH LUX” 

- F. P. H. U.         „DACHFACH” 

Zagrożenia w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi.                                                                                                               

Największe zagrożenie w tego typu obiektach występuje tam gdzie liczba przebywających 

jednocześnie osób jest największa. Są to przede wszystkim obiekty gastronomiczno - 

rozrywkowe, duże sklepy („Biedronka”, „Piotruś Pan”), sale widowiskowe, szkoły oraz 

kościoły.  

Ryzyko wystąpienia pożarów można ocenić jako średnie. Wzrasta ono w okresie wiosennym 

wraz z występowaniem zjawiska wypalania traw i ugorów. W tym ostatnim przypadku do 

zwiększenia palności przyczynia się występowanie tzw. „samosiejki”. Zazwyczaj są to 

sadzonki sosny. Wydzielane przez nie olejki eteryczne w znaczny sposób zwiększają 

palność. 
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Ocena zagrożenia - średnie prawdopodobieństwo wystąpienia. 

Zagrożenia katastrofami budowlanymi - niskie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.  

Osuwiska - w związku z tym, iż ukształtowanie terenu gminy w swej zasadniczej części jest 

równinne to zjawisko zagrożenia wystąpienia osuwisk   w zasadzie nie istnieje. 

1.4 Zagrożenia chorobowo- epidemiologiczne 

a) Zagrożenia epidemiologiczne i chorobami ludzi pochodzenia odzwierzęcego 

Epidemie od zarania dziejów towarzyszyły ludzkim zbiorowościom. Dziś obok „normalnych 

ognisk” epidemii np.: grypy, żółtaczki itp. wzrost mobilności ludności świata powoduje 

zagrożenia pojawienia się chorób z innych rejonów globu ziemskiego i zachorowania 

ludności nie dające się do końca monitorować i wykluczyć. Przykładem takich chorób są np. 

wywołane przez wirusy H IV, Ebola, SARS itp.                                       

Występuje zjawisko przenoszenia chorób tropikalnych, które uzyskują zwielokrotnioną 

zjadliwość w innych warunkach klimatycznych. Zagrożenia epizootyczne są zjawiskiem 

stosunkowo młodym. Zapewne występowały i wcześniej – jednak dopiero postęp nauk 

medycznych pozwolił na ich rozpoznanie oraz skuteczne ograniczanie ich 

rozprzestrzeniania. Zagrożenia tego typu będące zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia  

w ostatnich czasach to przede wszystkim pojawienie się tzw. chorób odzwierzęcych takich 

jak: 

-BSE (choroba Cruezfelda – Jacoba) 

-SARS (nietypowe zapalenie płuc wywołane od gryzoni występujących w południowo – 

wschodniej Azji) 

-azjatycka odmiana ptasiej grypy. 

Ocena zagrożenia - średnie prawdopodobieństwo wystąpienia, wymagające podjęcia 

nadzwyczajnych działań, może wiązać się z sytuacją kryzysową. 

b) zagrożenia epizootyczne 

Zagrożenia te przynoszą konsekwencje zdrowotne dla zwierząt jak i duże straty 

ekonomiczne (konieczność likwidacji stad, duża śmiertelność zwierząt hodowlanych) dla ich 

właścicieli. Do głównych zagrożeń należy zaliczyć choroby zaliczone do wykazu 

zwalczanych z urzędu. 

Do najważniejszych zagrożeń na terenie naszej gminy zaliczyć należy: 

 afrykanki pomór świń ASF 

  wściekliznę 

 choroby zakaźne u bydła (bruceloza, gruźlica, białaczka) 

 ptasią grypę (w różnych odmianach) 

 pomór ptaków 

We wrześniu 2019 r. w związku z afrykańskim pomorem świń powiat niżański został 

oznaczony jako strefa żółta . Wobec powyższego zostały rozmieszczone i dostarczone 
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rolnikom informacje 

 o obowiązkach do przestrzegania nakazów i zakazów obowiązujących w tej strefie zgodnie 

 z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r.( Dz.U. 2019 

poz. 598). 

 W listopadzie potwierdzono przepadki  zakażenia chorobą AFS u  dzików na terenie sołectw 

Groble  

i Krzywdy. Tereny tych sołectw zostały uznane na podstawie Rozporządzenia  nr 20/19 

Wojewody  Podkarpackiego jako skażone i  zgodnie § 2 i § 3 z powyższego rozporządzenia 

jakie należy przestrzegać zakazy i nakazy na obszarze skażonym afrykańskim pomorem 

świń.. 

Ocena zagrożenia; 

Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, zagrożenie wzrasta w okresach 

wiosennych  

i jesiennych, może lokalnie stwarzać sytuacje kryzysowe. 

 

1.5 Zagrożenia wynikające z magazynowania i przewozu materiałów niebezpiecznych i 

innych zagrożeń przemysłowych 

Gmina posiada stosunkowo dobrze rozwinięte elementy systemu komunikacyjnego. Przez 

gminę przebiega połączenie kolejowe węzłów  Skarżysko Kamienna - Przeworsk, 

zelektryfikowane, dwutorowe relacji Rozwadów - Przeworsk. Głównym elementem układu 

realizującym dostępność komunikacyjną i zewnętrzne powiązania na kierunku północ – 

południe jest droga krajowa nr 19. Przechodzi ona centralnie przez obszar Gminy, krzyżując 

się w m. Jeżowe z drogą wojewódzką nr. 861 relacji Bojanów – Kopki. Transportem 

samochodowym najczęściej  przewożony jest amoniak, kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas 

solny i formalina. 

Transport kolejowy to przede wszystkim amoniak, chlor i siarka płynna. 

Drogi biegnące przez gminę charakteryzują niskie parametry trakcyjne. Tak droga krajowa 

jak i wojewódzka biegną przez centrum gminy oraz przez środek miejscowości leżących na 

jej trasie. Obie drogi pozbawione są poboczy. W tej sytuacji mogą zaistnieć kolizje połączone 

z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji i ładunków, które mogą spowodować lokalne 

skażenie środowiska oraz zagrozić życiu i zdrowiu ludzi. 

 Na ternie gminy najbardziej niebezpieczne miejsca w tym względzie to:  

droga nr.19 na odcinku biegnącym przez Jeżowe Centrum 

droga nr. 861 na odcinku Jeżowe Centrum – Podgórze – Groble.  

Na terenie gminy nie ma zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, zawierających substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować 

wystąpienie zagrożenia dla ludzi lub środowiska.  
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Zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest Terminal 

TRIOS sp. zoo  

1.6 Awarie urządzeń infrastruktury technicznej 

a) Infrastruktura techniczna o zasięgu ponadregionalnym: 

Zagrożenia mogą wystąpić również na rurociągach przesyłowych gazu, liniach 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia. 

Przez teren gminy  przebiegają główne magistrale gazociągów wysokoprężnych: 

Granica państwa – Kopki – Rozwadów – Sandomierz:   250/350 CN 40 

Nisko – Jeżowe: Kopalnia  gazu Krzywdy    125 CN 40 

Stan techniczny stacji gazowych oraz sieci gazowej jest zadowalający. Jednak w przypadku 

wystąpienia awarii lub zamachu terrorystycznego może dojść do pożaru oraz wybuchu. 

Sieć elektryczna 

PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z. oo. Rejon Dystrybucji Energii Stalowa Wola ul. KEN jako 

operator systemu rozdzielczego prowadzi ruch  i eksploatację sieci rozdzielczej zgodnie z IR 

i ESR 9 na terenie gminy. 

Ocena zagrożenia; 

Małe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. 

1.7 Awarie i wypadki radiacyjne 

Awarie i wypadki radiacyjne na terenie gminy są mało prawdopodobne. Jedynie w zakładach 

służby zdrowia występują urządzenia zawierające materiały rozszczepialne. Jednak możliwy 

jest przypadek przewożenia znacznych ilości tych materiałów przez teren powiatu 

niżańskiego. Należy tu uwzględnić przede wszystkim przebieg przez nasz powiat LHS ( linii 

hutniczo – siarkowej). Tą trasą możliwe jest przewożenie materiałów do leżących w pobliżu 

Polski elektrowni jądrowych. 

Innym rodzajem zagrożenia są skutki awarie jakie mogą się zdarzyć w sąsiadujących z 

Polską elektrowniach jądrowych zwłaszcza, iż są one zbudowane na zasadach już 

przestarzałej technologii. Skutkami awarii i wypadków radiacyjnych mogą być: 

- skażenie promieniotwórcze 

- choroba popromienna 

- skażenie popromienne 

b) skażenie radioaktywne 

Skażenie radioaktywne jest wynikiem opadania substancji promieniotwórczej lub 

napromieniowanej w wyniku wybuchu jądrowego lub awarii w elektrowni (reaktorze) jądrowej 

i uwolnieniu się substancji radioaktywnej, na śladzie przemieszczania się tzw. obłoku 

radioaktywnego. Jego stopień zależy od ilości uwolnionej substancji oraz odległości od 

miejsca wybuchu ( awarii). Mierzone jest w Bekerelach (Bq) lub kiurach ( Ci ) Skażenie 
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radioaktywne jest źródłem promieniowania. W związku z tym przebywanie na terenach 

skażonych jest niebezpieczne dla osób i zwierząt. 

Wykaz elektrowni jądrowych zlokalizowanych najbliżej gminy. 

Lp. Państwo Elektrownia 
Typ reaktora/ 

liczba/moc(MW) 

Orientacyjna odległość 

od granicy RP (km) 

1 
Czechy 

Dukovany 
PWR/3/388 

PWR/1/408 

 

122 

2 Temelin PWR/4/972 200 

3 

Słowacja 

Bohunice PWR/4/408 138 

 

4 
Mochowce 

 

PWR/4/408 

 

140 

5 

Ukraina 

Chmielnickij PWR/4/100 175 

6 Czarnobyl LWGR/3/950 400 

7 Równe 
WWER/2/440 

WWER/1/1000 

 

140 

 

Ocena zagrożenia: 

Bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia, ryzyko ogranicza się do niewielkich uwolnień 

substancji, nie powodujących większych zagrożeń 

1.8  Akty terroru i inne zagrożenia. 

1). Terroryzm pospolity 

Ta kategoria zjawisk podlega normalnym procedurom zapobiegania jakie stosują siły 

porządkowe i ratownicze w przypadku wystąpienia katastrof spowodowanych przez siły 

przyrody lub wynikających z normalnej działalności gospodarczej człowieka. 

Do nich zaliczymy: 

- podłożenie ładunków wybuchowych pod obiekty użyteczności publicznej lub obiekty 

mieszkalne powodujące duże zagrożenie dla osób przebywających wewnątrz nich oraz 

powodujące duże straty materialne. Wykaz tych obiektów pokrywa się z zamieszczonym w 

podrozdziale dotyczącym zagrożeń technicznych wywołanych normalną działalnością 

gospodarczą. 

- umyślne spowodowanie katastrofy technicznej dotyczy to obiektów wymienionych przy 

okazji omawiania katastrof komunikacyjnych, budowlanych oraz wypadkach na sieciach 

infrastruktury technicznej oraz w procesie produkcji. 

- umyślne skażenia i zakażenia; ich charakterystyka pokrywa się z omówionymi wcześniej 

zagrożeniami epidemiologicznymi, epizootycznymi. Spowodowane mogą być przez skażenie 

wody, żywności itp., zdetonowaniem tzw. „brudnej bomby”. W tym ostatnim przypadku 

charakterystyka zdarzenia pokrywać się będzie z awariami i wypadkami radiacyjnymi. 
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- doręczenie podejrzanej przesyłki, niewiadomego pochodzenia - zjawisko to wiąże się 

pośrednio z zagrożeniem umyślnego skażenia lub zakażenia ewentualnie dostarczenie 

przesyłki z materiałem wybuchowym i spowodowanie zamachu na konkretną osobę. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zjawiska na terenie gminy jest małe. 

2).  Terroryzm wynikający z zewnętrznego bezpieczeństwa państwa -  

Charakterystyka tego typu zagrożeń przedstawiona jest w „Planie operacyjnego 

funkcjonowania Gminy Jeżowe na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny”. 

3). Destrukcyjne działania grup ludzi ( demonstracje, zamieszki, strajki, blokady dróg) 

Zjawiska te potocznie zwane „niepokojami społecznymi” występują w momencie kumulacji 

niezadowolenia społecznego spowodowanego złą sytuacją materialną, kryzysem 

gospodarczym lub niezadowoleniem grup zawodowych ze swej pozycji w społeczeństwie. 

Zagrożenie dla wystąpienia tych zjawisk w Gminie Jeżowe ocenić należy jako „małe”.  

 

Charakterystyka sił i środków  

2.1 Siły i środki OSP 

a) siły 

Lp. Nazwa OSP 
Stan 

osobowy 

Jednostki 

KSRG 
Rodzaj jednostki Typ sekcji 

1 Jeżowe 68 x  

 

Ratowniczo - 

gaśnicza 

 

 

Pożarnicza 

 

2 Cholewiana Góra 50 x 

3 Groble 40  

4 Krzywdy 28  

5 Zalesie 38  

6 Jata 39  

7 Nowy Nart 48  

8 Stary Nart 34  

 

b) środki 

Nazwa  

OSP 

Wozy bojowe 

Pozost. 

samoch. 

Zestawy                   

rat. drog. 

Zestawy                          

rat. med. 

Pompy 

wodne 

Pompy 

szlamowe 

Agregaty 

prądotw. 

ci

ęż

ki

e 

śred

nie 

lekkie 

Jeżow 1 -1 
- 

2 1 1 2 2 3 
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e 

Chole

wiana 

Góra 

1 1 

- 

- 1 1 2 1 2 

Groble - - 1 - - 1 1 1 1 

Krzyw

dy 
 - 

- 
1 - 1 1 1 1 

Zalesi

e 
- - 

- 
1 - 1 1 1 1 

Jata - - - 1 - 1 1 1 1 

Nowy 

Nart 
- - 

- 
1 - 1 1 - 1 

Stary 

Nart 
- - 

1 
- - 1 1 1 1 

Razem 1 1 2 6 2 8 10 8 11 

 

c)  Syreny alarmowe 

Lp. Miejscowość Sprzęt alarmowy 
Miejsce 

zainstalowania 
Uwagi 

1 Jeżowe syrena elektryczna remiza OSP Całodobowo 

2 Cholewiana Góra syrena elektryczna remiza OSP Całodobowo 

3 Jata syrena elektryczna remiza OSP Całodobowo 

4 Nowy Nart syrena elektryczna remiza OSP Całodobowo 

5 Groble syrena elektryczna remiza OSP Całodobowo 

6 Krzywdy syrena elektryczna remiza OSP Całodobowo 

7 Zalesie syrena ręczna remiza OSP Całodobowo 

8 Stary Nart syrena elektryczna remiza OSP Całodobowo 

 

Na terenie Gminy Jeżowe  w roku 2019 było 112 zdarzenia w tym: 

 24  pożary;  

 84 miejscowych zagrożeń ; 

 4 alarmy fałszywe.  

 

  Jednostki OSP wyjeżdżały 140 razy do akcji ratowniczo –gaśniczych w których brało udział 

880 strażaków.  
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Zestawienie działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z terenu Gminy Jeżowe 

 w roku 2019. 

 

Jednostka Ilość interwencji 
Ilość strażaków 

uczestniczących  w akcjach 

OSP Jeżowe 80 533 

OSP Cholewiana Góra 24 140 

OSP Nowy Nart 11 65 

OSP Groble 9 52 

OSP Krzywdy 5 29 

OSP Zalesie 4 24 

OSP Stary Nart 4 21 

OSP Jata 3 16 
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Ważniejsze zakupy dla jednostek w ubiegłym roku sfinansowany prze samorząd: 

 Zakup średniego  samochodu ratowniczo gaśniczego VOLVO dla OSP Cholewiana Góra 

760 140,00zł w tym dofinansowanie z Gminy Jeżowe w kwocie 300 000,00zł 

 Dofinansowanie jednostek OSP do dotacji z WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  

OCHRONY ŚRODOWISKA i  GOSPODARKI  WODNEJ  w  RZESZOWIE  na 

zwiększenie potencjału technicznego jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez 
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zakup nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek 

klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii realizowanych .   

 

W ramach dotacji Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy zakupiły miedzy innymi: 

środki ochrony indywidualnej strażaka, pompy, pompy szlamowe, węże, oraz inny sprzęt 

specjalistyczny. 

 

Przeszkolonych  strażaków w 2019r zostało 40 strażaków w tym: 

 Szkolenie podstawowe ratowników -22 strażaków 

 Szkolenie kierowaniem ruchem -12 strażaków 

 Szkolenie  dowódców - 6 strażaków 

Przy współpracy samorządu  zorganizowano w 2019 Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej , oraz sfinansowano udział drużyn  Międzygminnych Zawodach Sportowo- 

Pożarniczych. 

W Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych  drużyn grupy „A’ i ”C” drużyna kobieca  

OSP Jeżowe zdobyła Mistrzostwo Powiatu, a drużyna męska OSP Jeżowe Wicemistrzostwo. 

 

2.2  Środki w dyspozycji osób prawnych i fizycznych 

a) maszyny do robót ziemnych 

Dźwigi Koparki 

 

równiarka 

 

Ładowar

ka  Ł-

34/Ł 200 

Spycharki 

gąsienicowe 

Walec 

drogowy do 5 ton 
pow. 5 

ton 
kołowe 

gąsieni

cowe 

  1 1 1 7 2 1 

 

b) samochody ciężarowe, naczepy i pojazdy specjalne 

Nazwa 

podmiotu 

 

Samochody  

Cysterny 

paliwowe 
Izotermy 

Ciągniki 

siodłowe/samochody 

ciężarowe 

naczepy Autobusy 

Osoby 

prywatne  
1  44 23  

GS Jeżowe  1    

Gmina Jeżowe     2 

 

 

c) wykaz obiektów mogących przyjąć ewakuowaną ludność 
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Lp. Miejscowość Nazwa obiektu Możliwości 

1 Jeżowe Hala Sportowa  (byłe gimnazjum) 100 

2 Jeżowe Podgórze Hala Sportowa PSP 100 

3 Groble Hala Sportowa PSP 100 

4 Jata Hala Sportowa PSP 100 

5 Cholewiana Góra Hala Sportowa PSP 100 

6 Jeżowe P.P.H.U. „RALPOL”- Motel 35 

7 Jeżowe Hotel “Magnat’ 35 

 

d) wykaz stołówek 

Lp. 
Adres stołówki / lokalu 

gastronomicznego 

Możliwości na 1 zmianę 

 

1 Jeżowe – Restauracja – Motel ok. 200 

2 Hotel “Magnat” ok. 200 

3 PSP – Jeżowe Centrum ok. 200 

4 PSP Jata ok. 200 

5 PSP Cholewiana Góra ok. 200 

 

3.Sprawy wojskowe, obronne i obrony cywilnej 

 

3.1 

Lp. Liczba  spraw Liczba  klientów 

1 ok. 900 ok. 700 

 

3.2 decyzje administracyjne 

lp. Rodzaj decyzji Postępowanie 

administracyjne świadczenia 

osobiste 

świadczenia 

rzeczowe 

uchylające rekompensujące 

1 60 10 8 1 85 
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7.  Gospodarka komunalna  i nieruchomościami. 

1. Zasoby mienia gminnego.  

W skład zasobu mienia gminnego  

- nieruchomości niezabudowane o powierzchni 327,26  ha, 

- nieruchomości stanowiące drogi oraz tereny przeznaczone pod drogi o powierzchni 147,05 

ha,  

Sposób wykorzystywania poszczególnych części gminnego zasobu obrazuje poniższy 

diagram. 

 

2,22%

48,32%

2,15%

31,00%

14,60%

1,46%

0,24%

Struktura zasobu mienia gminnego 

grunty orne

użytki zielone (pastwiska i

łąki)

grunty pod wodami

drogi

grunty leśne i zadrzewione

tereny różne

nieużytki

 

Żródło: Opracowanie własne  

 

Powierzchnia 229,20 ha obejmująca użytki zielone - łąki i pastwiska stanowi 48,32 %  całości 

mienia gminnego. Drogi oraz tereny przeznaczone pod drogi obejmują powierzchnię 147,05 

ha co stanowi 31 %.  Grunty leśne objęte Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu 

(sporządzonym na lata 2016-2025) oraz grunty zadrzewione obejmują powierzchnię 69,27 

ha, co stanowi 14,60 % ogółu.  

 

Do terenów różnych zaliczone są tereny sportowe, rekreacyjne stanowiące niespełna 1,46 % 

powierzchni całego zasobu.  
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Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 24 379 120,67 zł, w tym wartość gruntów 

12 382214,63 zł. 

 

2. Nieruchomości zabudowane.  

Drugą część mienia komunalnego stanowią nieruchomości zabudowane. Obejmują 

powierzchnie 16,05  ha, co stanowi 3,27 % w ogólnej powierzchni gruntów będących we 

władaniu Gminy Jeżowe.  

Gmina Jeżowe posiada 41 budynków. Podział na kategorie przedstawia się następująco:  

- budynki szkolne z obiektami  - 9 

- dom nauczyciela z działką  - 1 

- kluby i świetlice   - 9 

- strażnice OSP   -  5  

- budynek ośrodka kultury  - 1 

- ośrodki zdrowia   - 2  

- obiekty sportowe   - 4 

- budynek administracyjny  - 1 

- inne obiekty     - 9 

 

Wszystkie wymienione nieruchomości zabudowane  mają uregulowany stan prawny. 

