
lp Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały 

Sposób realizacji 

1 
VI/21/19 15.01.2019 

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Jeżowe na 

2019 rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane organowi 

stanowiącemu i rozpatrywane na odrębnych zasadach. 

2 

VI/22/19 15.01.2019 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Jeżowe 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 2019-

2035 uchwalono uchwałą Nr VI/22/19 z 15.01.2019 r. Kolejne 

zmiany WPF zostały dokonanie: uchwałami X/68/19 z 

21.03.2019, XIII/86/19 z 12.06.2019, XVI/107/19 z 13.086.2019, 

XVIII/118/19 z 30.09.2019, zarządzeniem 122/2019 z 30.09.2019 

i uchwałą XX/142/19 z 26.11.2019. Uchwały zostały wykonane. 

3 

VI/23/19 15.01.2019 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania 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" 

Uchwała opiewała na kwotę 203.821,00. Uchwała nie została 

wykonana, gdyż Województwo Podkarpackie w 2019 roku nie 

podjęło realizacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej. 

4 

VI/24/19 15.01.2019 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania pn." Budowa ciągu pieszo - 

rowerowego  w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 861 Bojanów- Kopki 

Pierwotna uchwała Nr XV/24/19 z 15.01.2019 r. opiewała na 

kwotę 500.000,00. W kolejnej uchwale Nr XIII/87/19 z 12 

czerwca 2019 r. kwotę dotacji zmniejszono o 76.511,49 do kwoty 

423.488,51 Następnie uchwałą Nr XV/102/19 z 26 lipca 2019 r 

uchwała została uchylona. 

5 

VI/25/19 15.01.2019 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019. 

Uchwała została zrealizowana. GPPiRPA został zrealizowany 

zgodnie z określonymi w programie celami w zakresie profilaktyki 

oraz rozwiązywania problemów wynikających z używania 

alkoholu. Program był realizowany przez GKRPA oraz szkoły, 

organizacje pozarządowe i służby realizujące zadania z tego 



zakresu. 

6 

VI/26/19 15.01.2019 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

Uchwała została zrealizowana. GPPN został zrealizowany 

zgodnie z określonymi w programie celami w zakresie profilaktyki 

oraz rozwiązywania problemów wynikających z używania 

narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych . Program 

był realizowany przez GKRPA oraz szkoły, organizacje 

pozarządowe i służby realizujące zadania z tego zakresu. 

7 

VI/27/19 15.01.2019 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 

Gminy Jeżowe w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Uchwała zrealizowana. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego pod poz. 1554. 

8 

VI/28/19 15.01.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

przetargowym nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Jeżowe 

Przetarg zakończono wynikiem pozytywnym. Zawarto akt 

notarialny na zbycie przedmiotowej numer 1777/2019 

9 

VI/29/19 15.01.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej  w  miejscowości Jeżowe 

na rzecz Gminy Jeżowe 

Nabyto przedmiotową nieruchomość z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi gminnej – akt notarialny 375/2019 

10 
VI/30/19 15.01.2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Jeżowe 

Skarga została uznana za niezasadną 

11 

VI/31/19 15.01.2019 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

Rada Gminy uchwaliła szczegółowe warunki przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 



od opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwała realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

12 

VI/32/19 15.01.2019 

uchylająca uchwałę Nr IV/15/18 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

Uchwała została zrealizowana przez referat podatkowy, 

stanowisko ds. opłat za odpady komunalne. 

13 

VI/33/19 15.01.2019 

uchylająca uchwałę Nr IV/16/18 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą 

uchwałę Nr IX/56/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 

24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na 

terenie Gminy Jeżowe 

Uchwała została zrealizowana przez referat podatkowy, 

stanowisko ds. opłat za odpady komunalne. 

14 

VI/34/19 15.01.2019 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

Uchwała została zrealizowana przez referat podatkowy, 

stanowisko ds. opłat za odpady komunalne. 

15 

VI/35/19 15.01.2019 

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/15 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy 

Jeżowe 

Uchwała została zrealizowana przez referat podatkowy, 

stanowisko ds. opłat za odpady komunalne. 

