
WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY JEŻOWE  ZA  2020  ROK – ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU O STANIE GMINY JEŻIOWE W 2029 ROKU.  

 

lp Numer 
uchwały 

Data 
podjęcia 

Tytuł uchwały 
Sposób realizacji 

1 XXIV/159/20 24.01.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżowe na 2020 rok. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane 
organowi nadzorczemu oraz organowi stanowiącemu, i 
rozpatrywane na odrębnych zasadach 

2 XXIV/160/20 24.01.2020 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Jeżowe 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 
2020-2035 uchwalono Uchwałą Nr XXIV/160/20 z dnia 
24.01.2020 r. Kolejne zmiany WPF zostały dokonanie: 
Uchwałami XXVI/186/20 z 16.04.2020 r., XXIX/199/20 z 
24.07.2020 r., XXX/205/20 z 31.07.2020 r., 
XXXI/211/20 z 25.09.2020 r., Zarządzeniem 101/2020 z 
30.09.2020 r. i Uchwałą XXXV/232/20 z 29.12.2020 r. 

3 XXIV/161/20 24.01.2020 

w sprawie udzielenia  pomocy  rzeczowej Województwu  
Podkarpackiemu w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji 
geodezyjno-prawnej w zakresie podziałów nieruchomości pod 
poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej dla zadania 
"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki polegająca 
na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych 
w msc. Sójkowa,  Jata, J. Kameralne" 

W uchwale zaplanowano udzielenie pomocy rzeczowej 
dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. 
"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w 
zakresie podziałów nieruchomości pod poszerzenie 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej dla zadania 
"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki 
polegająca na budowie ścieżki rowerowej z 
dopuszczeniem ruchu pieszych  
w msc. Sójkowa, Jata, J. Kameralne" na kwotę 
150.000,00 zł. Pomoc została udzielona  
w kwocie 132.397,20 zł 

4 XXIV/162/20 24.01.2020 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

Cele oraz działania  Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały 
zrealizowane. W ramach posiadanych środków 
finansowych prowadzono rozmowy motywujące z 
osobami nadużywającymi alkoholu oraz osobami 
współuzależnionymi. 

5 XXIV/163/20 24.01.2020 
w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020 

Cele oraz działania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane. 
GKRPA rozpatrywała wnioski o dofinansowanie działań 
profilaktycznych, 

6 XXIV/164/20 24.01.2020 
zmieniająca uchwałę Nr II/4/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 
26 listopada 2018 r. w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy 
Jeżowe. 

Uchylono § 5 uchwały nr II/4/18 Rady Gminy Jeżowe z 
dnia 26 listopada 2018r 

7 XXIV/165/20 24.01.2020 zmieniająca uchwałę Nr II/3/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia Poszerzono skład Komisji Rolnictwa, Gospodarki 



26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady 
Gminy, ustalenia przedmiotu ich działalności oraz ustalenia składu 
osobowego 

Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Środowiska do 6 osób 

8 

XXIV/166/20 

24.01.2020 

uchylająca uchwałę Nr XLVIII/269/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 
24 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług 
kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na 
podstawie zawartych umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
w Jeżowem 

Uchwał weszła w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 dnia 
miesiąca po miesiącu, w którym weszła w życie. 
Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego nastąpiła 19 lutego 2020 
r., więc uchwała weszła w życie 5 marca 2020 r. z mocą 
obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r. 

 
r.9 

XXIV/167/20 24.01.2020 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego oraz w przedmiocie poparcia 
w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski 
petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie 
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski 

Petycja nie została uwzględniona. 

10 XXV/168/20 07.02.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres 
5 lat. 

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę z dzierżawcą.  

11 XXV/169/20 07.02.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres 
5 lat 

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę z dzierżawcą.  

12 XXV/170/20 07.02.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres 
5 lat 

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę z dzierżawcą.  

13 XXV/171/20 07.02.2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. 
."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki polegająca 
na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych 
w msc. Jata" 

Uchwała została uchylona uchwała Nr XXVI/187/20 
Rady Gminy Jeżowe z 16 kwietnia 2020 r. 

14 

XXV/172/20 07.02.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą  
Nr XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20  
z 7.02.2020 r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r. Nr 
XXVII/191/20 z 29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20  
z 24.07.2020 r., Nr XXX/204/20 z 31.07.2020 r., Nr 
XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr XXXII/215/20 z 
12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 29.10.2020 r., Nr 
XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr XXXV/231/20 z 
29.12.2020 r dokonano zmian w planie dochodów, 
wydatków oraz przychodów budżetu gminy na 2020 rok. 
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 



budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane  
w części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

15 XXV/173/20 07.02.2020 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego oraz przekazania według właściwości petycji 
w sprawie zmiany przepisów prawa cywilnego, gospodarczego 
i podatkowego 

Petycje z zakresie zmiany prawa miejscowego uznano 
za bezzasadną. W zakresie zmiany prawa cywilnego i 
podatkowego przesłano do organu właściwego do jej 
rozpatrzenia. 