 

3. Gospodarka mieniem komunalnym.  

 

3.1 Gospodarka gruntami.  

Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się poprzez wydzierżawienie mienia  rolnikom 

indywidualnym, jak również wspólne użytkowanie gruntów w poszczególnych 

miejscowościach. 

Grunty rolne były wydzierżawione rolnikom indywidualnym za łączną kwotę czynszu 

wyliczoną na 2019 rok -  56 224,21  /netto/. 

W użytkowaniu wieczystym jest 4 działki budowlane o ogólnej powierzchni 0,3238 ha. 

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste co rocznie do budżetu Gminy wpływa 1119,30 zł.  

 

3.2  Gospodarka lokalowa.  

  

W roku 2019 nie  podpisano  umów najmu lokali i na koniec roku obowiązujących umów  

z tytułu  wynajmu lokali użytkowych było 28. Z tytułu najmu lokali użytkowych uzyskano 

dochód   
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w kwocie 150 339,19 zł. Do wynajęcia pozostały dwa pawilony znajdujące się na placu 

targowym, oraz parter budynku Ośrodka Zdrowia. 

Gmina Jeżowe użyczyła  bezpłatnie lokal Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

 na miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego na terenie naszej gminy. 

Stacjonowanie karetki na terenie gminy Jeżowe znacznie poprawi dostępność do opieki 

medycznej w razie wypadku czy zagrożenia życia. Nowe miejsce stacjonowania pogotowia 

ratunkowego wprowadza nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Również w 2019 roku został użyczony lokal w budynku remizy strażackiej w Nowym Narcie 

na potrzeby projektu pn.  "Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe" realizowanego przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu jest: wzrost dostępu 30 osób 

niesamodzielnych, starszych – w wieku poprodukcyjnych (osób zagrożonych ubóstwem lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym 21 kobiet do dziennej opieki poprzez 

utworzenie dla nich miejsc opieki w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę 

dzienną (DDP) w gminie Jeżowe (powiat niżański)  do 31.03.2022r.   

Wykaz budynków wynajętych podmiotom pod działalność gospodarczą. 

Miejscowość Nr Nazwa budynku Ilość umów 

Jeżowe 

662 A Ośrodek Zdrowia 5 

657c Plac targowy - Sklep 1 

657b Plac targowy- magazyn 1 

657b Plac targowy - pawilony 7 

136A Urząd Gminy 2 

236/2 GCK 1 

Jeżowe Podgórze 416 Szkoła podstawowa 1 

Jeżowe 

Zagościniec 
760b Agronomówka 1 

Cholewiana Góra ul. Młynarze 23 Szkoła Podstawowa 1 

Nowy Nart 
33 Budynek po szkole podstawowej 1 

46 Ośrodek Zdrowia 1 

 41 Remiza OSP 1 

Groble 33 Świetlica 1 

Sójkowa 57b Świetlica 1 

Jata 33A Remiza 1 

 Źródło: Opracowanie własne.  
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3.3. Zasób mieszkaniowy.  

W skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jeżowe wchodzi 30 mieszkań. 

Miejscowość Nr Nazwa budynku Ilość mieszkań 

Jeżowe 
135 Dom Nauczyciela 4 

662 a Ośrodek Zdrowia 5 

Jeżowe Kameralne 813a Dom Nauczyciela 2 

Jeżowe Zagościniec 760b Agronomówka 2 

Cholewiana Góra ul. Młynarze 23 Dom Nauczyciela 4 

Nowy Nart 
33 Budynek po szkole podstawowej 2 

46 Ośrodek Zdrowia 1 

Stary Nart 57b Szkoła Podstawowa 9 

Zalesie 40 Świetlica 1 

 Źródło: Opracowanie własne. 

 

3.4  Remonty budynków mienia gminnego.  

W 2019 roku Gmina przeprowadziła remonty  w  następujących budynkach stanowiących 

mienie gminne: 

 Świetlica Stary Nart 

 Remiza OSP Nowy Nart 

 Świetlica Krzywdy 

 Remiza OSP Cholewiana Góra 

 Dom Nauczyciela 

 

4. Obrót nieruchomościami gminnymi.  

Grunty będące własnością Gminy w 2018 r. były przedmiotem obrotu; tj. sprzedaży zamiany, 

dzierżawy. W roku 2018 dokonano:  

- zbycia działek o łącznej powierzchni 0,47 ha, za które uzyskano dochody w kwocie 

łącznej 130.637,00 zł.  

- darowizny działek położonych w miejscowości Jeżowe i Krzywdy na rzecz Powiatu 

Niżańskiego zajętych pod drogi powiatowe o powierzchni łącznej 0,3152 ha - wartość 

180,429,15 zł. 

- nabycia działek od osób fizycznych na uregulowanie prawa własności do gruntu 

zajętego pod drogi gminne oraz budowę dróg gminnych o pow. 0,5873 ha za kwotę 

20.724,64 zł. 

Zbywane nieruchomości w przeważającej części przeznaczono na cele zabudowy 

mieszkaniowej. 
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W roku 2019 przejęto nieruchomości pod budowę dróg gminnych publicznych na podstawie 

decyzji: 

- Starosty Niżańskiego z dnia 30.10.2018 r. znak 4/2018 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Cholewiana Góra, 

gmina Jeżowe”   

- Starosty Niżańskiego z dnia 20.11.2018 r. znak 5/2018 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Krzywdy-Kąty, 

gmina Jeżowe”  

- Starosty Niżańskiego nr 4/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.  o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn.: Budowa dróg gminnych publicznych „Jeżowe – Centrum I i II” w 

miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe  

Na tej podstawie przejęto grunty o powierzchni 4,8150 ha za łączną kwotę odszkodowań 

223 186,21 zł. Procedura związana z wypłatą odszkodowań jak również założeniem ksiąg 

wieczystych za działek w Krzywdach i Cholewianej Górze została zakończona. Za działki w 

Jeżowem trwa nadal.  

Różnica w zmianach w mieniu gminnych kształtuje się jak w poniższym wykresie.  

 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

W roku 2019 Gmina Jeżowe przejęła o 4,0298 ha gruntów więcej niż zbyła.  

Urząd Gminy sukcesywnie prowadzi przegląd mienia gminnego pod kątem uregulowania 

stanu prawnego, ujawnienia praw własności w księgach wieczystych.  W roku 2019 

uregulowano stan prawny nieruchomości o łącznej powierzchni 2,9793 ha dróg gminnych.  
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8.  Zagospodarowanie przestrzenne.  

 

1. Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane przez Urząd Gminy 

Jeżowe.            

Prowadzenie postępowań administracyjnych dla tych zamierzeń inwestycyjnych, które  

w szczególności powodują zmiany zagospodarowania terenu (nowa zabudowa, przebudowa 

obiektów istniejących, zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części). Zadania te 

realizowane są m. in. przez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji   

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

2. Zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest aktem 

administracyjnym, przez który następuje określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Akt ten występuje w dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej 

inwestycji: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o 

warunkach zabudowy.  

W 2019 roku wydano 83 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 14 decyzji o zmianie 

warunków zabudowy. Wydano również 14 decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Zdecydowana większość decyzji dotyczyła budowy oraz rozbudowy budynków 

mieszkalnych oraz gospodarczo-garażowych na wniosek osób fizycznych. Decyzje o 

warunkach zabudowy    i  zagospodarowania terenu wydawane są również na wniosek 

Gminy Jeżowe; w tym decyzje o lokalizacji celu publicznego polegające m.in. na budowie  

linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe. Zadania wydziału obejmowały również 

wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów miejscowych    i studium.                                                                                                                

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań                      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny                           

o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest określenia polityki 

przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego w oparciu o 

diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

3. Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Jeżowe. 

Obowiązujące studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Jeżowe (uchwała nr XXVIII/131/01 Rady Gminy Jeżowe z dnia 27 marca 2001r. 
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Źródło:   SUiKZP  Gminy Jeżowe.
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4. Zabytki.  

Gmina Jeżowe posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019. 

Przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest 

elementem polityki samorządowej. Nie jest on aktem prawa miejscowego, natomiast stanowi 

dokument uzupełniający przyjętych dotychczas aktów prawa miejscowego. 

Przedmiotem gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jeżowe jest problematyka 

związana z ochroną dziedzictwa kulturowego gminy Jeżowe. Gminny program opieki nad 

zabytkami dla gminy Jeżowe został sporządzony zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(t. Dz. U. 2014 poz. 1446) 

Program opieki nad zabytkami dla gminy Jeżowe służyć ma ochronie dziedzictwa 

kulturowego oraz wzrostowi wartości zabytków dla rozwoju gminy przez: zachowanie 

dziedzictwa materialnego i niematerialnego, wzrost świadomości społecznej z zakresu 

ochrony dziedzictwa kulturowego, zmianę podejścia właścicieli obiektów zabytkowych do 

kwestii ochrony zabytków, promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego, wspieranie 

działań planistycznych celem odpowiedniej ochrony i ekspozycji zabytków. Możliwe to będzie 

dzięki współpracy samorządu gminnego z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków oraz 

właścicielami obiektów zabytkowych. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003r. (tj. Dz. 

U. 2014 poz. 1446) Wójt na terenie gminy prowadzi gminną ewidencje zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków.  

Ewidencja zawiera: 

- zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, 

- zabytki nieruchome niewpisane do rejestru zabytków, a ujęte w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków; 

- inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Wójta w porozumieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków 

  

Na terenie gminy Jeżowe jest kilka zabytków objętych prawnymi formami ochrony, w postaci 

wpisu do rejestru zabytków. 

 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. 

 

Lp. Miejscowość Obiekt Numer Rejestru 

Zabytków 

    Data wpisu 

1 Groble Budynek leśniczówki - 

,,Poislówka” 

A-426 05.11.1990r. 
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2 Jeżowe Pomnik ks Stanisława 

Stojałowskiego wraz z 

ogrodzeniem z 1912r. 

B-26 01.09.2000r. 

3 Jeżowe  Cmentarzysko kurhanowe A-457 27.08.1991r. 

4 Jeżowe Najstarsza część cmentarza 

parafialnego z mogiłami 

żołnierskimi 

A-386 

 

17.06.1988r. 

5 Jeżowe Dawna plebania murowana z lat 

1822-24 

A-322 

 

22.01.2009r. 

6 Jeżowe Wyposażenie i wystrój zespołu 

kościoła parafialnego p.w. 

Najświętszej Marii panny w 

Jeżowem 

B-6 10.09.1999r. 

7 Nowy Nart Park Podworski A-322 27.05.1986r. 

8 Jata Cmentarz Parafialny z 1988 A-387 17.06.1988r. 

9 Sójkowa Osada mezolityczna A-554 1969r. 

10 Sójkowa Osada neolityczna 553/93 1969r. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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9.  Ochrona środowiska. 

 

1. Ochrona przyrody.  

Na terenie Gminy Jeżowe znajduje się kilka obszarów cennych przyrodniczo i objętych 

ochroną prawną, wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

Należą do niej: 

1.  Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000:  

     - „Puszcza Sandomierska” (kod obszaru: PLB180005);  

     - „Enklawy Puszczy Sandomierskiej” (kod obszaru: PLH180055);  

2.  Pomniki przyrody, 

3.  Użytki ekologiczne. 

Rozmieszczenie form ochrony przyrody na terenie Gminy Jeżowe. 

 

 Źródło: https://jezowe.e-mapa.net/ 

 

Obszar Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” zlokalizowany jest na obszarze zachodniej 

części Gminy. Całościowo obszar ten jest jednym z największych obszarów leśnych  

w Polsce oraz jednym z najważniejszych w Polsce ostoi kraski i podgorzałki. Celem ochrony 

wyznaczonego obszaru jest zachowanie stabilnych populacji ptaków, szczególnie gatunków 

kluczowych tj. kraski, lelka, dzięcioła średniego, lerki, podgorzałki, derkacza i  gąsiorka  

głównie poprzez utrzymanie we właściwym stanie siedlisk lęgowych i żerowiskowych.  

W 2014 roku Rada Ministrów zaakceptowała uzupełnienie sieci Natura 2000 o 4 nowe 

obszary siedliskowe oraz jedno powiększenie obszaru już istniejącego. Tym samym na 

terenie gminy Jeżowe powstał obszar Natury 2000 „Enklawy Puszczy Sandomierskiej” który 
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zlokalizowany jest we wschodniej części gminy. Obszar ten ma za zadanie wypełnienie luki 

geograficznej 

wykazanej dla siedliska przyrodniczego suche wrzosowiska oraz gatunków owadów: 

modraszek telejus, modraszek nausitous, pachnica dębowa, szlaczkoń szafraniec. 

 

1.1 Pomniki przyrody.  

Kolejnym obszarem objętym ochroną występującym na terenie Gminy są pomniki przyrody. 

Obecnie zarejestrowanych jest 10 pomników przyrody obejmujących 14 drzew.  

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa 

gatunku   

i nazwa 

pomnika 

 

Obwód 

pnia na 

wysoko

ści 1,3 

m [cm] 

 

Wysoko

ść 

drzewa  

[m] 

 

Nr 

ewidencyjny 

działki 

Położenie 

geograficzne (Układ 

współrzędnych 

prostokątnych 

płaskich   

- PL 1992 oraz 

współrzędne 

geograficzne) 

 

 

Opis lokalizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Dęby 

szypułkowe -5 

sztuk 

(Quercus 

robur) 

 

„BRACIA” 

 

 

 

660 

 

 

23 

 

dz. ewid. 

433/1 

Obręb: 

Groble 

X:283541.21 

Y:727496.34 

 

N 50022’29.78” 

E 22012’02.05” 

Pomnik 

zlokalizowany 

przy drodze 

powiatowej nr 

1078R przy 

obiekcie 

mostowym 

 

 

452 

 

 

20 

 

dz. ewid. 

433/1 

Obręb: 

Groble 

X:283518.08 

Y:727489.37 

 

N 50022’29.04” 

E 22012’01.65” 

Pomnik 

zlokalizowany 

przy drodze 

powiatowej nr 

1078R przy 

obiekcie 

mostowym 

 

 

460 

 

 

24 

 

dz. ewid. 

433/1 

Obręb: 

Groble 

X:283557.14 

Y:727394.10 

 

N 50022’30.44” 

E 22011’56.92” 

Pomnik 

zlokalizowany ok. 

110 m od pasa 

drogowego  drogi 

powiatowej nr 

1078R  

 

 

 

 

dz. ewid. 

433/1 

X:283392.81 

Y:727446.25 

Pomnik 

zlokalizowany 
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386 23 Obręb: 

Groble 

 

N 50022’25.05” 

E 22011’59.19” 

przy drodze 

powiatowej nr 

1078R  

 

 

458 

 

 

23 

 

 

dz. ewid. 

433/1 

Obręb: 

Groble 

X:283328.78 

Y:727363.16 

 

N 50022’23.10” 

E 22011’54.85” 

Pomnik 

zlokalizowany ok. 

68 m od pasa  

drogowego drogi 

wojewódzkiej  nr 

861 i ok. 66 m od 

pasa drogowego  

drogi powiatowej   

nr 1078R 

 

 

 

2 

 

Dąb 

szypułkowy 

(Quercus 

robur)   

(dwójka) 

 

„RYSZARD” 

 

 

615 

 

 

24 

 

dz. ewid. 924 

Obręb: 

Krzywdy 

X:282413.44 

Y:727837.65 

 

N 50021’52.84” 

E 22012’16.85” 

Pomnik 

zlokalizowany na 

terenie leśnym 

oddalonym od 

pasa drogowego 

drogi 

wojewódzkiej  nr 

861 ok. 70 m 

 

 

3 

Dąb 

szypułkowy 

(Quercus 

robur) 

 

„STANISŁAW” 

 

 

397 

 

 

23 

 

dz. ewid. 924 

Obręb: 

Krzywdy 

X:282493.36 

Y:727800.20 

 

N 50021’55.48” 

E 22012’15.13” 

Pomnik 

zlokalizowany ok. 

13 m od pasa 

drogowego drogi 

wojewódzkiej nr 

861 przy wjeździe 

na prywatną 

posesję 

 

 

4 

Lipa 

drobnolistna 

(Tilia 

platyphyllos) 

„WANDA” 

 

 

397 

 

 

18 

 

dz. ewid. 925  

Obręb: 

Krzywdy 

X:282486.62 

Y:727751.68 

 

N 50021’55.33” 

E 22012’12.66” 

Pomnik 

zlokalizowany na 

terenie 

zabytkowej  

leśniczówki 

 

 

5 

Tulipanowiec 

amerykański 

(Liriodendron 

tulipifera) 

 

„GAZON” 

 

 

308 

 

 

27 

 

dz. ewid. 71 

Obręb: Nowy 

Nart 

X:280432.00 

Y:714558.70 

 

N 50021’06.7” 

E 22001’01.4” 

Pomnik 

zlokalizowany na 

terenie Parku 

podworskiego  

 Klon jawor    X:280443.50 Pomnik 
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6 

 

(Acer 

pseudoplatanu

s) 

 

„BARON” 

 

290 

 

28 

dz. ewid. 71 

Obręb: Nowy 

Nart 

Y:714495.90 

 

N 50021’07.2” 

E 22000’58.3” 

zlokalizowany na 

terenie Parku 

podworskiego 

 

 

7 

Dąb 

szypułkowy 

(Quercus 

robur) 

 

„ZBYSŁAW” 

 

 

410 

 

 

33 

 

dz. ewid. 

1226 

Obręb: Nowy 

Nart 

X:278956.13 

Y:714417.85 

 

N 50020’19.2” 

E 22000’51.3” 

Pomnik 

zlokalizowany na 

terenie leśnym w 

odległości ok. 1 

km od drogi 

powiatowej nr 

1087R  

 

 

8 

Dąb 

szypułkowy 

(Quercus 

robur) 

 

„STANISŁAW” 

 

 

370 

 

 

29 

 

dz. ewid. 

1226 

Obręb: Nowy 

Nart 

X:278923.49 

Y:714404.45 

 

N 50020’18.1” 

E 22000’50.5” 

Pomnik 

zlokalizowany na 

terenie leśnym w 

odległości ok. 1 

km od drogi 

powiatowej nr 

1087R 

 

9 

Buk pospolity 

(Fagus 

sylvatica) 

 

„LUDWIK” 

 

357 

 

35 

dz. ewid. 

1226 

Obręb: Nowy 

Nart 

X:278957.04 

Y:714367.00 

 

N 50020’19.3” 

E 22000’48.7” 

Pomnik 

zlokalizowany na 

terenie leśnym w 

odległości ok. 1 

km od drogi 

powiatowej nr 

1087R 

 

10 

Buk pospolity 

(Fagus 

sylvatica) 

 

„JAN” 

 

315 

 

34 

dz. ewid. 

1226 

Obręb: Nowy 

Nart 

X:278966.32 

Y:714380.99 

 

N 50020’19.6” 

E 22000’49.4” 

Pomnik 

zlokalizowany na 

terenie leśnym w 

odległości ok. 1 

km od drogi 

powiatowej nr 

1087R 

 

W roku 2019 Rada Gminy Jeżowe uchwałą zniosła status pomnika przyrody jednego z grupy 

drzew pomnikowych gatunku Dąb szypułkowy rosnącego na działce ewid. 433/1 obręb: 

Groble z powodu utraty wartości przyrodniczych. 

W 2019 r. Rada Gminy Jeżowe aktualizowała uchwałę w sprawie pomników przyrody 

ustanowionych na terenie Gminy Jeżowe, która określa nazwy obiektów, ich położenie, 
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sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony oraz ustalenia dotyczące czynnej ochrony w 

stosunku do pomników przyrody. 

 

Pomnik przyrody Dąb szypułkowy 

zlokalizowany  

w miejscowości Groble dz. ewid. 433/1 

Źródło: Archiwum własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Użytki ekologiczne.  

Użytki ekologiczne, ustanowione na terenie Gminy Jeżowe znajdują się na obszarze 

Nadleśnictwa Rudnik. W roku 2019 Rada Gminy Jeżowe aktualizowała uchwałę w sprawie 

użytków ekologicznych, która określa nazwę obiektu, ich położenie sprawującego nadzór, 

szczególne cele ochrony oraz ustalenia dotyczące czynnej ochrony uchwalając, iż na terenie 

Gminy Jeżowe znajdują się: 

1) Bagno „Brzezina” o pow. 0,48 ha zlokalizowane na działce ewid. nr 1861, obręb  

Groble w oddziale 122 f – LP Nadleśnictwo Rudnik, 

2) Skupisko bagna zwyczajnego i łochyni „Łochynia: o pow. 1,00 ha zlokalizowane na 

działce ewid. nr 1895/1, obręb Groble, w oddziale 192K – LP Nadleśnictwo Rudnik 

 

2. Ochrona klimatu i powietrza. 

W czerwcu 2016 roku przyjęto do realizacji  „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Jeżowe na lata 2016 – 2020”, który w roku 2017 był dwukrotnie aktualizowany. Celem planu 

jest obniżenie emisji CO2, ograniczenie zużycia energii, wzrost produkcji energii w oparciu  

o instalacje OZE, a także podniesienie jakości powietrza na terenie gminy Jeżowe. 
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W trosce o stan jakości powietrza w Gminie Jeżowe wykonano termomodernizację obiektów 

użyteczności publicznej (w 2017 roku: Szkoła Podstawowa w Jacie, Remiza OSP w Jacie, 

świetlica w Starym Narcie, Remiza OSP w Nowym Narcie; w 2018 roku: świetlica  

w Sójkowej).  W roku 2019 dokonano montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na 

następujących obiektach użyteczności publicznej: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Narcie. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze. 

3. Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jeżowem. 

4. Zespół Szkół w Jeżowem Centrum. 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Kameralnem. 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Podgórzu. 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach. 

8. Urząd Gminy w Jeżowem. 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Narcie. 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze. 

11. Klub Sportowy Czarni Sójkowa. 

12. Świetlica Wiejska Jeżowe Błądki. 

13. Klub Sportowy Sparta Jeżowe. 

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Jacie.  

Ochrona zasobów wodnych i gleby.  

Gmina dąży do skanalizowania wszystkich miejscowości aby nie dopuszczać do 

zanieczyszczenia wód i gleby. W sierpniu 2018 roku Wójt Gminy Jeżowe podpisał umowę  

i rozpoczęto realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jeżowem, jako 

jednej z największych i priorytetowych inwestycji dla gminy Jeżowe. Prace budowlane 

zakończyły się w 2019 roku. 

Kolejną ważną inwestycją, która rozpoczęła się w 2018 roku i zakończyła w ostatnim 

kwartale 2019 roku była budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart. 

Obecnie kanalizacja funkcjonuje w miejscowości Jeżowe Centrum, Jeżowe Kameralne,  

Jeżowe Podgórze, Jeżowe Zagościniec, Cholewiana Góra, Jata, Sójkowa, Groble, 

Pogorzałka, Zalesie. 

W 2019 roku dokonano również remontu przepompowni ścieków P1 w miejscowości 

Jeżowe. 

Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi. 

Zgodnie z obowiązującym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na  lata 2009-2032  do 

końca 2032 roku musi zakończyć się proces unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest.  
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W roku 2014 na terenie gminy została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest, a następnie w 2015 roku przyjęto „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Jeżowe”. 

Podczas inwentaryzacji oszacowano, iż na terenie Gminy znajduje się 1 939 832 kg azbestu.  

Według stanu na koniec 2019 roku wyroby i materiały zawierające azbest znajdują się na 

1296 obiektach. Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę obiektów zawierających 

azbest z podziałem na miejscowości. 

 

 

 Źródło: opracowanie własne 

 

W ubiegłym roku WFOŚiGW ogłosił konkurs na dofinansowanie przedmiotowego 

przedsięwzięcia w związku z powyższym Gmina przystąpiła do przyjmowania wniosków w 

zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zwierających azbest. Na 

podstawie którego w 2019 roku zostało odebrane 116 835 kg azbestu z 68 obiektów.  

Dofinansowanie przedsięwzięcia wynosiło do 85% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji 

(w tym ze środków NFOŚiGW do 50%, a minimalne zaangażowanie środków WFOŚiGW 

stanowiło 35%).  Pozostałą część kosztów pokrywała Gmina Jeżowe. 
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3. Ochrona zwierząt.  

Rada Gminy w Jeżowem corocznie w drodze uchwały określa program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Realizacja Programu 

obywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,  

a w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.  

W roku 2019 na cele programu zostało przeznaczone 19 453 zł w ramach których 

przekazano do schroniska 10 psów oraz objęto opieką 12 kotów. Obsługę w zakresie 

odławiania, opieki  

i zapewnienia miejsca w schronisku prowadzi Pan wet. Jerzy Sulikowski prowadzący 

Gabinet weterynaryjny „Eskulap”  w Nowej Sarzynie  i schronisko dla zwierząt w Sigiełkach. 

Na terenie Gminy często odnotowuje się przypadki wałęsających się psów,  które posiadają 

właściciela. Urząd Gminy sukcesywnie przekazuje informację na temat obowiązków 

właścicieli psów, a także informacje na temat ich humanitarnego traktowania.  

Zagrożenia dla środowiska. 

Na terenie Gminy występuje wiele terenów leśnych, które są narażone na szereg zagrożeń, 

do których należy zaliczyć m.in. szkodniki oraz pasożyty, zanieczyszczenia powietrza 

pochodzenia głównie komunikacyjnego, pożary i czynniki atmosferyczne. 

Mając na uwadze występujące na terenie Gminy Jeżowe formy ochrony przyrody, podczas 

planowania działań mających na celu rozwój gminy należy brać pod uwagę wymogi ochrony 

planistycznej, które będą miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się struktury 

przestrzenno-gospodarczej gminy.  

Podejmowane działania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

dokumentami obejmującymi swoim zakresem obszar Gminy Jeżowe, w tym: „Strategią 

Rozwoju Gminy Jeżowe", „Programem Ochrony Środowiska”, „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżowe jak również planami 

zagospodarowania przestrzennego opracowanymi dla obszarów położonych na terenie 

Gminy Jeżowe oraz  „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego".  

 

4. Środowisko naturalne.  

Gmina Jeżowe położona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu dwóch 

mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Równiny Tarnobrzeskiej. Płaskowyż 

Kolbuszowski (wysoczyzna lekko falista o nachyleniu w kierunku północnym) obejmuje 

zachodnią i centralną część Gminy. Równina Tarnobrzeska jest równiną piaszczystą, płaską, 

przeciętą wstęgami dolin rzecznych, urozmaiconą wałami wydm parabolicznych oraz 

dolinkami bocznymi, płaskimi, najczęściej podmokłymi obejmującą pozostałą część gminy. 
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Gmina położona jest w centralnej części jednostki geologicznej Polski określonej jako 

Zapadlisko Przedkarpackie.  

Na terenie Gminy występują surowce pospolite. Są to kruszywa naturalne; piaski eoliczne 

występujące w obrębie całej gminy, piaski rzeczne terenów akumulacyjnych w północnej 

części gminy, surowce ilaste w centralnej i południowo – zachodniej części. Ponadto 

występują złoża gazu ziemnego zaliczane do surowców energetycznych. 

Przez teren Gminy (na południowo – zachodnim skraju) przebiega granica wododziałów II 

rzędu: rzeki Łęg i Sanu. Gmina Jeżowe odwadniana jest przez rzekę Rudną i jej lewobrzeżny 

dopływ Jeżówkę (Głęboką) oraz przez rzekę Łąkieć - dopływ Łęgu.  

Na terenie gminy występuje zbiornik wodny utworzony w obniżeniu terenu  w miejscowości 

Jeżowe –Kowale (naturalny, częściowo pogłębiony) o pow. 2,0 ha.  

Gmina położona jest na terenie następujących Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

rzecznych: 

- Rudnia (RW200017227899) 

- Dopływ z Nartu (RW200017219836) 

- Dopływ spod Morgów (RW200017219834) 

- Grochalka (RW200017219852) 

- Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy) (RW200019219839) 

- Barcówka (RW20001722929) 

Obszar Gminy znajduje się również na terenie Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd). 

o następującym kodzie: 

- PLGW2000119 

- PLGW2000136 

- PLGW2000135 

Dla powyższych JCWPd stan ilościowy oraz stan chemiczny został określony jako dobry,  

a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożona (poza 

PLGW2000135). 

Bogactwem przyrodniczym Gminy są lasy, które zajmują około 32 % jej ogólnej powierzchni. 

Występują w postaci dwóch odrębnych kompleksów leśnych: w południowo - zachodniej oraz 

we wschodniej części gminy. Stanowią pozostałość Puszczy Sandomierskiej. Przeważają 

bory mieszane, a w nich głównie sosna z domieszką brzozy, dębu, buka, olszy, świerka i 

jodły. Pod względem wiekowym dominują drzewa w przedziale od 40 do 80 lat. 
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5. Oferta turystyczna  

Oferta turystyczna Gminy w głównej mierze opiera się na walorach przyrodniczych. 

Korzystne warunki klimatyczne i urozmaicona rzeźba terenu wpływają na możliwości rozwoju 

turystyki pieszej i rowerowej.  

Miejscem letniego wypoczynku mieszkańców, jest także zbiornik wodny w Jeżowem 

Kowalach, którego głównym celem jest ochrona mieszkańców przyległych miejscowości 

przed ewentualną powodzią.  

W jego pobliżu znajduje się plenerowa siłownia, z której korzystają okoliczni mieszkańcy.  

W Gminie  występuje również bogata oferta dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

turystycznym do której należy:           

- Park Podworski w Nowym Narcie z charakterystycznym starodrzewem,  

- Leśniczówka w Groblach -  modrzewiowa osada leśna w otoczeniu wielogatunkowego  

starodrzewa,¬  

- Cmentarzysko kurhanowe w Jeżowem,  

- Muzeum Figur Jezusa Frasobliwego,  

- Góry Kościelne w Jeżowem.  

 

Park Podworski w Nowym Narcie 

Źródło:http://www.polskaniezwykla.pl/web/

place/gallery,2,22308.html 
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10.  Rolnictwo i Leśnictwo.  

 

1. Niekorzystne zjawiska w rolnictwie.  

W 2019 r. na terenie naszej Gminy wystąpiło niepożądane zjawisko atmosferyczne – powódź 

oraz susza.  

Gminna Komisja ds szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi pracowała od maja do września.  

Komisja dokonała lustracji  199 gospodarstw rolnych, w których stwierdziła straty. 

Sporządzono protokoły strat dla każdego gospodarstwa i przekazano do Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego oraz zainteresowanym rolnikom.  

Łączna powierzchni gruntów rolnych objęta niekorzystnymi zjawiskami wynosiła 1308,89 ha. 

Straty zostały oszacowane w przedziale 30%-70%. Powierzchnia 54,09 ha została 

oszacowana na stratę powyżej 70 % (głównie w ziemniakach, kukurydzy, owocach, 

warzywach, roślinach strączkowych).  

 

2. Struktura gruntów  na terenie Gminy.  

Gmina Jeżowe posiada typowo rolniczy charakter. Główną formą użytkowania są grunty 

rolne stanowiące 64,11 % tj. 7947 ha w ogólnej powierzchni Gminy Jeżowe.  Z podanej 

powierzchni przeważająca większość (48,40 %) przypada na grunty orne. Kolejną 

najliczniejszą grupą użytków są łąki i pastwiska trwałe – 40,65 % gruntów wykorzystywanych 

na cele rolnicze. Najmniej liczną grupę użytków rolnych stanowią sady (0,4 %).  

Kolejną co do wielkości częścią składową struktury użytkowania gruntów są lasy i grunty 

leśne. Zaliczamy do nich tereny zalesione, czasowo pozbawione drzewostanu jak również 

wszelkie grunty związane z gospodarką leśną. Zajmują one powierzchnię 4031 ha (32,52 %) 

ogólnej powierzchni Gminy Jeżowe. Następną grupą wchodzącą w skład struktury gruntów 

na terenie Gminy Jeżowe są drogi, koleje oraz grunty przeznaczone pod budowę dróg 

stanowiące 2,09 % całkowitej powierzchni gruntów. Wyróżnić można także niewielki udział 

gruntów zabudowanych oraz zurbanizowanych stanowiący zaledwie 0,83 % ogólnej 

powierzchni oraz wody płynące liczące 0,45 % ogólnej struktury gruntów 
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3. Wspólnoty gruntowe.  

Wspólnoty gruntowe są to nieruchomości, stanowiące przedmiot współwłasności, których 

wyjątkowość sprowadza się do uprawnienia określonej grupy mieszkańców do korzystania 

ze wspólnego gruntu. Jest to relikt z XIX w. z terenów zaborów rosyjskiego i austriackiego.   

Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie wspólnot gruntowych jest  ustawa z 29 

czerwca 1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych    (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 z 

późn. zm.).  

Prawo do wspólnoty było związane z faktem posiadania gospodarstwa oraz użytkowania 

wspólnoty. Zgodnie z przepisami prawa uprawnionymi do udziałów we wspólnotach 

gruntowych były osoby fizyczne lub prawne, które w określonym przepisami prawa okresie 

czasu faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Ułamkowy udział poszczególnych podmiotów we 

wspólnocie gruntowej wynika z decyzji administracyjnej właściwego organu – obecnie 

starosty.  

Na terenie Gminy Jeżowe funkcjonuje 10 wspólnot gruntowych, które dysponują 

powierzchnią 707,03 ha gruntów (dane tylko z terenu Gminy Jeżowe). W przeważającej 

większości są to grunty leśne (631,55 ha co stanowi 89,32 % ogólnej powierzchni).  

Największą Wspólnotą jest Wspólnota Gruntowo Serwitutowa wsi Jeżowe, która posiada 

na terenie naszej Gminy 417,11 ha gruntów.  Najmniejszą jest Wspólnota Gruntowa wsi 

Krzywdy z powierzchnią ok 5,54 ha.  

Szczegółowe zestawienie i podział na poszczególne wspólnoty obrazuje tabela poniżej.  

 

Lp. Nazwa Areał (ha) Obręb 

1. Leśna Wspólnota Gruntowo-Serwitutowa 

Cholewiana Góra 

72,52 Nowy Nart 

2. Leśna Wspólnota Gruntowo-Serwitutowa 

Wsi Jeżowe 

417,11 Jeżowe 

3. Leśna Wspólnota Poserwitutowa Wsi 

Gwoździec 

23,83 Nowy Nart 

4. Leśna Wspólnota Serwitutowa Wsi Groble 10,84 

42,59 

Groble 

Krzywdy  

5. Leśna Wspólnota Serwitutowa Wsi 

Nowosielec 

10,93 Jeżowe 

6. Leśna Wspólnota Serwitutowa Wsi Nowy 

Nart 

16,96 Nowy Nart 

7. Leśna Wspólnota Serwitutowa Wsi Wólka 

Łętowska 

58,48 Krzywdy 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 
  

Strona 88 z 173 
 

8. Wspólnota Pastwiskowa Wsi Krzywdy 5,54 Krzywdy 

9. Wspólnota Serwitutowa Wsi Cisów Las 29,28 Nowy Nart 

10. Wspólnota Serwitutowa Wsi Stary Nart 18,95 Stary Nart 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych w EGiB .  

 

4. Gospodarka leśna.  

Gospodarką leśną nazywamy gałąź gospodarki narodowej obejmującą wszelkie działania 

związane z użytkowaniem lasów, utrzymywaniem ich trwałości, hodowlą, ochroną zarówno 

fauny jak i flory leśnej oraz powiększaniem zasobów leśnych.  Gospodarka leśna obejmuje 

również dodatkowe elementy, do których zaliczyć można pozyskiwanie płodów runa leśnego, 

choinek, roślin leczniczych oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związanych 

z ochroną powietrza, wód i gleby. 

Główną funkcją lasów jest dostarczanie surowców wykorzystywanych w przemyśle 

drzewnym i papierniczym.  Zasoby leśne odgrywają również olbrzymią role w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmów żywych na terenie naszej planety. Przede wszystkim poprawiają 

jakość powietrza pochłaniając dwutlenek węgla i produkując tlen, zatrzymują pyły i 

zwiększają wilgotność powietrza. Lasy przyczyniają się również do zapobiegania powodziom 

poprzez opóźnianie spływu wód opadowych do rzek. Dzięki swoim walorom estetycznym 

pełnia funkcję parków przyrodniczych i krajobrazowych, które są atrakcjami turystycznymi 

i rekreacyjnymi. Stanowią dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe. Runo leśne dostarcza 

jadalne owoce, grzyby wykorzystywane w przemyśle spożywczym i w gospodarstwach 

domowych.  

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  lasach (Dz.U.2018.2129 tj. z dnia 

2018.11.1) gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: 

1) powszechnej ochrony lasów; 

2) trwałości utrzymania lasów; 

3) ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów; 

4) powiększania zasobów leśnych. 

 

Na terenie naszej Gminy lasy zajmują powierzchnię łączną 4031 ha co stanowi 32,52 

% ogólnej powierzchni Gminy. Z podanej powierzchni najwięcej znajduje się w zasobie 

Skarbu Państwa w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych – Lasów Państwowych ok 

47,25 %.  Następnie 35,76 % znajduje się we własności osób prywatnych. Wspólnoty 

Gruntowe dysponują 15,67 % ogólnej powierzchni gruntów leśnych. Mienie gminne stanowi  

zaledwie 1,32 %. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Runo_le%C5%9Bne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_lecznicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
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Źródło:  Opracowanie własne  na podstawie danych EGIB
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11.  Promocja. 

Głównym celem strategicznym promocji Gminy jest zapewnienie jej harmonijnego rozwoju, 

wykorzystując potencjał miejscowy, a także szanse tkwiące w jej otoczeniu. Utworzenie wizerunku 

gminy atrakcyjnej , otwartej na szerokie spektrum działania. Promocja obejmować musi organizację 

działań polegających na:  

 rzetelnym i kompleksowym informowaniu o podjętych inicjatywach przez lokalne władze 

samorządowe celem stworzenia warunków dla pozyskania nowych inwestorów,  

 prezentowaniu walorów krajobrazowych, turystycznych i kulturalnych gminy. Promocja Gminy 

Jeżowe obejmuje kategorie z zakresu gospodarki, turystyki, kultury, oświaty , rekreacji i sportu, 

ochrony przyrody. 

Działania promocyjne należy podzielić na:  

a) Promocję wewnętrzną, która funkcję swą spełnia w otoczeniu społeczności lokalnej mieszkańców 

gminy. Głównym celem tego działania jest kształtowanie pozytywnego wizerunku miejsca 

zamieszkania. Stworzy to zachętę do powrotu dla osób, które po zakończeniu nauki zechcą powrócić i 

mieszkać w naszej gminie.  

b) Promocję zewnętrzną gminy: skupia się głównie na osobach odwiedzających naszą gminę, 

sąsiednich gminach, a także na odwiedzających gminę turystach. 

Dzięki prowadzonym działaniom promocyjnym mieszkańcy gminy Jeżowe mają dostęp do informacji o 

realizowanych działaniach i akcjach przez nasz samorząd, a także maja możliwość poznania walorów 

krajobrazowych, turystycznych i kulturalnych gminy.  

Celem promocji jest także pozyskiwanie  inwestorów zewnętrznych oferując uzbrojone tereny z 

uregulowanym prawem własności. Pozyskanie inwertorów daje szanse rozwoju, nowe miejsca pracy, 

dochody gminy co w pełni polepszy warunki życia mieszkańców gminy Jeżowe. 

W 2019 roku podejmowano szereg działań promocyjnych za pośrednictwem: 

1. Strony internetowej Urzędu Gminy i BIP 

Strona internetowa Urzędu Gminy i BIP są ważnymi komunikatorami, które przekazują lokalnej (i nie 

tylko) społeczności najważniejsze wiadomości o strukturze, sposobie zarządzania i działalności gminy. 

W 2019 r. na  strony internetowej Urzędu Gminy wytworzono  łącznie 230 wpisów, które dotyczyły 

realizowanych inwestycji, planowanych i realizowanych wydarzeń kulturalnych, sportowych, różnego 

rodzaju uroczystości wraz z bogatą fotorelacją, ale także ważnych dla mieszkańców komunikatów, 

ogłoszeń i informacji. W 2019 r. łączna liczba osób odwiedzających stronę wyniosła 56 158.  

Strona BIP ma charakter urzędowego publikatora teleinformatycznego. Biuletyn Informacji Publicznej 

to narzędzie do komunikacji Urzędu ze społeczeństwem. Korzystają z niego zarówno osoby fizyczne, 

jak i firmy. Za jego pomocą urzędowe zasoby informacyjne są dostępne w elektronicznej formie, co 

ułatwia ich rozpowszechnianie i dostęp. W prosty sposób każdy z odwiedzających stronę może 
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uzyskać interesujące informacje. Zarówno strona internetowa, jak i BIP są dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

2. Serwisu społecznościowego Facebook 

Jednym z podstawowych narzędzi promocji i komunikacji gminy Jeżowe jest profil założony w serwisie 

społecznościowych Facebook prowadzony pod nazwą facebook.com/jezowe.  Liczba polubień profilu 

wynosi 2258 osób, z kolei 2328 użytkowników ją obserwuje. Dzięki tej stronie mieszkańcy mogą być na 

bieżąco z informacjami o podejmowanych działaniach, inwestycjach, bieżącej sytuacji i planach, 

nadchodzących wydarzeniach kulturalnych, sportowych. Udostępniane są na niej bogate fotorelacje z 

wydarzeń i uroczystości, które miały miejsce na terenie gminy. Publikowane są również różnego 

rodzaju komunikaty, ogłoszenia.  Komunikacja za pomocą Facebooka jest w dzisiejszych czasach 

jedną z najpowszechniejszych form komunikacji. Dociera do szerokiego grona odbiorców, jest 

najchętniej wybieranym kanałem komunikacji w całym społeczeństwie.  

W 2019 roku na stronie Facebook opublikowano łącznie 189 postów. 