16 
VII/36/19 18.01.2019 

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe 

Centrum 

Uchwała realizowana przez sołectwo  

17 VII/37/19 18.01.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe Uchwała realizowana przez sołectwo 



Podgórze 

18 
VII/38/19 18.01.2019 

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe 

Zagościniec 

Uchwała realizowana przez sołectwo 

19 VII/39/19 18.01.2019 w sprawie uchwalenia statutu Jeżowe Kameralne Uchwała realizowana przez sołectwo 

20 
VII/40/19 18.01.2019 

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe 

Zaborczyny 

Uchwała realizowana przez sołectwo 

21 VII/41/19 18.01.2019 w sprawie Uchwalenia statutu Sołectwa Groble Uchwała realizowana przez sołectwo 

22 VII/42/19 18.01.2019 w sprawie Uchwalenia statutu sołectwa Sibigi Uchwała realizowana przez sołectwo 

23 VII/43/19 18.01.2019 w sprawie Uchwalenia statutu Sołectwa Krzywdy Uchwała realizowana przez sołectwo 

24 
VII/44/19 18.01.2019 

w sprawie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Jata 

Uchwała realizowana przez sołectwo 

25 VII/45/19 18.01.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sójkowa Uchwała realizowana przez sołectwo 

26 VII/46/19 18.01.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesie Uchwała realizowana przez sołectwo 

27 
VII/47/19 18.01.2019 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cholewiana 

Góra 

Uchwała realizowana przez sołectwo 

28 VII/48/19 18.01.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pogorzałka Uchwała realizowana przez sołectwo 

29 VII/49/19 18.01.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Nart Uchwała realizowana przez sołectwo 

30 VII/50/19 18.01.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stary Nart Uchwała realizowana przez sołectwo 

31 

VIII/51/19 31.01.2019 

w sprawie udzielenia  pomocy   rzeczowej 

Województwu  Podkarpackiemu w zakresie 

przekazania projektu budowy chodnika w ramach 

zadania "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. 

Uchwała opiewa na kwotę 148.461,00 zł. Uchwała została 

częściowo zrealizowana na kwotę 47.478,00 zł. Pozostała kwota 

tj. 100.983,00 zł została ujęta w uchwała nr XXIII/158/19 z 30 

grudnia 2019 r. w sprawie wydatków niewygasających 



Jeżowe" 

32 

VIII/52/19 31.01.2019 
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym 

w miejscowości Groble 

Zakończono procedurę, wysłano zawiadomienia do 

zainteresowanych mieszkańców, zakupiono i zamontowaną 

tabliczki z nazwami.  Uchwała zrealizowana.  

33 
VIII/53/19 31.01.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia 

gminnego na okres 5 lat. 

Ogłoszono przetarg, zawarto umowę z dzierżawcą. Uchwała 

zrealizowana.  

34 
IX/54/19 25.02.2019 

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody na 

terenie Gminy Jeżowe 

Uchwała zrealizowana. Usunięto drzewo gat. Dąb szypułkowy z 

rejestru pomników przyrody. 

35 

IX/55/19 25.02.2019 

w sprawie przyjęcia sołectwa Jeżowe Podgórze do  

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 

2017 – 2020” oraz zapewnienia finansowej 

partycypacji Gminy Jeżowe w kosztach realizacji 

Programu. 

Uchwała zrealizowana, sołectwo korzystało ze środków 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 

36 
IX/56/19 25.02.2019 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Wsi Jeżowe  Podgórze 

Uchwała realizowana przez sołectwo 

37 
IX/57/19 25.02.2019 

w sprawie określenia zasad przyznawania diet 

sołtysom 

Przyjęto zryczałtowaną dietę za dany miesiąc kalendarzowy w 

wysokości 300zł 

 

 

 

38 
IX/58/19 25.02.2019 

zmieniająca uchwałę Nr XXX/164/16 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczania inkasentów oraz określenia 

wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała została zrealizowana przez referat podatkowy, 

stanowisko ds. opłat za odpady komunalne. 

39 

IX/59/19 25.02.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości gminnych położonych 

w miejscowości Groble, sołectwo Sibigi 

Ogłoszono przetarg, zawarto umowę z dzierżawcą. Uchwała 

zrealizowana. 



40 

IX/60/19 25.02.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

przetargowym nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Groble 

Na działkę 1283/40 przetarg zakończono wynikiem pozytywnym. 

Zawarto akt notarialny na zbycie przedmiotowej nieruchomości 

Numer 4553/2019. Na działki 1283/42 i 1283/48 brak oferentów.  

Uchwała częściowo zrealizowana.  