16 
XXVI/174/20 

16.04.2020 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe 
na rok 2020. 

Uchwała zrealizowana. Psy bezdomne zostały 
przekazane do schroniska. 

17 XXVI/175/20 16.04.2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Droga została zaliczona do kategorii dróg publicznych. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 189/3902/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2020 
r. przedmiotowej drodze nadano nr 102342 R (Groble, 
ul. Nowa) 

18 XXVI/176/20 16.04.2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Droga została zaliczona do kategorii dróg publicznych. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 189/3902/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2020 
r. przedmiotowej drodze nadano nr 102343 R (Jeżowe, 
Osiedlowa I) 

19 XXVI/177/20 16.04.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem 

Uchwała zrealizowana. Zawarto akt notarialny na zbycie 
nieruchomości.  

20 XXVI/178/20 16.04.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego 
na okres 5 lat. 

Uchwała zrealizowana. Zawarto  umowę dzierżawy  
z dotychczasowym dzierżawcą.  

21 XXVI/179/20 16.04.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na  najem lokalu 
użytkowego mieszczącego się w  budynku Świetlicy wiejskiej 
Sójkowa 57 w trybie bezprzetargowym. 

Zrealizowana – umowa podpisana 

22 

XXVI/180/20 

16.04.2020 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Jeżowe na lata 2020 - 2022 

Program jest w trakcie realizacji.  
Przewodnicząca ZI tworzy grupy robocze do pracy  
z rodzinami, gdzie została wszczęta procedura, 
Niebieskie Karty”. Prowadzone są działania 
profilaktyczne oraz informacyjne w temacie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

23 XXVI/181/20 

16.04.2020 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2020 -2022 

Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Gminy Jeżowe na lata 2020 -2022 ma za zadanie 
zwrócenie uwagi na problemy, osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Działania te mają przyczynić się również 
do wypracowania skutecznych sposobów radzenia 



sobie w sytuacjach kryzysowych a także efektywnej i 
kompleksowej opieki psychiatrycznej. Program był 
realizowany zgodnie z założeniami. 

24 

XXVI/182/20 16.04.2020 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
terenie Gminy Jeżowe na lata 2020 – 2022. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jeżowe 
na lata 2020 - 2022 ma na celu stworzenie optymalnych 
warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w 
szczególności dzieci. 
Program był realizowany zgodnie z założeniami. 

25 
XXVI/183/20 16.04.2020 

zmieniająca uchwałę Nr XV/84/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 
4 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej 

Dokonano zmiany poborcy opłaty targowej 

26 XXVI/184/20 
16.04.2020 

w sprawie zawieszenia pobierania opłaty targowej na terenie Gminy 
Jeżowe. 

Uchwała została uchylona przez RIO w całości 

27 

XXVI/185/20 16.04.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20 z 7.02.2020 
r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r. Nr XXVII/191/20 z 
29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20  
z 24.07.2020 r., Nr XXX/204/20 z 31.07.2020 r., Nr 
XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr XXXII/215/20 z 
12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 29.10.2020 r., Nr 
XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr XXXV/231/20 z 
29.12.2020 r dokonano zmian w planie dochodów, 
wydatków oraz przychodów budżetu gminy na 2020 rok. 
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

28 

XXVI/186/20 16.04.2020 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe 
na lata 2020-2035 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 
2020-2035 uchwalono Uchwałą Nr XXIV/160/20 z dnia 
24.01.2020 r. Kolejne zmiany WPF zostały dokonanie: 
Uchwałami XXVI/186/20 z 16.04.2020 r., XXIX/199/20 z 
24.07.2020 r., XXX/205/20 z 31.07.2020 r., 
XXXI/211/20 z 25.09.2020 r., Zarządzeniem 101/2020 z 
30.09.2020 r. i Uchwałą XXXV/232/20 z 29.12.2020 r. 

29 XXVI/187/20 

16.04.2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania ."Przebudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki polegająca na budowie 
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata" 

Uchwała została uchylona uchwała Nr XXX/206/20 
Rady Gminy Jeżowe z 31 lipca 2020 r. 



30 
XXVII/188/20 29.05.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

Uchwała zrealizowana. Zawarto akt notarialny z 
Powiatem Niżańskim.  

