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WSTĘP 
Raport o stanie gminy stanowi zestawienie danych i informacji dotyczących 

jednostki samorządu terytorialnego, którą jest Gmina Tuszów Narodowy, 

przygotowane przez pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek 

organizacyjnych.  

To rodzaj opisowego sprawozdania, co w 2020 roku zostało zrealizowane  

w ramach wykonywanych zadań własnych, zarówno tych fakultatywnych jak  

i obligatoryjnych, wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.  

Jest on podsumowaniem działalności wójta gminy jako organu 

wykonawczego, w kontekście realizowanych programów,  uchwał rady gminy                     

i budżetu na przestrzeni 2020 roku. Wójt gminy jako organ wykonawczy 

zobligowany jest do przedstawienia raportu o stanie gminy do 31 maja 2021 roku 

za 2020 rok, co wynika z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych Dz.U 2018 poz. 130. Opisane w 

raporcie działania  wynikają ze strategii rozwoju gminy przyjętej na lata 2014-2024 

zgodnie z misją Gminy, która brzmi: 

„Zadaniem gminy jest dążenie do równomiernego, kompleksowego rozwoju 

w sołectwach, poprzez zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą, 

opartą na bazie usługowo-gospodarczej i rolniczej, a ochroną środowiska 

przyrodniczego i kulturowego.  

W ten sposób mieszkańcy mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat 

funkcjonowania samorządu gminnego, realizowanych zadań, podejmowanych 

inicjatyw najważniejszych wydarzeń, inwestycji, czy statystyki.  
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Jestem przekonany, że dzięki danym zawartym w raporcie, zobaczymy zakres zmian 

jakie od lat zachodzą w naszej gminie. Raport ukazuje najważniejsze efekty i rezultaty 

działań w naszej gminie  na przestrzeni 2020 roku, który był rokiem szczególnym ze 

względu na panującą epidemię Covid 19  i jej skutki w tym gospodarcze.  Raport  

obrazuje ogrom  pracy nas  pracowników samorządowych przy wsparciu sołtysów, 

radnych rady gminy, lokalnych liderów. Ufam, że jego analiza po raz kolejny  pozwoli 

poznać pozytywne zmiany jakie zachodzą w gminie w ostatnich latach, o których 

sukcesywnie informujemy. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną podnoszą 

jakość życia mieszkańców są zachęta do inwestowania dla osób fizycznych i nowych 

firm.  
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GMINA TUSZÓW NARODOWY - OGÓLNA 

CHARAKTERYSTYKA 
Gmina Tuszów Narodowy, ze względu na położenie, infrastrukturę, wolne tereny 

pod zabudowę jednorodzinną i inwestycje, powstająca „Strefę Tuszów” jest wyjątkowo 

atrakcyjna gospodarczo i społecznie. Ma również bogate tradycje historyczne i 

kulturowe. Położenie w sąsiedztwie miasta Mielca, b. dobre połączenie w kierunku 

Kielc, Tarnobrzega, urokliwe zakątki leśne, obiekty zabytkowe, sprawiają, że jest 

miejscem atrakcyjnym i służy tez do uprawiania turystyki podmiejskiej, szczególnie 

rowerowej. Powierzchnia gminy liczy 8951 ha, zamieszkiwanych przez ponad 8 tyś 

mieszkańców na terenie 14 sołectw, z czego ponad 30% to tereny leśne.   

Pierwsze dokumenty związane z gminą pochodzą z 1316 roku i dotyczą sołectwa 

Jaślany. O Tuszowie znajdujemy wzmiankę uczynioną przez Jana z Kobylan w 1456 

roku, potwierdzoną w 1470 roku przez Jana Długosza. W latach 1783-1785 na teren 

gminy zostali sprowadzeni koloniści niemieccy i austriaccy. W tym czasie Tuszów 

został w nazwie określony jako Narodowy, aby odróżnić część polską od tej, która 

została osiedlona przez kolonistów. 

Przez gminę przebiega obwodnica Miasta Mielca, łącząca województwo podkarpackie 

z świętokrzyskim poprzez nowy most na Wiśle, co wzbogaca jej atrakcyjność  

i stwarza możliwości dla inwestorów, których z roku na rok przybywa. Do obwodnicy 

przylegają obszerne tereny mienia komunalnego, ok. 100 ha, przewidziane pod 

działalność gospodarczą, na które jest w toku opracowywane plan zagospodarowania 

plan zagospodarowania przestrzennego tzw. Strefa Tuszów. Stąd  gmina ma duże 

perspektywy rozwoju. Tuszów Narodowy to gmina  innowacyjna, otwarta, bogata 

w infrastrukturę techniczną i społeczną, z roku na rok rozbudowywaną równomiernie 

we wszystkich miejscowościach. Charakteryzuje ją: dobra sieć dróg, chodniki, 

oświetlenie uliczne, zaplecze boisk sportowych do piłki nożnej, kort tenisowy, oraz 

boiska lekkoatletyczne przy każdej szkole. Sieć światłowodu umożliwia szybki dostęp 

do Internetu, w 2020 roku pojawił się konkurencyjny drugi operator światłowodu, 

a odnowione domy strażaka, dostosowane są do oczekiwań i potrzeb mieszkańców – 

mieszczą się w nich świetlice wiejskie. Ponadto nowe place zabaw i siłownie plenerowe 

oraz boiska wielofunkcyjne przy każdej szkole, dają możliwość wypoczynku oraz 

aktywnego spędzania wolnego czasu. Gmina, kontynuując projekt „Słoneczna jesień 

życia”, obejmuje opieką seniorów, którzy korzystali z Dziennego Domu Pomocy w 

liczbie 30 osób.  

Na terenie gminy działa Samorządowy  Zakład Aktywności Zawodowej, który od 2020 

roku po rozbudowie zatrudnia 45 osób niepełnosprawnych z terenu gminy i powiatu 

mieleckiego.  

Na terenie gminy funkcjonuje też Niepubliczny żłobek „Wesoły Bobas”, w którym 

docelowo może przebywać 40 dzieci. Mieści się on w budynku byłej szkoły 

podstawowej w Grochowem I.  
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Gmina posiada własną stację poboru i uzdatniania wody, a także połączenie z siecią 

wodociągu gminy Padew Narodowa, celem poboru wody na wypadek awarii stacji. 

W 2020 roku poprzez kolejna modernizacje zwiększono ilość wydobywanej 

i uzdatnianej wody.  

Bazę kulturotwórczą stanowi Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym  

i Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem. Aktywnie działają na rzecz społeczności 

lokalnych liczne stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne,  

koła gospodyń wiejskich i kapele pielęgnujące dziedzictwo kulturowe, tj. Kapela 

Grochowiacy wraz z Zespołem Pieśni i Tańca, Kapela Tadka Rzeźnika z Jaślan oraz 

Kapela Młodzi Jaślaniacy.  

W Tuszowie Narodowym znajduje się zabytkowy dom urodzenia generała  

W. E. Sikorskiego, w którym funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna i w jej 

strukturach Centrum Pamięci Generała. Jest to jedyny w Polsce obiekt związany  

z generałem Sikorskim, w którym zgromadzone zostało wiele cennych pamiątek 

świadczących o życiu i działalności generała. To miejsce gromadzenia informacji 

o lokalnej historii i jej bohaterach. Na bazie tych informacji powstała tablica 

upamiętniająca żołnierzy wojny 1920 roku z gminy Tuszów Narodowy.  

Ponadto na terenie gminy można zwiedzać inne zabytkowe obiekty wpisane  

do rejestru bądź ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Na uwagę zasługują:  

- zabytkowy drewniany kościół w Sarnowie z 1833 roku - dawny zbór protestancki, 

- zabytkowy neogotycki kościół w Jaślanach z 1904 roku, 

- dworek Tarnowskich w Maliniu, 

- pozostałość po młynie wodnym w Dębiakach, 

- kapliczka świętego Huberta w Czajkowej.  

-zabytkowy kościół w Tuszowie Narodowym. 

Rokrocznie Gminę zwiedza od  2  do 3 tys. turystów, przybywających z różnych stron 

kraju do Centrum Pamięci generała Sikorskiego. Ze względu na sytuacje epidemiczna 

w 2020 roku zmniejszyła się liczba zwiedzających oraz nie było grup w formie 

zorganizowanych wycieczek.  
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STATYSTYKA LUDNOŚCI DLA GMINY TUSZÓW NARODOWY STAN NA DZIEŃ 

31.12.2020 R. 

Liczba ludności, rodzenia i zgony  w rozbiciu na poszczególne miejscowości 

LP. MIEJSCOWOŚĆ 
POBYT 

STAŁY 

POBYT 

STAŁY   I 

CZASOWY 

URODZENIA ZGONY 

1. BABICHA 302 302 8 2 

2. 
BORKI 

NIZIŃSKIE 
458 460 5 2 

3. CZAJKOWA 661 666 10 11 

4. DĘBIAKI 270 272 3 4 

5. GROCHOWE 993 997 12 12 

6. JAŚLANY 1162 1169 4 6 

7. JÓZEFÓW 121 122 ----- 3 

8. ŁAWNICA 766 768 11 6 

9. MALINIE 1937 1948 19 22 

10. PLUTY 75 75 2 1 

11. SARNÓW 331 334 3 4 

12. TUSZÓW MAŁY 194 194 7 1 

13. 
TUSZÓW 

NARODOWY 
977 985 11 6 

 RAZEM 8247 8292 95 80 

 

1. Urodzenia 
2020 

95 w tym 

2. 

Transkrypcje/wpisanie 

zagranicznych aktów do polskich 

ksiąg s.c./ 

9 

 

1.                   Małżeństwa                        2020 

2.  

Transkrypcje/wpisanie 

zagranicznych aktów do polskich 

ksiąg s.c./ 

                           1 
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3. 
Małżeństwa zawarte w 

Kościołach na terenie gminy 
                          24 

4. Małżeństwa cywilne 1 

5. Rozwody 5 

 

 

1. Zgony (ogółem) 
2020 

80  w tym 

2. 

Transkrypcje/wpisanie 

zagranicznych aktów do 

polskich ksiąg s.c./ 

3 

3. 
Zgony, które nastąpiły na 

terenie Gminy 
34 

 

Zgony i urodzenia w latach 2017-2020 

Rok Zgony Urodzenia 

2017  57 101 

2018 83 88 

2019 63 97 

2020 80 95 

  

Porównując dane za 2020 rok w stosunku do 2019 roku zauważa się wzrost liczby 

ludności gminy wg zameldowanych na pobyt stały o 54 osoby. Urodzenia w 2020 roku 

to tylko 3 osoby więcej w stosunku do 2019 roku. Z kolei nastąpiło  aż o 17 więcej 

zgonów w 2020 roku w stosunku do 2019 roku. Jednak podobna liczba zgonów miała 

miejsce w 2018 roku.  

Wyka z powyższego zestawienia że wzrost ludności gminy wynika z napływu nowych 

mieszkańców, którzy inwestują na terenie gminy w budownictwo jednorodzinne 

kupując działki. Wg naszych wyliczeń takich osób w 2020 roku było 19.  
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ZARZĄDZANIE GMINĄ 
Struktura organizacyjna- schemat 

 

WÓJT 

GMINY 

ZASTĘPCA 

KIEROWNIKA US  
i stanowisko ds. 

ewidencji ludności 

SEKRETARZ 

GMINY 

ZASTĘPCA 

WÓJTA 

Referat Organizacyjny 

Stanowiska ds.: 

 Kancelaryjno-sekretarskich 

i kadrowych; 
 Obsługi Rady Gminy; 

 Referent ds. archiwum 
zakładowego i pomocy 

materialnej dla uczniów  

o charakterze socjalnym; 
 Informatyk; 
 Sprzątaczka; 

Referat Infrastruktury, Ochrony 

Środowiska i Funduszy 

Stanowiska ds.: 

 Dróg i komunikacji, współpracy 
     z innymi podmiotami;  

 Infrastruktury technicznej  

i inwestycji; 
 Ochrony Środowiska  

i zagospodarowania 
przestrzennego; 

 Funduszy pomocniczych; 

Referat Finansowo-

Budżetowy 

Stanowiska ds.: 

 Księgowości oświatowej; 

 Księgowości budżetowej; 
 Księgowości podatkowej; 

SKARBNIK 

GMINY 

Samodzielne jednoosobowe 

stanowiska pracy: 

 ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki 

  gruntami; 

 ds. geodezji i zagospodarowania 

  przestrzennego; 

 ds. gospodarki odpadami 

komunalnymi; 
 Radca Prawny; 

 ds. obrony cywilnej, zarządzania 

kryzysowego i spraw wojskowych; 
 Gminny Komendant OSP  

w Tuszowie Narodowym; 
 Inspektor ochrony danych; 

 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. 

  ochrony informacji niejawnych 

 

RADA  

GMINY 

Jednostki organizacyjne gminy 

 Gminny Ośrodek Kultury w 
Grochowem; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Tuszowie Narodowym; 

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej; 

 Szkoła Podstawowa w Borkach 

Nizińskich; 
 Szkoła Podstawowa w 

Czajkowej; 
 Zespół Szkół w Maliniu; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Tuszowie Narodowym; 
 Zespół Szkól w Jaślanach; 

 Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Tuszowie 

Narodowym; 

 Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Jaślanach; 

 Gminny Zakład Aktywności 
Zawodowej w Maliniu; 

  



 10 

  Raport o stanie gminy Tuszów Narodowy za rok 2020 

„Gmina Tuszów Narodowy – zamieszkaj i inwestuj w gminie Tuszów Narodowy” 

 

 

1. Organ uchwałodawczy  

Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy, składająca się z 15 radnych, której 

kadencja trwa 5 lat. Obecna rada gminy VIII kadencji wybrana została 21 października 

2018 roku i jej kadencja kończy się w 2023 roku. 

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych zgodnie ze statutem gminy. W związku 

z epidemia sesje rady gminy odbywały się z zachowaniem rygoru sanitarnego 

i możliwością zdalnego uczestniczenia radnych i sołtysów w obradach.  

W 2020 roku zwołano 10 sesji VIII kadencji Rady Gminy, na których podjęto 78 

uchwał, z tego 27 uchwał prawa miejscowego podlegających publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w tym: 

- Sesja Nr XIV z dnia 17 stycznia 2020 roku; 7 uchwał, z tego 3 uchwały prawa 

miejscowego podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego  

- Sesja Nr XV z dnia 27 stycznia 2020 roku; 2 uchwały, z tego 2 uchwały prawa 

miejscowego 

- Sesja Nr XVI z dnia 6 lutego 2020 roku; 9 uchwał, z tego 3 uchwały prawa 

miejscowego 

- Sesja Nr XVII z dnia 16 marca 2020 roku; 9 uchwał, z tego 2 uchwały prawa 

miejscowego 

- Sesja Nr XVIII z dnia 6 maja 2020 roku; 6 uchwał, z tego 1 uchwała prawa 

miejscowego 

- Sesja Nr XIX z dnia 15 czerwca 2020 roku; 7 uchwał, z tego 1 uchwała prawa 

miejscowego 

- Sesja Nr XX z dnia 26 sierpnia 2020 roku; 5 uchwał, z tego 2 uchwały prawa 

miejscowego 

- Sesja Nr XXI z dnia 29 października 2020 roku; 8 uchwał, z tego 1 uchwała prawa 

miejscowego 

- Sesja Nr XXII z dnia 26 listopada 2020 roku; 13 uchwał, z tego 8 uchwał prawa 

miejscowego 

- Sesja Nr XXIII z dnia 30 grudnia 2020 roku; 12 uchwał, z tego 4 uchwały prawa 

miejscowego 

Uchwały prawa miejscowego – opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego –  dotyczyły: 

- przede wszystkim: 

 uchwalenia budżetu Gminy Tuszów Narodowy na 2021 rok (Uchwała Nr 

XXIII/186/2020, z dnia 30 grudnia 2020 r.) 

- podatków na 2021 rok: 
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 obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Tuszów Narodowy (Uchwała Nr XXII/170/2020, 

z dnia  26 listopada 2020 r.) – z kwoty 58,55 zł za 1 decytonę  - do kwoty 47,00 

zł za 1 decytonę 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na  

obszarze Gminy Tuszów Narodowy (Uchwała Nr XXII/171/2020, z dnia 26 

listopada 2020 r.) –  

pozostawiono stawki podatku na poziomie roku 2020 

 wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na  obszarze Gminy 

Tuszów Narodowy (Uchwała Nr XXII/172/2020, z dnia 26 listopada 2020 r.) – 

zwolnienie  proponowanych  w uchwale  jednostek  z  konieczności  opłacania  

podatku  od  nieruchomości  wynika  z  funkcji  społecznej  jaką  one  pełnią 

 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na  

obszarze Gminy Tuszów Narodowy (Uchwała Nr XXII/173/2020, z dnia 26 

listopada 2020 r.) – pozostawiono stawki podatku na poziomie roku 2020 

- spraw z zakresu opieki społecznej: 

 określenia 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 z opłat, jak również trybu ich 

pobierania (Uchwała Nr XVII/132/2020, z dnia 16 marca 2020 r. -  uchylona w 

całości przez organ nadzoru, Uchwała Nr XVIII/141/2020, z dnia 6 maja 2020 r. 

– zmieniona Uchwałą Nr XX/153/2020, z dnia 26 sierpnia 2020 r.) 

 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie 

Narodowym do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Tuszów Narodowy (Uchwała Nr XXI/160/2020, z dnia 29 

października 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr XXIII/181/2020, z dnia 30 grudnia 

2020 r.) 

- spraw oświatowych: 

 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy 

(Uchwała Nr XVI/123/2020, z dnia         6 lutego 2020 r.) – 24 godziny tygodniowo 
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 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tuszów Narodowy na rok 

szkolny 2020/2021; celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice (Uchwała Nr       XX/ 155 /2020, z dnia 26 sierpnia 2020 r.) 