41 

IX/61/19 25.02.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

42 

IX/62/19 25.02.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy najmu dot. lokalu użytkowego 

mieszczącego się w  budynku Nowy Nart 33. 

Uchwała zrealizowana 

43 

X/63/19 21.03.2019 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe 

na rok 2019. 

Uchwała zrealizowana.  



44 

X/64/19 21.03.2019 

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonych w miejscowości 

Krzywdy na rzecz Gminy jeżowe 

Nabyto przedmiotowe nieruchomości z przeznaczeniem pod 

drogę gminną– akt notarialny 1784/2019. Uchwała zrealizowana.  

45 

X/65/19 21.03.2019 

w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej  w  miejscowości Groble 

na rzecz Gminy Jeżowe 

Nabyto przedmiotową nieruchomość z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi gminnej– akt notarialny 1798/2019. Uchwałą 

zrealizowana.  

46 

X/66/19 21.03.2019 

zmieniająca uchwałę Nr IX/53/15 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Jeżowe. 

uchylona 

47 

X/67/19 21.03.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 



48 

X/68/19 21.03.2019 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Jeżowe na lata 2019-2035 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 2019-

2035 uchwalono uchwałą Nr VI/22/19 z 15.01.2019 r. Kolejne 

zmiany WPF zostały dokonanie: uchwałami X/68/19 z 

21.03.2019, XIII/86/19 z 12.06.2019, XVI/107/19 z 13.086.2019, 

XVIII/118/19 z 30.09.2019, zarządzeniem 122/2019 z 30.09.2019 

i uchwałą XX/142/19 z 26.11.2019. Uchwały zostały wykonane. 

49 

X/69/19 21.03.2019 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Jeżowe. 

 

50 

X/70/19 21.03.2019 

zmieniająca uchwałę Nr XXX/164/16 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczania inkasentów oraz określenia 

wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała została zrealizowana przez referat podatkowy, 

stanowisko ds. opłat za odpady komunalne. 

51 

X/71/19 21.03.2019 

w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii 

przywrócenia do realizacji obiektu WS26 w ramach 

inwestycji: Budowy drogi ekspresowej S19 na 

odcinku  od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do 

węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na 

trzy zadania.  Zadanie B od węzła Podgórze (z 

węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości 

ok 10,5 km. 

 

52 

X/72/19 21.03.2019 

w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii 

zaprojektowania i wykonania obiektu drogowego 

PZM17 w km 431+965,28 tj. obiekt mostowy na 

 



rzece Jeżówka (Głęboka) w ramach inwestycji: 

Budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku  od 

węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła 

„Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy 

zadania.  Zadanie B od węzła Podgórze (z 

węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości 

ok 10,5 km. 

53 

X/73/19 21.03.2019 

w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmiany 

nazw miejsc obsługi podróżnych (MOP)  i węzła 

w ramach inwestycji: Budowy drogi ekspresowej 

S19 na odcinku  od węzła „Nisko Południe” (bez 

węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” 

 

54 

X/74/19 21.03.2019 

w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii realizacji  

planowanej inwestycji pn. „Budowa lewego 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku 

Jeżówka (Głęboka) w km cieku 2+300 – 5+000” 

oraz „Kształtowania przekroju poprzecznego 

i podłużnego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 

1+200 – 5+720 oraz cieku Rudnia w km cieku 

2+800 – 5+600” w ramach zadania  

umieszczonego w Planie zarządzania ryzykiem 

powodziowym pn.: „Budowa lewego wału 

o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 

3+080-5+040)” 

 

55 
XI/75/19 30.04.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie 

Zawarto umowę dzierżawy. Uchwała zrealizowana.  



umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 5 lat. 

56 

XI/76/19 30.04.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonych  w  miejscowości 

Krzywdy na rzecz Gminy Jeżowe 

Nabyto przedmiotowe nieruchomości z przeznaczeniem pod 

drogę gminną– akt notarialny 3371/2019, 3364/2019, 3357/2019. 

Uchwała zrealizowana 

57 
XI/77/19 30.04.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 3 lat. 

Zawarto umowę dzierżawy. Uchwała zrealizowana. 

58 

XI/78/19 30.04.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

59 

XI/79/19 30.04.2019 

zmieniająca uchwałę Nr IX/53/15 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Jeżowe. 