3. Organizowanych wydarzeń sportowych i kulturalnych 

Gmina promuje się również poprzez organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych, które umożliwiają 

bezpośrednią jej prezentację. Służy to również integracji i zacieśnieniu więzi z otoczeniem 

wewnętrznym i zewnętrznym. Cyklicznie organizowane wydarzenia, takie jak np. Wakacjonalia 

przyciągają ogromną rzeszę ludzi z całego powiatu, a nawet województwa,. Uczestniczą w nich także 

dziennikarze, którzy relacjonują i rozpowszechniają informację o naszej miejscowości.   

W 2019 roku przy współudziale Gminnego Centrum Kultury zorganizowano: 

- 11.01.2019 r.- Gminne Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

-12.04.2019 r.-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. Turniej organizowany  przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy 

pomocy Państwowej Straży Pożarnej oraz wsparciu Samorządów,  

- 02.06.2019 r. - Zawody wędkarskie dla dzieci o puchar Wójta Gminy Jeżowe,  

- 09.06.2019 r.- Festiwal Kultury Historycznej LASOVIANA,  

- 27-28.07.2019 r.- Wakacjonalia 2019 – Dni Gminy Jeżowe. 

- 07.09.2019 r.- Narodowe Czytanie 2019.  

-15.09.2019 r.- Uroczyste otwarcie zmodernizowanego gminnego obiektu sportowego użytkowanego 

przez Klub Sportowy "Sparta" Jeżowe”. W uroczystość uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury- Rafał Weber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Marcin Warchoł, 

Dyrektor Biura Poselskiego Mieczysława Miazgi Sławomir Spaczyński oraz Starosta Powiatu 

Niżańskiego- Robert Bednarz, 

Pod patronatem Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka odbyły się następujące wydarzenia: 

-03.05.2019 r. - Uroczyste Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Uroczystości 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 

-03.03.2019 r. - Ogólnopolski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" - Jeżowe 2019, 

-20 01.2019 r.- XXIII Gminny Przegląd „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki, 
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-07.01.2019 r.- Koncert kolęd pn. „Kolędujmy Panu”, 

Do każdego z wydarzeń opracowane były graficznie zaproszenia i plakaty informacyjne. 

4. Gazety Jeżowskiej 

W 2019 r. wydano 4 numery Gazety Jeżowskiej: nr 39 (kwiecień), nr 40 (lipiec), nr 41(sierpień), nr 42 

(grudzień).  W skład redakcji stałej wchodzą: Stanisław Szot i Roman Rurak.  

W gazecie ukazują się istotne dla życia wspólnoty materiały prasowe: wiadomości samorządowe, 

oświatowe, sportowe, kulturalne, społeczne i gospodarcze. Gazeta jest bezpłatna, dystrybuowana w 

placówkach handlowych na terenie Gminy.  

5. Kalendarza 

Od kilku lat wydawane są kalendarze z logo gminy Jeżowe: ścienne i książkowe, które również  służą  

do celów promocyjnych.  

6. Lokalnych mediów i prasy.  

Dzięki temu, że do promocji wykorzystywane są różne kanały komunikacyjne możliwe jest dotarcie do 

szerokiego grona odbiorców, w różnym wieku. Promocja odbywająca się za pośrednictwem stron 

internetowych pozwalała promować gminę i dotrzeć z informacjami o niej do osób mieszkających poza 

jej granicami. Z kolei dzięki formie tradycyjnej (gazeta) informacje docierają m.in. do: osób starszych, 

niekorzystających z mediów elektronicznych.  
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V.  STAN FINANSÓW GMINY  

 

Dochody budżetu gminy w 2019 roku 

  

 

 

Plan 

dochodów na 

początek roku 

Zmiany w 

trakcie roku 

budżetowego 

Plan na 

koniec roku 

Wykonanie 

dochodów 

Różnica 

między 

planem a 

wykonaniem 

Wykonanie 

% 

Dochody 

bieżące 45 084 660,62 5 250 177,26 50 334 837,88 51 084 483,21 749 645,33 101,49% 

Dochody 

majątkowe 11 738 199,88 -3 235 608,70 8 502 591,18 9 222 043,09 719 451,91 108,46% 

RAZEM 56 822 860,50 2 014 568,56 58 837 429,06 60 306 526,30 1 469 097,24 102,50% 

 

Plan dochodów uchwalony w uchwale budżetowej na 2019 rok wynosił 56.822.860,50 zł. W 

trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu na kwotę 2.014.568,56 zł. Plan dochodów na koniec 

2019 roku wynosi 58.837.429,06, zaś dochody wykonane to kwota 60.306.526,30, co stanowi 102,50% 

planu.   

Dochody bieżące w uchwale budżetowej zaplanowano w kwocie 45.084.660,62. W trakcie roku 

budżetowego dokonano zwiększeń tych dochodów na łączną kwotę 5.250.177,26 zł. Zwiększenia 

dochodów dotyczyły głównie dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone. Na 

koniec roku plan dochodów bieżących wynosi 50.334.837,88. Wykonanie wynosi 51.084.483,21, co 

stanowi 101,49%. 

Dochody majątkowe w uchwale budżetowej zaplanowano w kwocie 11.738.199,88. W trakcie 

roku budżetowego dokonano zmniejszeń tych dochodów na łączną kwotę 3.235.608,70 zł. 

Zmniejszenie dochodów dotyczyło głównie dotacji w ramach RPO na zadanie „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Jeżowem”, która została zaplanowana po dochodach w 2020 roku (ostateczne 

rozliczenie wniosku). Na koniec roku plan dochodów majątkowych wynosi 8.502.591,18. Wykonanie 

wynosi 9.222.043,09, co stanowi 108,46%.  

 

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku 

  

Plan 

wydatków na 

początek roku 

Zmiany w 

trakcie roku 

budżetowego 

Plan na 

koniec roku 

Wykonanie 

wydatków 

Różnica 

między 

wykonaniem 

a planem 

Wykonanie 

% 

Wydatki bieżące 43 942 109,49 5 130 585,78 49 072 695,27 47 286 491,62 

-

1 786 203,65 96,36% 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 
  

Strona 94 z 173 
 

Wydatki 

majątkowe 23 257 734,23 1 010 288,70 24 268 022,93 21 719 966,05 

-

2 548 056,88 89,50% 

RAZEM 67 199 843,72 6 140 874,48 73 340 718,20 69 006 457,67 

-

4 334 260,53 94,09% 

 

Plan wydatków uchwalony w uchwale budżetowej na 2019 rok wynosił 67.199.843,72 zł. W 

trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu na kwotę 6.140.874,48 zł. Plan wydatków na koniec 

2019 roku wynosi 73.340.718,20, zaś wydatki wykonane to kwota 69.006.457,67, co stanowi 94,09% 

planu.   

Wydatki bieżące w uchwale budżetowej zaplanowano w kwocie 43.942.109,49. W trakcie roku 

budżetowego dokonano zwiększeń tych wydatków na łączną kwotę 5.130.585,78 zł. Zwiększenia 

wydatków dotyczyły głównie dotacji na zadania własne i zadania zlecone. Na koniec roku plan 

wydatków bieżących wynosi 49.072.695,27. Wykonanie wynosi 47.286.491,62, co stanowi 96,36%. 

Różnica między planem a wykonaniem wydatków bieżących wynosi 1.786.203,65 zł. W 

poszczególnych działach klasyfikacji wygląda to następująco: 

- Dział 010 -   3.854,62 

- Dział 600 -   39.722,35 

- Dział 630 -     3.000,00 

- Dział 700 -   14.312,86 

- Dział 710 -        472,46 

- Dział 720 -     2.108,68 

- Dział 750 - 265.787,65 

- Dział 754 -   48.224,42 

- Dział 757 -   75.896,54 

- Dział 758 - 147.703,00 

- Dział 801 - 523.845,51 

- Dział 851 -     3.558,34 

- Dział 852 - 275.266,40 

- Dział 854 -   41.738,89 

- Dział 855 -   53.258,15 

- Dział 900 - 218.721,53 

- Dział 921 -   51.141,63 

- Dział 926 -   17.590,62 

Największe różnice pomiędzy planem a wykonaniem wydatków występują w działach 801 

Oświata w kwocie 523.845,51 zł, 852 Pomoc społeczna 275.266,40, 750 Administracja w kwocie 

265.787,65 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 218.721,53 zł. W pozostałych 

działach wystąpiły mniejsze różnice w kwotach od kilku do kilkunastu tysięcy zł. 
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W poszczególnych rozdziałach działu 801 Oświata i wychowanie wygląda to następująco: 

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan wydatków bieżących wynosi 11.142.342,19 zł zaś 

wykonanie 10.887.687,21 zł, co stanowi 97,71%. Różnica wynosi 254.654,98 zł i stanowi przede 

wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 131.051,25 zł, koszty energii 

elektrycznej w kwocie 71.510,10 zł, usługi remontowe 31.885,31 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki 

na kwotę 20.208,32 zł.  

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków bieżących wynosi 

693.199,00 zł zaś wykonanie 679.954,78 zł, co stanowi 98,09%. Różnica wynosi 13.244,22 zł i stanowi 

przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.885,43 zł, odpis na ZFŚS  

2.978,86 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 379,93 zł.  

- Rozdział 80104 Przedszkola plan wydatków bieżących wynosi 1.470.317,00 zł zaś wykonanie 

1.433.016,77 zł, co stanowi 97,46%. Różnica wynosi 37.300,23 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.286,73 zł, koszty energii elektrycznej w 

kwocie 21.497,89 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 1.515,61 zł.  

- Rozdział 80110 Gimnazja plan wydatków bieżących wynosi 880.827,00 zł zaś wykonanie 859.770,52 

zł, co stanowi 97,61%. Różnica wynosi 21.056,48 zł i stanowi przede wszystkim wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.033,10 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 

1.023,38 zł.  

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków bieżących wynosi 326.063,90 zł zaś 

wykonanie 299.536,77 zł, co stanowi 91,86%. Różnica wynosi 26.527,13 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.847,66 zł, zakup usług pozostałych 16.588,40 

zł, zakup materiałów 2.060,84, oraz wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 5.030,23 zł.  

- Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan wydatków bieżących wynosi 1.523.835,00 zł zaś wykonanie 

1.514.274,94 zł, co stanowi 98,57%. Różnica wynosi 9.560,06 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.049,55 zł, koszty energii elektrycznej w kwocie 

6.713,04 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 797,47 zł.  

- Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków bieżących wynosi 64.455,00 

zł zaś wykonanie 50.679,05 zł, co stanowi 78,63%. Różnica wynosi 13.775,95 zł i stanowi 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł, usługi pozostałe 7.231,00 zł, 

delegacje 3.858,45 zł, szkolenia 1.986,50 zł  

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan wydatków bieżących wynosi 1.395.600,00 zł zaś wykonanie 

1.291.872,89 zł, co stanowi 92,57%. Różnica wynosi 103.727,11 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 79.202,14 zł, zakup środków żywności 

23.549,95 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 975,02 zł.  

- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego plan wydatków bieżących wynosi 106.830,00 zł zaś wykonanie 97.748,26 zł, co 

stanowi 91,50%. Różnica wynosi 9.081,74 zł. 
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- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 

szkołach podstawowych, gimnazjach plan wydatków bieżących wynosi 326.445,00 zł zaś wykonanie 

311.110,94 zł, co stanowi 95,30%. Różnica wynosi 15.334,06 zł. 

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych plan wydatków bieżących wynosi 69.516,68 zł zaś 

wykonanie 69.163,42 zł, co stanowi 99,49%. Różnica wynosi 353,26.  

- Rozdział 80195 Pozostała działalność plan wydatków bieżących wynosi 105.412,00 zł zaś wykonanie 

81.833,21 zł, co stanowi 85,85%. Różnica wynosi 23.578,79 zł. 

 

W poszczególnych rozdziałach działu 852 Pomoc społeczna wygląda to następująco: 

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan wydatków bieżących wynosi 448.481,68 zł zaś 

wykonanie 417.962,23 zł, co stanowi 93,19%. Różnica wynosi 30.519,45 zł. 

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków bieżących 

wynosi 22.397,00 zł zaś wykonanie 19.970,80 zł, co stanowi 89,17%. Różnica wynosi 2.426,20 zł. 

- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 

wydatków bieżących wynosi 155.756,00 zł zaś wykonanie 144.540,10 zł, co stanowi 92,79%. Różnica 

wynosi 11.215,90 zł. 

- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan wydatków bieżących wynosi 9.019,98 zł zaś wykonanie 

5.581,00 zł, co stanowi 61,87%. Różnica wynosi 3.438,98 zł. 

- Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan wydatków bieżących wynosi 336.186,00 zł zaś wykonanie 

335.946,42 zł, co stanowi 99,93%. Różnica wynosi 239,58 zł. 

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków bieżących wynosi 859.642,63 zł zaś 

wykonanie 811.173,21 zł, co stanowi 94,36%. Różnica wynosi 48.469,42 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.490,32 zł, usługi pozostałe 2.201,08 zł, oraz 

wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 3.778,02 zł.  

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wydatków bieżących 

wynosi 156.089,97 zł zaś wykonanie 139.377,22 zł, co stanowi 89,29%. Różnica wynosi 16.712,75 zł i 

stanowi przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.928,63 zł, oraz 

wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 1.784,12 zł.  

 

- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan wydatków bieżących wynosi 287.760,00 zł zaś 

wykonanie 272.208,80 zł, co stanowi 94,60%. Różnica wynosi 15.551,20 zł. 

- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków bieżących wynosi 37.000,00 zł i 

wykonanie 37.000,00 zł. 

- Rozdział 85295 Pozostała działalność plan wydatków bieżących wynosi 407.401,57 zł zaś wykonanie 

260.708,65 zł, co stanowi 63,99%. Różnica wynosi 146.692,92 zł i stanowi przede wszystkim wydatki 
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związane z realizacją projektu „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe” 126.062,98, oraz wszystkie 

pozostałe wydatki na kwotę 20.629,94 zł.  

 

W poszczególnych rozdziałach działu 750 Administracja publiczna wygląda to następująco: 

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan wydatków bieżących wynosi 323.674,00 zł zaś wykonanie 

277.252,83 zł, co stanowi 85,66%. Różnica wynosi 46.421,17 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43,425,81 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki 

na kwotę 2.995,36 zł.  

- Rozdział 75022 Rady gmin plan wydatków bieżących wynosi 294.600,00 zł zaś wykonanie 

290.439,45 zł, co stanowi 98,59%. Różnica wynosi 4.160,55 zł. 

- Rozdział 75023 Urzędy gmin plan wydatków bieżących wynosi 2.424.588,35 zł zaś wykonanie 

2.383.489,76 zł, co stanowi 98,30%. Różnica wynosi 41.098,59 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27.633,83 zł, delegacje 4.861,77 zł, oraz 

wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 8.602,99 zł.  

- Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan wydatków bieżących wynosi 2.730,64 zł zaś wykonanie 

2.730,64 zł, co stanowi 100,00%. 

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących wynosi 

25.500,00 zł zaś wykonanie 16.633,79 zł, co stanowi 65,23%. Różnica wynosi 8.866,21 zł. i stanowi 

przede wszystkim zakup usług pozostałych na kwotę 8.612,53 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki na 

kwotę 253,68 zł. 

- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących 

wynosi 376.389,00 zł zaś wykonanie 376.328,15 zł, co stanowi 99,98%. Różnica wynosi 60,85 zł 

- Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków bieżących wynosi 604.368,06 zł zaś wykonanie 

439.187,78 zł, co stanowi 72,67%. Różnica wynosi 165.180,28 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 140.459,22 zł, usługi pozostałe 10.672,51 zł, 

odpis na ZFŚS 5.483,80 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 8.564,75 zł. 

 

W poszczególnych rozdziałach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wygląda to 

następująco: 

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków bieżących wynosi 271.498,00 zł 

zaś wykonanie 246.397,21 zł, co stanowi 90,75%. Różnica wynosi 25.100,79 zł.  

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan wydatków bieżących wynosi 751.825,05 zł zaś 

wykonanie 648.011,29 zł, co stanowi 86,19%. Różnica wynosi 103.813,76 zł i stanowi przede 

wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.241,45 zł, zakup usług 

pozostałych (odbiór odpadów) 87.944,38 zł, oraz wszystkie pozostałe wydatki na kwotę 1.627,93 zł. 

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan wydatków bieżących wynosi 20.100,00 zł zaś 

wykonanie 19.583,20 zł, co stanowi 97,43%. Różnica wynosi 516,80 zł. 
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- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków bieżących wynosi 379.497,00 zł zaś 

wykonanie 372.926,34 zł, co stanowi 98,27%. Różnica wynosi 6.570,66 zł i stanowi wydatki na 

konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 87,00 zł, wydatki na energię elektryczną w kwocie 

6.259,76 zł, oraz usługi pozostałe 223,90 zł. 

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska  plan wydatków bieżących wynosi 17.169,02 zł zaś wykonanie 183,24 zł, co stanowi 

1,07%. Różnica wynosi 16.985,78 zł. 

- Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami  plan wydatków bieżących 

wynosi 53.398,50 zł zaś wykonanie 36.718,91 zł, co stanowi 68,76%. Różnica wynosi 16.679,59 zł i 

stanowi usługi pozostałe (oszczędności na odbiorze odpadów z azbestu). 

- Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  plan wydatków bieżących wynosi 150.000,00 

zł zaś wykonanie 122.520,96 zł, co stanowi 81,68%. Różnica wynosi 27.479,049 zł i stanowi 

oszczędności na usłudze remontu przepompowni ścieków. 

- Rozdział 90095 Pozostała działalność plan wydatków bieżących wynosi 334.534,51 zł zaś wykonanie 

312.959,40 zł, co stanowi 93,55%. Różnica wynosi 21.575,11 zł i stanowi przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.888,09, zakup materiałów i wyposażenia 3.752,87 zł, 

zakup energii 7.547,19 zł, zakup usług remontowych i pozostałych 3.886,59 oraz wszystkie pozostałe 

wydatki na kwotę 500,37 zł.  

 

Wydatki majątkowe w uchwale budżetowej zaplanowano w kwocie 23.257.734,23. W 

trakcie roku budżetowego dokonano zwiększeń tych wydatków na łączną kwotę 1.010.288,70 zł. 

Zmiany w trakcie roku budżetowego dotyczyły zarówno zwiększeń wydatków na nowe zadania 

inwestycyjne, jak również zmniejszeń powstałych w wyniku oszczędności przetargowych. Na 

koniec roku plan wydatków majątkowych wynosi 24.268.022,93. Wykonanie wynosi 

21.719.966,05, co stanowi 89,50%.  

 Plan, zmiany i wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych zostały zaprezentowane w 

załączniku Nr 2 do raportu. Łączna kwota wydatków niewykonanych wynosi 2.548.056,88 zł. 

Poszczególne kwoty składające się na tą sumę stanowią zaplanowane i nie wykonane wydatki w 

formie dotacji, oszczędności przetargowe i oszczędności wynikające w trakcie realizacji inwestycji. W 

niewykonanych wydatkach inwestycyjnych nie ma ani jednej pozycji, która wynikałaby z tego, że 

zadanie uchwalone przez Radę Gminy zostałoby niezrealizowane z przyczyn innych niż obiektywne i 

niezależne czynniki, takie jak: brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych (ale zadania zostały 

przeniesione i będą realizowane w następnym roku), brak realizacji zadań związanych z budową 

chodników, gdyż zadania te nie zostały zainicjowane do realizacji przez właściciela drogi (są 

zaplanowane w budżecie 2020 roku). 

 Większe kwoty niewykonanych wydatków majątkowych (powyżej 50.000 zł) wynikają z 

następujących zadań: 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 
  

Strona 99 z 173 
 

- Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie " pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. 

Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" w kwocie 203.821,00 – dotacja nie została przekazana, gdyż 

zadanie nie zostało zrealizowane do końca 2019 r. 

- Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 

Bojanów-Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w 

miejscowości Jata" w kwocie 170.000,00 zł – zaplanowana do realizacji w budżecie 2020 roku. 

Realizacja będzie zależna od tego, czy zarządca drogi podejmie realizację zadania. 

- Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 

Bojanów-Kopki w km 10+742.84-11+410.95, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z 

dopuszczeniem ruchu pieszych, od km 10+803.55 do km 10+791.56 wraz z przebudową niezbędnej 

infrastruktury i urządzeń w miejscowości Jata” w kwocie 103.488,51 – j.w. 

- "Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe" na kwotę 114.388,40 zł – zrealizowano wszystkie 

zaplanowane drogi. Pozostała kwota stanowi oszczędności przetargowe. 

- "Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe" - wykup działek na kwotę 296.813,79 zł – zadanie 

dotyczy wykupu działek pod budowę nowych dróg gminnych. Części wykupów nie udało się zakończyć 

w 2019 roku w wyniku wydłużonego terminy decyzji administracyjnych. Zostały zaplanowane w 

budżecie 2020 roku. 

- „Przebudowa ciągu dróg „Pirogi” dz. nr ewid. 1711 w km 0+270-0+970 oraz drogi „Do Bajka” dz. nr 

ewid. 1539 w km 0+000-0+140 w miejscowości Cholewiana Góra” w kwocie 158.275,75 zł. Zadanie 

zostało zrealizowane w całości, kwota wynika z oszczędności przetargowych. 