- gospodarki komunalnej: 

 określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

(Uchwała Nr    XIV/ 113 /2020, z dnia 17 stycznia 2020 r. – zmieniona Uchwałą  

Nr  XV/ 120 /2020, z dnia 27 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr  XVI/ 124 /2020, 

z dnia 6 lutego 2020 r. i  Uchwałą Nr XIX/ 151 /2020, z dnia 15 czerwca 2020 r.); 

finalnie zmniejszenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od osoby do kwoty 25 zł. Kwota ulgi z tytułu posiadania 

kompostownika - 5 zł miesięcznie, więc wysokość miesięcznej stawki po 

zastosowaniu ulgi wynosić będzie 20 zł od osoby. Podwyższona stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - 50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli 

właściciel nie segreguje śmieci 

 ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Tuszów Narodowy (Uchwała Nr XIV/ 114 /2020, z dnia 17 stycznia 2020 

r. – zmieniona Uchwałą Nr XV/ 121 /2020, z dnia 27 stycznia 2020 r. i Uchwałą 

Nr  XVI/ 125 /2020, z dnia 6 lutego 2020 r.) 

 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XIV/115 /2020, z dnia 17 stycznia 2020 r.) 

 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Tuszów Narodowy (Uchwała Nr XXII/168/2020, z dnia 26 listopada 2020 r. – 

zmieniona Uchwałą Nr XXIII/182/2020, z dnia 30 grudnia 2020 r.) 

 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszów Narodowy 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr 

XXII/169/2020, z dnia 26 listopada 2020 r. – zmieniona Uchwałą Nr 

XXIII/183/2020, z dnia 30 grudnia      2020 r.  

- dróg: 

 określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuszów 

Narodowy (Uchwała Nr XXII/177/2020, z dnia 26 listopada 2020 r.) – zwalnia 

się wszystkich operatorów i przewoźników z opłaty finansowej za korzystanie 
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z przystanków komunikacyjnych, za zatrzymanie autobusu na każdym 

przystanku, według uzgodnionego rozkładu jazdy  

- a także: 

 ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych; zabrania 

się sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, w punktach sprzedaży na terenie Gminy Tuszów Narodowy, 

w godzinach nocnych, pomiędzy godziną 22:00 a godziną 6:00 (Uchwała Nr 

XXI/166/2020, z dnia 26 listopada 2020 r.) 

 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 2020 rok (Uchwała Nr XVII/136/2020, z dnia 16 marca     

2020 r.) 

Inne istotne uchwały podjęte w 2020 roku a nie podlegające publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, dotyczyły: 

 wotum zaufania dla Wójta Gminy Tuszów Narodowy (Uchwała Nr 

XIX/146/2020,  z dnia 15 czerwca 2020 r.) 

 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem              

z wykonania budżetu za 2019 rok (Uchwała Nr XIX/147/2020, z dnia 15 czerwca     

2020 r.) 

 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok (Uchwała Nr XIX/148/2020, z dnia 15 czerwca 2020 r.) 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata   

2021-2028 (Uchwała Nr XXIII/187/2020, z dnia 30 grudnia 2020 r.) 

 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1 700 928 zł na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu gminy, związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych;  rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w 

Jaślanach wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej (Uchwała Nr 

XIV/119/2020, z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr XVII/139/2020, 

z dnia 16 marca 2020 r.) – pożyczkę zaciągnięto ostatecznie nie w Wojewódzkim 

ale w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1 754 518 zł na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu gminy, związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych tj. rozbudową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej w m. Tuszów Narodowy i Tuszów Mały  (Uchwała                         

Nr XVI/130/2020, z dnia 6 lutego 2020 r.) 

 zatwierdzenia i realizacji projektu „Słoneczna jesień życia II” w ramach Działania       

8.3 Oś priorytetowa VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020; Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
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2014-2020,w wysokości 1 019 816,40 zł; wkład własny Gminy w wysokości 

127 302,00 zł – zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

(Uchwała nr XVI/122/2020, z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr 

XVIII/140/2020, z dnia 6 maja 2020 r.     i Uchwałą Nr XIX/152/2020, z dnia              

15 czerwca 2020 r.) - w związku z sytuacją epidemiologiczną przedłużony został 

projekt „Słoneczna jesień życia”  najpierw do        31 maja 2020 r., potem do 29 

czerwca 2020 r. Powoduje to konieczność zmiany okresu realizacji projektu 

„Słoneczna jesień życia II”, który jest jego kontynuacją. Projekt ostatecznie 

realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2022 r. 

Wnioskowana całkowita wartość projektu nie ulega zmianie. 

 utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach i połączenia          

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym (Uchwała 

Nr XXII/176/2020, z dnia 26 listopada 2020 r.) – uchwała porządkująca 

 zatwierdzenia i realizacji projektu pt. „Rozwój GZAZ w Maliniu” w ramach 

Działania 8.1 Oś Priorytetowa VIII Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Uchwała Nr 

XX/154/2020, z dnia 26 sierpnia 2020 r. uchylająca uchwałę z dnia 25 listopada 

2019 r.); projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020,  w wysokości 

950 732,92 zł; w czasie pandemii COVID-19 nie było możliwe przeprowadzenie 

szkoleń dla kadry działu marketingu zgodnie z harmonogramem realizacji 

projektu. W dniu 15 czerwca 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu. W związku z powyższym 

dokonano zmiany w harmonogramie realizacji projektu, przedłużając okres  

realizacji do 28 lutego 2023 r. Projekt realizowany będzie w okresie od 1  stycznia 

2020 r. do 28 lutego 2023 r.; 

 udzielenia poręczenia wekslowego w kwocie 30 000 zł dla Gminnego Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Maliniu, celem zabezpieczenia kredytu w rachunku 

bieżącym (Uchwała Nr XXIII/189/2020, z dnia 30 grudnia 2020 r.); 

 zmian w budżecie gminy 2020 r. (9 uchwał); 

 zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata       

2020-2028 (7 uchwał); 

 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania 

publicznego; w formie opracowania dokumentacji technicznej na budowę 

parkingu przy Orliku w m. Czajkowa – w wysokości 7 tys. zł (Uchwała Nr 

XVI/129/2020, z dnia 6 lutego 2020 r.); 

 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na organizację 

powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 

w kwocie 10 000 zł (Uchwała Nr XXI/163/2020, z dnia 29 października 2020 r.); 

 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania 

publicznego; dotacja celowa w wysokości 100 000 zł na budowę chodnika                          
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w Grochowem II, dotacja celowa  w wysokości 38 600 zł na organizację 

powiatowych przewozów pasażerskich  o charakterze użyteczności publicznej, 

dofinansowanie kwotą 2 629 zł działalności wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych (Uchwała Nr XXIII/188/2020, z dnia 

30 grudnia 2020 r.); 

 nadania imienia Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich; imienia św. 

Andrzeja Boboli (Uchwała Nr XVII/131/2020, z dnia 16 marca 2020 r.) – na 

wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich; 

 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

dla Gminy Tuszów Narodowy (Uchwała Nr XXIII/179/2020, z dnia 30 grudnia 

2020 r.); 

 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (Uchwała Nr 

XXIII/180/2020, z dnia 30 grudnia 2020 r.); 

 przyjęcia rocznego programu współpracy  Gminy Tuszów Narodowy 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2020 rok (Uchwała Nr XXI/159/2020, z dnia 29 października 

2020 r.); 

 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuszów 

Narodowy na rok 2020 (Uchwała Nr XIV/117/2020, z dnia 17 stycznia 2020 r.) 

 wydawania gazety lokalnej „Gazeta Tuszowska" (Uchwała Nr XXII/178/2020,              

z dnia 26 listopada 2020 r.) – przyjęcie uchwały pozwoli wystąpić o numer ISBN, 

co ułatwi dotarcie z gazetą do szerszego niż dotychczas kręgu odbiorców; 

 przystąpienia Gminy Tuszów Narodowy do wykonywania działalności                            

w zakresie usług telekomunikacyjnych (Uchwała Nr XXII/167/2020, z dnia 26 

listopada 2020 r.); Gmina Tuszów Narodowy przystąpiła do ogłoszonego przez 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu "Publiczny Internet dla każdego", 

działalność gminy polegać będzie na usłudze dostępu do Internetu przez 

publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu, bez pobierania opłat; 

 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji 

Padew Narodowa (Uchwała Nr XXI/158/2020, z dnia 29 października 2020 r.) 

 obrotu mieniem komunalnym; sprzedaż przetargowa 21 działek – z tego 10 

działek w Babisze i 11 działek w Grochowem (3 uchwały) i sprzedaż 

bezprzetargowa  3 działek – wszystkie w Grochowem (3 uchwały) mienia  

komunalnego; 

 wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy, 

usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec - Tuszów Narodowy,             

w miejscowości Borki Nizińskie, po obu stronach drogi, na wysokości dz. nr ew. 

728/3, 727/7, 729/5 obręb 89 - Borki Nizińskie (Uchwała Nr XVIII/142/2020, z 

dnia 6 maja 2020 r.); 
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 nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Tuszowie Małym, nr ew. dz. 

168/1 o pow.  0,0770 h, na potrzeby związane z realizacją zadań Gminy Tuszów 

Narodowy, tj. urządzenie placu zabaw dla dzieci (Uchwała Nr XVI/126/2020, 

z dnia 6 lutego  2020 r.); 

 najmu nieruchomości gruntowej mienia komunalnego we wsi Jaślany, o  pow. 

132,25 m2 ,  stanowiącej część niezabudowanej działki  nr 1774,  na okres 10 lat 

na rzecz T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Uchwała Nr 

XVII/133/2020, z dnia       16 marca 2020 r.) – z przeznaczeniem pod maszt 

telefonii komórkowej; odstąpiono od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  

umowy dzierżawy; 

 nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Maliniu, nr ew. dz. 502/1 o pow.  

0,0050 ha, stanowiącej własność osoby prywatnej, na potrzeby związane 

z realizacją zadań Gminy Tuszów Narodowy tj. poszerzenie istniejącej drogi 

gminnej (Uchwała Nr XXIII/190/2020, z dnia 30 grudnia 2020 r.); 

 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tuszów Narodowy na rok 

szkolny 2019/2020; celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice (Uchwała Nr     XIV/ 116 /2020, z dnia 17 stycznia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/103/2019, z dnia 30 grudnia 2019 r.). 

 

Każda uchwała przed podjęciem na sesji rady gminy była opiniowana na posiedzeniu 

połączonych komisji stałych Rady Gminy Tuszów Narodowy: Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Regulaminowej i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów Publicznych. 

Wszystkie uchwały są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Tuszów Narodowy, w zakładce gmina/rada gminy/ uchwały. 

 

Ponadto Rada Gminy Tuszów Narodowy przyjęła 2 stanowiska:  

 na XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy,   w dniu 17 stycznia 2020 roku – 

z inicjatywy Wójta Gminy, Andrzeja Głaza – przyjęła „Stanowisko Rady Gminy 

Tuszów Narodowy w sprawie zaprzestania dofinansowania linii autobusowej 

MKS nr 48” - stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie przez wszystkich  radnych 

obecnych na sesji, 

 na XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy,  w dniu 26 listopada 2020 roku – 

z inicjatywy Wójta Gminy, Andrzeja Głaza – przyjęła „Stanowisko Rady Gminy 

Tuszów Narodowy w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji 

głównego przejazdu kolejowo-drogowego w Tuszowie Narodowym oraz 

przejazdu w miejscowości  Jaślany-Bugaj” - stanowisko zostało przyjęte 

jednogłośnie przez wszystkich  radnych obecnych na sesji.  

Przedmiotowe stanowiska są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Tuszów 

Narodowy, w zakładce gmina/rada gminy/ stanowiska, apele, opinie. 
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tuszów Narodowy spotkała się 

w 2020 roku na jednym posiedzeniu, w dniu 7 maja, tematem posiedzenia komisji było: 

1. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym, z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy 

antykryzysowej”), wniesionej przez adwokat Renatę Sutor, Rabka-Zdrój. 

2. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym, z dnia 24 marca 2020 r. „Stop 

zagrożeniu zdrowia i życia”, wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tuszów Narodowy w 2020 roku odbyła 4 odrębne 

posiedzenia, na których zgodnie z planem kontroli, zajęła się następującymi sprawami: 

I kwartał: kontrola finansowania Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem; 

II kwartał: Opiniowanie wykonania budżetu za 2019 rok i uchwalenie wniosku                

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 

III kwartał: kontrola zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro oraz kontrola 

finansowania gospodarki odpadami komunalnymi; 

IV kwartał: kontrola finansowania inwestycji z udziałem pozyskanych środków 

zewnętrznych. 

 

2. Organ Wykonawczy- wójt gminy.  

Wójt gminy wykonuje zadania obligatoryjne i fakultatywne, wynikające z ustawy 

o samorządzie gminnym, w oparciu o uchwały Rady Gminy, zgodnie z przepisami 

prawa.  

Zakres zdań Wójta Gminy obejmuje m.in. : 

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej  na  zewnątrz. 

2. Powoływanie oraz odwoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy Wójta. 

3. Występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o powołanie i odwołanie Skarbnika 

Gminy. 

4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 

Urzędu oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych funkcjonujących 

w strukturze Gminy Tuszów Narodowy. 

5. Przedkładanie Radzie Gminy projektu budżetu, ogłaszanie uchwały budżetowej, 

sprawozdań z jej wykonania oraz nadzorowanie realizacji budżetu Gminy                              

i gospodarki finansowej Gminy. 

6. Zarządzanie  mieniem komunalnym. 

7. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał i sprawozdań z  realizacji podjętych 

uchwał. 

8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wnioski radnych. 

9. Przedkładanie Uchwał Rady Gminy Wojewodzie w ciągu 7 dni od ich podjęcia.  

10. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej 

11. Upoważnianie pracowników  Urzędu do podejmowania w imieniu wójta decyzji 

o których mowa w pkt. 10. 
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12.  Udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej. 

13. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych przez organy administracji rzędowej 

i samorządowej. 

14. Okresowe zwoływanie narad z udziałem Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, 

Zastępcy Wójta Kierowników Referatów i Jednostek Organizacyjnych Gminy. 

15. Podejmowanie i inspirowanie działań w sprawach publicznych które nie są 

zastrzeżone dla innych podmiotów. 

16. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i o prowadzeniu działalności 

gospodarczej od pracowników samorządowych. 

17. Wykonywanie obowiązków szefa: obrony cywilnej oraz komitetu 

przeciwpowodziowego działających na terenie Gminy. 

18. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie informacji niejawnych  i ochronie 

danych osobowych. 

19. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, pisma ogólne, itp.) 

20. Powoływanie specjalnych Komisji do wykonywania określonego zadania będącego 

w kompetencji Urzędu lub zleconego Urzędowi do wykonania. 

21. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z kontroli zarządczej. 

22. Nadzór nad obsługą prawną Urzędu. 

23. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: 

1) Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, 

2) Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, 

3) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 

4) Kierownika Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, 

5) Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, 

6) Jednoosobowych stanowisk pracy: 

a) d.s. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami, 

b) ds. geodezji i  zagospodarowania przestrzennego 

c) radca prawny, 

d) inspektor ochrony danych, 

e) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 

f) Gminny Komendant OSP, 

24.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa 

i uchwałami Rady Gminy. 

 Przyjęcia interesantów 

W każdy poniedziałek w godzinach pracy urzędu wójt gminy przyjmuje interesantów, 

którzy zgłaszają różne sprawy i problemy. W miarę możliwości finansowych, 

wynikających z przyjętego budżetu, i zgodnie z przepisami prawa stara się  

je rozwiązywać. Sprawy zgłaszane podczas przyjęć dotyczą w szczególności: 

gospodarki przestrzennej, inwestycji związanych z budową dróg, oświetlenia ulicznego, 

chodników, sieci wodociągu i kanalizacji, pracy i zatrudnienia. Przeciętnie rocznie do 

wójta gminy w ramach przyjęć interesantów zgłasza się ok. 400-500 osób. W okresie 
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zaostrzonych rygorów epidemicznych interesanci byli przyjmowani tylko w sprawach 

bardzo ważnych, które nie można była załatwić drogą telefoniczna lub  

e-mailem.   

W okresach nasilonej zachorowalności zgodnie z wytycznymi PIS i stosownym 

rozporządzeniem rady ministrów  zostały wprowadzone zarządzeniem wójta gminy 

ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w okresach od 16 marca do 25 

maja i od 25 sierpnia do końca roku. Jednak te zawieszenia nie wpłynęły na realizowane 

przez urząd gminy zadania o czym świadczą dane ilości zrealizowanych spraw. W czasie 

ograniczeń aby zminimalizować ryzyko zakażenia cześć pracowników była kierowana 

na parce zdalne. W tym czasie praca była tak organizowana aby na bieżąco były 

rozpatrywane wnioski i pisma mieszkańców, wydawane decyzje zaświadczenia i 

realizowane inne obowiązki w tym sprawozdania, pisane i rozliczane projektu oraz 

zadania inwestycyjne. 

 Praca w organach kolegialnych  

Wójt gminy pełni funkcje społeczne, tj. członka Wojewódzkiej Rady Pogotowia 

Ratunkowego (od 2013 r.) i członka Rady Szpitala Powiatowego w Mielcu  

(od 2015 r.). Ponadto jest członkiem Zarządu lokalnej Grupy działania Lasovia oraz 

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Nagrodzony został Podkarpacka Nagrodą Samorządową w 2018 r. dla najlepszego wójta 

województwa podkarpackiego (za dokonania w kadencji 2014-2018).  

Bierze aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym na szczeblu krajowym.                    

w tym celu częste wyjazdy do różnych ministerstw w Warszawie, efektem których jest 

realizacja projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury technicznej                                   

i społecznej.  

Urząd Gminy 

Podstawowym celem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie petentom 

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zlecone  

z zakresu administracji rządowej. Do zadań własnych należy dbałość o porządek 

publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. 

Zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą w szczególności spraw 

obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności, CEIDG. 