Uchwała realizowana przez Zespół Obsługi Szkół. Dotyczy formy 

rozliczania stypendium.  



60 

XII/80/19 13.05.2019 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji 

przez Gminę Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Jeżowem projektu pod nazwą Dzienny Dom 

Pomocy w Gminie Jeżowe w ramach Osi 

Priorytetowej  VIII Integracja społeczna, Działania 

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 

Rada Gminy zatwierdziła i przyjęła  do realizacji przez Gminę 

Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jeżowem projektu pod 

nazwą Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe w ramach Osi 

Priorytetowej  VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

61 
XII/81/19 13.05.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia 

gminnego 

Ogłoszono przetarg, zawarto umowę z dzierżawcą. Uchwała 

zrealizowana. 

62 

XIII/82/19 12.06.2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Jeżowe oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych 

uchylona 

63 

XIII/83/19 12.06.2019 

w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat w tych przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz punkcie przedszkolnym 

w czasie przekraczającym wymiar zajęć 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

Uchwała realizowana przez dyrektorów podległych placówek 

wychowania przedszkolnego.   

64 
XIII/84/19 12.06.2019 

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na 

nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu 

Zawarto akt notarialny 4588/2019. Uchwała zrealizowana. 



Niżańskiego nieruchomości. 

65 

XIII/85/19 12.06.2019 
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019r 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

66 

XIII/86/19 12.06.2019 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Jeżowe na lata 2019-2035 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 2019-

2035 uchwalono uchwałą Nr VI/22/19 z 15.01.2019 r. Kolejne 

zmiany WPF zostały dokonanie: uchwałami X/68/19 z 

21.03.2019, XIII/86/19 z 12.06.2019, XVI/107/19 z 13.086.2019, 

XVIII/118/19 z 30.09.2019, zarządzeniem 122/2019 z 30.09.2019 

i uchwałą XX/142/19 z 26.11.2019. Uchwały zostały wykonane. 

67 

XIII/87/19 12.06.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/19 Rady 

Gminy Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

Pierwotna uchwała Nr XV/24/19 z 15.01.2019 r. opiewała na 

kwotę 500.000,00. W kolejnej uchwale Nr XIII/87/19 z 12 

czerwca 2019 r. kwotę dotacji zmniejszono o 76.511,49 do kwoty 

423.488,51 Następnie uchwałą Nr XV/201/19 z 26 lipca 2019 r 



realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-

rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 861 Bojanów-Kopki” 

uchwała została uchylona. 

68 

XIII/88/19 12.06.2019 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Województwu Podkarpackiemu w zakresie 

przekazania projektu budowy chodnika w ramach 

zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 861 relacji: Bojanów-Kopki, polegająca na 

budowie chodnika na odcinku od km 23+539 do 

km 23+763 strona lewa w m. Groble” 

Uchylona w ramach nadzoru RIO 

69 

XIII/89/19 12.06.2019 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 861 relacji: Bojanów-Kopki, 

polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 

23+539 do km 23+763 strona lewa w m. Groble” 

Uchwała dotyczy dotacji na kwotę 76.511,49. Uchwała została 

wykonana w całości. 

70 

XIII/90/19 12.06.2019 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 

na 2019 rok. 

Kredyt zgodnie z uchwała został zaplanowany w kwocie 

5.000.000,00. Gmina Jeżowe na postawie umowy Nr 

92890/1/I/JST/19 z 27.08.2019 r. zaciągnęła w BS w Sokołowie 

Małopolskim kredyt w pełnej kwocie, tj. 5.000.000,00 

71 
XIV/91/19 26.06.2019 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe 

wotum zaufania 

Rada Gminy  udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy. 

Głosowało 14 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie 

74 

XIV/92/19 26.06.2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2018 rok 

Rada gminy przyjęła sprawozdanie. Głosowało15 radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

75 XIV/93/19 26.06.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rada Gminy udzieliła  absolutorium Wójtowi gminy za 2018r. W 



Jeżowe z tytułu wykonania budżetu za 2018 głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie 

76 

XIV/94/19 26.06.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

77 

XIV/95/19 26.06.2019 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania pn. „Remont (odnowa) drogi 

wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki na odcinku 

Groble-Kopki” 

Uchwała dotyczy dotacji na kwotę 159.000,00. Uchwała została 

wykonana w całości. 