31 
XXVII/189/20 29.05.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych 
w  miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe 

Uchwała zrealizowana. Zawarto akt notarialny z osobą 
fizyczną.  

32 
XXVII/190/20 29.05.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych 
w  miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe 

Uchwała zrealizowana. Zawarto akt notarialny z osobą 
fizyczną. 

33 

XXVII/191/20 29.05.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20 z 7.02.2020 
r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r. Nr XXVII/191/20 z 
29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20  
z 24.07.2020 r., Nr XXX/204/20 z 31.07.2020 r., Nr 
XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr XXXII/215/20 z 
12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 29.10.2020 r., Nr 
XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr XXXV/231/20 z 
29.12.2020 r dokonano zmian w planie dochodów, 
wydatków oraz przychodów budżetu gminy na 2020 rok. 
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

34 XXVII/192/20 29.05.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
mienia gminnego na okres 1 roku. 

Uchwałą zrealizowana. Zawarto umowę dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą. 

35 XXVIII/193/20 03.07.2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Droga została zaliczona do kategorii dróg publicznych. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 189/3902/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2020 
r. przedmiotowej drodze nadano nr 102345 R (Jeżowe 
– Zagościniec) 

36 XXVIII/194/20 03.07.2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Droga została zaliczona do kategorii dróg publicznych. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 189/3902/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2020 
r. przedmiotowej drodze nadano nr 102344 R (Jeżowe, 
dz. nr ewid. 3155) 

37 XXIX/195/20 24.07.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe wotum zaufania. 

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za 2019r Rada 
Gminy Jeżowe udzieliła Wójtowi Gminy Jeżowe wotum 
zaufania. Głosowało 14 radnych. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie. 

38 XXIX/196/20 24.07.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Rada Gminy Jeżowe zatwierdziła sprawozdanie z 



wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok wykonania budżetu za rok 2019 

39 
XXIX/197/20 

24.07.2020 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu 
wykonania budżetu za 2019r 

Rada Gminy Jeżowe udzieliła Wójtowi Gminy Jeżowe 
absolutorium za 2019r. Głosowało 13 radnych. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie. 

40 XXIX/198/20 

24.07.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r. W wyniku kolejnych 
uchwał: Nr XXV/172/20 z 7.02.2020 r., Nr XXVI/185/20 
z 16.04.2020 r. Nr XXVII/191/20 z 29.05.2020 r., Nr 
XXIX/198/20 z 24.07.2020 r., Nr XXX/204/20 z 
31.07.2020 r., Nr XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr 
XXXII/215/20 z 12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 
29.10.2020 r., Nr XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr 
XXXV/231/20 z 29.12.2020 r dokonano zmian w planie 
dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu gminy 
na 2020 rok. Zaplanowane dochody zostały 
zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

41 XXIX/199/20 24.07.2020 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe 
na lata 2020-2035 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 
2020-2035 uchwalono Uchwałą Nr XXIV/160/20 z dnia 
24.01.2020 r. Kolejne zmiany WPF zostały dokonanie: 
Uchwałami XXVI/186/20 z 16.04.2020 r., XXIX/199/20 z 
24.07.2020 r., XXX/205/20 z 31.07.2020 r., 
XXXI/211/20 z 25.09.2020 r., Zarządzeniem 101/2020 z 
30.09.2020 r. i Uchwałą XXXV/232/20 z 29.12.2020 r. 

42 XXX/200/20 31.07.2020 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowych 
wymiarów zajęć godzin dydaktycznych dla osób pełniących funkcje 
kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Jeżowe 

Obowiązujący wymiar zniżek dla dyrektorów szkół  
uwzględniono od 01.09.2020r.  
w arkuszach organizacyjnych. 

43 XXX/201/20 31.07.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres 
15 lat w trybie przetargowym 

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę dzierżawy z 
osobą wyłonioną w drodze przetargu. 

44 
XXX/202/20 

31.07.2020 w sprawie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. 
Na podst.  art4 pkt 2 ustawy o petycjach, wniesioną 
petycję pozostawiono bez rozpatrzenia. 