 Zatrudnienie w urzędzie gminy – stan na 31.12.2020 r. 

 Stanowiska kierownicze – 5 etatów; 5 osób 

a) Wójt Gminy – 1 etat 

b) Z-ca Wójta Gminy – 0,1 etatu 

Kierownik referatu – 0,9 etatu 

c) Sekretarz Gminy – 1 etat 

d) Skarbnik Gminy – 1 etat  
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e) Z-ca kierownika USC – 1 etat 

1) Stanowiska urzędnicze – 19,25 etatów, 20 osób 

a) Inspektor – 13,25 etatu; 14 osób ( w tym 1 na macierzyńskim) 

b) Podinspektor – 2 etaty 

c) Główny księgowy jednostek oświatowych – 1 etat 

d) Referent – 3 etaty 

 Stanowiska obsługi – 3,5 etatu; 4 osoby 

a) Pomoc administracyjna – 2  etaty 

b) Sprzątaczka –  1 etat 

c) Robotnik gospodarczy – 0,5 etatu (PSZOK) 

Łącznie zatrudnionych jest 29 osób  w przeliczeniu na etaty – 27,75 etatów, w tym 1 

osoba na urlopie macierzyńskim. W stosunku do 2019 roku zatrudnienie nie uległo 

zwiększeniu pomimo, że przybywa zadań. Pracownicy na swoich stanowiskach 

wykonują prace dodatkowe aby wykonać powierzone zadania.  

W 2020 roku w ramach robót publicznych zatrudniono na prace sezonowe 4 osoby i dla 

7 osób zorganizowano staże zawodowe. 

W 2020 roku nie prowadzono  naborów na wolne stanowiska urzędnicze. Z kolei 1 osoba 

została zatrudniona na zastępstwo za osobę, która przeszła na urlop macierzyński.  

 

Zestawienie dokumentów programowych gminy Tuszów Narodowy, w oparciu             

o które realizuje swoje zadania Urząd Gminy 

Lp. Nazwa dokumentu 
Nazwa aktu 

wprowadzającego 
Czas obowiązywania 

1 

Studium Uwarunkowań  

i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Tuszów Narodowy 

Uchwała RG. Tuszów 

Narodowy Nr XXIV/136/2001  

z dnia 31 października 2001  

z późn. zmianami. 

bezterminowo 

2 

Strategia Rozwoju Gminy 

Tuszów Narodowy  

Na lata 2014-2024 

Uchwała Rady Gminy Tuszów 

Narodowy Nr XXXV/340/2014 

z 24.06.2014  

Do 2024 roku 

3 
Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Uchwała Rady Gminy Tuszów 

Narodowy Nr XI/96/2016 z 

2.06.2016 

Do 2020 roku 

W grudniu 2020 roku 

opracowano projekt 

nowej strategi na lata 

2021-2025 

4 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Tuszów Narodowy  

Uchwała Rady Gminy Tuszów 

Narodowy Nr III/22/2018  

z 31.12.2018 

bezterminowo 
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5 

Analiza Potencjału 

Inwestycyjnego Gminy 

Tuszów Narodowy  

 bezterminowo 

6. 

Gminny program 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie  

Uchwała Rady Gminy Nr 

XXIII/179/2020 z 30-12-2020 
Na lata 2021-2025 

 

W okresach nasilonej zachorowalności zgodnie z wytycznymi Państwowego Inspektora 

Sanitarnego i stosownym rozporządzeniem rady ministrów  zostały wprowadzone 

zarządzeniem wójta gminy ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w 

okresach od 16 marca do 25 maja i od 25 sierpnia do końca roku. Jednak te zawieszenia 

nie wpłynęły na realizowane przez urząd gminy zadania o czym świadczą dane ilości 

zrealizowanych spraw. W czasie ograniczeń aby zminimalizować ryzyko zakażenia 

cześć pracowników była kierowana na parce zdalne. W tym czasie praca była tak 

organizowana aby na bieżąco były rozpatrywane wnioski i pisma mieszkańców, 

wydawane decyzje zaświadczenia  i realizowane inne obowiązki w tym sprawozdania, 

pisane i rozliczane projekty oraz wykonywane zadania inwestycyjne.  

Zestawienie najważniejszych dokumentów  wydanych przez pracowników Urzędu 

Gminy  w 2019 i 2020 roku 

 Dokumenty  

rok 

Decyzje, 

postano

wienia 

Zaświadczenia, 

odpisy, wypisy  

Zawiadomienia 

Umowy OZE, 

wprowadzone 

wnioski CEIDG  

Upoważnienia 

i 

pełnomocnictwa 

Decyzje 

umorzeniowe 

podatki 

Zarządzenia  
Upomnienia 

wezwania 

Tytuły 

wykonawcze 

2019 6 571 1824 54 33 100 1051 82 

2020 7290 2428 45 24 127 317 26 

 

Zestawienie wydanych przez pracowników Urzędu Gminy decyzji, zaświadczeń oraz 

innych dokumentów w 2020 roku w rozbiciu na rodzaje 

Lp. Rodzaj sprawy 

Ilość 

zrealizowanych 

spraw 

1 Decyzje o zmianie nazwiska 1 

2 
Decyzje o wpisanie do rejestru wyborców 

 
3 

3 decyzje podatkowe wymiarowe 5873 

4 Decyzje podatkowe  zmieniające 427 

5 
Decyzje na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju 

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 
434 
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6 Decyzje o warunki zabudowy 148 

7 Decyzje inwestycji  celu publicznego 25 

8 Zmiany  decyzji o warunki zabudowy 16 

9 Przeniesienie decyzji o warunki zabudowy 12 

10 

Decyzje dot. umorzenia zaległości 

podatkowych ( w tym 5 odmawiających 

umorzenia zaległości podatkowych) 

24 

11 
Decyzje  zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
26 

12 
Decyzje w sprawie określenia wysokości opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
42 

13 Decyzje środowiskowe 7 

14 
Decyzje dot. Umorzenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
3 

15 
Decyzje o dofinansowaniu do kształcenia 

młodocianych 
22 

16 Decyzje na czasowe zajecie pasa drogowego 38 

17 
Decyzje na umieszczenie w pasie drogowym 

infrastruktury technicznej 
21 

18 Decyzje zatwierdzające podziały działek 55 

19 Decyzje rozgraniczeniowe 2 

20 
Sporządzonych aktów stanu cywilnego 

 
70 

21 Wnioski przyjęte i załatwione przez USC 702 

22 
Wnioski przyjęte i załatwione  przez ewidencję 

ludności 
372 

23 Wnioski w ramach CEIDG 144 

24 Wydanych zaświadczeń 239 

25 Wysłanych zawiadomień 1336 

26 Wydane postanowienia 111 

27 Przyjęte deklaracje podatkowe 162 

28 
Przyjęte deklaracje na odbiór odpadów 

komunalnych 
394 

29 Wystawione Tytuły wykonawcze 26 

30 Wysłane wezwania 207 

31 Wysłane upomnienia zaległe podatki 317 

32 Zawarte Umowy  Odnawialne Źródła Energii 450 

33 Zawarte Umowy Stop ze smogiem 46 

34 
Liczba przyjętych zgłoszeń reklamacyjnych w 

ramach projektu OZE 
57 

 



 23 

  Raport o stanie gminy Tuszów Narodowy za rok 2020 

„Gmina Tuszów Narodowy – zamieszkaj i inwestuj w gminie Tuszów Narodowy” 

 

3. Finanse gminy 

Szczegółowa informacja na temat finansów gminy znajduje się w sprawozdaniu 

finansowym za 2020 rok.    

Dochody Gminy 

W 2020 roku wg planu wynosiły 60 743 595,88 zł. W stosunku do planu dochody 

wykonane zostały w kwocie 60 365 244,17 zł, co stanowi 99,38% planu i były wyższe 

od dochodów w 2019 roku o 16 949 377,34 zł. 

Dochodami budżetu gminy są dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe.  

W ramach dochodów pozyskane środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne stanowiły 

kwotę 14 014 580,83 zł.  Środki unijne i krajowe w ramach dotacji celowych w 2020 

roku były jednym z istotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych i ważnym 

czynnikiem rozwoju lokalnego.  

Wydatki gminy  

Według planu na 2020 rok stanowiły kwotę 63 104 350,88 zł i zostały wykonane  

w wysokości  55 829 277,48 zł, co stanowi 88,47 % wydatków planowanych. Wydatki 

są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości 

poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań 

powierzonych do wykonania gminie. Wydatki można podzielić na majątkowe, w tym  

inwestycyjne oraz bieżące.  

W 2020 roku łącznie wydatki inwestycyjne w infrastrukturę techniczną stanowiły kwotę 

19 452 108,55 zł, co stanowi 35 % wszystkich wydatków. Na wydatki inwestycyjne 

pozyskano 14 014 580,83 zł dotacji, co stanowi prawie 72% wszystkich wydatków 

inwestycyjnych. Z kolei wydatki bieżące stanowiły kwotę 36 377 168,93zł.  

W strukturze wydatków bieżących największą pozycje stanowią wydatki na oświatę, 

pomoc społeczną, w tym realizacja programu 500+, administrację. Gmina ponosi też 

wydatki na finansowanie szeroko rozumianej kultury, sport, ochronę środowiska, 

utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

utrzymanie urządzeń komunalnych, budynki użyteczności publicznej, ochotnicze straże 

pożarne.  

 

Poziom zadłużenia 

Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy wynosiło 5 019 849,76zł, co stanowi 8,3% 

dochodów budżetowych. Pomimo, że kwotowo wzrosło o 1 728 796 zł w stosunku do 

2019 roku, to jest to wynikiem zaciągnięcia kolejnych już pożyczek w WFOŚiGW 

w Rzeszowie oraz NFOŚiGW w Warszawie gdzie wstępnie przy podpisywaniu umów 

planowane jest umorzenie kwoty pożyczki w wysokości 1 865 605 zł. 

Zadłużenie gminy w latach 2011-20209 przestawia poniższy wykres.  



 24 

  Raport o stanie gminy Tuszów Narodowy za rok 2020 

„Gmina Tuszów Narodowy – zamieszkaj i inwestuj w gminie Tuszów Narodowy” 

 

 

Jak z tego wynika, wysokość zadłużenia jest od kilku lat bezpieczna i umożliwia 

zaciągnięcie zobowiązań na realizację kolejnych inwestycji z wykorzystaniem 

zewnętrznych źródeł finansowych, celem pokrycia wkładu własnego dotowanych 

zadań.  

 

Dochody i wydatki gminy w latach 2015-2020 porównanie 

Na przestrzeni ostatnich lat rokrocznie wzrastają dochody, które umożliwiają wzrost 

nakładów inwestycyjnych, co przedstawia poniższa tabela. Wzrost dochodów w 2020 

roku w stosunku do lat poprzednich to efekt realizowanych projektów, które były 

współfinansowane z pozyskanych  środków unijnych i krajowych oraz dotacji celowych 

z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.  

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody 

ogółem 
23 971 916,52 29 157 865,66 35 763 699,76 37 621 221,45 43 415 866,83 60 743 595,88 

Dochody 

majątkowe 
1 790 849,26 1 177 185,07 4 668 116,66 4 225 294,25 5 167 224,39 19 037 829,34 

zł8 321 139,13 
zł7 865 115,02 

5 738 572,05

4 572 436,00

3 739 220,00

2 905 972,00

2 072 724,00

3 065 085,76
3291053

zł5 019 849,76 

zł0,00

zł1 000 000,00

zł2 000 000,00

zł3 000 000,00

zł4 000 000,00

zł5 000 000,00

zł6 000 000,00

zł7 000 000,00

zł8 000 000,00

zł9 000 000,00

2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok

Zadłużenie gminy w latach 2011-2020

Seria 1
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Wydatki 

ogółem 
23 260 250,83 28 412 378,88 35 353 724,57 38 785 738,18 41 122 601,74 55 829 277,48 

Wydatki 

inwestycyjne 
2 812 079,89 3 225 561,09 7 451 287,33 8 239 957,99 6 889 470,16 19 452 108,55 

Liczba 

ludności 
8 048 8 074 8 136 8 177 8 193 8 244 

 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 roku: w stosunku do 2015 roku wzrost 

dochodów o 147 % , a w stosunku do 2019 roku o 39 %.  

Jak wynika z danych, rokrocznie dochód na jednego mieszkańca wzrasta.  

Również w przeliczeniu na 1 mieszkańca następuje rokrocznie wzrost wydatków, w tym 

inwestycyjnych.                       

Dochody i wydatki   na 1 mieszkańca w latach 2015-2020 przedstawia poniższa tabela 

Dochody/Wydatki 

zł na 1 

mieszkańca 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody 2 978,62 3 611,33 4 395,73 4 600,86 5 299,14 7 368,22 

w tym dochody 

majątkowe 
222,52 145,80 573,76 516,73 630,68 2 309,30 

Wydatki 2 890,19 3 519 4 345,34 4 743,27 5 019,24 6 772,11 

W tym wydatki 

inwestycyjne 
349,41 399,50 915,84 1 007,70 840,90 2 359,55 

 

Najwyższy wzrost wydatków na jednego mieszkańca nastąpił w 2020 roku, co wiązało 

się z dużym wzrostem dochodów. Niewątpliwie wpływ na to miał zrealizowany projekt 

OZE, w ramach którego otrzymaliśmy płatność końcową z środków RPO oraz dotacja 

z rządowego programu inwestycji lokalnych na przeciwdziałanie skutkom Covid. W 

związku z powyższym pomimo spadku dochodów z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych ze względu na pandemię gmina 

zrealizowała swoje planowane zadania inwestycyjne. Dodatkowo została z środków 

budżetu gminy przekazana dotacja celowa do Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup 

respiratora. Na ten cel zostały wygospodarowane środki z odwołanych planowanych w 

2020 roku uroczystości tj. dożynek, zawodów pożarniczych i sportowych, festynów, 

kiermaszy.  

 

4. Oświata i wychowanie  
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Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe edukacja opiekuńcza i podstawowa jest 

obowiązkowym zadaniem gminnych jednostek samorządu terytorialnego. Nasza gmina 

w 2020 r. realizowała to zadanie poprzez funkcjonowanie 5 szkół podstawowych oraz  

3 Przedszkoli: w Tuszowie Narodowym, Ławnicy  i  w Jaślanach. 
 

Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich 

  
 

 

Szkoła Podstawowa w Czajkowej 

 
Zespół Szkół w Jaślanach (szkoła podstawowa i przedszkole) 
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Zespół Szkół w Maliniu (szkoła  podstawowa i przedszkole) 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym

 

 

 

Liczba uczniów 

Do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 

(wg danych z Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2020 r.) następująca 

liczba dzieci i uczniów: 

Placówka 

Liczba 

uczniów  

kl. I - VIII 

Liczba dzieci 

w 

Przedszkolu 

Liczba dzieci  

w oddziałach 

przedszkolnych 0” 

łącznie 

SP Borki Nizińskie 57 0 21 78 

SP Czajkowa 70 0 7 77 

Zespół Szkół w Jaślanach 93 25 25 143 

Zespół Szkół Maliniu 222 38 36 296 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Tuszowie Narodowym 

180 49 42 271 

Ogółem: 622 112 131 865 

Całkowita liczba dzieci i uczniów korzystających z gminnej oferty edukacyjnej wynosi 865 

osób 

Liczebność uczniów w szkołach w stosunku do roku poprzedniego wykazuje niewielki 

trend wzrostowy, gdyż w roku szkolnym 2019/20 liczba uczniów wynosiła  610 osób i 

wzrosła do 622 w roku szkolnym 2020/21, co pokazuje szczegółowo poniższy wykres. 
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Jednocześnie koniecznym do odnotowania jest fakt znaczącej liczby uczniów 

zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół  w gminie, a uczęszczających do 

placówek usytuowanych poza nią. Dane dla poszczególnych roczników uczniów 

prezentuje tabela: 

Liczba dzieci  uczęszczających do szkół  z  terenu gminy  Tuszów Narodowy                

na tle liczby zamieszkałych w obwodzie danej szkoły 

0 50 100 150 200 250

SP Borki Niż.

SP Czajkowa

ZS w Jaślanach

ZS-P w Tuszowie Nar.

ZS w Maliniu

52

74

100

174

210

57

70

93

180

222

2020 r.

2019 r.

Szkoła 

Uczniowie 

danego 

rocznika 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

łączni

e 

Zespół Szkół  

w Jaślanach 

Liczba 

zamieszkałych 
15 11 12 17 18 15 12 15 115 

Liczba uczniów 

uczęszczającyc

h do danej 

szkoły 

13 10 11 14 15 10 9 10 92 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkoln

y  

w Tuszowie 

Narodowym 

Liczba 

zamieszkałych 
22 17 22 29 20 33 24 24 191 

Liczba uczniów 

uczęszczającyc

h do danej 

szkoły 

17 10 12 18 12 24 15 14 122 

Zespół Szkół  

w Maliniu 

Liczba 

zamieszkałych 
33 33 51 45 42 33 36 46 319 

Liczba uczniów 

uczęszczającyc

h do danej 

szkoły 

17 20 33 28 31 20 22 27 198 

Szkoła 

Podstawowa  

w Czajkowej 

Liczba 

zamieszkałych 
12 10 17 18 21 12 15 9 114 

Liczba uczniów 

uczęszczającyc

h do danej 

szkoły 

9 7 8 10 13 8 8 7 70 

Szkoła 

Podstawowa  

Liczba 

zamieszkałych 
5 7 6 10 6 6 4 6 50 
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Uwzględniając całość populacji uczniów w gminie, którą pokazuje poniższy wykres, 

zauważalny jest bardzo istotny odsetek dzieci i młodzieży, która kształci się poza gminą 

lub przebywa poza granicami kraju: 

 

Zadania oświatowe związane z procesem dydaktycznym i opiekuńczo – 

wychowawczym oraz organizacyjnym realizuje zespół pracowników wg poniżej 

wykazanej struktury. 