78 

XIV/96/19 26.06.2019 

uchylająca uchwałę Nr XIII/82/19 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 12 czerwca 2019r. r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Uchwałę zrealizowano,  



Jeżowe oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych 

79 

XV/97/19 26.07.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 

położonej w Nowym Narcie 

Zawarto akt notarialny 7181/2019. Uchwała zrealizowana. 

80 
XV/98/19 26.07.2019 w sprawie pomników przyrody 

Uchwała realizowana. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego pod poz. 4287 

81 
XV/99/19 26.07.2019 w sprawie użytków ekologicznych 

Uchwała realizowana. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego  pod poz. 4139 

82 

XV/100/19 26.07.2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Jeżowe oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych 

Uchwałę zrealizowano,  ustalono nową sieć szkół podstawnych 

prowadzonych przez  Gminę Jeżowe po reformie oświatowej. 

83 

XV/101/19 26.07.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 



gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

84 

XV/102/19 26.07.2019 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania 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 11+410,95 

strona prawa oraz zatoki autobusowej w km 

10+791.56 wraz z przebudową niezbędnej 

infrastruktury i urządzeń w miejscowości Jata” 

Uchwała opiewa na kwotę dotacji 423.488,51. Uchwałą Nr 

XVII/113/19 z 9 września 2019 r uchwała została uchylona. 

85 

XV/103/19 26.07.2019 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Cholewianej 

Górze na realizację zadania pn. "Zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

OSP Cholewiana Góra" 

Uchwała opiewała na kwotę 300.000,00 zł. Uchwała została 

wykonana w całości. 

86 

XV/104/19 26.07.2019 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  krótkoterminowej 

na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 

2014-2020  w Banku Gospodarstwa Krajowego 

Zaplanowani pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie 

PROW 2014-2020 na kwotę 1.436.794,00. Uchwała została 

uchylona uchwałą Nr XVIII/122/19 z 30 września 2019 r. 

87 

XVI/105/19 13.08.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej  w  miejscowości Stary 

Nart na rzecz Gminy Jeżowe 

Nabyto działkę pod drogę gminną. Zawarto akt notarialny 

6589/2019. Uchwała zrealizowana. 

88 

XVI/106/19 13.08.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 



30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

89 

XVI/107/19 13.08.2019 
w sprawie w zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Jeżowe na lata 2019-2035 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 2019-

2035 uchwalono uchwałą Nr VI/22/19 z 15.01.2019 r. Kolejne 

zmiany WPF zostały dokonanie: uchwałami X/68/19 z 

21.03.2019, XIII/86/19 z 12.06.2019, XVI/107/19 z 13.086.2019, 

XVIII/118/19 z 30.09.2019, zarządzeniem 122/2019 z 30.09.2019 

i uchwałą XX/142/19 z 26.11.2019. Uchwały zostały wykonane. 

90 

XVII/108/19 09.09.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonych w  miejscowości 

Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe 

Nabyto działkę pod drogę gminną. Zawarto akt notarialny 

6596/2019. Uchwała zrealizowana. 

91 

XVII/109/19 09.09.2019 

zmieniająca uchwałę nr XIII/84/19 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Powiatu Niżańskiego 

nieruchomości. 

Uchwała niezrealizowana. Realizację przewiduje się w 2020 r.  



92 

XVII/110/19 09.09.2019 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników. 

Powołano Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników 

Sądu Rejonowego w Nisku w składzie: E. Warchoł, R. Łyko, M. 

Koc, J. Głuszak 

93 

XVII/111/19 09.09.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019r 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

94 
XVII/112/19 09.09.2019 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

Uchwała opiewa na kwotę dotacji 253.488,51. Uchwałą Nr 

XVIII/119/19 z 30 września 2019 r uchwała została uchylona. 

95 

XVII/113/19 09.09.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego. 

Uchwała opiewa na kwotę dotacji 170.000,00. Uchwała nie 

została wykonana, gdyż Województwo Podkarpackie nie 

przystąpiło do realizacji zadania. 

96 

XVIII/114/19 30.09.2019 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/201/09 Rady 

Gminy Jeżowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie : 

regulaminu określającego wysokość stawek 

Uchwała realizowana przez Dyrektorów podległych  szkół i 

przedszkoli.  



i szczegółowe warunki przyznania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za 

osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 

nauczycieli 

97 

XVIII/115/19 30.09.2019 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych 

szkół podstawowych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Jeżowe 

Uchwała realizowana przez dyrektorów podległych  szkół i 

przedszkoli. 