- „Przebudowa drogi „Osiedlowa I” dz. nr ewid. 8204/1, 8204/18 w km 0+000-0+375 w miejscowości 

Jeżowe” w kwocie 89.550,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, kwota wynika z oszczędności 

przetargowych. 

- „Przebudowa drogi „Do Tabaki” dz. nr ewid. 7459 w km 0+000-0+560 w miejscowości Jeżowe” w 

kwocie 145.813,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, kwota wynika z oszczędności 

przetargowych. 

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe – „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Jeżowem” na kwotę 420.593,52 zł. Kwota wynika ze zwrotu VAT. Na koniec 

2019 roku zadanie znajdowało się w trakcie odbioru końcowego. 

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe - "Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" na kwotę 508.892,85 zł. Kwota 

wynika z tytułu kosztu budowy przyłączy. 

Pozostałe kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie od kilkuset do ponad 

50 tys. zł wynikają przede wszystkim z oszczędności przetargowych i innych oszczędności związanych 

z realizacją tych zadań. 

 

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2019 rok 
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Przychody 

  

Plan 

przychodów 

na początek 

roku 

Zmiany w 

trakcie roku 

budżetowego 

Plan na 

koniec roku 

Wykonanie 

przychodów 

Różnica 

między 

planem a 

wykonaniem 

Wykonanie 

% 

Przychody 

z kredytów 

i pożyczek 12.637.470,22 +2.677.964,28 15.315.434,50 11.277.837,01 -4.037.597,49 73,64% 

Przychody 

z tytułu 

wolnych 

środków   +885.954,64 885.954,64 885.954,64 0,00 100,00% 

RAZEM 12.637.470,22 +3.563.918,92 16.201.389,14 12.163.791,65 -4.037.597,49 75,08% 

 

 

Rozchody 

  

Plan 

rozchodów 

na początek 

roku 

Zmiany w 

trakcie roku 

budżetowego 

Plan na 

koniec roku 

Wykonanie 

rozchodów 

Różnica 

między 

planem a 

wykonaniem 

Wykonanie 

% 

Spłata 

zaciągniętych 

kredytów i 

pożyczek 2.260.487,00 -562.387,00 1.698.100,00 1.678.100,00 -20.000,00 98,82% 

RAZEM 2.260.487,00 -562.387,00 1.698.100,00 1.678.100,00 -20.000,00 98,82% 

 

Plan przychodów z kredytów i pożyczek na początek roku budżetowego wynosił 12.637.470,22 

zł. W trakcie roku budżetowego plan przychodów z kredytów i pożyczek został zwiększony o 

2.677.964,28 zł, zas z tytułu wolnych środków o kwotę 885.954,64 i wynosił na koniec roku 

16.201.389,14 zł. Wykonanie przychodów z zaciągniętych kredytów w 2019 roku to kwota 

11.277.837,01 zł i było mniejsze od planowanego o 4.037.597,49 zł. Udało się zamknąć budżet przy 

znacznie niższym poziomie zadłużenia gminy w wyniku pozyskania dofinansowań na realizację części 

inwestycji, pozyskania nowych dochodów oraz oszczędności po przetargowych. Ponadto zostały 

wprowadzone do budżetu wolne środki w kwocie 885.954,64 zł. Rozchody zostały wykonane w 

98,82%. 

 Zadłużenie gminy wynosiło na początek 2019 roku  11.273.721,45 zł. W trakcie roku 

budżetowego zadłużenie w wyniku zaciągniętych kredytów wzrosło o 11.277.837,01 zł. Dokonano też 
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spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1.678.100,00 zł. Całkowity stan zadłużenia wzrósł więc o kwotę 

9.599.737,01 zł i wynosi na koniec roku 20.873.458,46 zł. Część zadłużenia w kwocie 3.079.737,01 zł 

stanowi kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań RPO i jest planowany do spłaty z dochodów 

2020 roku w ramach rozliczenia zadania. 

Strukturę zadłużenia gminy na koniec 2019 roku przedstawiono tabela w załączniku Nr 3
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Załącznik Nr 3 

Raty kredytów i pożyczek pozostałe do spłaty na koniec 2019 roku 

L

p 

Wyszczegól

nienie 

RAZE

M 

                                

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

I.

1 

"Termomod

ernizacja 

budynku OZ 

Jeżowe" 

Pożyczka 

WFOŚiGW 

w 

Rzeszowie 

Umowa 

30/2013/OA

/R/P z 

4.07.2013 

r.0,76% 

redyskonta 

weksli min 

3%. Kwota 

pożyczki 

91.440,00, 

zapadalnoś

ć 2023 r. 

36 

840,00 

9 

100,00 

9 

100,00 

9 

100,00 

9 

540,00                         
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I.

2 

Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowoś

ciach 

Groble 

Sibigi w 

gminie 

Jeżowe 

(UE) 

(pożyczka 

WFOŚiGW 

umowa Nr 

43/2011/O

W/R/P z 

2011 r i 

aneks z 

2012 r 0,66 

% stopy 

redyskonta 

weksli) 

Kwota 

pożyczki 

3.063.240,0

0, 

zapadalnoś

141 

494,00 

141 

494,00                               
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ć listopad 

2020 

I.

3 

Kredyt na 

spłatę 

wcześniej 

zaciągniętyc

h 

zobowiązań 

(Geti Noble 

Bank) 

Umowa 

S1811/KO/2

013 z 

23.12.2013 

r. WIBOR 

1M+1,37%. 

Kwota 

kredytu 

2.000.000,0

0 

zapadalnoś

ć 

31.12.2025 

990 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

200 

000,00 

100 

000,00 

50 

000,00 

40 

000,00                     
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I.

4 

Kredyt na 

spłatę 

wcześniej 

zaciągniętyc

h 

zobowiązań 

(Geti Noble 

Bank) 

Umowa 

S1760/KO/2

013 z 

3.12.2013 r. 

WIBOR 

1M+1,37%. 

Kwota 

kredytu 

1.950.000,0

0, 

zapadalnoś

ć 

31.12.2025 

940 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

200 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

40 

000,00                     

I.

5 

Kredyt w 

Getin Bank 

na spłatę 

wcześniej 

zaciągniętyc

324 

000,00 

324 

000,00                               
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h 

zobowiązań 

(Umowa Nr 

1390/KO/20

12 z 

12.09.2012 

r. 1M+1,93) 

Kwota 

kredytu 

2.000.000,0

0 

I.

6 

Pożyczka 

WFOŚiGW 

na "Budowa 

odcinka 

sieci 

kanalizacji 

sanitarnej - 

ruruciąg 

tłoczny i 

grawitacyjny 

w 

miejscowoś

ci Jezowe-

Gmina 

Jeżowe" 

162 

218,72 

32 

000,00 

32 

000,00 

32 

000,00 

32 

000,00 

34 

218,72                       
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Umowa 

19/2014/O

W/R/P z 

9.07.2014 r. 

(0,76 

redyskona 

weksli nie 

mniej niż 

2,5%). 

Kwota 

pożyczki 

268.218,72, 

zapadalnoś

ć 

30.06.2024 

I.

7 

Kredyt na 

spłatę 

wcześniej 

zaciągniętyc

h 

zobowiązań 

(ING Bank 

Śląski) 

Umowa Nr 

676/2014/00

008443/00 z 

135 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

35 

000,00                           
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24 grudnia 

2014 r. 

WIBOR 1M 

+0,93%. 

Kwota 

kredytu 

150.000,00, 

zapadalnoś

ć 

31.12.2022 

I.

8 

Kredyt na 

spłatę 

wcześniej 

zaciągniętyc

h 

zobowiązań 

(Nadsański 

Bank 

Spółdzielczy 

w Stalowej 

Woli) 

Umona Nr 

30000101/1

2/K/G/17 z 

27 listopada 

2017 

2 173 

676,00 

2 

500,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

400 

000,00 

400 

000,00 

400 

000,00 

100 

000,00 

71 

176,00           
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WIBOR 

1M+0,90. 

Kwota 

kredytu 

2.178.676,0

0, 

zapadalnoś

ć 

31.12.2030 

I.

9 

Kredyt na 

pokrycie 

planowaneg

o deficytu 

budżetu 

gminy 

(Nadsański 

Bank 

Spółdzielczy 

w Stalowej 

Woli) 

Umona Nr 

30000101/1

3/K/G/17 z 

20 grudnia 

2017 

WIBOR 

798 

000,00 

1 

000,00 

80 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

117 

000,00                     
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1M+0,90 . 

Kwota 

kredytu 

800.000,00,  

zapadalnoś

ć 

31.12.2026 

I.

1

0 

Kredyt na 

pokrycie 

planowaneg

o deficytu 

budżetu 

gminy i na 

spłatę 

wcześniej 

zaciągniętyc

h 

zobowiązań 

(Nadsański 

Bank 

Spółdzielczy 

w Stalowej 

Woli) 

Umona Nr 

30000101/0

7/K/G/18 z 

3 894 

392,73 

200 

000,00 

400 

000,00 

400 

000,00 

650 

000,00 

600 

000,00 

600 

000,00 

600 

000,00 

444 

392,73                 
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18 grudnia 

2018 

WIBOR 

1M+0,49. 

Kwota 

kredytu 

3.994.392,7

3, 

zapadalnoś

ć 

30.12.2027 

I.

1

1 

Kredyt na 

pokrycie 

deficytu 

bydżetu 

gminy na 

2019 rok. 

Bank 

Spółdzielczy 

w Sokołowie 

Małopolskim 

Umowa Nr 

92890/1/I/J

ST/19 z 

27.08.2019 

r. WIBOR 

5 000 

000,00 

100 

000,00 

200 

000,00 

240 

000,00 

240 

000,00 

360 

000,00 

440 

000,00 

440 

000,00 

560 

000,00 

640 

000,00 

1 000 

000,00 

700 

000,00 

80 

000,00         
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1M+0,55%. 

Kwota 

kredytu 

5.000.000,0

0 

zapadalnoś

ć 

31.03.2031 

I.

1

2 

Kredyt na 

spłatę 

wcześniej 

zaciągniętyc

h 

zobowiązań 

w 2019 rok. 

Bank 

Spółdzielczy 

w Stalowej 

Woli 

Umowa Nr 

30000101/0

7/K/OB./19 

z 5.12.2019 

r. WIBOR 

1M+0,97%. 

Kwota 

1 698 

100,00 

10 

000,00 

10 

000,00 

40 

000,00 

20 

000,00 

10 

000,00 

10 

000,00 

10 

000,00 

20 

000,00 

10 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

100 

000,00 

200 

000,00 

500 

000,0

0 

500 

000,0

0 

158 

100,0

0 
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kredytu 

1.698.100,0

0 

zapadalnoś

ć 

31.12.2035 

I.

1

3 

Kredyt na 

pokrycie 

deficytu 

budżetu 

gminy w 

2019 rok. 

Bank 

Spółdzielczy 

w Stalowej 

Woli 

Umowa Nr 

30000101/0

6/K/OB./19 

z 5.12.2019 

r. WIBOR 

1M+0,97%. 

Kwota 

kredytu 

1.698.100,0

0 

1 500 

000,00 

10 

000,00 

10 

000,00 

40 

000,00 

40 

000,00 

30 

000,00 

40 

000,00 

50 

000,00 

70 

000,00 

100 

000,00 

300 

000,00 

150 

000,00 

520 

000,00 

140 

000,00       
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zapadalnoś

ć 

31.12.2035 

I.

1

4 

Kredyt na 

wyprzedzają

ce 

finasowanie 

w 2019 rok. 

Bank 

Spółdzielczy 

w Stalowej 

Woli 

Umowa Nr 

30000101/0

8/K/OB./19 

z 

27.12.2019 

r. WIBOR 

1M+0,89%. 

Kwota 

kredytu 

3.079.737,0

1 

zapadalnoś

ć 

3 079 

737,01 

3 079 

737,01                               
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31.12.2035 

  

RAZEM 

RATY DO 

ZAPŁATY 

20 873 

458,46 

4 559 

831,01 

1 491 

100,00 

1 496 

100,00 

1 541 

540,00 

1 534 

218,72 

1 487 

000,00 

1 500 

000,00 

1 494 

392,73 

1 150 

000,00 

1 450 

000,00 

971 

176,00 

700 

000,00 

340 

000,00 

500 

000,0

0 

500 

000,0

0 

158 

100,0

0 

V

. 

Stan 

zadłużenia 

na koniec 

poszczegól

nych lat 

20 873 

458,46 

16 313 

627,45 

14 822 

527,45 

13 326 

427,45 

11 784 

887,45 

10 250 

668,73 

8 763 

668,73 

7 263 

668,73 

5 769 

276,00 

4 619 

276,00 

3 169 

276,00 

2 198 

100,00 

1 498 

100,00 

1 158 

100,00 

658 

100,0

0 

158 

100,0

0 0,00 
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Załącznik Nr 2 

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku 

Lp. 
Dzi

ał 

Roz

dz. 
par 

Nazwa 

zadania 

inwestyc

yjnego 

Uchw

ała 

VI/21/

18 z 

15.01

.2019 

Uchw

ała 

IX/61/

19 z 

25.02

.2019 

Uchw

ała 

X/67/

19 z 

21.03

.2019 

Zarządze

nie 

30/2019 

z 

29.03.20

19 

Uchwał

a 

XI/78/19 

z 

30.04.2

019 

Uchwała 

XIII/85/19 

z 

12.06.201

9 r. 

Uchw

ała 

XIV/9

4/19 

26.06.

2019 

Uchw

ała 

XV/1

01/19 

z 

26.07

.2019 

Uchwał

a 

XVI/10

6/19 z 

13.08.2

019 

Uchwał

a 

XVII/11

1/19 z 

9.09.20

19 

Uchw

ała 

XVIII/

117/1

9 z 

30.09

.2019 

Zarząd

zenie 

120/20

19 z 

30.09.2

019 

Uchwał

a 

XIX/13

5/19 z 

30.10.2

019 

Uchwał

a 

XX/141

/19 z 

26.11.2

019 

Uchw

ała 

XXII/

150/1

9 z 

17.12

2019 

Zarządze

nie 159 i 

161 z 23 

i 31.12 

2019 

Plan 

po 

zmia

nach 

Wyko

nanie 

na 

31.12.

2019 

Pozost

ało 

1 
01

0 

0101

0 
6050 

„Przebud

owa i 

rozbudow

a stacji 

uzdatnian

ia wody 

w 

Jeżowem

” 

100 

000,

00 

            

-50 

000,

00                 

50 

000,

00   

50 

000,00 

2 
01

0 

0101

0 
6050 

"Wykona

nie 

projektu 

wodociąg

u przy 

drodze 

Grabno" 

FS* 

Krzywdy 

5 

000,

00 

            

                  

5 

000,

00 

5 

000,

00 0,00 

3 
01

0 

0101

0 
6050 

"Budowa 

sieci 
              

              

95 

000,   

95 

000,

91 

000,

4 

000,00 
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wodociąg

owej w 

Jeżowem 

I etap" 

00 00 00 

4 
60

0 

6001

3 
6050 

"Projekt 

chodnika 

w ciągu 

drogi nr 

861 

Bojanów-

Kopki km 

8+890-

13+360 

w msc. 

Sójkowa i 

Jata", 

"Projekt 

chodnika 

w ciągu 

drogi nr 

861 

Bojanów-

Kopki km 

14+060-

16+212 

w msc. 

Jeżowe" 

148 

461,

00 

            

                  

148 

461,

00 

148 

461,

00 0,00 

5 
60

0 

6001

3 
6300 

Dotacja 

dla 

500 

000,
        

-76 

511,49 
  -423 

488,                 0,00   0,00 
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Wojewód

ztwa 

Podkarpa

ckiego na 

zadanie " 

pn. 

"Budowa 

ciągu 

pieszo-

rowerowe

go w 

ciągu 

drogi 

wojewód

zkiej nr 

861 

Bojanów-

Kopki" 

00 51 

6 
60

0 

6001

3 
6300 

Dotacja 

dla 

Wojewód

ztwa 

Podkarpa

ckiego na 

zadanie " 

pn. 

„Przebud

owa/rozb

udowa 

203 

821,

00 

            

                  

203 

821,

00   

203 

821,00 
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drogi 

wojewód

zkiej nr 

861 

Bojanów-

Jeżowe-

Kopki na 

odcinku 

od 

skrzyżow

ania 

drogi 

krajowej 

19 w m. 

Jeżowe 

do węzła 

S-19 

Podgórze

" 

7 
60

0 

6001

3 
6300 

„Przebud

owa drogi 

wojewód

zkiej nr 

861 

Bojanów-

Kopki w 

km 

10+742.8

4-

              

423 

488,

51   

-170 

000,00 

-150 

000,

00           

103 

488,

51   

103 

488,51 
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11+410.9

5, 

polegając

a na 

budowie 

ścieżki 

rowerowe

j z 

dopuszcz

eniem 

ruchu 

pieszych, 

od km 

10+803.5

5 do km 

10+791.5

6 wraz z 

przebudo

wą 

niezbędn

ej 

infrastruk

tury i 

urządzeń 

w 

miejscow

ości Jata”  
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8   
6001

3 
6300 

Dotacja 

dla 

Wojewód

ztwa 

Podkarpa

ckiego na 

zadanie 

"Przebud

owa drogi 

wojewód

zkiej Nr 

861 

relacji: 

Bojanów-

Kopki, 

polegając

e na 

budowie 

chodnika 

na 

odcinku 

od km 

23+539 

do km 

23+763 

strona 

lewa w 

m. 

Groble" 

          
76 

511,49 
  

                  

76 

511,

49 

76 

511,

49 0,00 
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9   
6001

3 
6300 

"Przebud

owa drogi 

wojewód

zkiej Nr 

861 

Bojanów-

Kopki 

polegając

a na 

budowie 

ścieżki 

rowerowe

j z 

dopuszcz

eniem 

ruchu 

pieszych 

w 

miejscow

ości Jata" 

              

    

170 

000,00             

170 

000,

00   

170 

000,00 

10 
60

0 

6001

6 
6050 

"Budowa 

dróg 

gminnych 

na 

terenie 

gminy 

Jeżowe" 

500 

000,

00 

-65 

000,

00 

-253 

500,

00 

        

    

45 

003,94       

-6 

317,54 

-105 

798,

00   

114 

388,

40   

114 

388,40 
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11 
60

0 

6001

6 
6050 

"Opracow

anie 

projektu 

podziału 

nierucho

mości i 

projektów 

budowlan

ych w 

oparciu o 

ustawę z 

dnia 

10.04.20

03 dla 

budowy 

drogi 

szkoła 

podstawo

wa-

cmentarz 

w msc. 

Jeżowe 

Centrum" 

220 

000,

00 

            

-98 

000,

00                 

122 

000,

00 

91 

600,

56 

30 

399,44 

12 
60

0 

6001

6 
6050 

„Budowa 

dróg 

gminnych 

na 

terenie 

gminy 

520 

000,

00 

            

                  

520 

000,

00 

223 

186,

21 

296 

813,79 
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Jeżowe” - 

wykup 

działek 

13 
60

0 

6001

6 
6050 

"Budowa 

chodnika 

obok 

dużego 

parkingu 

w 

Jeżowem

" 

  

30 

000,

00 

          

                  

30 

000,

00 

28 

515,

63 

1 

484,37 

14 
60

0 

6001

6 
6050 

"Budowa 

drogi 

gminnej 

publiczne

j w msc. 

Groble" 

  

35 

000,

00 

8 

000,

00 

      

-43 

000,

00 

                  0,00   0,00 

15 
60

0 

6001

7 
6050 

"Dokończ

enie 

drogi 

gminnej 

do 

Zająca" 

FS* Jata 

10 

000,

00 

            

            

-10 

000,00     0,00   0,00 

16 
60

0 

6001

7 
6050 

"Budowa 

i 

moderniz

acja drogi 

dojazdow

              103 

575,

70           

10 

000,00 

51 

000,

00   

164 

575,

70 

154 

624,

32 

9 

951,38 
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ej do 

gruntów 

rolnych w  

obrębie: 

Jeżowe, 

dz. o nr 

ewid. 

5902" w 

tym FS 

28.575,7

0 

17 
60

0 

6001

8 
6050 

"Budowa 

drogi 

publiczne

j gminnej 

Jeżowe 

Zagościni

ec od km 

0+000 do 

km 

0+766 w 

miejscow

ości 

Jeżowe" 

              

    

854 

223,35 

-840 

000,

00           

14 

223,

35   

14 

223,35 

18 
60

0 

6007

8 
6050 

„Przebud

owa 

ciągu 

dróg 

„Pirogi” 

    

460 

000,

00 

      

-40 

000,

00 

                  

420 

000,

00 

261 

724,

25 

158 

275,75 
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dz. nr 

ewid. 

1711 w 

km 

0+270-

0+970 

oraz 

drogi „Do 

Bajka”dz. 

nr ewid. 

1539 w 

km 

0+000-

0+140 w 

miejscow

ości 

Cholewia

na Góra” 

19 
60

0 

6007

8 
6050 

„Przebud

owa drogi 

„Osiedlo

wa I” dz. 

nr ewid. 