Struktura zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi stan na 31.12.2020r. 

 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli - 

etaty 
Obsługa 

Szkoła 

Liczba 

etatów 

naucz. 

ogółem 

Nauczyc

iele 

stażyści 

Nauczycie

le 

kontakto

wi 

Nauczyc

iele 

mianow

ani 

Nauczycie

le 

dyplomo

wani 

Liczba 

etatów 

Obsługi 

i adm. 

Szkoła Podstawowa 

w Borkach 

Nizińskich 

10,79 - 3,22 4,85 2,72 3,50 

Szkoła Podstawowa 

w Czajkowej 

 

12,25 

 

- 

 

1,23 

 

3,10 

 

7,92 

 

4,00 

Zespół Szkół w 

Jaślanach 
16,04 - 2,22 2,93 10,89 5,75 

Zespół Szkół w 

Maliniu 
31,38 3,40 3,86 5,37 18,75 11,25 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Tuszowie 

Narodowym 

 

25,98 

 

1,20 

 

3,33 

 

1,00 

 

20,45 

 

10,51 

SP Borki Nizińskie
4% SP Jaślany

12%

SP Malinie
25%

SP Czajkowa 
9%

SP Tuszów Narodowy
15%

poza gminą
35%

liczba uczniów w poszczególnych placówkach i poza 
gminą

SP Borki Nizińskie SP Jaślany SP Malinie SP Czajkowa SP Tuszów Narodowy poza gminą

w Borkach 

Nizińskich 

Liczba uczniów 

uczęszczającyc

h do danej 

szkoły 

4 3 4 8 3 4 1 3 30 
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Ogółem 2020 r. 96,44 4,60 13,85 17,25 58,73 35,01 

Ogółem 2019 r. 92,53 5,87 11,21 18,89 56,56 38,14 

Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowią znaczącą część wydatków 

corocznego budżetu gminy. W omawianym roku, całość zrealizowanych zadań 

opiekuńczych i edukacyjnych w gminie w 2020 r. kształtowała się na poziomie 

14 089 792,04 zł. z czego:      

Źródło finansowania zadań oświatowych kwota % udziału 

Ogółem finansowanie  ze środków 

zewnętrznych (dochody, dotacje  

i subwencje) 

9 480 173,23 zł 67,22% 

Finansowanie oświaty ze środków 

własnych gminy 
4 618 618,81 zł 32,78% 

Środki finansowe zewnętrzne (dochody na oświatę) w Gminie Tuszów Narodowy 

pochodziły z następujących źródeł: 

 

7  419 704,00 zł

• subwencja oświatowa

70 667,00 zł

•0,4% części ośw. subwencji na zakup 
pomocy dydaktycznych

41 224,00 zł

•0,4% częśści ośw. rezerwy 
subwencji dla zwalnianych 

nauczycieli

40 000,00 zł

•część  oświatowa subwencji   na zakup 
pomocy dyadkty.dla nauczycieli +500

1 216 233,00 zł

•środki z MS i T na budowę Sali 
sportowej przy ZS w Jaślanach

79 516,08 zł

• pozostałe dochody - wynajem sal, zwrot kosztów 
od innych jst. z tytułu eduk. przedszk, 

odszkodowania, odsetki 

169 225,71 zł

•opłata za żywienie 

14 719,00 zł

•opłata stała za pobyt 
dzieci w Przedszkolach

114 760,00 zł

•dotacja na realizację projektu 
„Zdalna szkoła” oraz  Zdalna 

szkoła+”

71 680,44 zł

•dotacja na zakup podręczników i materiałów 
ćwicz. dla uczniów szkół  podst.

242 444,00zł

•dotacja celowa na realizację zadań w 
zakresie  wychowania przedszkolnego 



 32 

  Raport o stanie gminy Tuszów Narodowy za rok 2020 

„Gmina Tuszów Narodowy – zamieszkaj i inwestuj w gminie Tuszów Narodowy” 

 

Analizując część wydatkową poddać analizie należy kwestię tkz. subwencji 

oświatowej. Jak wskazano powyżej, zadania oświatowe samorządu finansowane są 

w znaczącej części poprzez część oświatową subwencji ogólnej, przekazywaną 

z budżetu państwa. Jej wielkość na dany rok ustalana jest wg różnych składowych tkz. 

wag subwencji, z których najważniejszą jest liczba uczniów uczęszczających do szkół 

(ustalana wg stanu na30 września roku poprzedniego). Subwencja ta jednak tylko 

częściowo rekompensuje całość wydatków, o czym poniżej:  

Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia 

Lp. 
Nazwa 

szkoły 

Liczba 

uczniów 

wg.SIO 

30.09.201

9* 

Kwota 

otrzymanej 

subwencji 

Wykonanie 

wydatków** 

Dopłata 

Gminy do 

budżetu 

szkoły 

Kwota na 1 

ucznia w 

roku z 

subwencji 

Koszt 

kształcenia 

1 ucznia w 

szkole 

1 

Zespół 

Szkolno-

przedszkolny 

w Tuszowie 

Narodowym 

198 2 042 387,24 2 624 044 ,94 581 657,70 10 315,08 13 252,75 

2 
Zespół szkół 

w Maliniu 
237 2 513 464,79 2 653 048,20 139 583,41 10 605,33 11 194,29 

3 

 

Zespół Szkół 

w Jaślanach 
112 1 260 700,18 1 584 722,68 324 022,50 11 256,  25 14 149,30 

4 

Szkoła 

Podstawowa 

w Czajkowej 

81 958 030,45 1 305 789,14 347 758,69 11 827,53 16 120,85 

5 

Szkoła 

Podstawowa  

w Borkach 

Nizińskich 

62 797 011,94 1 008 711,09 211 699,15 12 855,03 16 269,53 

 Razem: 690 7 571 595,00 9 176 316,05 1 604 721,05 10 973,32 13 299,00 

   *liczba uczniów wg. SIO stan na 30.09.2019 uczniowie + dzieci 6 letnie w „o” 

**Działy  801 01 ,801 49,801 50,801 401, oraz część działów 801 103, 801 104,801 48 
 

 Subwencja oświatowa pokrywa 82,5% kosztów kształcenia uczniów w szkołach 

podstawowych w gminie - uwzględniając specyfikę poszczególnych placówek                              

i przypisane do danej placówki wagi subwencji, i koszt kształcenia przedstawia tabela, 

na tle średniej ustalonej dla gminy: 
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Natomiast całość wydatków na edukację kształtuje się wg następującego podziału: 

 

Wydatki oświata i wychowanie -7 968 505,26 zł 

Wydatki przedszkole i „0’- 2 006 376,22zł 

Wydatki świetlica , stołówka-  1 149 439,70 zł 

Pozostała działalność -2 822 171,80zł 

Dokształcanie nauczycieli-2 049,77zł 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych-69 391,07zł 

Dowóz uczniów do szkół- 80 858,22 zł 

___________________________________________________ 

Razem:                                    14 098 792,04 zł 

0 zł

20 000 zł

SP w
Borkach
Nizińskich

SP w
Czajkowej

ZS w
Tuszowie

Narodowym

ZS w
Maliniu

ZS w
Jaślanach

średnia w
gminie

12855 11827 10315 10605 11256 10973

16269 16120 13252 11194 14149 13299

Koszt  kształcenia uczniów na tle subwencji oświatowej

kwota na 1 ucznia w placówce wg subwencji kwota kształcenia 1 ucznia w szkole

kształcenie w 
szkołach

57%

świetlice i stołówki
8%

przedszkola i "O"
14%

dowóz uczniów
1%

pozostała działalność 
2 822 171

20%

rodzaje wydatków oświatowych w2020 r.

kształcenie w szkołach świetlice i stołówki przedszkola i "O"

dowóz uczniów pozostała działalność 2 822 171
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Wśród wydatków ponoszonych na edukację przedszkolną zwrócić należy uwagę na 

pozycję związaną z pokryciem zwrotu kosztów dla innych gmin z tytułu pobytu dzieci 

zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli 

zlokalizowanych w tych gminach. Oferta edukacyjna, czas pracy i dostępność miejsc 

przedszkolnych, są przesłanką do działań zmierzających do sytuacji jak największego 

korzystania z oferty placówek w Gminie Tuszów Narodowy i wspólne budowanie 

kapitału społecznego w swoim środowisku. Aktualnie sytuacja w przedmiotowym 

zakresie jest następująca:  

 

Liczba dzieci i kwota do zwrotu za dziecko w placówkach spoza terenu Gminy 

Tuszów Narodowy 

 Publiczne Przedszkola Niepubliczne przedszkola 

 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

miesięcy 

obecności w 

okresie I-XII 

Średnia 

miesięczna 

kwota na 

dziecko 

Całkowity 

koszt 

poniesiony 

przez gminę 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

miesięcy 

obecności w 

okresieI-XII 

Średnia 

miesięczn

a kwota 

na dziecko 

Całkowity 

koszt 

poniesiony 

przez gminę 

 

Gmina 

Mielec 

 

 

19 

 

198 880,73 174 384,54 8 80 630,61 50 448,80 

 

Gmina 

Miejska 

Mielec 

 

15 184 1013,69 186 618,96 19 209 730,38 152 649,42 

 

Gmina 

Padew 

Narodowa 

 

0 0 

 

0 

 

0 3 27 405,07 10 859,27 

 

Gmina 

Tarnobrzeg 

 

0 0 0 0 1 8 752,51 6021,12 

 34 382  360903,50 31 316  219 978,61 

 

Wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Tuszów 

Narodowy:   

- kwota zwrotu za jedno dziecko, którą pokrywa właściwa gmina , zgodnie z miejscem 

zamieszkania; 

1. Przedszkola - 579,94 zł za jeden m-c 

2.  Oddziały przedszkolne  „0” -556,40zł za jeden m-c 
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Dzięki wspólnemu działaniu Wójta Gminy Tuszów Narodowy i jednostek 

oświatowych możliwe było podjęcie i zrealizowanie wielu działań, które służyły 

podnoszeniu jakości kształcenia, wzbogacaniu oferty edukacyjnej szkół oraz służących 

poprawie warunków pobytu dzieci i uczniów w naszych placówkach. Oto najważniejsze 

z nich. 

W 2020 roku realizowano 4 projekty. 

1) Projekt zajęć sportowych dla Szkolnych Klubów Sportowych, w którym brały udział 

wszystkie szkoły, które zorganizowały zajęcia sportowe: Szkoła Podstawowa 

w  Czajkowej - 2 grupy, Zespół  Szkół w Jaślanach – 1 grupa, Zespół Szkół w Maliniu 

– 2 grupy Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym – 2 grupy, Szkoła 

Podstawowa w  Borkach Nizińskich – 1 grupa. 

2)  Zespół Szkół w Maliniu otrzymał dofinansowanie z 0,4% rezerwy oświatowej na 

pomoce dydaktyczne niezbędne  do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych:   geografii, fizyki i chemii. Dzięki temu uczniowie korzystają 

z nowoczesnych pomocy, które znacząco uatrakcyjniają prowadzone zajęcia lekcyjne. 

Ogółem  kwota dofinansowania  – 70 667,00 zł. 

 

         Pracownia chemiczna                                                 Sala geograficzna 

3) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 : 

„Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”  na zakup laptopów dla wszystkich szkół. 

- Projekt „Zdalna Szkoła „ :  zakupiono 18 laptopów na kwotę    -  59 760,00 zł 

- Projekt „Zdalna Szkoła +” :  zakupiono 20 laptopów na kwotę  -  55 000,00 zł 

Dzięki otrzymanej dotacji łatwiejsze było zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla 

uczniów w trybie nauki zdalnej, co wynikało bezpośrednio z sytuacji  związanej 

z występowaniem pandemii wirusa COVID-19. Otrzymany sprzęt był istotnym 

wsparciem dla rodzin, szczególnie wielodzietnych, w procesie edukacji zdalnej. 
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4) Dla Zespołu  Szkół w Maliniu udzielono wsparcia  finansowego na realizację zadania 

w ramach modułu 3, wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. 

Szkoła otrzymała kwotę 79 977,60 zł / 63 982,08 zł dofinansowanie + 15 995,52 zł 

wkład własny/ na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki w 

szkole. 

 

Koniecznym w niniejszym raporcie jest odnoszenie się do specyfiki i odmienności 

2020 r. związanej z COVID-19. Powyższe dotyczy również edukacji. Ze względu na 

pandemię koronawirusa rok 2020 bardzo różnił się od poprzednich szcególnie 

w obszarze edukacji. Bardzo istotnym był element organizacji nauczania. Od dnia 25 

marca 2020 r. wszystkie jednostki oświatowe realizowały zadania z wykorzystaniem 

metod kształcenia na odległość /tkz. nauka zdalna/.Od 25 maja 2020 r. prowadzone były 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 

uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz konsultacje z nauczycielami w szkołach 

dla uczniów klas VIII. Od 01 czerwca 2020 r. trwały konsultacje z nauczycielami w 

szkołach dla wszystkich uczniów. O organizacji kształcenia na odległość decydował 

dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, uwzględniając m.in. równomierne 

obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w  każdym 

tygodniu oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Epidemia koronawirusa 

spowodowała nie tylko zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, ale również zmianę 

harmonogramu wszystkich egzaminów.  Egzamin klas ósmych odbył się w dniach 16-

18 czerwca 2020r. Ze względów bezpieczeństwa, podczas egzaminów uczniów i 
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nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez 

MEN,CKE i GIS. Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się w szkołach również z 

zachowaniem wszystkich środków ostrożności, jednak już od 26 października 2020 r. 

klasy IV – VIII przeszły na naukę zdalną. Klasy I – III uczęszczały do szkół stacjonarnie, 

lecz od 09 listopada już do końca roku kalendarzowego 2020 wszystkie klasy szkół 

podstawowych pracowały zdalnie. Okres ten był czasem nowych wyzwań dla 

wszystkich podmiotów związanych z oświatą, począwszy od dzieci i ich rodziców, 

przez dyrektorów placówek i kadrę pedagogiczną oraz personel obsługi i administracji, 

a  kończąc na działaniach organu prowadzącego i służb administracyjnych gminy. 

Nastąpiły radykalne zmiany w sposobie funkcjonowania placówek, które oprócz kwestii 

zmiany organizacji procesu kształcenia i opieki,  spowodowały również liczne działania 

nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony przez zakażeniem. Dzięki 

wspólnemu działaniu działalność szkół i przedszkoli obywała się bez znaczących 

zakłóceń i ograniczeń, za co w tym miejscu należą się wszystkim zaangażowanym 

serdeczne podziękowania. 

5. Inwestycje i przetargi  

W roku 2020 Gmina Tuszów Narodowy uruchomiła 14 postępowań przetargowych 

o udzielenie zamówienia publicznego, z których: 

 udzielono zamówienia na 10 postępowań przetargowych 

 unieważniono 3 postępowania przetargowe 

 1 postępowanie kontynuowano w roku następnym 2021 

Poniższa tabela przedstawia wykaz prowadzonych postepowań przetargowych  

DKP.271.01.2020 „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie Gmin Tuszów Narodowy i Mielec”. 

DKP.271.02.2020 - unieważniono 

DKP.271.03.2020 "Rozbudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej w m. Tuszów Narodowy i Tuszów Mały zad. 1 – etap IIIB-2, 

zad. 2A – etap IIIB-3 oraz zad. 2B – etap IIIB-3" 

DKP.271.04.2020 ”Poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie 

Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody 

w msc. Jaślany wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej” 

DKP.271.05.2020 – unieważniono  

DKP.271.06.2020 – "Utwardzenie placu postojowego wraz z wykonaniem odwodnienia w 

miejscowości Tuszów Narodowy – obok Ośrodka Zdrowia" 

DKP.271.07.2020 - unieważniono 

DKP.271.08.2020 „STOP ZE SMOGIEM w gm. Tuszów Narodowy – redukcja 

emisji” – dostawa i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły na 

ekogroszek)” 

DKP.271.09.2020 "Przebudowa drogi gminnej nr 10 3601R na odcinku 509,10m 

wraz z przebudową mostu na cieku Kanał Chorzelowski w miejscowości Borki 
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Nizińskie” Zad. 1 – przebudowa drogi, Zad. 2 – przebudowa mostu na cieku 

Kanał Chorzelowski" 

DKP.271.10.2020 „STOP ZE SMOGIEM w gm. Tuszów Narodowy” – dostawa 

i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły gazowe i na pellet)” 

DKP.271.11.2020 "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

napędem 4x2 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Ławnica 

DKP.271.12.2020 "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

z terenu gm. Tuszów Narodowy w terminie od 01 stycznia 2021r. do 31 

grudnia 2021r.” 

DKP.271.13.2020 „Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. 

Tuszów Narodowy oraz Malinie” 

DKP.271.14.2020 – rozstrzygnięto w 2021 roku 

 

Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 

kwoty 30 000 tys. euro, wymagające uruchomienia postępowania zgodnie                                      

z zarządzeniem nr 96/2017 Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2017 

Zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp: 

- dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tuszów 

Narodowy w roku 2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych ze zniżką 

49%, 

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, parkingów, zatok autobusowych 

na terenie Gminy Tuszów Narodowy, 

- dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuszów Narodowy 

do placówek oświatowych w Mielcu wraz zapewnieniem opieki w czasie przewozu, 

- dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2020 do Szkoły Podstawowej w Tuszowie 

Narodowym, Zespołu Szkół w Jaślanach, Domu Ludowego w Jaślanach, 

- koszenie skarp i przeciwskarp ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Tuszów 

Narodowy, 

- wycinanie gałęzi i zakrzaczeń w ciągu dróg gminnych, 

- usuwanie wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu gminy Tuszów 

Narodowy, 

- „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

uczestników projektu pn. „Słoneczna jesień życia”  

Według stanu na koniec roku 2020 Gmina Tuszów Narodowy posiadała ok. 57,98 km 

dróg gminnych publicznych o powierzchni łącznej 253,90 tys. m2 z czego: 

- 52,40 km dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), powierzchnia 230,97 tys. m2, 

- 2,03 km (pow. 10,16 tys. m2) dróg o nawierzchni tłuczniowej, 

- 3,55 km (pow. 12,77 tys. m2) dróg o nawierzchni gruntowej. 