98 

XVIII/116/19 30.09.2019 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia : Dzienny Dom Pomocy w Gminie 

Jeżowe 

Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe. 

Uchwała realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

99 

XVIII/117/19 30.09.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019r 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 



30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

100 
XVIII/118/19 30.09.2019 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Jeżowe na lata 2019-2035 

Uchylona w ramach nadzoru RIO. 

101 

XVIII/119/19 30.09.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

Uchwała opiewa na kwotę dotacji 170.000,00. Uchwała nie 

została wykonana, gdyż Województwo Podkarpackie nie 

przystąpiło do realizacji zadania. 

102 

XVIII/120/19 30.09.2019 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu pożyczek i kredytów. 

Kredyt zgodnie z uchwała został zaplanowany w kwocie 

1.698.100,00. Gmina Jeżowe na postawie umowy Nr 

30000101/07/K/OB/19 z 5.12.2019 r. zaciągnęła w BS Stalowa 

Wola kredyt w pełnej kwocie, tj. 1.698.100,00 

103 

XVIII/121/19 30.09.2019 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 

na 2019 rok. 

Kredyt zgodnie z uchwała został zaplanowany w kwocie 

2.301.900,00. Gmina Jeżowe na postawie umowy Nr 

30000101/06/K/OB/19 z 5.12.2019 r. zaciągnęła w BS Stalowa 

Wola kredyt w kwocie 1.500.000,00zł. Niewykorzystana kwota 

kredytu to 801.900,00 zł 

104 

XVIII/122/19 30.09.2019 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki  

długoterminowej na wyprzedzające finansowanie 

w ramach PROW 2014-2020  w Banku 

Gospodarstwa Krajowego 

Zaplanowani pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie 

PROW 2014-2020. Uchwała została wykonana, pożyczka 

została uruchomiona 28.10.2019 i spłacona 16.12.2019 r. 

105 XIX/123/19 30.10.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach Wybrano Panią S. Ligas na ławnika Sądu Rejonowego w Nisku 



2020-2023 

106 

XIX/124/19 30.10.2019 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała realizowana przez referat podatkowy, stanowisko ds. 

opłat za odpady komunalne. 

107 
XIX/125/19 30.10.2019 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe 

Uchwała realizowana przez referat podatkowy, stanowisko ds. 

opłat za odpady komunalne. 

108 

XIX/126/19 30.10.2019 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/49/15 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie 

określenia terminu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała realizowana przez referat podatkowy, stanowisko ds. 

opłat za odpady komunalne. 

109 

XIX/127/19 30.10.2019 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2020 roku 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

110 
XIX/128/19 30.10.2019 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2020 rok. 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

111 
XIX/129/19 30.10.2019 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2020 rok 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

112 

XIX/130/19 30.10.2019 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2020 

roku 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

113 
XIX/131/19 30.10.2019 

w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości 

na 2020 rok 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 



114 
XIX/132/19 30.10.2019 

w sprawie zwolnień z podatku od środków 

transportowych w 2020 roku. 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

115 

XIX/133/19 30.10.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej w  miejscowości Jeżowe 

na rzecz Gminy Jeżowe 

Nabyto działkę pod drogę gminną. Zawarto akt notarialny 

6904/2019. Uchwała zrealizowana. 

116 

XIX/134/19 30.10.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonych w  miejscowości 

Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe 

Nabyto działkę pod drogę gminną. Zawarto akt notarialny 

6897/2019. Uchwała zrealizowana. 

117 

XIX/135/19 30.10.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

118 

XIX/136/19 30.10.2019 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Gminie 

Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe. 



Jeżowe Uchwała realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

119 

XX/137/19 26.11.2019 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów 

Nie uwzględniono petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego w 

sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem  

interesów 

120 
XX/138/19 26.11.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu lokalu w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała zrealizowana 

121 

XX/139/19 26.11.2019 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt ośrodkach 

wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych 

oraz w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 

Rada Gminy przyjęła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 

ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Uchwała realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

122 

XX/140/19 26.11.2019 

zmieniająca uchwałę Nr LXIII/344/18 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 28 września 2018r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Jeżowe oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

Uchwała realizowana przez niepubliczne przedszkola, dotowane 

przez Gminę Jeżowe. Dotyczy formy rozliczania sprawozdania 

rocznego. 