8204/1, 

8204/18 

w km 

0+000-

0+375 w 

miejscow

    

250 

000,

00 

        

                  

250 

000,

00 

160 

449,

35 

89 

550,65 
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ości 

Jeżowe” 

20 
60

0 

6007

8 
6050 

„Przebud

owa drogi 

„Do 

Tabaki” 

dz. nr 

ewid. 

7459 w 

km 

0+000-

0+560 w 

miejscow

ości 

Jeżowe” 

    

310 

000,

00 

      

-12 

273,

49 

                  

297 

726,

51 

151 

912,

91 

145 

813,60 

21 
70

0 

7000

5 
6050 

Zakup 

działek 

50 

000,

00 

            

                  

50 

000,

00 

20 

724,

64 

29 

275,36 

22 
75

0 

7502

3 
6060 

"Zakup 

samocho

du 

służbowe

go 

osobowe

go" 

        
150 

000,00 
  

-3 

179,

00 

                

-3 

920,00 

142 

901,

00 

134 

000,

93 

8 

900,07 

23 
75

0 

7502

3 
6060 

"Zakup i 

montaż 

pieca 

gazoweg

              
80 

000,

00                 

80 

000,

00 

56 

126,

19 

23 

873,81 
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o do 

budynku 

Urzędu  

 

Gminy w 

Jeżowem

" 

24 
75

4 

7541

2 
6060 

"Brana 

garażowa 

do remizy 

OSP"  

Stary 

Nart w 

tym FS* 

6.600,00 

10 

000,

00 

            

        

8 

000,00 

-3 

400,00       

14 

600,

00 

14 

600,

00 0,00 

25 
75

4 

7541

2 
6050 

"Remont 

górnej 

Sali w 

budynku 

OSP 

Nowy 

Nart" FS* 

              

      

8 

214,

95           

8 

214,

95 

8 

214,

95 0,00 

26 
75

4 

7541

2 
6060 

"Doposaż

enie 

kuchni w 

remizie 

OSP" 

FS* 

Cholewia

20 

000,

00 

      
-20 

000,00 
    

                  0,00   0,00 
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na Góra 

27 
75

4 

7541

2 
6060 

"Zakup 

średnieg

o 

samocho

du 

ratownicz

o-

gaśnicze

go dla 

jednostki 

OSP 

Cholewia

na Góra" 

200 

000,

00 

            

-200 

000,

00                 0,00   0,00 

28 
75

4 

7541

2 
6230 

dotacja 

dla OSP 

Cholewia

na Góra 

na 

"Zakup 

średnieg

o 

samocho

du 

ratownicz

o-

gaśnicze

go dla 

jednostki 

              

300 

000,

00                 

300 

000,

00 

300 

000,

00 0,00 
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OSP 

Cholewia

na Góra" 

29 
75

4 

7541

2 
6230 

Dotacja 

na 

"Zakup 

wyposaż

enia i 

sprzętu 

strażacki

ego dla 

OSP 

Jeżowe" 

              

  

4 

500,00               

4 

500,

00 

4 

500,

00 0,00 

30 
75

4 

7541

2 
6230 

Dotacja 

na 

"Zakup 

wyposaż

enia i 

sprzętu 

strażacki

ego dla 

OSP 

Groble" 

              

      

2 

043,

20           

2 

043,

20 

2 

043,

20 0,00 

31 
75

4 

7541

2 
6230 

Dotacja 

na 

"Zakup 

wyposaż

enia i 

sprzętu 

              

      

2 

222,

22           

2 

222,

22 

2 

222,

22 0,00 
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strażacki

ego dla 

OSP 

Cholewia

na Góra" 

32 
75

4 

7541

2 
6230 

Dotacja 

na 

"Zakup 

wyposaż

enia i 

sprzętu 

strażacki

ego dla 

OSP 

Zalesie" 

              

      

10 

600,

12           

10 

600,

12 

10 

600,

12 0,00 

33 
75

4 

7541

2 
6230 

Dotacja 

na 

"Zakup 

wyposaż

enia i 

sprzętu 

strażacki

ego dla 

OSP 

Nowy 

Nart" 

              

            

6 

317,54     

6 

317,

54 

6 

317,

54 0,00 

34 
75

4 

7541

2 
6690 

Zwrot 

dotacji z 

Fundusz

            

36 

273,

49                   

36 

273,

49 

36 

273,

49 0,00 
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u 

Sprawied

liwości 

35 
80

1 

8010

1 
6050 

"Budowa 

ogrodzen

ia placu 

przy 

szkole w 

Jacie" 

FS* Jata 

5 

000,

00 

            

          

-5 

000,00       0,00   0,00 

36 
80

1 

8010

1 
6050 

"Budowa 

pełnowy

miarowej 

sali 

gimnasty

cznej 

przy 

Publiczne

j Szkole 

Podstawk

owej 

Jeżowem 

Kameraln

em oraz 

budowa 

boisk 

wielofunk

cyjnych 

przy 

1 

200 

000,

00 

      
-60 

000,00 
    

                  

1 

140 

000,

00 

1 

114 

677,

27 

25 

322,73 
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Zespole 

Szkół w 

Cholewia

nej Górze 

oraz 

Zespole 

Szkół w 

Starym 

Narcie" 

37 
80

1 

8013

2 
6060 

"Zakup 

instrume

ntów do 

SSM w 

Jeżowem

" 

              
150 

000,

00                 

150 

000,

00 

150 

000,

00 0,00 

38 
80

1 

8019

5 
6060 

Zakup 

oprogram

owania 

do 

planowan

ia 

budżetu i 

kontroli 

finansow

ej 

oświaty 

15 

000,

00 

        
-10 

651,50 
  

                  

4 

348,

50   

4 

348,50 

39 
85

2 

8529

5 
6050 

"Dzienny 

Dom 

Pomocy 

          
142 

000,00 
  

  

140 

000,00               

282 

000,

00 

246 

460,

78 

35 

539,22 
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w Gminie 

Jeżowe" 

 
    6057 j.w.           

91 

800,00 
  

      

4 

831,

58           

96 

631,

58 

96 

631,

58 0,00 

 
    6059 j.w.           

16 

200,00 
  

      

-4 

831,

58           

11 

368,

42 

11 

368,

42 0,00 

40 
90

0 

9000

1 
6050 

„Uporząd

kowanie 

gospodar

ki wodno-

ściekowej 

na 

terenie 

gminy 

Jeżowe” 

200 

000,

00 

            

      

230 

000,

00       

-95 

000,

00   

335 

000,

00 

294 

838,

52 

40 

161,48 

41 
90

0 

9000

1 
6050 

–

„Uporząd

kowanie 

gospodar

ki wodno-

ściekowej 

na 

terenie 

gminy 

Jeżowe” 

– 

„Moderni

3 

641 

949,

96 

            

      

50 

000,

00           

3 

691 

949,

96 

3 

685 

867,

61 

6 

082,35 
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zacja 

oczyszcz

alni 

ścieków 

w 

Jeżowem

” 

 
    6057 j.w. 

7 

699 

342,

52 

            

                  

7 

699 

342,

52 

7 

347 

008,

02 

352 

334,50 

 
    6059 j.w. 

1 

358 

707,

52 

            

                  

1 

358 

707,

52 

1 

296 

530,

85 

62 

176,67 

42 
90

0 

9000

1 
6050 

„Uporząd

kowanie 

gospodar

ki wodno-

ściekowej 

na 

terenie 

gminy 

Jeżowe”- 

"Budowa 

sieci 

kanalizac

ji 

sanitarnej 

1 

774 

954,

20 

            

                  

1 

774 

954,

20 

1 

266 

061,

35 

508 

892,85 
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dla 

miejscow

ości 

Nowy 

Nart i 

Stary 

Nart w 

Gminie 

Jeżowe" 

 
    6057 j.w. 

1 

436 

794,

00 

            

                  

1 

436 

794,

00 

1 

436 

794,

00 0,00 

 
    6059 j.w. 

821 

251,

80 

            

                  

821 

251,

80 

821 

251,

80 0,00 

43 
90

0 

9000

2 
6050 

"Zakup 

wyposaż

enia na 

potrzeby 

Punktu 

Selektyw

nej 

Zbiórki 

Odpadów 

w 

Jeżowem

" 

6 

486,

00 

            

                  

6 

486,

00   

6 

486,00 

44 90 9001 6050 "Budowa 150           -100 -32                 18 188, 17 
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0 5 oświetlen

ia 

ulicznego 

na 

terenie 

gminy 

Jeżowe" 

000,

00 

000,

00 

000,

00 

000,

00 

00 812,00 

45 
90

0 

9009

5 
6050 

"Projekt i 

budowa 

podłogi 

krytej ze 

sceną" 

FS* 

Sibigi 

15 

568,

73 

        
-15 

568,73 
  

                  0,00   0,00 

46 
90

0 

9000

5 
6050 

„Montaż 

instalacji 

OZE na 

budynkac

h 

użyteczn

ości 

publiczne

j w 

Gminie 

Jeżowe” 

  

390 

204,

27 

    
-58 

767,65 
  

35 

564,

50 

                  

367 

001,

12 

344 

678,

51 

22 

322,61 

 
  

9000

5 
6057 j.w.   

735 

076,

36 

    
-151 

848,78 
    

                  

583 

227,

58 

583 

227,

58 0,00 

 
  9000 6059 j.w.   129     8   -35                   102 102 0,00 
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5 719,

37 

767,65 564,

50 

922,

52 

922,

52 

47   
9009

5 
6050 

„Montaż 

instalacji 

OZE na 

budynkac

h 

użyteczn

ości 

publiczne

j w 

Gminie 

Jeżowe” 

390 

204,

27 

-390 

204,

27 

          

                  0,00   0,00 

 
  

9009

5 
6057 j.w. 

735 

076,

36 

-735 

076,

36 

          

                  0,00   0,00 

 
  

9009

5 
6059 

j.w. 

129 

719,

37 

-129 

719,

37 

          

                  0,00   0,00 

48 
90

0 

9009

5 
6060 

"Plac 

zabaw 

Zabłonie" 

- FS* J. 

Podgórze 

25 

000,

00 

  

-25 

000,

00 

        

                  0,00   0,00 

49 
90

0 

9009

5 
6060 

"Doposaż

enie 

małego 

placu 

zabaw" - 

6 

000,

00 

            

                

-6 

000,00 0,00   0,00 
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FS* J. 

Kameraln

e 

50 
90

0 

9009

5 
6060 

"Plac 

zabaw" - 

FS* J. 

Kameraln

e 

30 

000,

00 

          

-30 

000,

00 

                  0,00   0,00 

51 
90

0 

9009

5 
6060 

"Doposaż

enie 

placu 

zabaw" - 

FS* J. 

Zaborczy

ny 

7 

000,

00 

    
-7 

000,00 
      

                  0,00   0,00 

52 
90

0 

9009

5 
6060 

"Doposaż

enie 

placu 

zabaw" - 

FS* 

Krzywdy 

10 

000,

00 

            

      

-1 

500,

00     

-8 

500,00     0,00   0,00 

53 
90

0 

9009

5 
6060 

"Zakup 

kosiarki 

samojezd

nej wraz 

z 

pługiem" 

- FS* 

Nowy 

15 

000,

00 

    500,00       

                  

15 

500,

00 

15 

500,

00 0,00 
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Nart 

15.000,0

0 

54 
92

1 

9210

9 
6050 

"Zagospo

darowani

e mienia 

gminneg

o wokół 

świetlicyi 

placu 

zabaw w 

Sibigach" 

          
14 

568,73 
  

                  

14 

568,

73 

14 

568,

73 0,00 

55 
92

1 

9210

9 
6060 

"Wyposa

żenie 

świetlicy 

wiejskiej" 

- FS* 

Sójkowa 

14 

301,

81 

        
-14 

301,81 
  

                  0,00   0,00 

56 
92

1 

9210

9 
6060 

"Doposaż

enie 

kuchni i 

świetlicy 

wiejskiej 

w 

Zalesiu" - 

FS* 

Zalesie 

20 

495,

69 

          

-20 

495,

69 

                  0,00   0,00 

57 
92

1 

9219

5 
6060 

"Integracj

a i 
    

30 

500,
    

10 

000,00 
  

                  

40 

500,

38 

339,

2 

160,90 
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aktywizac

ja 

społeczn

ości 

wiejskiej 

poprzez 

utworzeni

e placu 

zabaw 

wokół 

OSA na 

Zanawsiu

" w tym 

FS 

25.000,0

0 

00 00 10 

58 
92

6 

9260

1 
6050 

„Budowa 

boiska 

sportowe

go w 

msc. 

Krzywdy” 

150 

000,

00 

            

  

-140 

000,00               

10 

000,

00   

10 

000,00 

59 
92

6 

9260

1 
6050 

"Moderni

zacja 

gminneg

o obiektu 

sportowe

go 

użytkowa

904 

600,

00 

      
-40 

000,00 
    

                  

864 

600,

00 

864 

442,

41 157,59 
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nego 

przez 

Klub 

Sportowy 

"SPARTA

" 

Jeżowe" 

60 
92

6 

9260

1 
6060 

"Doposaż

enie 

placu 

zabaw" - 

FS* 

Sójkowa 

8 

000,

00 

        
-8 

000,00 
  

                  0,00   0,00 

Razem 

23 

257 

734,

23 

0,00 

780 

000,

00 

-6 

500,00 

-171 

848,78 

226 

046,69 

-212 

674,

69 

253 

575,

70 

4 

500,00 

899 

227,29 

-688 

419,

51 

8 

000,00 

-8 

400,00 

-8 

500,00 

-54 

798,

00 

-9 

920,00 

24 

268 

022,

93 

21 

719 

966,

05 

2 548 

056,88 
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VI.  ŚRODKI POZABUDŻETOWE I INWESTYCJE 

 

Gmina  Jeżowe  w 2019  roku sukcesywnie pozyskiwała i realizowała inwestycje przy 

wsparciu środków  zewnętrznych (krajowe, unijne). Część inwestycji rozpoczęto w ubiegłych 

latach i były kontynuowane i finalizowane w roku bieżącym. W 2019 r. została zakończona 

jedna z najważniejszych i największych inwestycji, wymagających wysokich nakładów 

finansowych, na którą mieszkańcy czekali kilkanaście lat tj. Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Nowy Nat.  Trwały również zaawansowane prace nad Rozbudową 

i przebudową oczyszczalni ścieków w Jeżowem. Termin zakończenia inwestycji przeniesiono 

na 2020 r.  

Pozyskane  środki  pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -

2020, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Przeznaczone były głównie na działania związane z ochroną 

środowiska, oświatą, sportem i infrastrukturą. Realizowane inwestycje służą poprawie 

warunków życia i bezpieczeństwa, jak również mają wpływ na wszechstronny rozwój gminy. 

  

INWESTYCJE GMINY JEŻOWE W 2019 r.: 

lp. Tytuł projektu Wartość 

wniosku 

ogółem 

Dofinansowanie  Udział własny 

1. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

dla miejscowości Nowy 

Nart i Stary Nart w 

Gminie Jeżowe. 

Zadanie zakończone w 

2019 r. 

 

4 703 975,81 zł 1 999 182, 00 zł z 

Programu Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

2 704 793,81 zł 

2. Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w 

Jeżowem. Termin 

zakończenia inwestycji 

2020 r. 

 

12 651 903,00 

zł 

7 699 342, 52 zł z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na 

4 952 560,48 zł 
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lata 2014 -2020 

3. Montaż instalacji OZE 

na 14 budynkach 

użyteczności publicznej 

w Gminie Jeżowe.  

Zadanie zakończone w 

2019 r. 

1 030 984,77 zł 583 227,58 zł z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na 

lata 2014 -2020. 

447 757,19 zł 

4. Budowa sali 

gimnastycznej przy 

PSP w Jeżowem 

Kameralnem oraz 

dwóch boisk 

wielofunkcyjnych przy 

szkołach w 

Cholewianej Górze i 

Starym Narcie.  W br. 

zostało wybudowane 

zostało boisko 

wielofunkcyjne przy 

szkole w Cholewianej 

Górze. Pozostała 

część zadania ma 

zostać zrealizowana do 

końca 2020 r. 

3 472 562,10 zł 2 292 500,00 zł z 

Ministerstwa 

Sportu i Turystyki 

ze środków 

Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

(FRKF)  

1 180 062,10 zł 

5. Modernizację stadionu 

Sparty. Zadanie 

zakończone w 2019 r. 

 

832 584,27 zł 404 600,00 zł z 

Ministerstwa 

Sportu i Turystyki 

ze środków 

Funduszu 

Rozwoju. Kultury 

Fizycznej (FRKF). 

 427 984,27 zł 

6. Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z 

terenu Gminy Jeżowe. 

36 718,91 zł  30 005,00 zł z 

Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 

6 713,91 zł 
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Zadanie zakończone w 

2019 r. 

 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Rzeszowie  

7. Utworzenie placu 

zabaw na Zanawsiu. 

Zadanie zakończone w 

2019 r. 

 

 

38 179,20 zł  10 000,00 zł 

z budżetu 

Województwa 

Podkarpackiego w 

ramach 

Podkarpackiego 

Programu Odnowy 

Wsi na lata 2017-

2020  

28 179,20 zł 

8. Zakup instrumentów 

dla SSM I st. w 

Jeżowem. Zadanie 

zakończone w 2019 r. 

 

150 000,00 zł 115 000,00 zł z 

Ministerstwa 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

35 000,00 zł 

9. Jeżowe – Umiem 

pływać 2019. Zadanie 

zakończone w 2019 r. 

 

67 680,00 zł 30 000,00 zł z 

Ministerstwa 

Sportu i Turystyki 

37 680,00 zł 

10. Aktywna tablica- edycja 

2019. Zadanie 

zakończone w 2019 r. 

 

35 000,00 zł 28 000,00 zł z 

Ministerstwa 

Edukacji 

Narodowej 

7 000,00 zł 

 SUMA 23 019 588,06 

zł 

13 191 857,10 zł 9 827 730,96 zł 

 

 

Ponadto pozytywnie ocenione, na liście rezerwowej znajdują się wnioski:  

 „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem”. Wartość wniosku 

2 893 599,60 zł , z czego przyznane dofinansowanie z RPO WP na lata 2014 -2020 to 

1 999 608 zł. 

 „Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe” wniosek 

złożony w 2016. Z uwagi na ilość zdobytych punktów i niewystarczająca liczbę środków 
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znajduje się na liście rezerwowej „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 

Krzywdy”. Planowany koszt 651 001,00 zł wnioskowane dofinansowanie 455 701,00 zł. 

 

INWESTYCJE I FUNDUSZ SOŁECKI 

 

W 2019 r. Gmina Jeżowe na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczyła kwotę 

21.719.966,05 zł.  

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

1. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  

 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” – "Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" 

– 3.524.107,15 

 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” – 

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem" – 1.604.340,76 

 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” rozbudowa 

sieci wodociągowej w Cholewianej Górze 17.920,00 

 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” 

dokumentacja projektowa kanalizacji Krzywdy Zaborczyny 29.827,20 

 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” – budowa 

sieci Jeżowe Kowale 28.734,98 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.030.828,61: 

 „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe” – 

1.030.828,61 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 122.520,96: 

 Wydatki w tym dziale to: „Remont przepompowni ścieków P1 na dz. ewid. 4535/2  

w msc. Jeżowe” 122.520,96 

2. W zakresie rolnictwa i łowiectwa 

 "Wykonanie projektu wodociągu przy drodze Grabno" FS* Krzywdy – 5.000,00 

 "Budowa sieci wodociągowej w Jeżowem I etap" – 91.000,00 

3. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

 „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Sibigi”, w tym FS* Sibigi 14.568,73 

 „Wyposażenie placu zabaw Jeżowe Zabłonie” 38.339,10 w tym FS* J. Podgórze 

25.000,00 

4. W zakresie kultury fizycznej i sportu 

 "Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy 

"SPARTA" Jeżowe" – 864.442,41 
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5. W zakresie oświaty 

 "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawkowej 

Jeżowem Kameralnem oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół  

w Cholewianej Górze oraz Zespole Szkół w Starym Narcie" – 1.114.677,27 w tym 

sala J. Kameralne 495.140,18, boisko Cholewiana Góra 619.537,09 

 "Zakup instrumentów do SSM w Jeżowem" – 150.000,00 

6. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 

 Remont górnej sali w budynku OSP Nowy Nart FS* 8.214,95 

 "Brana garażowa do remizy OSP Stary Nart” – 14.600,00, w tym FS* 6.600,00 

 dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Jeżowe" – 4.500,00 

 dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Groble" – 2.043,20 

 dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Cholewiana Góra" – 

2.222,22 

 dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Zalesie" – 10.600,12 

 dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Nowy Nart" – 

6.317,54 

 dotacja dla OSP Cholewiana Góra na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki OSP Cholewiana Góra" 300.000,00 

 Zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – 36.273,49 

Zarządzanie kryzysowe: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji przeciwpowodziowej 

32.595,00, materiały biurowe 440,87, posiłki regeneracyjne dla strażaków uczestniczących w 

akcji przeciwpowodziowej 2.259,96, paliwo podczas akcji przeciwpowodziowej 4.592,12, 

termosy 2.235,00, posiłki podczas akcji ASF 1.300,00, dowóz piasku podczas powodzi 

3.800,00 

7. W zakresie administracji publicznej  

 "Zakup samochodu służbowego osobowego" – 134.000,93 

 "Zakup i montaż pieca gazowego do budynku Urzędu Gminy w Jeżowem" – 

56.126,19 

8. W zakresie transportu i łączności  

Drogi wojewódzkie 159.000,00: 

 dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Remont (odnowa) 

drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki na odcinku Groble-Kopki” 159.000,00 

Drogi publiczne gminne 161.735,43: 

Zakup 2 wiat przystankowych obok ZS J. Centrum i J. Podgórze 14.094,80, znaki drogowe 

1.309,95, dostawa i montaż wiaty przystankowej Zaborczyny 5.246,44, montaż rury pod 

zjazd do ZS J. Centrum 6.800,00, remont przepustów na drodze gminnej w Cholewianej 
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Górze 4.500,00, utwardzenie parkingu w Groblach 2.500,00, remont drogi gminnej FS 

Sójkowa 4.300,00, odśnieżanie i piaskowanie 58.448,10, tablice, oznakowania, lustro 

2.915,10, projekt organizacji ruchu 1.000,00, koszenie mienia gminnego oraz poboczy 

57.996,04, ubezpieczenie mienia 2.625,00 

Drogi wewnętrzne 204.920,14: 

Budowa oraz remont przepustów na terenie gminy Jeżowe 11.100,00, montaż urządzeń 

drogowych 1.109,46, wypis z rejestru 45,40, kosa spalinowa FS* Cholewiana Góra 1.999,99, 

remonty i naprawy dróg i parkingów gminnych: Jata 2.245,49, Sójkowa 4.305,00, naprawa 

dróg na terenie gminy 3.500,00, Sibigi 16.840,55, Groble 1.845,00, Jata 2.546,00, 

Kameralne, Okolisko 6.352,33, Groble 2.207,11, Cholewiana Góra 1.792,75, Jeżowe 

9.250,00, nadzór droga transportu rolnego 666,00, remonty i naprawy dróg i parkingów 

gminnych FS*: Jata 10.000,00, Kameralne, Okolisko 27.571,07, Groble 5.092,89, 

Cholewiana Góra 11.460,50, J. Zagościniec 23.554,50, J. Podgórze 8.991,30, koszenie 

rowów i poboczy 52.444,80 w tym FS* 35.377,26 

Drogi wojewódzkie 224.972,49: 

 "Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki km 8+890-13+360 w msc. 