Powierzchnia chodników przy drogach gminnych: 9978 m2 

W 2019 roku na inwestycje wydano łącznie 6 889 470 zł,  co stanowi  

17 % ogólnej kwoty wydatków. W przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to kwota  

841 zł.  
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W 2020 roku na inwestycje wydano łącznie 19 452 108 zł, co stanowi 35% 

ogólnej kwoty wydatków. W przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to kwota 2360 zł 

Jak wynika z porównania w stosunku do 2019 roku wydatki na inwestycje uległy 

zwiększeniu o kwotę 12 562 638 zł, w przeliczeniu na mieszkańca kwota zwiększyła się 

o 1519 zł. Świadczy to o tym ze 2020 rok pomimo pandemii był rokiem 

dynamicznego rozwoju inwestycji. Wzrost wydatków na inwestycje wynikał 

z realizowanych projektów na które gmina otrzymała dofinansowanie. W ten sposób 

inwestycje ożywiły rynek pracy, firmy mogły startować w przetargach i pośrednio rynek 

materiałów, które były niezbędne do prowadzonych prac.  

Sytuacja epidemiczna nie wpłynęła na realizacje planu inwestycyjnego w 2020 roku.  

 

Inwestycje w infrastrukturę  techniczną i społeczną  

gminy Tuszów Narodowy 2020 

Nowe drogi 

Budowa drogi gminnej i przebudowanego mostu na Cieku Kanału Chorzelowskiego  

w Borkach Nizińskich. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: w kwocie  

507 143,00 zł, koszt całkowity zadania to 775 736,63 zł. Przebudowę drogi wykonało 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., natomiast mostu – 

Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. 

 

W efekcie współpracy z powiatem mieleckim wykonano nową nawierzchnię na drodze 

powiatowej od Polsieny w Czajkowej do granicy Sarnowa z Dębiakami oraz częściową 

wymianę chodników przy tej drodze. Koszt inwestycji to blisko 2,5 miliona zł. Powiat 

otrzymał na ten cel dotację w wysokości 60% kosztów zadania z Funduszu Dróg 

Samorządowych, pozostała kwota sfinansowana ze środków budżetowych powiatu 

mieleckiego. Ze środków budżetu gminy za kwotę 5 6000 zł zakupiono klony ozdobne, 

które mieszkańcy zasadzili przy drodze na całej długości wioski oraz wykonano podjazd 

pod Dom Strażaka za kwotę 23 555 zł. 
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Remonty dróg tłuczniem 

Modernizacja tłuczniem prawie 800 metrów drogi w Tuszowie Narodowym przy torach 

w kierunku Jaślan. Zmodernizowanie drogi było możliwe dzięki dofinansowaniu z 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przyznana dotacja wynosiła 72 tys. zł, natomiast 

koszt całkowity zadania to prawie 153 tys. zł. 

 Malinie: dz. 579, 584, 509 i 805; brutto: 11 320,92 zł (376mb) 

 Grochowe: dz. 1722, 1703, 1729; brutto: 15 816,57 zł (202mb) 

 Jaślany: dz. 1018; brutto: 1 734,30 zł (42mb) 

 Droga wewnętrzna Malinie dz. nr ew. 837; brutto: 6 949,50 zł (138mb) 

 remont drogi wewnętrznej, Grochowe II, dz. nr ew. 913/2; brutto: 1600,00 (65mb) 

 remont drogi wewnętrznej, Czajkowa Pluty (posesje 11, 11a); brutto: 2583,00 zł 

(ok. 250mb) wyrównanie i uzupełnienie ubytków kamieniem 

 remont dróg Jaślany Eko RAF; brutto: 8 314,80 zł (2600mb) 

 remont drogi dojazdowej Malinie, dz. nr ew. 805; brutto: 22 000,00 zł (334mb) 

 remont drogi w Tuszowie Narodowym; brutto: 3 321,00 zł, (ok. 70mb) 

 remont drogi gminnej w msc. Borki Nizińskie brutto: 13 611,18 zł (ok. 900 mb) 

Remonty dróg – asfalt 
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 Borki Nizińskie dł. 147 mb brutto: 43 270,42 zł 

 Borki Nizińskie dł. 52 mb brutto: 16 847,06 zł 

 Malinie dr. wewn. dł. 171 mb brutto: 35 083,04 zł 

 Ławnica dł. 120 mb brutto: 27 815,22 zł 

 Podjazd do budynku OSP Malinie I 6 902,15 zł dł. Ok. 30-35mb 

Oświetlenie 

 Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Czajkowej; brutto: 2000,00 zł 

 Wykonanie oświetlenia ulicznego w Plutach; brutto: 7995,00 zł  

 Wykonanie oświetlenia ulicznego w Grochowem II; brutto: 11300,00 zł 

 Oświetlenie uliczne Jaślany; brutto: 12920,00 zł 

 Oświetlenie uliczne Sarnów; brutto: 5000,00 zł 

 Oświetlenie uliczne Babicha; brutto: 8500,00 zł 

Rozbudowa kanalizacji 

Rozbudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach 

Tuszów Narodowy i Tuszów Mały. W ramach inwestycji zostało wybudowane blisko 4 

km sieci kanalizacyjnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 519 780,80 zł. Na ten cel 

gmina otrzymała pożyczkę w 50% umarzalną z NFOŚiGW w kwocie 1 235 594,15 zł. 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług „EKO System” 

Edward Soboń. 

 

Rozbudowa SUW w Jaślanach 

Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 2000m i średnicy 160mm ma zapewnić 

zasilenie w wodę rozbudowującej się na terenie gminy strefy oraz zapewnienie 

odpowiedniego ciśnienia, mając na uwadze dużą ilość budowanych na terenie gminy 

domów jednorodzinnych. 
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Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną, w celu zmagazynowania odpowiedniej ilości 

wody  

w okresie największych rozbiorów wody ,tj. w okresie wiosennym i letnim. 

Wymiana filtrów uzdatniających wodę na Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach  

z automatycznym ich sterowaniem (płukaniem) oraz zdalnym odczytem i podglądem 

pracy. Filtry zostały wymienione na filtry o większej średnicy 1,8m i wyposażone 

w złoża kwarcowe o wydajności 1200m3 na dobę. Odczyty przepływu wody 

z wodomierzy zamontowanych na rurociągach dostarczających wodę ze studni 

głębinowych, jak i na rurociągu dostarczającym wodę uzdatnioną, będą zdalne. 

Zainstalowany zostanie system pozwalający na zdalne monitorowanie pracy SUW 

w Jaślanach. Odnowione zostało pomieszczenie filtrów i ułożone nowe płytki. Zadanie 

będzie finansowane z pożyczki umarzalnej w 50 % z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego koszt to ok. 1,8 mln złotych. 

W 2020 roku wykonano I etap prac. 

 

Parking przy Ośrodku Zdrowia 

Zrealizowane zostały prace mające na celu utwardzenie placu postojowego wraz 

z wykonaniem odwodnienia obok Ośrodka Zdrowia. Nawierzchnia placu wraz ze 

zjazdami to 930 m2. Zadanie finansowano ze środków własnych gminy, a jego koszt 

wyniósł 158 912,94 zł. Wykonawcą była firma „ROB-BUD” Robert Guzda. 
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Termomodernizacja Domu Strażaka w Maliniu I 

Prace polegały na dociepleniu ścian, posadzek i stropodachu wraz z modernizacją 

instalacji grzewczej - poprzez montaż grzejników konwekcyjnych 3 x 2000Watt oraz 1 

x 500Watt. Budynek zyskał też nową elewację. Całkowity koszt zrealizowanego zadania 

wraz z robotami dodatkowymi zamknął się w kwocie 110 353,21 zł. Kwota 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie wynosiła 42 245,00 zł. 

 

Nowy samochód dla OSP Ławnica 

Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości zakupiony został nowy 

samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławnicy. Promesa 

na 250 tys. zł została przekazana podczas uroczystości 77 rocznicy śmierci gen. 

Sikorskiego, 3 lipca br. przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła Odbioru 

samochodu dokonali przedstawiciele OSP Ławnica, na czele z sołtysem Zdzisławem 
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Sową oraz radnym Pawłem Sową, w obecności wójta gminy Andrzeja Głaza, radnego 

powiatowego Kacpra Głaza i gminnego komendanta OSP Kazimierza Nowaka. 

 

 

 

Mundury specjalistyczne dla jednostek OSP 

Z Funduszu Sprawiedliwości zostały przekazane mundury specjalistyczne dla: OSP 

Malinie II, OSP Grochowe II, OSP Tuszów Narodowy, Straż KSRG Jaślany. 

 

Wiata przy budynku OSP w Czajkowej i OSP w Grochowem I 

Wiata w Czajkowej – zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy, 

kwota ok. 50 000 zł; 
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Wiata w Grochowem I - zadanie było sfinansowane ze środków Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy, 

kwota 27 000 zł. 

 

Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej 

Wartość operacji: 75 184,48 zł, w tym kwota dofinansowania z PROW na lata 2014-

2020: 47 722,00 zł. Zakupiono wyposażenie dla Gminnego Ośrodka Kultury 

w Grochowem (meble kuchenne wraz z lodówką i warnikiem, stoły i krzesła), 

wykonano klimatyzację w sali wystawienniczej oraz mobilną podłogę drewnianą 

o wymiarach 10x15 m, na potrzeby organizacji imprez plenerowych. 

Ponadto doposażono świetlice wiejskie w budynku OSP w Grochowem I (zakupiono 

stoły, krzesła oraz warnik), OSP Grochowem II (zakupiono krzesła oraz warnik) oraz 

Domu Ludowym w Jaślanach (zakupiono stoły oraz krzesła). 
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Inwestycje w ZS w Maliniu 

W ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

gmina Tuszów Narodowy otrzymała dofinansowanie w kwocie 63 982,08 zł na 

wyremontowanie i doposażenie w sprzęt kuchni oraz zaopatrzenie w nowe zestawy 

stolików świetlicy w Zespole Szkół w Maliniu. Wartość całkowita zadania to prawie 80 

000 zł. Wkład własny gminy wynosi 20% wartości zadania.  

Z kolei z dotacji z Ministerstwa Finansów w kwocie 70 667 zł doposażono sale 

zajęciowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

 

 

Laptopy dla szkół z terenu gminy Tuszów Narodowy 

Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna 

Szkoła +":  

 w I turze za dotację w kwocie 59 760,00 zł zostało zakupione 18 laptopów,  

 w II turze kwocie 55 tysięcy złotych, z czego zakupionych zostało 20 urządzeń. 

Podział urządzeń zakupionych z I i II transzy dotacji na poszczególne szkoły: 

 Tuszów Narodowy – 8 

 Malinie – 10 

 Borki Nizińskie – 5 
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 Jaślany – 7 

 Czajkowa – 8 

Tablety dla Szkoły Podstawowej w Czajkowej 

Szkoła Podstawowa w Czajkowej znalazła się wśród placówek które otrzymały tablety 

wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych 

OSE”. Jest to efekt udziału szkoły w projekcie ogólnopolska sieć edukacyjna. Wartość 

otrzymanych 25 zestawów wynosi 24 261,75 zł. Projekt ten to forma wsparcia dla szkół, 

realizowana przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji 

Narodowej, za pośrednictwem NASK-PIB. 

 

 

 

 

 

I etap budowy hali sportowej w Jaślanach 

Zrealizowano I etap budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Jaślanach za kwotę 2 

590 000 zł. 
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Plac zabaw w Tuszowie Narodowym 

Otwarto nowy plac zabaw przy ZSP w Tuszowie Narodowym, sfinansowany ze 

środków własnych za kwotę 43 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

Słoneczna Jesień Życia II 

Gmina Tuszów Narodowy otrzyma dofinansowanie na realizację projektu Słoneczna 

jesień życia II, tj. kontynuacje funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach 
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dla 30 osób z środków RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, w kwocie 

1 019 816 zł . 

 

Sadzenie drzewek miododajnych 

W związku z przystąpieniem gminy do zadania pn.: „Sadzenie drzew miododajnych 

sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” zasadzono 

krzewy i drzewa na terenie wokół Urzędu Gminy oraz w miejscowości Grochowe. 

 

Podsumowanie realizacji projektu OZE 

Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  

w ramach działania 3.2 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2019. 

Wartość projektu ogółem to ponad 13 mln zł, zaś kwota dotacji dla gminy Tuszów 

Narodowy  

to 7 072 328,10 zł. Z mieszkańcami gminy Tuszów Narodowy podpisano 460 umów, w 

ramach których na terenie gospodarstw powstało 599 instalacji, w tym: panele 

fotowoltaiczne – 218, kolektory słoneczne – 203, kotły na biomasę – 65, pompy ciepła 

- 113. 

Projekt „Eko-energia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec” 
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 Wartość projektu ogółem: 13 494 390,98 PLN 

 Wydatki kwalifikowane ogółem: 11 719 795,00 PLN 

Dofinansowanie ogółem: 9 960 653,75 PLN 

w tym dla gminy Tuszów Narodowy: 

 Wartość wydatków całkowita: 9 550 114,44 PLN 

 Wydatki kwalifikowane: 8 321 365,00 PLN 

Dofinansowanie: 7 072 328,10 PL 

 

Stop ze smogiem 

Zakończono realizację projektu wymiany starych niskosprawnych kotłów na paliwa 

stałe – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 realizacja planów 

niskoemisyjnych i 3.3.2 – redukcja emisji. Kwota dotacji to 450 tys. zł. Wkład własny 

mieszkańców to średnio 20% wartości kotła. 

Projekt objął wymianą 46 sztuk kotłów CO w gospodarstwach domowych na terenie 

gminy na wysokosprawne kotły – w tym 26 opalanych paliwem gazowym (średnia cena 

10 800,00 zł), 4 na pelet (średnia cena to 16 200,00 zł)  i 16 kotłów na eko-groszek 

(średnia cena to 15 500,00 zł). Ogłoszenie o projekcie i przyjmowaniu wniosków od 

zainteresowanych mieszkańców miało miejsce w okresie sierpień – wrzesień 2018 roku. 

Projekt „STOP ZE SMOGIEM” był uzupełnieniem realizowanego wcześniej  projektu 

„Eko-energia w gminach Tuszów Narodowy – Mielec”. Łącznie obydwa te projekty 

umożliwiły wymianę źródeł energii na odnawialne w ok. 500 gospodarstwach. 

Mural upamiętniający generała Sikorskiego 

Na ścianie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym powstał 

mural upamiętniający postać gen. Sikorskiego. Jego wykonanie to efekt współpracy 

gminy z Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie, który sfinansował koszty 
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wykonania. Będzie to trwały ślad przypadającej w 2021 roku 140 rocznicy urodzenia 

generała. Mural został odebrany 20 listopada 2020 roku przez dyrektora IPN w 

Rzeszowie dr Dariusza Iwaneczko oraz dr Piotra Szopę - naczelnika Oddziałowego 

Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie. Wykonawcą muralu jest 

Arkadiusz Andrejkow, artysta z Sanoka. 

 

Wykonanie projektów pod inwestycje na 2021 rok 

 Projekt budowy mosty Pluty – Czajkowa Sowy; 

 Projekt drogi Malinie na OTL przez wieś; 

 Przystąpienie do realizacji projektu budowy kanalizacji w Ławnicy, rewitalizacji 

Placu gen. Sikorskiego w  Tuszowie Narodowym oraz dostosowania budynku 

Urzędu Gminy do wymogów programu „Dostępność +”. 

Łącznie na dokumentację wydano ok. 125 000 zł 

6. Gospodarka Przestrzenna Gminy  

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP 

wszystkie). 

 MPZP – teren usług komercyjnych i działalności produkcyjnej w Tuszowie 

Narodowym -Uchwała RG. Tuszów Narodowy Nr V/29/99 z dnia 25 lutego 

1999.(Tarapata T.) 

 MPZP – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Błonie” Malinie. 

          Uchwała RG. Tuszów Narodowy Nr XX/174/2005 z dnia 25 lutego 2005 z późn. 

zmianami. 

 MPZP – Teren zabudowy produkcyjno – usługowej w Maliniu. 

            Uchwała RG. Tuszów Narodowy Nr XX/173/2005 z dnia 25 lutego 2005 z późn. 

zmianami. 

 MPZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi w miejscowościach Sarnów i Czajkowa.Uchwała RG. Tuszów 

Narodowy Nr XXXVII/289/2010 z dnia 17 marca 2010. 
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 MPZP – Teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej                                   

w miejscowości Grochowe. Uchwała RG. Tuszów Narodowy Nr XXIII/204/2013 

z dnia 13 marca 2013 z późn. zmianami. 

 MPZP – Teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej                                   

w miejscowości Ławnica. Uchwała RG. Tuszów Narodowy Nr XXIII/205/2013 

z dnia 13 marca 2013. 

 MPZP – „Grochowe 1/2014” o przeznaczeniu obszaru o powierzchni ok. 22.3 ha 

w miejscowości Grochowe na tereny rolnicze. Uchwała RG. Tuszów Narodowy 

Nr XXXVII/353/2014 z dnia 04 lipca 2014. 

 MPZP – „Jaślany 1/2014” o przeznaczeniu obszaru o powierzchni ok.10 ha                       

w miejscowości Jaślany na teren rolniczy. Uchwała RG. Tuszów Narodowy                  

Nr XXXVII/354/2014 z dnia 04 lipca 2014. 

W przygotowaniu:  

MPZP – Terenów zabudowy produkcyjno – usługowej STREFA TUSZÓW w Tuszowie 

Narodowym. Uchwałą Rady Gminy  Tuszów Narodowy Nr XXVII/271/2018 z dnia 30 

maja 2018 roku, o przystąpieniu do sporządzenia MPZP pod nazwą j.w, przystąpiono 

do sporządzenia tego planu. 