45 XXX/203/20 31.07.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji. Uznano petycję za bezzasadną 

46 
XXX/204/20 31.07.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20 z 7.02.2020 



r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r. Nr XXVII/191/20 z 
29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20 z 24.07.2020 r., Nr 
XXX/204/20 z 31.07.2020 r., Nr XXXI/210/20 z 
25.09.2020 r., Nr XXXII/215/20 z 12.10.2020 r., Nr 
XXXIII/225/20 z 29.10.2020 r., Nr XXXIV/229/20 z 
18.12.2020 r., Nr XXXV/231/20 z 29.12.2020 r 
dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz 
przychodów budżetu gminy na 2020 rok. Zaplanowane 
dochody zostały zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

47 XXX/205/20 31.07.2020 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe 
na lata 2020-2035 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 
2020-2035 uchwalono Uchwałą Nr XXIV/160/20 z dnia 
24.01.2020 r. Kolejne zmiany WPF zostały dokonanie: 
Uchwałami XXVI/186/20 z 16.04.2020 r., XXIX/199/20 z 
24.07.2020 r., XXX/205/20 z 31.07.2020 r., 
XXXI/211/20 z 25.09.2020 r., Zarządzeniem 101/2020 z 
30.09.2020 r. i Uchwałą XXXV/232/20 z 29.12.2020 r. 

48 XXX/206/20 31.07.2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania ."Przebudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki polegająca na budowie 
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata" 

W uchwale zaplanowano udzielenie pomocy finansowej 
dla Województwa Podkarpackiego na zadanie 
pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-
Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z 
dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata" na kwotę 
372.000,00 zł. Pomoc została udzielona w 2020 r.w 
kwocie 371.747,21 zł 

49 XXX/207/20 31.07.2020 

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” 

W uchwale zaplanowano udzielenie pomocy finansowej 
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” na kwotę 203.821,00 zł. Pomoc została 
udzielona w 2020 r. w kwocie 180.204,76 zł 

50 XXXI/208/20 25.09.2020 

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji 

Uchwała podjęta i realizowana w zależności od potrzeb. 



51 XXXI/209/20 
25.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych 

w  miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe 
Uchwała niezrealizowana z powodu nieobecności 
zbywców. 

52 XXXI/210/20 

25.09.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20 z 7.02.2020 
r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r. Nr XXVII/191/20 z 
29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20  
z 24.07.2020 r., Nr XXX/204/20 z 31.07.2020 r., Nr 
XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr XXXII/215/20 z 
12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 29.10.2020 r., Nr 
XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr XXXV/231/20 z 
29.12.2020 r dokonano zmian w planie dochodów, 
wydatków oraz przychodów budżetu gminy na 2020 rok. 
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

53 

XXXI/211/20 25.09.2020 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe 
na lata 2020-2035 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 
2020-2035 uchwalono Uchwałą Nr XXIV/160/20 z dnia 
24.01.2020 r. Kolejne zmiany WPF zostały dokonanie: 
Uchwałami XXVI/186/20 z 16.04.2020 r., XXIX/199/20 z 
24.07.2020 r., XXX/205/20 z 31.07.2020 r., 
XXXI/211/20 z 25.09.2020 r., Zarządzeniem 101/2020 z 
30.09.2020 r. i Uchwałą XXXV/232/20 z 29.12.2020 r. 

54 XXXI/212/20 

25.09.2020 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na 
realizację zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1085R Jata- 
Zalesie- Sójkowa w miejscowości Jata i Zalesie” 

W uchwale zaplanowano udzielenie pomocy finansowej 
dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. " Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w 
miejscowości Jata i Zalesie" na kwotę 50.000,00 zł. 
Pomoc została udzielona w 2020 r. w kwocie 50.000,00 
zł 

55 
XXXII/213/20 12.10.2020 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeżowe 
na rok szkolny 2020/2021 

Uchwała realizowana w przypadku dowozu dziecka 
niepełnosprawnego do szkoły lub placówki własnym 
środkiem transportu przez rodzica (zawarcie umowy) 

56 

XXXII/214/20 12.10.2020 

zmieniająca uchwałę Nr LIX/329/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 
26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym 
dotacji celowych z budżetu Gminy Jeżowe trybu postępowania 
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

Zmianie uległ §1 i § 2 ust 2 uchwały nr LIX/329/18 . 
Określono kwotę dotacji dla GSW w wysokości 90 
%wydatków na realizowane przedsięwzięcia,  nie więcej 
jednak  niż  100 tyś zł. Dotacja została wykorzystana  
przez GSW. 



57 XXXII/215/20 12.10.2020 w sprawie :  dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20 z 7.02.2020 
r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r. Nr XXVII/191/20 z 
29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20  
z 24.07.2020 r., Nr XXX/204/20 z 31.07.2020 r., Nr 
XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr XXXII/215/20 z 
12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 29.10.2020 r., Nr 
XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr XXXV/231/20 z 
29.12.2020 r dokonano zmian w planie dochodów, 
wydatków oraz przychodów budżetu gminy na 2020 rok. 
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

58 XXXIII/216/20 
29.10.2020 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od niektórych 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

Uchwała realizowana przez referat podatkowy: 
stanowisko ds. opłat za odpady komunalne. 