Sójkowa i Jata" – 47.478,00 

Drogi publiczne gminne 343.302,40:  

 "Opracowanie projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych w oparciu o 

ustawę z dnia 10.04.2003 dla budowy drogi szkoła podstawowa-cmentarz w msc. 

Jeżowe Centrum" – 91.600,56 

 „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” - wykup działek – 223.186,21 

 "Budowa chodnika obok dużego parkingu w Jeżowem" – 28.515,63 

Drogi wewnętrzne 154.624,32:  

 "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Jeżowe, dz. 

o nr ewid. 5902" 154.624,32, w tym FS 38.575,70 

Usuwanie klęsk żywiołowych 574.086,51: 

 „Przebudowa ciągu dróg „Pirogi” dz. nr ewid. 1711 w km 0+270-0+970 oraz drogi „Do 

Bajka” dz. nr ewid. 1539 w km 0+000-0+140 w miejscowości Cholewiana Góra” – 

261.724,25 

 „Przebudowa drogi „Osiedlowa I” dz. nr ewid. 8204/1, 8204/18 w km 0+000-0+375 w 

miejscowości Jeżowe” – 160.449,35 

 „Przebudowa drogi „Do Tabaki” dz. nr ewid. 7459 w km 0+000-0+560 w miejscowości 

Jeżowe” – 151.912,91 
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Fundusz sołecki  

 Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich 

życia. To mieszkańcy podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki 

finansowe. Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie funduszy sołeckich jest ustawa z 

dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Zróżnicowanie środków na poszczególne 

sołectwa wynika głównie z faktu, iż wysokość środków przypadającym danemu sołectwu 

zależy głównie od liczby jego mieszkańców (według stanu na dzień 30 czerwca roku 

poprzedzającego rok budżetowy). 

 Przedsięwzięcie, aby mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego musi 

spełniać łącznie trzy warunki:  

 służyć poprawie życia mieszkańców, 

 należeć do zadań własnych gminy, 

 być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

 Na terenie naszej Gminy funkcjonuje 15 sołectw. W 2019 r. w ramach ww. funduszu 

zaplanowano wydatki na kwotę 496.305,85 zł, z której to zrealizowano 495.248,99 zł. 

Szczegółowe zestawienie obrazuje poniższa tabela.  

Tabela nr 1. Plan oraz wykonanie funduszu sołeckiego 

L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania 

Kwota 

planu 

Wykonanie 

na koniec 

2019 r. 

1 
Jeżowe 

Centrum 

Utrzymanie estetyki sołectwa 4.000,00 3.999,11 

Promocja sołectwa 2.000,00 2.000,00 

Przebudowa infrastruktury drogowej  

i przydrożnej w sołectwie 
38.575,70 38.575,70 

RAZEM 44.575,70 44.574,81 

2 
Jeżowe 

Podgórze 

Turniej sołectw 5.000,00 4.978,92 

Estetyka wsi 5.575,70 5.575,70 

Kruszywo na drogi gminne 9.000,00 8.991,30 

Plac zabaw Zabłonie 25.000,00 25.000,00 

RAZEM 44 575,70 44.545,92 

3 
Jeżowe 

Zagościniec 

Utrzymanie i remonty dróg, chodników, 

rowów 
30.000,00 29.979,30 

Zagospodarowanie mienia, prace 

remontowe na terenie sołectwa 
12.000,00 11.905,62 

Promocja sołectwa 2.575,70 2.564,12 
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RAZEM 44.575,70 44.449,04 

4 

 

Jeżowe 

Kameralne 

 

Remont dróg i utrzymanie mienia 

gminnego 
34.965,07 34.964,27 

Doposażenie małego placu zabaw 6.000,00 5.830,20 

RAZEM 40.965,07 40.794,47 

5 
Jeżowe 

Zaborczyny 

Utrzymanie i estetyka sołectwa- 

doposażenie placu zabaw, utrzymanie 

czystości na mieniu gminnym 

11.200,31 10.924,41 

Zakup lamp oświetleniowych 4.000,00 3.776,10 

RAZEM 15.200,31 14.700,51 

6 Groble 

Zakup materiałów na potrzeby OSP 

Groble 
4.000,00 4.000,00 

Promocja wsi (orkiestra, nagrody, 

wieniec dożynkowy) 
2.000,00 1.999,14 

Estetyka wsi 1.000,00 990,89 

Remont dróg gminnych 5.092,89 5.092,89 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 25.480,52 25.457,88 

Utrzymanie ośrodka sportowo-

rekreacyjnego 
1.519,48 1.519,48 

RAZEM 39.092,89 39.060,28 

7 Sibigi 

Zagospodarowanie mienia gminnego 

wokół świetlicy i placu zabaw w 

Sibigach 

14.568,73 14.568,73 

Estetyka wsi, koszenie i odmulanie 

rowów 
2.000,00 1.999,09 

Organizacja pikniku rodzinnego 3.000,00 3.000,00 

RAZEM 19.568,73 19.567,82 

8 Krzywdy 

Doposażenie placu zabaw 8.500,00 8.500,00 

Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy 10.986,02 10.986,00 

Wykonanie projektu wodociągu przy 

drodze Grabno 
5.000,00 5.000,00 

Doposażenie OSP Krzywdy 2.000,00 1.985,00 

Piknik rodzinny 2.500,00 2.500,00 

Utrzymanie czystości i 

zagospodarowanie mienia gminnego 
4.000,00 4.000,00 

RAZEM 32.986,02 32.971,00 
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9 Jata 

Zakup materiałów i doposażenie 

budynku OSP 
7.000,00 6.950,85 

Utwardzenie placu obok remizy oraz 

budowa chodnika do placu zabaw 
17.106,32 17.000,00 

Dokończenie drogi gminnej do Zająca 10.000,00 10.000,00 

Koszenie mienia gminnego 1.000,00 1.000,00 

Promocja sołectwa 1.000,00 1.000,00 

RAZEM 36.106,32 35.950,85 

10 

 

Sójkowa 

 

Organizacja pikniku rodzinnego 3.500,00 3.500,00 

Remont i utrzymanie drogi gminnej 4.300,00 4.300,00 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 23.001,81 23.001,23 

RAZEM 30.801,81 30.801,23 

11 
Zalesie 

 

Promocja wsi  Zalesie 1.100,00 1.100,00 

Piknik rodzinny 4.300,00 4.300,00 

Doposażenie OSP Zalesie 4.000,00 4.000,00 

Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej 

w Zalesiu 
23.095,69 23.095,36 

RAZEM 32.495,69 32.495,36 

12 
Cholewiana 

Góra 

Doposażenie i remont pomieszczeń w 

remizie OSP 
20.000,00 20.000,00 

Remont dróg i utrzymanie mienia 

gminnego 
24.575,70 24.555,21 

RAZEM 44.575,70 44.555,21 

13 Pogorzałka 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 6.000,00 5.998,98 

Budowa i wyposażenie placu zabaw 9.000,00 9.000,00 

Estetyka wsi, koszenie poboczy przy 

drogach gminnych 
423,19 423,19 

RAZEM 15.423,19 15.422,17 

14 

 

 

Nowy Nart 

 

Zakup kosiarki samojezdnej wraz z 

pługiem 
15.000,00 15.000,00 

Zakup wyposażenia do remizy OSP 738,00 738,00 

Utrzymanie mienia gminnego 4.803,10 4.803,10 

Zakup wyposażenia (zakup pralki do 

prania do świetlicy) 
1.100,00 1.100,00 

Remont wnętrza budynku OSP Nowy 

Nart 
8.214,95 8.214,95 
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Promocja sołectwa (wykonanie wieńca 

dożynkowego) 
500,00 500,00 

RAZEM 30.356,05 30.356,05 

15 

 

 

 

Stary Nart 

 

 

 

Brama garażowa do remizy OSP 6.600,00 6.600,00 

Zakup kosiarki i podkaszarki 5.000,00 4.999,80 

Piknik 1.000,00 1.000,00 

Zakup wyposażenia do szkoły 

podstawowej 
4.000,00 3.997,50 

Estetyka i utrzymanie wsi 2.006,97 2.006,97 

Doposażenie OSP 6.400,00 6.400,00 

RAZEM 25.006,97 25.004,27 

RAZEM 496.305,85 495.248,99 

 

Gmina  Jeżowe  w 2019  roku sukcesywnie pozyskiwała i realizowała inwestycje przy 

wsparciu środków  zewnętrznych (krajowe, unijne). Część inwestycji rozpoczęto w ubiegłych 

latach i były kontynuowane i finalizowane w roku bieżącym. W 2019 r. została zakończona 

jedna z najważniejszych i największych inwestycji, wymagających wysokich nakładów 

finansowych, na którą mieszkańcy czekali kilkanaście lat tj. Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Nowy Nat.  Trwały również zaawansowane prace nad Rozbudową 

i przebudową oczyszczalni ścieków w Jeżowem. Termin zakończenia inwestycji przeniesiono 

na 2020 r.  

Pozyskane  środki  pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -

2020, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Przeznaczone były głównie na działania związane z ochroną 

środowiska, oświatą, sportem i infrastrukturą. Realizowane inwestycje służą poprawie 

warunków życia i bezpieczeństwa, jak również mają wpływ na wszechstronny rozwój gminy. 

  

 



Raport o stanie Gminy Jeżowe w 2019 roku. 

Strona 153 z 173 

Inwestycje 2019 

1. Dofinansowanie 2. Wkład własny

 

 

Dokumentacja fotograficzna 
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Utworzenie placu zabaw na Zanawsiu 
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Zakup instrumentów dla SSM I st. w Jeżowem 
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Modernizację stadionu Sparty 
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Montaż instalacji OZE na 14 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe.   
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VII. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem jest jednostką organizacyjną gminy, prowadzącą 

działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład obecnie zatrudnia 14 

osób na pełnych etatach. Podstawowym celem działalności Zakładu jest realizacja zadań 

własnych Gminy Jeżowe, w zakresie usług komunalnych oraz gospodarowanie powierzonym 

mu mieniem komunalnym. Przedmiotem działalności Zakładu jest w szczególności 

zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców Gminy Jeżowe w zakresie: 

– utrzymania i eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz 

zaopatrzenia           w wodę mieszkańców; 

– utrzymania sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnych, odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych; 

– utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków; 

– zimowego utrzymania dróg gminnych; 

– letniego utrzymania dróg gminnych; 

– porządkowanie mienia gminnego; 

– rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej. 

Wodociąg 

 Zakład posiada 110,6km sieci wodociągowej oraz 63,8km przyłączy wodociągowych 

doprowadzających wodę do 2396 budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych                      

i społecznych. 

Cały system wodociągowy Gminy Jeżowe oparty jest na SUW Jeżowe Pikuły i na trzech 

studniach głębinowych, których wydajność zaspokaja potrzeby socjalno-bytowe 

mieszkańców. 

Mając na uwadze powyższe, Zakład nie kupuje wody z zewnętrznych źródeł. 

Sieć wodociągowa swoim zasięgiem obejmuje cały obszar gminy Jeżowe oraz odbiorców 

innych gmin: gminy Kamień, sąsiadującej z miejscowością Cholewiana Góra, gminy Nowa 

Sarzyna, sąsiadującej z miejscowością Krzywdy oraz gminy Dzikowiec, sąsiadującej z 

miejscowością Stary Nart. Na terenie Gminy Jeżowe z wodociągu sieciowego, zaopatrywane 

są wszystkie sołectwa: Jeżowe - Centrum, Jeżowe - Podgórze, Jeżowe - Zagościniec, 

Jeżowe - Kameralne, Jata , Sójkowa, Zalesie, Cholewiana Góra, Nowy Nart, Stary Nart, 

Pogorzałka, Jeżowe-Zaborczyny, Krzywdy, Groble i Sibigi. 

 Stacja Uzdatniania Wody działa od 1985 r. System studni głębinowych składa się z 

trzech studni głębinowych o średniej głębokości 32m, wyposażonych w pompy głębinowe 

typu GC.3.03    z silnikami 7,5kW. Uzdatnianie odbywa się na filtrach żwirowo-piaskowych 1-

go stopnia (złoża żelazowe) oraz 2-go stopnia (złoża manganowe). Sieć wodociągowa, przy 
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pomocy której dokonywane jest rozprowadzanie wody, jest w zdecydowanej większości 

wybudowana w latach 1986-2007 z PCV i PE. Sieć wodociągowa znajduje się w zasięgu 

wszystkich budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jeżowe. We wszystkich 15 

Sołectwach mieszkańcy mają możliwość korzystania z komunalnej sieci wodociągowej. 

Bywają jednak nieliczne przypadki, gdzie mieszkańcy Gminy korzystają z ujęć 

indywidualnych. 

 Cały system wodociągowy Gminy uzupełnia: 

1) Stacja Studni Głębinowych w Jeżowem – Pikuły, w skład której wchodzą: trzy studnie 

głębinowe, stacja transformatorowa oraz budynek rozdzielni elektrycznej; 

2) Stacja Uzdatniania Wody w Jeżowem – Pikuły; 

3) Przepompownia wody w Cholewianej Górze. 

Trzy studnie głębinowe S-1, S-2, S-3, zlokalizowane w miejscowości Groble, zatwierdzono 

decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie z dnia 19-go grudnia 1978r o 

zasobach eksploatacyjnych w kategorii "B' w ilości Qe = 240m3/h przy Se = 5,00m. Wszystkie 

studnie pracują     w ramach tych zasobów. Do pomiaru wody służą wodomierze kątowe 

Ø100 zainstalowane            na każdej z trzech studni oraz wodomierz główny o średnicy 

Ø250, znajdujący się w budynku Stacji Uzdatniania Wody. 

 W roku 2019, ze złoża wodonośnego Jeżowe - Pikuły, Zakład Gospodarki 

Komunalnej        w Jeżowem pobrał 361,3 tys. m3 wody do  uzdatniania. 

 Problemem Stacji są wyeksploatowane zbiorniki - wody uzdatnionej o pojemności 

300m3, zbiorniki odżelaziaczy i odmanganiaczy, zbiorniki mieszalników i sprężonego 

powietrza. Zmniejszoną przepustowość mają zainstalowane aeratory. ZGK wnioskował o 

rozpoczęcie prac modernizacyjnych i remontowych całej części technologicznej ujęcia wraz 

ze studniami głębinowymi, w celu poprawy możliwości jakościowych i ilościowych podawanej 

wody. Planowane są prace modernizacyjne SUW Pikuły: 

- modernizacja technologii SUW, systemu uzdatniania wody, sposobu dozowania 

dezynfektantów, monitoring i sterowanie pracą układu technologii oraz wymiana pomp 

głębinowych wraz z ich sterowaniem, wymiana rurażu w obrębie granicy działki, w której 

znajduje się SUW; 

- modernizacja ogrzewania budynku SUW, wymiana aktualnej instalacji CO wyposażonej w 

kocioł na paliwo stałe na nową instalację z kotłem gazowym. 

 Na powyższe prace, aktualnie opracowana została dokumentacja projektowa przez 

firmę "Żurecki Zdzisław Pracownia Projektowa" ul. KEN 9/1 Stalowa Wola. 

Ze względu na stan techniczny studni głębinowych oraz ich wiek, w niedługiej perspektywie 

koniecznym staje się podjęcie niezbędnych działań w celu budowy nowych ujęć wody dla 

Gminy Jeżowe. 

Kanalizacja 
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 Długość sieci kanalizacyjnej liczy 168,86km, a przyłączy kanalizacyjnych do 

budynków           i innych obiektów 43,0km. Gminny system odbioru ścieków jest realizowany 

przez oczyszczalnię ścieków oddaną do użytku w 1998r., zlokalizowaną w sołectwie Jeżowe 

- Podgórze oraz system  kanalizacji grawitacyjnej, wraz z przepompowniami w 

następujących sołectwach : Jeżowe - Centrum, Jeżowe - Podgórze, Jeżowe - Zagościniec, 

Jeżowe - Kameralne, Jata, Zalesie, Sójkowa, Cholewiana Góra, Nowy Nart, Pogorzałka, 

Groble i Sibigi. Razem na terenie Gminy Jeżowe pracuje prawie 60 przepompowni ścieków o 

różnych parametrach elektrycznych i technicznych, z czego 21 jest monitorowanych. 

Monitoring pozostałych jest prowadzony bezpośrednio poprzez dojazd ekipy do każdej z 

nich. Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 1765 gospodarstw i obiektów.                 W 

ostatnim roku oczyszczalnia przyjęła 208,5 tys m3 ścieków. 

 Do skanalizowania pozostały następujące sołectwa: Stary Nart, Krzywdy, Jeżowe-

Zaborczyny. W 2019r., została oddana do użytku kanalizacja sanitarna w Nowym Narcie.               

W ramach inwestycji wybudowanych zostało 6 przepompowni wraz ze zlewniami. Łączna 

długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odcinkami kanalizacji 

tłocznej to prawie 21,5km. Przygotowana została dokumentacja projektowa na budowę 

kanalizacji sanitarnej w Starym Narcie. Obecnie trwają prace projektowe nad dokumentacją 

dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywdy, Kąty oraz Jeżowe 

Zaborczyny. Trwają również prace nad projektem rozbudowy sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej w miejscowości Cholewiana Góra.  Planowana jest również rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej jak i kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej w Jeżowem, na nowo 

powstałym osiedlu „Plebańskie”. 

 W roku 2018, rozpoczęła się inwestycja pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków”. 

Realizacja przedstawionego przedsięwzięcia umożliwi podniesienie przepustowości 

działającej oczyszczalni ścieków w Jeżowem, z 660 m3/d przyjmowanych osadów 

ściekowych, do 1500 m3/d. W ramach inwestycji prowadzone są prace budowlane w 

zakresie modernizacji i przebudowy istniejącego budynku węzła osadowego i reaktora 

biologicznego, prace budowlane związane          z przebudową i rozbudową istniejącego 

budynku techniczno – socjalnego, budową pompowni głównej, budynku stopnia 

mechanicznego, zbiornika ścieków dowożonych, płyty ociekowej stacji zlewczej, stacji 

dozowania koagulantu PIX, budynku dmuchaw i membran, zbiornika osadu nadmiernego 

oraz zadaszenia na osad odwodniony. Realizacja przedstawionego projektu umożliwi odbiór 

ścieków komunalnych od wszystkich mieszkańców Gminy Jeżowe. W chwili obecnej prace 

są już na ukończeniu. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno 

- Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” z Niska. 

 Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji 

uzyskiwanych z budżetu. Źródłami przychodów własnych Zakładu są : 
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– przychody z tytułu sprzedaży usług świadczonych przez Zakład, a w szczególności 

przychody 

 z opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki. Rodzaj i wysokość stawek opłat : 

• stawka za wodę – 3,20zł netto 

• opłata abonamentowa – 1zł netto/m-c od przyłącza 

• stawka za ścieki – 4,72zł netto. 

– dodatkowe przychody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług  

odpowiadających zakresowi działalności Zakładu. 
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VIII. ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA. 