Opracowywany obszar obejmuje teren o powierzchni około 97 ha, i położony jest                     

w Tuszowie Narodowym . Zlokalizowany jest po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 

985. W obrębie terenu inwestycyjnego, w jego wschodniej części znajduje się lądowisko 

z budynkiem aeroklubu. W południowej części budynek Firmy VAN BERDE Sp z o.o, 

zaś w północno – wschodniej części terenu znajduje się Punkt Selektywnej  Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK). Teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów 

rolnych, a od północnego – wschodu graniczy z terenami leśnymi. W tej chwili cały 

opracowywany teren jest niezabudowany i użytkowany rolniczo, w przeważającej 

części jako łąki. 

          Teren nie stanowi ekspozycji dla obiektów zabytkowych, ani innych obiektów 

wartych wyeksponowania. Nie jest objęty ochroną konserwatorską, ani też nie przylega 

do terenu objętego ochroną konserwatorską. Na obszarze nie występują 

udokumentowane stanowiska archeologiczne. 

           Jeśli chodzi o środowisko przyrodnicze, to przedmiotowy teren zlokalizowany 

jest w obrębie obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005, stworzonym 

z myślą o ochronie ptaków wymienionych w Standardowym Formularzu Danych. 

Planowany teren inwestycyjny znajduje się poza granicami wyznaczonych korytarzy 

ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny to Puszcza Sandomierska oddalony                     

o 2,5 km. na wschód oraz korytarz Dolina Rzeki Wisłoki oddalony o 5,5 km. na zachód. 

Zatem planowane  nowe zagospodarowanie terenu nie wpłynie negatywnie na 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Puszczy Sandomierskiej. 

            Zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym, Gmina Tuszów Narodowy prowadzi 

gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego corocznie budżetu gminy. Istniejąca 

infrastruktura społeczna na terenie gminy obejmuje między innymi ochronę zdrowia, 
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opiekę społeczną, edukację, placówki oświatowe, biblioteki. Realizacja inwestycji tylko 

w tym wymienionym zakresie generuje bardzo duże koszty. Realizacja przedsięwzięcia 

związanego z uruchomieniem terenów inwestycyjnych, w tym budowy dróg i sieci 

infrastruktury technicznej pozwoli na otwarcie tego terenu dla przyszłych inwestorów, 

a tym samym na poprawę zasobów finansowych gminy. Uruchomienie działania 

miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w Tuszowie Narodowym 

pozwoli na wdrożenie go do Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, który stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, 

wynikające z analiz barier i potencjałów województwa podkarpackiego, a zatem i 

Gminy Tuszów Narodowy, uwzględniając przy tym pożądane kierunki inwestycji 

określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Dlatego 

też opracowywany MPZP zapewnia na długie lata rozwój społeczno – gospodarczy 

gminy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych i społecznych, z 

zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych społeczności i obywateli zarówno obecnego pokolenia jak i 

przyszłych pokoleń. 

             Obszar objęty MPZP posiada dogodną dostępność komunikacyjną i jest 

częściowo wyposażony w sieci infrastruktury technicznej. Budowy będą wymagać drogi 

publiczne stanowiące uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego, a szczególnie 

bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 985. Budowy wymagać będą sieci 

kanalizacji sanitarnej na całym obiekcie, sieci kanalizacji  deszczowej, zbiornika 

retencyjnego na wodę opadową oraz sieci wodociągowych.  

           Na obrzeżach terenu objętego MPZP działa firma VAN-BERDE, która zajmuje 

się produkcją urządzeń związanych z infrastrukturą drogową. Firma ta przeniosła swoją 

działalność z SSE Mielec do Tuszowa Narodowego i działa z powodzeniem już od kilku 

lat. W bezpośrednim sąsiedztwie firmy VAN-BERDE powstaje nowa firma pod nazwą 

Firma Produkcyjno – Handlowa IMPOL-Mielec sp. z o.o, która zajmuje się produkcją 

płynów samochodowych szeroko rozumianych.  

             MPZP „Terenów zabudowy produkcyjno – usługowej STREFA TUSZÓW                 

w Tuszowie Narodowym” został wykonany w całości od strony technicznej                                   

i merytorycznej. Pozytywnie wypowiedziała się na temat całości planu 

zagospodarowania Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna powołana przez 

Wójta Gminy Tuszów Narodowy. 

              Do zakończenia całości postępowania pozostało podjęcie  uchwały rady gminy 

w sprawie zatwierdzenia projektu MPZP. Uzyskaliśmy już pozytywną opinię Marszałka 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów leśnych z 

produkcji leśnej, która to decyzja kończy postępowanie administracyjne związane z 

wykonaniem MPZP. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną czas wykonania  

powyższych  czynności  został wydłużony.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
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Obowiązujące SUiKZP gminy Tuszów Narodowy:  

Uchwała RG. Tuszów Narodowy Nr XXIV/136/2001 z dnia 31 października 2001 –                

z późn. zmianami. 

W przygotowaniu: II zmiana SUiKZP gminy Tuszów Narodowy. 

Uchwała RG. Tuszów Narodowy  Nr XXVII/270/2018 z dnia 30 maja 2018 roku,                      

o przystąpieniu do sporządzenia MPZP – II zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszów Narodowy. Czynność ta jest 

procedowana jednocześnie z opracowaniem   MPZP. Terminy będą takie same. 

7. Gospodarka mieniem 

Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 1 stycznia 2020 r.  

przedstawiał się następująco:   

Powierzchnia gruntów ogółem 1090,6393 ha, w tym: 

 grunty budowlane niezabudowane - 2,6436 ha; 

 grunty pod zabudowaniami i obiektami - 14,8549 ha; 

 grunty rolne - 657,4034 ha; 

 grunty leśne i zadrzewione - 271,2028  ha; 

 drogi i rowy - 144,5346 ha. 

Gospodarka nieruchomościami w 2020 roku przedstawia się następująco:                                

468  hektarów  mienia  komunalnego jest wydzierżawiona 220 osobom fizycznym na 

cele rolnicze, z czego dochody wynoszą 24 057,36 zł.  Za 1 ha oplata z tytułu dzierżawy 

wynosi 50 zł. 

W rozbiciu na Sołectwa dzierżawa kształtuje się następująco:  

 Borki Nizińskie – 0,43 ha,  

 Czajkowa – 26,70 ha,  

 Dębiaki – 59,60 ha,  

 Grochowe I – 45,00 ha,  

 Grochowe II – 22,40 ha,  

 Jaślany – 131,00 ha,  

 Józefów – 62,00 ha,  

 Pluty – 16,00 ha,  

 Sarnów – 22,00 ha,  

Tuszów Mały – 14,00 ha,  

 Tuszów Narodowy – 68,00 ha,  

 Malinie – 0,15 ha, 

  Ławnica – 0,50 ha. 

 

W 2020 roku Gmina  nabyła na własność  10,1041  ha,  w  tym: 
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 darowizna od osób prywatnych pod drogę gminną w Borkach Nizińskich  

o łącznej pow. 0,1027 ha  

 decyzją Wójta Gminy Tuszów Narodowy oraz Wojewody Podkarpackiego drogi, 

rowy, w m. Czajkowa, Grochowe, Malinie, o pow. 9,6932 ha,     

 zakup od osoby prywatnej działki w Tuszowie Małym pod plac zabaw o pow. 

0,077 ha 

W 2020 r. Gmina sprzedała  3,4122 ha z czego uzyskała dochód w kwocie 1 271 486,04 

zł (w tym 3,3665 ha pod budownictwo mieszkaniowe w m. Babicha, Grochowe i Jaślany 

oraz działki przyzagrodowe o łącznej pow. 0,0457 ha w m. Grochowe, Sarnów i Tuszów 

Narodowy). Sprzedaż działek cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców całego powiatu. W stosunku do 2019 roku sprzedano więcej o 1,77 ha 

gruntów a dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2029 roku o kwotę 919 940,46 

zł . Na 1 działkę sprzedawaną w drodze przetargu w 2020 roku przeciętnie było chętne 

2 osoby, w 2019 roku było to również 2 osoby. Razem ceny wywoławcze wszystkich 

działek wynosiły 1 187 245 zł, a dochód z ich sprzedaży stanowił kwotę: 1 263 145 zł 

czyli o 75 899 zł więcej w stosunku do ceny wywoławczej. 

 3,4671 ha gruntów mienia komunalnego pozostaje w wieczystym użytkowaniu osób    

fizycznych i prawnych, z czego Gmina uzyskuje dochód w kwocie 1 247,31 zł. 

Gmina posiada w wieczystym użytkowaniu  0,2393 ha gruntów Skarbu Państwa, 

są to  grunty w  Maliniu, użytkowane, jako drogi dojazdowe.  

Grunty mienia komunalnego oddane w wieczyste użytkowanie odpłatne - 1,5568 ha 

oraz  w wieczyste użytkowanie nieodpłatne – 1,9103 ha,  (LKS Sokół Malinie) 

Gmina posiada na terenie wsi Borki Nizińskie, Czajkowa, Dębiaki, Grochowe, Jaślany, 

Józefów, Ławnica, Sarnów, Tuszów Mały i Tuszów Narodowy lasy mienia 

komunalnego o pow. 280 hektarów, które objęte są uproszczonym planem urządzania 

lasów. 

W 2020 roku w ramach pielęgnacji lasów Gmina dokonała wyrębu drzew w lesie  

mienia komunalnego w m. Czajkowa, Dębiaki, Grochowe I z czego uzyskała dochód  

w wysokości 1 065,00 zł 

Dochody z mienia komunalnego za 2020 rok kształtują się następująco : 

 dzierżawa - 24 057,36 zł; 

 sprzedaż drzewa - 1065,00 zł ;    

 sprzedaż gruntów rolnych – 6667,00 zł;  

 sprzedaż  działek budowlanych – 1263145,00 zł;       

 wieczyste użytkowanie działek – 1 247,31 zł;     

 dochody z lokali mieszkalnych i użytkowych - 39667,40 zł;   

 dochody z ustanowienia służebności gruntowych – 1674,04 zł. 

Mienie komunalne zbyte z zasobu Gminy Tuszów Narodowy w 2020 r. obejmowało 

3,4122 ha, z czego ogółem dochód wynosił 1 271 486,04 zł. 
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Szczegółowy wykaz sprzedaży mienia przedstawia poniższa tabela. 

lp. wieś rodzaj działki szt. pow. dz. 
wartość działki 

uzyskana 
forma zbycia 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Babicha budowl. 11 1,6201 584335,00 przetarg 

2. Grochowe budowl. 4 0,4728 283720,00 przetarg 

3. Grochowe rolna 1 0,0101 1300,00 przyzagrodowa 

4. Grochowe budowl.   952,15 służebność 

5. Jaślany budowl. 10 1,2736 395090,00 przetarg 

6. Ławnica    721,89 służebność 

7. Sarnów rolna 1 0,02 312,00 przyzagrodowa 

8. 
Tuszów 

Narodowy 
rolna 1 0,0156 5055,00 przyzagrodowa 

 razem  :   3,4122 1271486,04  

 

8. Gospodarka lokalowa  

 

Lokale użytkowe i koszty ich wynajmu;  

 Lokal użytkowy Jaślany 104 (lecznica) - lokal wolny - 65 m2  

 Gabinet Fizykoterapii „Terapeuta” lokal użytkowy NZOZ Tuszów Narodowy - 

63,25 m2 – 426,40 zł/m-c  

 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego –Urząd Gminy Tuszów Narodowy- 

24 m2 – 20,45 zł/m-c 

 Anna Bik – Uzar Gabinet Stomatologiczny - 35,22 m2 -59,59 zł/m-c (lokal 

użytkowy NZOZ  Tuszów Narodowy)  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lokal użytkowy NZOZ Tuszów 

Narodowy - 162,38 m2 – 405,92 zł/m-c  

 Kędzior Andrzej lokal użytkowy Jaślany 185 –Dom Strażaka- 118 m2 – 818,41 

zł/m-c  

 Lokal użytkowy Anna Stypa Niepubliczny Żłobek  „Wesoły Bobas” w szkole w 

Grochowem - 166 m2 – 417,76 zł/m-ąc. 

 Lokal użytkowy w szkole w Grochowem „Stylizacja” Szymańska Anna   26,07 

m2 -  204,60 zł/m-ąc 

 Lokal użytkowy Jaślany – Firma Paulina Bojarska „Gwoździ mnie to” 

Wirtuozeria Sztuki String Art. Bojarska    8 m2  -  60,0 zł./m-ąc 

Lokale mieszkalne: 

 lokal mieszkalny NZOZ Tuszów Narodowy 60,60 m2 -4,5 zł/m2  
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 lokal mieszkalny NZOZ  Tuszów Narodowy 49,73 m2 -4,5 zł/m2 

 lokal mieszkalny Lecznica Jaślany 69,40 m2 - 4,0 zł/m2 

 lokal mieszkalny Lecznica  39,30 m2 -4,0 zł/m2 

Lokale mieszkalne w budynkach szkół; 

 Zespół Szkół w Maliniu - lokal mieszkalny -78 m2 -4,5 zł/m2 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny Tuszów Narodowy 

- lokal mieszkalny - 48,67 m2 -4,5 zł/m2 

- lokal mieszkalny -48,67 m2 -4,5 zł/m2 

 Zespół Szkół w Jaślanach 

 - lokal mieszkalny -42 m2 - 4,0 zł/m2 

 - lokal mieszkalny -49 m2 - 4,0 zł/m2 

 Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich 

 - lokal mieszkalny -76,5 m2 - 4,0zł/m2 

 - lokal mieszkalny -76,5 m2 - 4,0 zł/m2 

9. Gospodarka odpadami  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma  obowiązek 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. Ustawodawca zastawił do dyspozycji radom gmin przejęcie tego 

obowiązku w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych. Rada gminy nie  

skorzystała z tego uprawnienia i nie podjęto uchwały na odbiór odpadów                                          

z nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele tych nieruchomości indywidualnie 

zawierają umowy z firmami odbierającymi odpady posiadającymi wpis do rejestru 

działalności regulowanej.    

Rada gmin y w drodze uchwały przyjmuje stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

dla gospodarstw domowych. Stawki uzależnione są od kwoty która została określona 

przez Firmę, której oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza w drodze przetargu. 

W 2020 roku stawki uległy dwukrotnie zmianie w stosunku do 2019 roku. W styczniu 

były pobierane na podstawie uchwały z 2019 roku. W lutym rada gminy podjęła nową 

uchwalę zwiększającą kwotę opłaty, która uchwałą rady gminy została zmniejszona od 

II półrocza 2020 roku.  

Poniżej szczegółowy wykaz uchwał i określonych stawek opłat obowiązujących w 2020 

roku.  

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami  w  2020 roku 
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Styczeń 

 stawki opłat dla gospodarstw domowych, gdzie odpady były zbierane i oddawane  

w sposób selektywny wynosiły miesięcznie dla:  

1) gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 16 zł, 

2) gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 29 zł, 

3) gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób i więcej – 43 zł, 

zaś dla gospodarstw domowych, gdzie odpady były zbierane i oddawane w sposób 

zmieszany wynosiły miesięcznie: 

1) gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 32 zł, 

2) gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 55 zł, 

3) gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób i więcej – 96 zł. 

 

Przy naliczaniu tych stawek obowiązywała Uchwała RG Nr XII/69/2019 z dn. 25 

czerwca 2019 r. 

Luty- czerwiec  zmieniła się metoda ustalenia opłaty. Kwota opłaty liczona była  – od 

jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

Wysokość stawki  od 1 osoby wynosi 27 zł miesięcznie,  kwota przysługującego 

zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika 4 zł miesięcznie od osoby, kwota 

podwyższonej stawki, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku segregacji 54 zł 

miesięcznie od osoby.  

Stawki te określała Uchwała RG  Nr XVI/124/2020 z dn. 6 lutego 2020 r. 

Od lipca 2020 r. wysokość stawki  od 1 osoby wynosi 25 zł miesięcznie,  kwota 

przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika 5 zł miesięcznie od 

osoby, kwota podwyższonej stawki, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku segregacji 

50 zł miesięcznie od osoby. Uchwała weszła w życie Z MOCĄ obowiązującą od 01 

lipca 2020 r.  Uchwała RG Nr XIX/151/2020 z dn. 15 czerwca 2020 r. 

Zmiana stawek w trakcie roku wynikała ze zmiany odbiorcy odpadów po 

rozstrzygnięciach przed KIO w Warszawie wynikających z zaskarżonych postepowań 

przetargowych. 

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 

 01.07.2019 r. -30.04.2020 r. - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec,  

 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r. - FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. , ul. Strefowa 8, 39-

400 Tarnobrzeg. 
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Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy  

 25 października 2019 roku – ogłoszone zostało ZAMÓWIENIE: usługi na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuszów Narodowy 

w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.220 r.  

 6 grudnia 2019 r. nastąpiło unieważnienie przetargu na:,, odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuszów Narodowy” 

 16.12. 2019 r. Odwołanie od przetargu wniesione do  KIO -  przez MPGK Mielec 

wyrok: dn. 03.01.2020 – orzeka: ,, uwzględnia odwołania i nakazuje 

zamawiającemu unieważnić czynność unieważnienia postępowania 

 24.02.2020 r. odwołanie wniesione do KIO – przez FCC Tarnobrzeg wyrok: z dn. 

10.03.2020 – orzeka: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,  

odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie 

zamówienia MPGK, oraz Zakładu Utylizacji  Odpadów Komunalnych z siedzibą 

w Mielcu. 