59 
XXXIII/217/20 

29.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym 
udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem 

Uchwała zrealizowana. W wyniku przetargu wyłoniono 
nabywców, z którymi podpisano akty notarialne.  

60 
XXXIII/218/20 29.10.2020 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Jeżowem 

Uznano skargę na Dyrektora ZGK w Jeżowem za 
niezasadną 

61 
XXXIII/219/20 29.10.2020 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2021 roku 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

62 XXXIII/220/20 
29.10.2020 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2021 rok 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

63 
XXXIII/221/20 29.10.2020 

w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2021 
roku 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

64 
XXXIII/222/20 29.10.2020 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2021 rok 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

65 XXXIII/223/20 29.10.2020 sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2021 rok Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

66 
XXXIII/224/20 29.10.2020 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso w 2021 roku. 

Uchwała realizowana przez organ podatkowy 

67 XXXIII/225/20 

29.10.2020 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20  
z 7.02.2020 r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r.  
Nr XXVII/191/20 z 29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20 z 



24.07.2020 r., Nr XXX/204/20  
z 31.07.2020 r., Nr XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr 
XXXII/215/20 z 12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 
29.10.2020 r., Nr XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr 
XXXV/231/20 z 29.12.2020 r dokonano zmian w planie 
dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu gminy 
na 2020 rok. Zaplanowane dochody zostały 
zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

68 

XXXIV/226/20 18.12.2020 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy 
Jeżowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023". 

Uchwała będzie realizowana od 01 stycznia 2021 r. 

69 
XXXIV/227/20 18.12.2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżowe 

Uchwała zrealizowana, ogłoszona w dzienniku 
urzędowym woj. Podkarpackiego w dniu 21.12.2020 r. 
poz. 5197 

70 

XXXIV/228/20 18.12.2020 

zmieniająca uchwałę Nr  XXI/144/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 
28 listopada 2019 roku 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. Zmieniono 
§ 1 ust. 2 i 3  oraz § 2 uchwały nr XXI/144/19 Rady 
Gminy Jeżowe z dnia 28 listopada 2019r. 

71 

XXXIV/229/20 

18.12.2020 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20 z 7.02.2020 
r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r. Nr XXVII/191/20 z 
29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20  
z 24.07.2020 r., Nr XXX/204/20 z 31.07.2020 r., Nr 
XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr XXXII/215/20 z 
12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 29.10.2020 r., Nr 
XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr XXXV/231/20 z 
29.12.2020 r dokonano zmian w planie dochodów, 
wydatków oraz przychodów budżetu gminy na 2020 rok. 
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 



budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

72 XXXV/230/20 
29.12.2020 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy  Jeżowe 
na 2021r 

Plan będzie realizowany przez Komisje Rady Gminy w 
2021r 

73 

XXXV/231/20 29.12.2020 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r 

Budżet gminy Jeżowe został uchwalony uchwałą Nr 
XXIV/159/20 z dnia 24.01.2020 r.  
W wyniku kolejnych uchwał: Nr XXV/172/20 z 7.02.2020 
r., Nr XXVI/185/20 z 16.04.2020 r. Nr XXVII/191/20 z 
29.05.2020 r., Nr XXIX/198/20  
z 24.07.2020 r., Nr XXX/204/20 z 31.07.2020 r., Nr 
XXXI/210/20 z 25.09.2020 r., Nr XXXII/215/20 z 
12.10.2020 r., Nr XXXIII/225/20 z 29.10.2020 r., Nr 
XXXIV/229/20 z 18.12.2020 r., Nr XXXV/231/20 z 
29.12.2020 r dokonano zmian w planie dochodów, 
wydatków oraz przychodów budżetu gminy na 2020 rok. 
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane  
w 106,95% zaś wydatki w 93,31%. Szczegóły realizacji 
budżetu gminy Jeżowe zostały zaprezentowane w 
części raportu  dotyczącej stanu finansów gminy, jak 
również w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu gminy Jeżowe za 2020 rok” 

74 XXXV/232/20 

29.12.2020 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe 
na lata 2020-2035 

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżowe na lata 
2020-2035 uchwalono Uchwałą Nr XXIV/160/20 z dnia 
24.01.2020 r. Kolejne zmiany WPF zostały dokonanie: 
Uchwałami XXVI/186/20 z 16.04.2020 r., XXIX/199/20  
z 24.07.2020 r., XXX/205/20 z 31.07.2020 r., 
XXXI/211/20 z 25.09.2020 r., Zarządzeniem 101/2020 z 
30.09.2020 r. i Uchwałą XXXV/232/20 z 29.12.2020 r. 

 