 

W dniu 1 maja 2020 roku mija 30 lat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, 

który powstał 1 maja 1990r. Wtedy to został powołany Kierownik Ośrodka Pomocy Pani 

Stanisława Czubat, która pracowała do 31 sierpnia 2019 roku. W dniu 06.09.2019 roku 

została powołana na to stanowisko Pani Małgorzata Bolka.   

 Zarządzeniem Nr 1/90 Naczelnika Gminy w Jeżowem z dnia 20 kwietnia 

1990r. w sprawie utworzenia terenowego OPS został utworzony od 1 maja 1990r. OPS 

powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr 37/X. Natomiast Uchwałę Nr XX IX/120/92 

Rady Gminy z dnia 29 grudnia 1992 został nadany Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jeżowem. Wtedy to działanie ośrodka opierały się głównie w oparciu o ustawę o pomocy 

społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. 

 Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej państwa mająca 

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w  stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i 

uprawnienia”. Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy 

społecznej zatrudniają pracowników socjalnych jako realizatorów pomocy społecznej i 

pracowników świadczeń rodzinnych. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren całej gminy. 

Pracę wykonuje:  kierownik, główny księgowy, 6 pracowników socjalnych, 3 opiekunki 

domowe, 3 osoby obsługujące świadczenia rodzinne i wychowawcze, pomoc 

administracyjna oraz 1 asystent rodziny. Od 1 czerwca 2019 roku OPS realizuje projekt 

Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe , gdzie uczestnikami jest 30 osób niesamodzielnych 

w wieku poprodukcyjnym z terenu gminy Jeżowe. W Dziennym Domu Pomocy w gminie 

Jeżowe , który znajduje się w Nowym Narcie 41 zatrudniony jest kierownik oraz 3 opiekunki 

osób starszych. Łącznie kadra OPS składa się z 20 osób. 

Skuteczna realizacja zadań OPS nie jest możliwa bez współdziałania z władzami 

samorządowymi, kuratorami sądowymi, policją,  ZUS-em, KRUS-em, służbą zdrowia, 

szkołami, parafiami, sołtysami i innymi jednostkami zainteresowanymi losem osób będących 

w trudnej sytuacji . Współpraca ta pozwala na zintegrowanie działań pomocowych na terenie 

Gminy oraz przyczynia się do uzyskania ciekawych rozwiązań problemów społecznych. 

Samorząd Gminy wywiązuje się z realizacji wszystkich zadań obligatoryjnych, które 

określone są w wielu ustawach z obszaru polityki społecznej. W  najistotniejszych kwestiach 

społecznych wdraża także i realizuje zadania z obszaru obowiązków fakultatywnych. 

Obecnie działamy na podstawie kilkunastu ustaw, jak  również obsługujemy dwa systemy. 

Oba te systemy, czyli pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze to 

oddzielne ale uzupełniające się systemy. Łączy ich przede wszystkim to, że aby dostać 

wsparcie trzeba spełnić kryterium dochodowe, które oblicza się na podstawie przedłożonych 
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dokumentów. Obecnie korzystamy z systemu Empatia oraz platformy z PUP, z których obraz 

o dochodach, składce zdrowotnej możemy sięgać sami. Posiadamy Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022 przyjęto uchwałę Nr 

XXXVI/196/17 Rada Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r., której opracowanie i realizacja 

jest obowiązkowym zdaniem własnym gminy. Po powyższy dokument sięgają kontrolujący 

jak i również dodatkowo korzystają pracownicy. 

Uchwałą Nr XXXVI/19717 z dnia 24 marca 2017 r. został uchwalony Gminny Program 

Wsparcia Rodziny na lata 2017-2019, gdyż na podstawie art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej- do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Podstawowym 

założeniem Gminnego Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych w celu 

przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz 

zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu 

zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w 

sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania 

poprzez nią funkcji opiekuńczej. Planowane działania w programie w zależności od celów i 

poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji danej rodziny, będą miały charakter: profilaktyczny, interwencyjny i reintegracyjny. 

Interdyscyplinarną pomoc rodzinom przeżywającym kryzys powinny świadczyć lokalne 

służby społeczne oraz inne podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny z zachowaniem 

zasady wzajemnej współpracy oraz poszanowania godności wszystkich uczestników działań. 

Realizacja programu odbywać się będzie za zgodą rodziny oraz z jej aktywnym udziałem w 

procesie zmian z wykorzystywaniem jej zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 

zewnętrznego.   

OPS realizuje wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego zadania 

dotyczącego w większości dożywiania dzieci w szkołach otrzymujemy dotacje w  wysokości 

80% przy zapewnieniu środków własnych w wysokości 20%. Zadaniem pomocy społecznej o 

charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym 

zgodnie z w/w programem. Świadczenie w formie posiłku może być bezpłatne, jeżeli dochód 

osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, czyli 

podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów ustawy. Realizacja tej formy pomocy 

odbywa się głownie poprzez prowadzenie dożywania dzieci w szkołach podstawowych. 

Programem zostały objęte, także dzieci młodsze oraz uczęszczające do szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Kolejnym programem kierowanym do rodzin to Karta Dużej Rodziny- polegający na 

przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług i innych 
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form działalności. Ulgi i zniżki oferują instytucje państwowe podległe ministerstwom oraz 

podmioty prywatne na podstawie pisemnej umowy z Ministerstwem Pracy. W 2019 r. zostało 

złożonych 170 wniosków gdzie w 2018 roku 39 wniosków o przyznanie kart dużej rodziny. 

Karty dużej rodziny w 2019 roku otrzymało 458 osób. Za wyprodukowanie kart odpowiada 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.  

1. W ramach pomocy społecznej świadczone są: 

- świadczenia: zasiłki stałe 66 osoby na kwotę 331 534 zł, zasiłki okresowe 48 rodzin na 

kwotę 66 756 zł, zasiłki celowe 42 osób na kwotę 27 284 zł; 

- świadczenia w naturze np. posiłki dla 558  dzieci w szkołach  na kwotę 223 327 zł  ; 

- usługi opiekuńcze dla 24 osób samotnych i niepełnosprawnych; 

- działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym; 

- poradnictwo i interwencje w rodzinach, w których występują dysfunkcje. 

2. Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla 

opiekunów, świadczenia rodzicielskie 

3. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego: liczba osób uprawnionych – 42; kwota 

świadczenia – 210 550,00 zł  

4. Świadczenie wychowawcze- Program „Rodzina 500+” 

- liczba rodzin - 957 

- kwota świadczeń – 9 817 148,61 zł  

6. Rządowy Program „Dobry Start” funkcjonujący od 30 maja 2018r. Jest to jednorazowe 

świadczenie w kwocie 300 zł na jednego ucznia od 7 roku życia do ukończenia 20 lat. 

Złożonych wniosków - 1327 , wypłaconych świadczeń – 398 100,00 zł 

Programy, które oferuje rząd powodują poprawę sytuacji materialnej rodzin i jej statusu.  

Na podstawie posiadanych danych i analizy sytuacji wyłaniają się zadania dotyczące 

zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej, szczególnie w odniesieniu dla osób 

w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych poprzez zwiększenie usług opiekuńczych 

dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Analizując wydatki na 

poszczególne rodzaje świadczeń należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost kosztów 

utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej, jak również i to, że 

potrzeby w kierowaniu do DPS ciągle wzrastają. Zmiana ustawy o pomocy społecznej w 

2004r. nałożyła na gminy obowiązek współfinansowania kosztów pobytu mieszkańców 

naszej gminy, co spowodowało rosnące wydatki na realizacje tego zadania.  

Najwyższe wydatki są ponoszone rokrocznie na odpłatność za pobyt osób skierowanych do 

Domu Pomocy Społecznej, do chwili obecnej płacimy odpłatność za 14 osób. Dodatkowym 

obciążaniem są wydatki za pobyt w Domach Dziecka- 8 dzieci.  
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Przemoc w rodzinie - Zadania gminy w zakresie tworzenia gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc reguluje 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. 

Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.- Dz. U. 2010 r. Nr 125 poz.842),  

 W Gminie Jeżowe funkcjonuje gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

– posiadamy: 

 Uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

ochrony ofiar Przemocy na lata 2017-2019, 

 

  Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej skupiający 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, a także policji  

oraz Sądu –  Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Karnego . 

 

 Punkt  Informacyjno- Konsultacyjny gdzie prowadzone było poradnictwo 

psychologiczne oraz poradnictwo w zakresie leczenia uzależnień. Punkt działał od 

2016 roku do 2019 roku , w którym to skorzystało 38 osób uwikłanych w problemy 

rodzinne. 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

W skład Zespołu wchodzą 23 osoby powołane przez Wójta Gminy Jeżowe 

przedstawicieli instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Osoby wchodzące w skład Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, 

zapewniający skuteczne reagowanie na problem. 

 

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Główne cele pracy to: 

1. Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów. 

2. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie 

zaistniałego problemu. 

3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałanie  

przemocy w rodzinie. 

4. Inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. 
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Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Udzielanie pomocy w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb 

poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub 

wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 

2. Podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur 

mających na celu jej powstawania. 

3. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczających i będących świadkami przemocy 

w rodzinie. 

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury "Niebieska Karta". 

5. Zadaniem Zespołu jest zintegrowanie oddziaływania na rodzinę i  budowanie dla niej 

sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażenie rodziców 

w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny. 

6. Zwiększenie efektywności działań interdyscyplinarnych i pomocowych w momencie 

zaistnienia w rodzinie kryzysu. 

7. Zespół podejmuje działania profilaktyczne na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 

w środowisku. 

8. Działanie ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich 

celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistniałego problemu. 

 

Dane statystyczne, dotyczące osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

osób stosujących przemoc oraz najczęściej występujących form przemocy w 

rodzinie w gminie Jeżowe. 

  

1.1. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2019 r. 

Liczba rodzin, w 

których występuje 

zjawisko przemocy 

w rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach 

(należy podać liczbę rodzin) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

25 19 7 0 

 

1.2. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

Ogółem 

osoby 

dotknięte 

przemocą 

kobiety mężczyźni dzieci 

Ogółem z tego: Ogółem z 

tego: 

Ogółem z tego: 
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w 

rodzinie 

  osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno-

sprawne 

 osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno-

sprawne 

 do 

13 

r.ż. 

od 

14 

do 

18 

lat 

niepełno-

sprawne 

** 

45 20 1 0 1 1 0 24 20 4 0 

 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia. 

**dzieci od 0 do 18 roku życia. 

 

1.3. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy na terenie gminy. 

Najczęściej zgłaszana forma przemocy TAK* NIE* 

przemoc psychiczna / emocjonalna X  

przemoc fizyczna X  

przemoc ekonomiczna X  

przemoc seksualna  X 

zaniedbywanie  X 

połączenie kilku form przemocy X  

 

1.4 liczba wypełnionych w 2019 r. formularzy „Niebieska Karta-A”.* 

Nazwa podmiotu 

sporządzającego 

formularz NK-A 

Liczba formularzy 

„Niebieska Karta–

A” 

wszczynających 

procedurę 

Liczba 

ponownych 

formularzy 

„Niebieska Karta–

A” 

Razem (suma): 

 liczba formularzy 

„Niebieska Karta-A” 

ogółem dla danej służby 

Policja  22 0 22 

Jednostka 

organizacyjna 

pomocy społecznej 

1 0 1 

Gminna komisja 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

0 0 0 

Oświata  0 0 0 
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Ochrona zdrowia  0 0 0 

Łącznie: 23 0 23 

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 

w Gminie Jeżowe 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do 

osób: 

 będących w różnych sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, rozwód, separacja, 

choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia, zmiany i trudne życiowe 

decyzje); 

 młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych 

zmagających się z problemami w związku; 

 nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających 

i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, 

gdzie można podjąć terapię; 

 cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych 

przez bliską osobę; 

 doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia 

psychologicznego, prawnego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz 

uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się 

dalszym etapem pomocy; 

  stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, 

szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane 

są programy, warsztaty, grupy korekcyjne. 

 

1.5 Liczba osób korzystających z porad w PIK w 2019 roku : 

Ogółem Dzieci Kobiety Mężczyźni 

72  3 32 37 

    

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomani, określają obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
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terytorialnego w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania 

środków psychoaktywnych, a także wspierania przedsięwzięć temu służących. Ustawodawca 

określił kierunki polityki wobec problemów alkoholowych narkotykowych, wskazał zadania z 

tego zakresu i ich źródła finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za ich koordynowanie.  

Zadania te obejmują: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 

napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego.  

6. Udzielenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  

7. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 

Uchwałą Nr VI/25/19 z dnia 15 stycznia 2019r. został uchwalony Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Uchwałą Nr VI/26/19 z 

dnia 15 stycznia 2019 został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2019. 

Programy zostały opracowane w oparciu o doświadczenia zebrane podczas wcześniejszych 

edycji gminnych programów. Istotnym elementem przy  tworzeniu GPPiRPA oraz GPPN było 

spotkanie osób pracujących w obszarze uzależnień i przemocy. Celem spotkania i 

warsztatów było wyznaczenie głównych kierunków działań profilaktycznych i celów 

programu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele szkół, Posterunku Policji w Jeżowem, 

przedstawiciele GKRPA, przedstawiciele ZI, OPS oraz rady gminy. Podczas spotkania 

zebrano informacje na temat kluczowych problemów w organizacji profilaktyki, 

rozwiązywania i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii. W oparciu o 

przedstawione materiały oraz analizy utworzono Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oferta programu skierowana jest do wszystkich 

mieszkańców gminy Jeżowe, w szczególności do wybranych grup- osób uzależnionych, 

bądź zagrożonych uzależnieniami, ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, jak 

również dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół w Jeżowem. Adresaci Programu są 
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zróżnicowane ze względu na rodzaje profilaktyki, jakie są stosowane do konkretnej grupy 

odbiorców. 

Instytucje i ich działania 

 

Zadania w obszarze uzależnień realizują następujące podmioty: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej ( udzielanie pomocy finansowej osobom uzależnionym od 

alkoholu oraz środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom, tworzenie  Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego) 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, kontrole dotyczące przestrzegania zasad 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych) 

- Poradnia Zdrowia Psychicznego ( konsultacje i leczenie, psychoterapia, diagnostyka 

psychologiczna) 

- poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ( prowadzenie programów 

terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych). 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ( udzielanie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dzieciom i młodzieży) 

- Szkoły i przedszkola ( realizacja programów profilaktycznych)  

- Gminne Centrum Kultury ( realizacja działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych 

z zakresu profilaktyki uzależnień) 

- Posterunek policji ( organizowanie czynności patrolowych i interwencyjnych, motywowanie 

osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, kierowanie wniosków do GKRPA o 

podjęcie działań wobec osób nadużywających alkohol, podejmowanie działań z zakresu 

profilaktyki). 

W roku 2019 podczas posiedzeń Komisji: 

 Opiniowano wnioski na realizację programów profilaktycznych – 39 wniosków 

 Opiniowano wnioski o przymusowe leczenie  osób uzależnionych od alkoholu – 2 

wnioski 

 Prowadzono rozmowy interwencyjno - motywujące z osobami uzależnionymi 

i współuzależnionymi – 62 osoby 

 Zaopiniowano pozytywnie wnioski na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych: 

- o wartości do 4,5%alkoholu i piwa – 2 wnioski 

- o wartości pow. 4,5% do 18% alkoholu – 1 wniosek 

- o wartości pow. 18% - 1 wniosek 
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 Zaopiniowano pozytywnie  wniosek na gastronomiczną sprzedaż napojów 

alkoholowych:  

- o wartości do 4,5% alkoholu i piwa – 1 wniosek 

- o wartości pow. 4,5% do 18% alkoholu – 0 

- o wartości pow. 18% - 0 

W roku 2019 na terenie Gminy Jeżowe prowadzi działalność łącznie 32 punkty sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

 

Dane dotyczące zjawiska problemów alkoholowych w gminie Jeżowe, 

zanotowane w 2019 r. 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 

przeprowadziła 10 rozmów z członkami rodzin osób mających problem alkoholowy oraz 52 

rozmowy interwencyjno – motywujące z osobami nadużywającymi alkoholu. Komisja podjęła 

czynności zmierzające do orzeczenia  o zastosowaniu obowiązku poddania leczeniu się 

odwykowemu  w placówce leczenia uzależnień od alkoholu wobec 2 osób uzależnionych. 

Ponadto Gminna Komisja przeprowadziła 48 rozmów interwencyjne z osobami 

nadużywającymi alkoholu, w związku ze stosowaniem przez nich przemocy. Powyższe dane 

obrazuje tabela: 

 

Działania Gminnej Komisji ds. RPA Skala liczbowa 

Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób z problemem 

alkoholowym: 
10 

 

Rozmowy interwencyjno – motywujące z osobami nadużywającymi 

alkoholu: 

52 

Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

obowiązku poddania leczeniu się odwykowemu w placówce leczenia 

uzależnienia od alkoholu, wobec osób uzależnionych od alkoholu: 

2 

Rozmowy interwencyjne z osobami nadużywającymi alkoholu,               

w związku ze stosowaniem przez nich przemocy: 
48 
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IX.  WSPÓŁPRACA GMINY. 

 

Gmina Jeżowe jest jedną z siedmiu gmin w powiecie niżańskim i jedną ze stu 

sześćdziesięciu gmin w województwie podkarpackim, wykonujących zadania własne  

i zadania zlecone dla mieszkańców gminy. Bardzo często sprawy mieszkańców wymagają 

dla rozwiązania spraw mieszkańców gminy wspólnego działania dwu lub więcej gmin.  

Najczęsciej współpracują ze sobą jednostki samorządu terytorialnego przy wspólnych 

zadaniach inwestycyjnych służących potrzebom mieszkańców. Gminy nie stronią od 

współpracy z gminami sąsiednimi w zakersie współpracy kulturalnej sportowej ale również 

wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego wspólnot samorządowych. 

Współdziałanie samorządów wynika najczęściej z inicjatywy podejmowanej przez włodarzy 

samorządowych, ze względu na  wagę sprawy czy zadania  do wykonania. 

Działalność ta pozwala na rozwiązanie wielu problemów gospodarczych  

i społecznych, partnerstwo i współpraca sprzyja pozyskiwaniu srodków na zadania  

i przyczynia się do rozwoju. 

Współpraca  Gminy reprezentowanej przez Wójta dotyczy również  jednostek samorządu 

terytorialnego różnych szczebli, administracji rządowej w województwie podkarpackim ale 

również parlamentarzystów. 

Gmina Jeżowe nie posiada samorządowego partnera zagranicznego z którym prowadziąby 

współpracę w zakresie społecznym  kulturalnym czy sportowym.  Dotychczasowe próby 

współpracy z Gminą Atzenbrugg w Austrii czy z Administracją Rejonu Drohobycz na Ukrainie 

nie są kontynuowane i nie miały większego znaczenia w kontaktach z gminą Jeżowe. 

Mówiąc o współpracy w sensie wzajemnych relacji pomiędzy radnymi Rady Gminy Jeżowe, 

Wójtem kierownictwem urzędu poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi czy też samymi 

pracownikami urzędu a mieszkańcami możemy wyraźnie wskazać, że ta współpraca 

przynosi dobre efekty dla rozwoju gminy i jej mieszkańców.     
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X.  PODSUMOWANIE. 

 

Raport o stanie gminy jest dokumentem opracowywanym na podstawie przepisów ustawy  

o samorządzie gminnym. Jest  to dokument  przedkładany Radzie Gminy, która po 

zapoznaniu się z nim i dyskusji głosuje w sprawie wotum zaufania dla wójta jako organu 

wykonawczego gminy. 

W raporcie o stanie gminy Jeżowe prezentujemy działania Wójta Gminy działającego  

w imieniu Gminy Jeżowe w roku, którego raport dotyczy. 

Wójt Gminy  działa przez jednostki organizacyjne wykonujące powierzone jej zadania.  

Raport jest opracowaniem wielu osób ze wszystkich jednostek gminnych, które  

w opracowaniach mogą się posługiwać danymi podając zawsze źródło ich pochodzenia. 

Tylko dzięki temu obraz gminy, stan gospodarczy i społeczny, majątek i finanse są rzetelne  

i obiektywne.  

Przedstawiamy gminę Jeżowe, charakteryzując jej sytuacją społeczno gospodarczą, stopień 

dostępności nie tylko do infrastruktury gospodarczej ale również społeczno - kulturalnej.  

Często wykorzystywanym  elementem raportu jest opis stanu rzeczy i zjawisk 

gospodarczych i społecznych. Bardzo często w opisie stanu, który prezentujemy, 

wykorzystywane są zestawienia liczbowe,  wykresy, czy inne dane, które posiada urząd, 

korzystamy również z danych statystycznych regionalnych i ogólnopolskich.  

Informacje zgromadzone w raporcie będą przedmiotem oceny dokonań gminy i władz 

samorządowych, ale są również bogatym materiałem informacyjnym dla każdego czytelnika. 

Gmina Jeżowe dąży do realizacji celów strategicznych, ale również wykonuje zadania 

bieżące, które poprawiają warunki życia mieszkańców, warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej, poszerzają ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną dla społeczności gminy  

i osób ją odwiedzających.  

 

 

 