 W wyniku tego wyroku została zawarta Umowa Nr.DKP.271.15.2019  w dniu 

14.04.2020 r. Z FCC Tarnobrzeg. Pod nazwą ,, Usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenu gm. Tuszów Narodowy”  

Odbiór odpadów 

 Zmieszane odpady komunalne - gromadzone w pojemnikach, workach czarnych, 

odbiór w okresie od kwietnia do października 1 raz na dwa tygodnie, w okresie 

od listopada do marca 1 raz na miesiąc                  

 Papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, 

w tym szkło bezbarwne i kolorowe - gromadzone w workach, odbiór jeden raz na 

dwa miesiące  

 Bioodpady stanowiące odpady komunalne  - gromadzone w workach brązowych,  

odbiór w okresie od kwietnia do października 1 raz na dwa tygodnie. 

Poza tym okres mieszkańcy mogą oddawać bioodpady do PSZOK przez cały rok 

(dotyczył wyłącznie mieszkańców, którzy nie posiadają kompostownika). 

Mieszkańcy, którzy posiadają kompostowniki, kompostują bioodpady na terenie 

nieruchomości. 

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny - jeden raz w roku wystawiane przed posesję podczas objazdowej 

zbiórki. 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Tuszów Narodowy 

przedstawia poniższa tabela 

 

a) ,odpady w gospodarstwach domowych „tzw. u źródła”: 

Rodzaj odpadu 

2020 r. 

(ilości podane w 

Mg) 

2019 r. 

(ilości podane w Mg) 
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

(ogółem odebrane z terenu gminy) (kod: 20 03 01) 
1058,81 1085,18 

Zmieszane odpady opakowaniowe  

 (kod odpadu: 15 01 06) 
46,48 66,40 

Opakowania z tworzyw sztucznych                                      

(kod: 15 01 02) 
97,64 19,060 

Opakowania ze szkła 

(kod: 15 01 07) 
119,08 76,36 

Opakowania z papieru   i tektury  

(kod: 15 01 01) 
35,22 13,56 

Odpady wielkogabarytowe 

(kod: 20 03 07) 
98,24 31,340 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

(kod: 20 01 35*) 
5,98 1,600 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

(kod:  20 01 36) 
3,12 2,200 

Zużyte opony 

(kod: 16 01 03) 
23,68 12,120 

Odpady ulegające biodegradacji 

 (kod odpadu: 20 02 01) 
17,00 3,560 

Urządzenia zwierające freony 

 (kod odpadu: 20 01 23*) 
9,12 1,800 

Inne odpady nieulegające biodegradacji  

(kod odpadu: 20 02 03) 
-         11,700 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny   (kod odpadu: 20 01 99) 
-           8,222 

Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach (kod odpadu 20 03 99) 
-          3,662 

Łącznie   1 514,37 

  

 

 

W  2019 mieszkańcy wytworzyli łącznie 1336,74 mg odpadów czyli o 177,63 mg 

mniej w stosunku do 2020 roku.  

 

b) odpady przyjęte do  PSZOK  : 

Rodzaj odpadów 2020 r. 

(ilości podane w Mg) 

2019 r. 

(ilości podane w Mg) 

Opakowania z papieru i tektury                  

(kod: 15 01 01) 
2,68 1,220 

Opakowania z tworzyw sztucznych         

     (kod: 15 01 02) 
5,06 2,920 
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Opakowania ze szkła  

(kod:15 01 07) 
1,7 5,900 

Zmieszane odpady 

(kod:15 01 06) 
- 0,460 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

(kod: 15 01 10*) 

0,9 - 

Zużyte opony (kod: 16 01 03) 1,74 6,060 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów( kod: 17 01 01) 
7,76 21,280 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych odpadów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  

( kod: 17 01 07) 

9,78 - 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,  

17 09 02 i 17 09 03 ( kod: 17 09 04) 

0,58  

Urządzenia zawierające freony                         

(kod: 20 01 23*) 
0,93 4,245 

Lampy fluorescencyjne, inne odpady zawierające 

rtęć (kod: 20 01 21*) 
0,02  

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki  

(kod: 20 01 35*) 

1,48 1,678 

Farby, tusze,  farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne(kod: 

20 01 27*) 

- 0,640 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

(kod: 20 01 36) 

2,85 1,866 

Odpady wielkogabarytowe                         

 (kod: 20 03 07) 
35,54 44,610 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 

01 i 17 06 03  (kod: 17 06 04) 
0,14 0,080 

Drewno inne niż wymienione z 20 01 37  

(kod: 20 01 38) 
0,36 1,900 
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Odpady ulegające biodegradacji 

 (kod: 20 02 01) 
1,66 3,740 

Odzież (kod odpadu: 20 01 10) 2,44 4,640 

Leki inne niż wymienione  w 20 01 31 

 (kod odpadu : 20 01 32) 
0,015 0, 067 

 

W 2020 roku w PSZOK odebrano łącznie 75,635 Mg odpadów a w 2019 roku 

było to  101,24 mg odpadów.  

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych  z gospodarstw zamieszkałych (,,u źródła”)  

w stosunku w 2020 roku  w stosunku do 2019 roku zmniejszyła się o 26,37 Mg, 

natomiast odpady zbierane w sposób selektywny  zwiększyły się o  203,976 Mg.                     

Ta zmiana wynika ze zmiany ustawy która zakłada segregacje odpadów u źródła.                       

W przypadku braku segregacji właściciele gospodarstw domowych maja naliczane                   

b. wysokie stawki opłat odpady.  
Ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny  w PSZOK  w stosunku do roku 2019 

w roku 2020  zmniejszyła się o 25,604 Mg. Rokroczny spadek ilości odebranych 

odpadów zmieszanych i wzrost ilości odebranych odpadów selektywnych świadczy                   

o tym, że wśród mieszkańców wzrasta świadomość ekologiczna, związana                                    

z  prawidłowym postępowaniem z odpadami.  

Koszty odbioru odpadów w 2020 roku  to kwota 1 642 145,85 zł. W stosunku do 2019 

roku wzrosły aż o 753554,25 zł.  Podwyżka  wynika z cen jakie zostały narzucone  przez 

Firmy biorące udział w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.   

W 2020 roku przyjęto 394 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wydano 42  decyzje określające wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami. 

W 2020 roku 6915 osobom zamieszkujących 2080 gospodarstw domowych na ternie 

Gminy Tuszów Narodowy naliczono opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w taki sposób, że opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 i 4 uchwały nr 

XIX/151/2020 Rady Gminy Tuszów Narodowy. 

Na koniec 2020 roku zaległości w opłacie wyniosły 96.724,62 zł. Co stanowi 5% 

naliczonych opłat.  Wynikało to z faktu że większość mieszkańców ostatnią ratę płaciła 

po grudniowej wypłacie początkiem stycznia 2021 roku. Spadek dochodów 

mieszkańców na skutek epidemii odbił się w płatnościach za gospodarowanie odpadami. 

Po weryfikacji wpłat w styczniu rozpoczęto pisanie upomnień.   Na bieżąco przez cały 

rok podatnicy byli informowani o zaległości telefonicznie.  
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Według stanu na dzień 31.12.2020 r. na terenie gminy zameldowanych było  8 247 osób 

- dane z ewidencji ludności (liczba osób ujętych w złożonych deklaracjach dotyczy 

liczby faktycznie zamieszkałych na danej nieruchomościach, liczba zameldowanych 

osób może różnić się od liczby mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach, ponieważ jak 

wynika z oświadczeń złożonych przez właścicieli nieruchomości, niektórzy mieszkańcy 

gminy wyjechali za granicę bądź na studia, itp.). 

 W 2020 roku 1875 gospodarstwa domowe zadeklarowały selekcję odpadów, zaś 147 

gospodarstw oddawało odpady w sposób zmieszany.  

Częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych  

Lp. Rodzaj odpadu Częstotliwość odbioru  

1 Zmieszane odpady komunalne 1 raz na miesiąc ,,u źródła” 

2 

Papier, tektura,  

Tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe i metal, 

Szkło, w tym szkło bezbarwne i 

kolorowe 

1 raz na 2 miesiące ,,u źródła” oraz w 

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych po 

telefonicznym/pisemnym zgłoszeniu 

przez Zamawiającego 

3 Odpady ulegające biodegradacji, w 

tym odpady zielone  

2 razy w roku ,,u źródła” w okresie 

letnim (od 1 kwietnia do 31 

października); oraz w PSZOK po 

telefonicznym/pisemnym zgłoszeniu 

przez Zamawiającego  

4 

Zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe. Zużyte opony 

1 raz w roku ,,u źródła” (1 razy w okresie 

zamówienia - wiosna 2019 r.) oraz w 

PSZOK po telefonicznym /pisemnym 

zgłoszeniu przez Zamawiającego 

5 

Przeterminowane leki. Chemikalia 

Zużyte baterie i akumulatory. 

Odpady budowalne i rozbiórkowe. 

Odzież, tekstylia. 

W PSZOK po telefonicznym /pisemnym 

zgłoszeniu przez Zamawiającego 

 

 PSZOK 
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Na terenie gminy funkcjonuje PSZOK, który cieszy się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców.  

PSZOK czynny jest:   

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 

17.00 

- w okresie od 1 października do 31 marca - od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 

16.00                                       

- w drugą sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 11.00.  

Edukacja ekologiczna –elementem właściwie prowadzonej gospodarki odpadami. 

Bardzo istotną kwestią jest uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, aby ograniczać ilości wytwarzanych odpadów. Podejmowane 

były działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych zmieszanych 

na segregowane. 

W tym celu opracowano ulotki informacyjne z zakresu prawidłowej selekcji odpadów 

komunalnych, przekazywano informacje na stronie gminy i lokalnej gazetce 

tuszowskiej. 

Gmina, przy współpracy ze szkołami, rokrocznie organizuje konkursy przyrodnicze, 

akcje sprzątania świata oraz akcje sadzenia drzewek przy współpracy z Nadleśnictwem 

Mielec. Szkoły organizowały zbiórki makulatury oraz butek plastikowych.  

Pomimo, że każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać odpady zebrane 

selektywnie do PSZOK, a mieszkańcy posiadają kosze i worki na odpady segregowane, 

to i tak często własne śmieci z premedytacją wywożą w miejsca do tego nieprzeznaczone 

- do lasu, do rowów lub na tzw. dzikie wysypiska. Często są to prywatne działki, 

położone w miejscach oddalonych od zabudowań. Każdy przypadek nielegalnego 

pozbywania się odpadów i wykrycia sprawcy kierowany jest do sądu  

i grozi karą grzywny. Na terenie gminy Tuszów Narodowy w 2019 roku miały miejsce 

takie przypadki - pozbywający się nielegalnie odpadów sprawcy ponieśli konsekwencje. 

10.  Pomoc społeczna  

Zadania w zakresie pomocy społecznej i wsparcia rodziny realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną gmin i został powołany 

Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Tuszowie Narodowym Nr X/48/90 z dnia 26 luty 

1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie 

Narodowym. Od 2018 roku w strukturze GOPS funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy w 

Dębiakach, w ramach realizowanego projektu „Słoneczna jesień życia” i „Słoneczna 

jesień życia II”  

W 2020 roku kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 16 osób (15,25 etatu)  

w tym:  

 kierownik,  

 księgowa,  

 pracownicy socjalni - 4 osoby,  

 pracownicy świadczeń rodzinnych - 2 osoby,  

 pracownicy dziennego domu pomocy - 7 osób,  
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 opiekunka środowiskowa - 1 osoba.  

Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 9 posiada 

wykształcenie wyższe, 7 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie 

pracownika socjalnego posiada 1 pracownik socjalny. Wśród pracowników ośrodka 3 

osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej.Zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej liczba pracowników socjalnych nie może być niższa niż 1 

zatrudniony w pełnym wymiarze na 2 tys. mieszkańców. Wynika z tego, że w gminie 

Tuszów Narodowy powinno być zatrudnione 4,1 etatu pracownika socjalnego. W chwili 

obecnej jest to 3,75 etatu. 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r., liczba ludności gminy Tuszów Narodowy wyniosła 

8247 osoby osób, z czego 51,1% stanowiły kobiety, a 49,9% mężczyźni. Liczba 

ludności gminy stanowi 6 % ludności powiatu. Struktura ludności gminy przedstawiała 

się następująco:  

-osoby w wieku przedprodukcyjnym 18,6%,  

-osoby w wieku produkcyjnym – 64,8%,  

-osoby w wieku poprodukcyjnym – 16,6%.  

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z gminy Tuszów Narodowy 

wynosiła 252, w tym 50,8% stanowiły kobiety, 49,2% mężczyźni.  

Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej w 2020 roku wynosił 

37,7%. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających  

z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających 

z pomocy ogółem.  

 

Wskaźniki  bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej w gminie Tuszów 

Narodowy w latach 2015-2020 przedstawiały się następująco: 

lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźnik 54 52 50 44 42 38 

Z pomocy społecznej w 2020 roku korzystało 413 osób, co stanowiło 5 % wszystkich 

mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2019 roku, łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 110 osób. Natomiast liczba 

rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku 

do roku poprzedniego o 46 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej, ich liczba osiągnęła poziom 186 osób, co oznaczało spadek w stosunku do 

roku 2019  o 43 osoby.  
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W gminie Tuszów Narodowy najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i całych  rodzin, które były powodem ubiegania się o pomoc w 2020 roku, 

było kolejno: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba 

oraz bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.  

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji w latach 

2015-2020. 

lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

świadczeniobiorców 
612 597 507 437 334 244 

Średnia powiatu 539 478 402 348 321 253 

Średnia 

województwa 
751 674 600 540 490 447 

 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej może się różnić  

od liczby osób korzystających na podstawie wydanych decyzji. Np. w 1 rodzinie może 

być 5 osób objętych pomocą, a wydana jest 1 decyzja. Jak widać z tabeli z roku na rok 

zmniejsza się od 2015 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej, co wynika 

z podniesienia poziomu życia mieszkańców i wzroście ich dochodów. Niewątpliwie 

wpłynęły na to świadczenia rodzinne 500+, czy spadek bezrobocia.  

 

Wskaźnik deprywacji lokalnej w latach 2016 – 2020 oznacza liczbę pobierających 

pomoc społeczną w stosunku do liczby mieszkańców. 

lata 2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźnik deprywacji 

lokalnej: 
6,98 6,22 5,34 4,08 2,96 

 

Jak wynika z powyższej tabeli wskaźnik ten rokrocznie ulega zmniejszeniu, co świadczy 

o poprawie sytuacji materialnej rodzin, na co niewątpliwie ma wpływ program Rodzina 

500+. Liczba pobierających w roku 2020 to świadczenie wychowawcze wyniosła 890 

rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 338 rodzin, ale zwiększyła 

się liczba dzieci objętych programem. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w 

formie świadczenia wychowawczego wyniosła  9 307 001,00 zł i w porównaniu z 

rokiem poprzednim wzrosła o 2 100 739,00 zł. 
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Spowodowane jest to zmianą przepisów dotyczących prawa do świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko, stąd zwiększyła się liczba dzieci, na które w 

danych rodzinach przyznawane jest świadczenie.  

Liczba pobierających w roku 2020 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz 

jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka wyniosła 366 rodzin. W stosunku 

do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 174 rodziny.  

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczeń rodzinnych 

i pielęgnacyjnych wyniosła 3 488 466,00  zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 

zwiększyło się o 360 006 ,00 zł.  

W gminie Tuszów Narodowy środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej w 2020  roku wyniosły 15 598 464 zł. Poziom wydatków w stosunku 

do roku poprzedniego wzrósł o 1 741 390 zł, co jest wynikiem głównie zwiększenia 

wydatków na świadczenie wychowawcze. 

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 13 294 126,00  zł, co stanowi 85,22 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna 

wydatkowano 2 204 338,00 zł, w tym realizacja projektu Słoneczna jesień życia  

w zakresie zadań powierzonych GOPS 771 435,00 zł.. Na realizacje zadań GOPS 

przyznane środki z budżetu państwa i funduszy unijnych państwa stanowiły kwotę 

14 673 948,00 zł.  Z kolei 924 516,00 zł to kwota sfinansowana ze środków własnych 

gminy. Na tą kwotę składają się m.in.: wydatki na pokrycie kosztów zasiłków celowych, 

kosztów utrzymania 10 pensjonariuszy w stacjonarnych domach pomocy społecznej, 1 

w domu dziecka, 4 w schroniskach dla bezdomnych, koszt zatrudnienia opiekunki 

świadczącej usługi opiekuńcze dla 6 osób, dofinansowanie do kosztów dożywiania 

dzieci w szkołach, koszt zatrudnienia asystenta rodziny dla 4 rodzin, koszty utrzymania 

GOPS.  

Słoneczna Jesień Życia- informacja o realizowanym projekcie poprzez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej  - Słoneczna jesień życia II 
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GOPS od 1 lipca 2020 roku realizuje projekt „Słoneczna jesień życia II ”, którym jest 

kontynuacją projektu „Słoneczna jesień życia” w ramach projektu udzielono wsparcia 

30 uczestnikom Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach.                                                                

Poniższa tabela przedstawia osoby objęte projektem wg miejscowości w gminie 

Lp. Miejscowość Liczba osób DDP 

1 Tuszów Narodowy 3 

2 Tuszów Mały 2 

3 Jaślany 5 

4 Dębiaki 5 

5 Grochowe 4 

6 Czajkowa 3 

7 Józefów 0 

8 Pluty 0 

9 Malinie 2 

10 Sarnów 3 

11 Borki Nizińskie 2 

12 Ławnica 1 

13 Babicha 0 

Uczestnicy projektu są osobami niesamodzielnymi powyżej 60 roku życia. Wsparcie 

obejmuje transport do DDP oraz pobyt w godzinach od 8.00 do 16.00. 

W ramach pobytu uczestnicy objęci są rehabilitacją, opieką, pomocą psychologa, biorą 

udział w warsztatach terapii zajęciowej. 

Każdy uczestnik ma zapewnione wyżywienie w formie śniadania i obiadu. 

Okres realizacji projektu trwa od lipca  2020 r. do 31 marca 2022 r.  
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Z uwagi na występującą sytuację pandemiczną Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach 

zawiesił swoją działalność w terminie: 

11. 26.03.2020r.  do 10.05.2020 r. 