123 

XX/141/19 26.11.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 



30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

124 

XX/143/19 26.11.2019 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające 

finansowanie zadania pn. „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Jeżowem” 

Uchwała opiewa na kwotę 3.079.737,01 zł. Uchwała została 

zrealizowana w całości, zaciągnięto kredyt na wyprzedzające 

finansowanie w BS Stalowa Wola zgodnie z umową nr 

30000101/08/K/OB./19 z dnia 27 grudnia 2019 r. 

125 

XXI/144/19 28.11.2019 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy 

Jeżowe 

Uchwała zmieniona uchwałą nr XXII/148/19 z dnia 17 grudnia 

2019r. 

126 

XXI/145/19 28.11.2019 

zmieniająca uchwałę Nr VI/34/19 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019 roku r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie uchwały nr XXII/149/19 zmieniającej uchwałę Nr 

VI/34/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości uchwała nr XXI/145/19 straciła moc. 

127 

XXI/146/19 28.11.2019 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczania inkasentów oraz określenia 

wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała realizowana przez referat podatkowy, stanowisko ds. 

opłat za odpady komunalne 

128 XXI/147/19 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie Przetarg zakończono wynikiem pozytywnym. Zawarto akt 



przetargowym nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Cholewiana Góra 

notarialny na zbycie przedmiotowej nieruchomości numer 

1615/2020 

129 

XXII/148/19 17.12.2019 

zmieniająca uchwałę Nr  XXI/144/19 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy 

Jeżowe 

Uchwała realizowana przez referat podatkowy, stanowisko ds. 

opłat za odpady komunalne 

130 

XXII/149/19 17.12.2019 

zmieniająca uchwałę Nr VI/34/19 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019 roku r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

Uchwała realizowana przez referat podatkowy, stanowisko ds. 

opłat za odpady komunalne 

131 

XXII/150/19 17.12.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 

30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 



gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

132 

XXII/151/19 17.12.2019 

zmieniająca uchwałę Nr XX/139/19 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia - 

w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

Przyjęto zmiany w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia - 

w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwała realizowana 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

133 
XXIII/152/19 30.12.2019 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Rady Gminy Jeżowe na 2020 rok 

Przyjęty plan pracy będzie realizowany w 2020r 

134 
XXIII/153/19 30.12.2019 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jeżowem. 

Uchwalono Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem. 

Uchwała realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

135 

XXIII/154/19 30.12.2019 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 

Gminy Jeżowe 

 

136 

XXIII/155/19 30.12.2019 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/131/19 Rady Gminy 

Jeżowe z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości na 2020 rok 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

137 

XXIII/156/19 30.12.2019 

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

z Gminą Kamień w przedmiocie współpracy 

w zakresie  planowania zbiornika retencyjnego na 

granicy gmin Jeżowe i Kamień 

Porozumienie miedzy gminami zawarto w dniu 03.02.2020r 

138 

XXIII/157/19 30.12.2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwała Nr VI/21/19 z 

dnia 15.01.2019 r. W wyniku kolejnych uchwał Rady Gminy Nr 

IX/61/19 z 25.02.2019, Nr X/67/19 z 21.03.2019, Nr XI/78/19 z 



30.04.2019, Nr XIII/85/19 z 12.06.2019, Nr XIV/94/19 z 

26.06.2019, Nr XV/101/19 z 26.07.2019, Nr XVI/106/19 z 

13.08.2019, Nr XVII/111/19 z 9.09.2019, Nr XVIII/117/19 z 

30.09.2019, Nr XIX/135/19 z 30.10.2019, Nr XX/141/19 z 

26.11.2019, Nr XXII/150/19 z 17.12.2019, Nr XXIII/157/19 z 

30.12.2019 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 

przychodów budżetu gminy na 2019 rok. Zaplanowane dochody 

zostały zrealizowane w 102.50% zaś wydatki w 94,09%. 

Szczegóły realizacji budżetu gminy Jeżowe zostały 

zaprezentowane w części raportu  dotyczącej stanu finansów 

gminy, jak również w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Jeżowe za 2019 rok” 

139 

XXIII/158/19 30.12.2019 

w sprawie :  wydatków budżetu gminy, które 

w 2019 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Uchwała będzie realizowana do końca czerwca  2020 roku. 

 