12. 8.10.2020r. do 31.12.2020 r. 

Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

W skład zespołu interdyscyplinarnego, powołanego Zarządzeniem wójta gminy na  

3-letnią kadencję,  który funkcjonuje przy GOPS, wchodzi 16 osób, tj. przedstawiciele 

GOPS, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciele policji, przedstawiciele oświaty, 

przedstawiciel ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kurator sądowy.  

Dokumentacja prowadzonych postępowań w ramach procedury „Niebieska Karta” 

prowadzona jest przez GOPS w Tuszowie Narodowym. 

Dane za 2020 rok  dotyczące przemocy domowej i podejmowanych interwencji. 

 22 - liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy   

 liczba osób dotkniętych przemocą, w tym: 18 – kobiet, 5 – mężczyzn i 2 dzieci 

 liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 

 liczba sporządzonych formularzy Niebieskiej Karty część A  

W 2020 roku z członków zespołu interdyscyplinarnego oraz dodatkowo zaproszonych 

osób utworzono 22 grupy robocze, które prowadziły postępowania w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”.  W roku 2020 ze względu na sytuację pandemiczna w kraju 

procedury Niebieskiej Karty były prowadzone zdalnie. Na wniosek grup roboczych 

zakończono w 2020 roku 31 sprawy w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

Zespół Interdyscyplinarny, skierował do prokuratury 4 zawiadomienia o powzięciu 

podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w 

rodzinie. W ramach prowadzonych procedur „Niebieska Karta” w 2020 r. były 

podejmowane działania zarówno wobec osób doświadczających przemocy jak i wobec 

osób stosujących przemoc, tj. monitoring rodziny przez pracownika socjalnego oraz 

dzielnicowego, praca socjalna, pomoc finansowa, poradnictwo, współpraca ze szkołą, 

wsparcie ze strony asystenta rodziny oraz wsparcie ze strony pedagoga szkolnego.                 

W ramach prowadzonych procedur „Niebieska Karta” w 2020 r. zostały 

skierowane do Sądu 2 wnioski o wgląd w sytuację małoletnich dzieci. 

Zadania związane z epidemią covid 19 

W związku z sytuacja epidemiczną spowodowaną przez covid 19 nie zostało przerwane 

bezpośrednie przyjmowanie interesantów. 

Jednak z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników odbywało się ono                        

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego w utworzonym punkcie przyjęć, 

pojedynczo z zastosowaniem maseczek i środków dezynfekujących. 
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Pracownicy socjalni przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w terenie 

ograniczyli do niezbędnego minimum. W pozostałych sprawach wywiady 

przeprowadzane były telefonicznie. 

Gmina wzięła udział w programie „Wspieraj seniora”, w ramach którego udzielono 

pomocy w formie zakupów niezbędnych artykułów codziennego użytku 43 osobom 

starszym i samotnym. 

W okresie wprowadzonych ograniczeń dla seniorów osoby samotne i niepełnosprawne 

otrzymywały pomoc w formie artykułów żywnościowych i posiłków. 

Pomoc w takiej formie była również dostarczana 9 rodzinom przebywającym w 

kwarantannie domowej i izolacji, które nie były sobie w stanie zapewnić podstawowych 

potrzeb bytowych. 

Osobom bezdomnym z terenu gminy zostało zapewnione schronienie przez cały rok 

2020 w Schronisku dla Bezdomnych im. Brata Alberta w Mielcu. 

11. Promocja i  kultura 

Promocja  

W ramach promocji gminy wydana została Gazetka Tuszowska  

w nakładzie 1800 egz., która trafiła do każdego gospodarstwa domowego, informując o 

finansach gminy, wykonaniu budżetu, realizowanych inwestycjach, ważniejszych 

wydarzeniach z życia gminy, sytuacji epidemiczne. Na koniec roku wójt skierował  do 

mieszkańców list podsumowujący dany rok wraz z życzeniami świątecznymi.  Ponadto 

podawane są na bieżąco informacje na temat realizowanych zadań, ważnych wydarzeń, 

rocznic – są one umieszczane  na stronie internetowej gminy i w portalach 

społecznościowych: Czyliwiesz, HejMielec, W cieniu jupiterów oraz w gazecie Korso.  

Szczególna rolę w promocji gminy zawsze odgrywały imprezy kulturalne, religijno-

patriotyczne związane z ważnymi wydarzeniami i rocznicami utrwalające jej 

dziedzictwa historyczno-kulturowego. Sytuacje epidemiczna uniemożliwiła 

organizowanie tradycyjnych obchodów rocznicowych i ważnych świat państwowych. 

W 2020 roku ze względu na pandemię odwołane zostały imprezy w tym gminne dożynki 

turnieje sportowe i zawody sportowo pożarnicze.   
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15 sierpnia upamiętniona została 100 rocznica bitwy warszawskiej. Głównym punktem 

uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z nazwiskami osób z terenu naszej 

gminy, którzy brali udział w wojnie 1920 roku, a którą sfinansował Instytut Pamięci 

Narodowej. Odsłonięcia dokonali: krewny upamiętnionych żołnierzy ks. Tadeusz 

Mazur, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu 

Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Piotr Szopa oraz wójt Andrzej Głaz. Po złożeniu 

kwiatów, uroczyście odczytano nazwiska żołnierzy. W ten sposób uczciliśmy pamięć 

o tamtych wydarzeniach i przekazujemy ją kolejnym pokoleniom, jest to forma 

spłacania długu wobec tych, którym zawdzięczamy wolność. Dziękujemy  wszystkim, 

a szczególnie rodzinom, za przechowywanie pamiątek i pamięć o tamtych bohaterach 

i tym, którzy te dane zbierali, przekazywali do zbiorów Centrum Pamięci generała 

Sikorskiego. Dzięki Wam, Szanowni Państwo, można było dzisiaj odtworzyć losy osób 

upamiętnionych. Na ich temat została również wykonana wystawa, którą będzie można 

zwiedzać w najbliższych tygodniach. Obchody w których wzięli udział przedstawiciele 

rodzin upamiętnionych żołnierzy, uświetniła asysta wojskowa 33 batalionu lekkiej 

piechoty w Dębicy, na czele z dowódcą ppłk Rolandem Waszkowiakiem. Podczas 

uroczystości oficerowie z WKU w Mielcu promowali możliwości służby wojskowej. 

Kultura 

Bazę kulturotwórczą gminy stanowią instytucje kultury, tj. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Tuszowie Narodowym i Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem. 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem 
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Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze 

względu na pandemię COVID-19.W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia 

bezpieczeństwa stała się nadrzędna. Wprowadzono zasady mające na celu - 

ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa 

dla pracowników i osób przebywających w naszej instytucji:  

Zakupiono środki ochrony osobistej (przyłbice, rękawice, środki do dezynfekcji rąk)  

i środki do dezynfekcji powierzchni. Wydano zarządzenia dyrektora GOK w sprawie 

zmiany organizacji i funkcjonowania  Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem, 

odwołania zajęć dla dzieci, młodzieży oraz seniorów w terminie określonym 

Rozporządzeniem Rady Ministrów. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w GOK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
W 2020 roku zatrudnienie nie uległo zmianom, i przedstawiało się następująco; 

¼ etatu główna księgowa, ½ etatu sprzątająca, 1 etat instruktor ds. muzyki 

i nagłośnienia,  1 etat dyrektor. 

Dodatkowe umowy zlecenia zatrudnienie do specjalistycznych zajęć: 

instruktor nauki gry na gitarze –  rachunek 

instruktor kapeli  Grochowiacy - umowa zlecenie  

instruktor kapeli młodzi Jaślaniacy - umowa zlecenie 

instruktor zajęć plastycznych dla dzieci – umowa zlecenie  

instruktor Aerobik i Zumba – umowa zlecenie 

instruktor teatralny – bez kosztowo (w grudniu 2020 umowa zlecenie) 
 

Od stycznia do połowy marca i od maja do października (listopad, grudzień zajęcia  

tylko kapeli) GOK organizował bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

plastyczne- 16 os., taneczne- 18 os., teatralne - 10 os., wokalne 14 os., nauka gry na 

klawiszach 7 os. - , instrumentalne i wokalne kapeli „Grochowiacy”- 8 os. -, Aerobik, 

zumba – 25 os. 

Zajęcia za odpłatnością: nauka gry na gitarze(do marca 7 os.) (od maja 3 os.) -płatne 

miesięcznie od ucznia- 100,00 zł 

W zajęciach organizowanych przez GOK w okresie wolnym od ograniczeń 

uczestniczyło tygodniowo około 90 osób 

Od 4 maja do 3 października 2020 - staż w GOK jednej osoby: 1 etat na stanowisku 

technik prac biurowych - umowa z GD CONSULTING NON PROFIT SP.ZO.O.  
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Działania w czasie pandemii: 

W czasie, w którym instytucje kultury były zamknięte z powodu pandemii w okresie od 

14 marca do końca kwietnia 2020 pracownicy wykorzystywali zaległe urlopy oraz od 

października do końca grudnia 2020 czas pracy został zorganizowany tak aby 

ograniczyć wspólne przebywanie w budynku, które mogłoby stwarzać zagrożenie 

zakażenia czy rozprzestrzeniania się wirusa,  pracownicy świadczyli pracę zdalną i 

pełnili dyżury w GOK według harmonogramu. Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN, 

umożliwiającym działalność polegającą na prowadzeniu prób i zajęć przygotowujących 

do wydarzeń organizowaliśmy zajęcia w stałych grupach artystycznych. 

W kwietniu GOK koordynował akcję „Szycia maseczek” zainicjowaną przez wójta i 

sekretarz gminy. Akcja miała na celu zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w środki 

ochrony osobistej. Zakupiono materiał, gumki i nici przez gminę i GOK, z których 

uszyto ponad 6 tysięcy sztuk maseczek. W GOK pracownicy Ośrodka Kultury i 

Gminnej Biblioteki przygotowywali wykroje maseczek, które bezinteresownie szyły 

mieszkanki gminy, poświęcając prywatny czas i sprzęt. Dystrybucja maseczek była 

możliwa dzięki sołtysom i strażakom z jednostek OSP gminy Tuszów Narodowy.  

W akcji szycia wzięło udział ponad 50 pań oraz pracownicy GOK i GBP. 

W związku z czasem w którym była zawieszona działalności i odwołane zostały 

spotkania i imprezy,  pracownicy GOK porządkowali przygotowując  pomieszczenie 

kuchenne do remontu i malowana.  W maju/czerwcu pracownicy porządkowali trzy 

pomieszczenia budynku gospodarczego GOK przygotowując je do przystosowania na 

pomieszczenia magazynowe. Wykonywali konserwację krzeseł drewnianych, 

polegającą na czyszczeniu i odmalowaniu. Swoją pracę przenieśli także do sieci i starali 

się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docierali do  odbiorców za pośrednictwem 

wirtualnej przestrzeni. 
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W maju w porozumieniu z Organizatorem wznowiono działalność w grupach 

artystycznych natomiast podjęto decyzję o nie organizowaniu imprez plenerowych. 

W związku z czym do budżetu Organizatora GOK zwrócił kwotę – 48 300,00 zł.,  która 

była zaplanowana na gminne imprezy plenerowe. 

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem jest samorządową instytucją kultury, której 

celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajanej 

potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury 

lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na: organizowaniu różnorodnych form 

edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę; stwarzaniu warunków dla rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz organizacji czasu wolnego.  
 

 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem ze względu na sytuację 

epidemiczną oraz związanymi z nią ograniczeniami był organizatorem niewielu 

wydarzeń a były to: 

 Orszak Trzech Króli w Sarnowie 

 Udział Kapeli Grochowiacy w Mieleckim Kolędowaniu 

 Ferie zimowe dla dzieci: zajęcia techniczne z wykorzystaniem klocków lego 

kalambury, wycieczka do PSP w Mielcu, do kina, na basen w Kolbuszowej  

FlY Park w Rzeszowie. 

 Spotkanie Noworoczne i Bal Seniora – koncert kapeli Grochowiacy 

 Występy teatru Uciecha w DPD w Sadkowej Górze 

 Koncert Kapeli Grochowiacy oraz grupy Kalina w Sarnowie 

 Spektakl teatralny w teatrze cieni dla dzieci „Królowa Śniegu 

 Otwarcie wystawy Bronisławy Czerw z Jaślan ph.„Szydełkowe robótki” 

 Podsumowanie powiatowego konkursu „Wydajemy własną książkę” 

 Koncerty Kapeli Grochowiacy w Parku Oborskich, Tarnobrzegu i Sandomierzu 

 Akcja Fitness  na świeżym powietrzu (od czerwca do października) 

 Dwutygodniowa Półkolonia dla dzieci: zajęcia plastyczne, taneczne, Quizy i 

turnieje, wycieczki do: Kompleksu turystycznego w Brzezóvce, Rancza Alpaków 
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w Woli Baranowskiej, wyjazdy do kina w Mielcu i na basen w Połańcu. ( 

Półkolonia tradycyjnie została dofinansowana przez GKPiRPA) 

 Obsługa akustyczna i muzyczna oraz koordynacja obchodów 100 rocznicy Bitwy 

Warszawskiej 

 Spotkanie online z Mikołajem 

W roku 2020  Kapela Grochowiacy obchodziła 15 lecie pracy artystycznej z tej okazji 

zostały wykonane zdjęcia kapeli w Skansenie w Kolbuszowej. Zdjęcia zostały 

wykorzystane w kalendarzu na rok 2021.  

Realizowane projekty i wnioski przez GPK w 2020 roku 

Dyrektor GOK złożyła  poprzez Stowarzyszenie Klub Dobrej Współpracy 

działający przy GOK, wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,  tytuł operacji 

„Organizacja wydarzeń i imprez promujących w Gminie Tuszów Narodowy tradycję i 

kulturę obszaru LGD Lasovia” Wniosek  został rozpatrzony pozytywnie, została 

podpisana umowa na realizację w roku 2021/2022. Realizacja obejmuje organizację i 

koszt 5 wydarzeń artystycznych/imprez na terenie gminy Tuszów Narodowy na kwotę 

100 000,00 zł.  

W roku 2020 rozpoczęła się realizacja wniosku złożonego w 2019 r. przez 

Dyrektor GOK z ramienia Stowarzyszenie KDW do Urzędu Marszałkowskiego w 

Rzeszowie na „Zakup strojów ludowych i historycznych oraz namiotów służących 

podtrzymywaniu tradycji kulturowych” na kwotę - 60 206,52 zł. Z powyższego projektu 

w 2020 roku zakupiono dwa namioty (6x4) za kwotę 9 751,00 zł. oraz część strojów  

ludowych. Do końca lutego 2021 zostaną uszyte pozostałe zamówione stroje ludowe i 

historyczne:  

Zakupione stroje za kwotę ponad 50 000,-zł to: 

- 18 kompletów strojów krakowskich dziecięcych, 

- 12 kompletów strojów krakowskich młodzieżowych/dorosłych 

- 8 kompletów strojów łowickich młodzieżowych 

- 8 kompletów strojów szlacheckich 

W listopadzie 2020 przez GOK został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych i adaptację poddasza 

GOK- wniosek nie zakwalifikował się do dofinasowania. 

W 2020 roku na stan GOK zakupiono garaż metalowy, w którym przechowuje się 

podłogę przeznaczoną na imprezy plenerowe a wykonaną za środki finansowe z 

projektu złożonego przez Urząd Gminy z którego także wyposażono pomieszczenie 

kuchenne w meble, lodówkę, stoły oraz 50 sztuk krzeseł.  

W 2020 roku podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, 

a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz 

pracowników GOK, stosowano się do wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo 
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie 

decyzje dotyczące działalności GOK dyrektor podejmował w porozumieniu z wójtem 

gminy. 

Finansowe zestawienie tabelaryczne  wydatków w 2020 roku 

 plan wydatek Wydatek% 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 406,05 152 203,93 92,58 % 

wydatki rzeczowe działalność statutowa 

utrzymanie budynku 
109 598,95 109 598,95 100 % 

suma 274 005,00 261 802,88 95,55 % 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym 
 

Statystyka za 2020 rok 

 

Czytelnicy  

 1145 osób, w tym osoby uczące się – 51,7%, osoby pracujące – 28,2%, pozostali 

(dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym, emeryci, renciści) – 20,1%.  

 Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2020 roku wynosiła: 13,88 osób (w 

2019 roku 16,88 osób). 

 Liczba odwiedzin w bibliotece: 2220 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

8%
6%

23%

23%

Podział czytelników wg wieku

Dzieci do lat 15

Młodzież 16 - 19 lat

Dorośli 20 - 24 lata

Dorośli 25 - 44 lat

Dorośli powyżej 45 lat
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Wypożyczenia i udostępnienia 

 15908 książek wypożyczonych na zewnątrz, w tym: 54,9% literatura dla 

dorosłych, 41,9%  literatura dziecięca i młodzieżowa, 3,2% literatura popularno-

naukowa.  

 Wypożyczenia księgozbioru na miejscu (informacja biblioteczna): 236. 

 Liczba wypożyczeni na 100 mieszkańców w 2020 roku wynosiła: 192,89 książki. 

 Biblioteka prenumeruje takie tytuły jak: Korso, Super Nowości, Nowiny, 

Biblioteka Publiczna, Focus, Focus Historia. 

 Wypożyczenia czasopism i czasopisma czytane na miejscu: 947. 

 Liczba informacji internetowych: 1034. 

 

Spadek ilości czytelników, wypożyczeni, odwiedzin w bibliotekach i Centrum Pamięci 

w 2020 roku spowodowany był zamknięciem lub ograniczonym dostępem ze względu 

na panującą pandemię COVID-19. Biblioteki zostały zamknięte od 13 marca do 19 

kwietnia. W tym czasie we wszystkich bibliotekach trwały prace za zamkniętymi 

drzwiami. Bibliotkearze włączyli się w pomoc szycia maseczek ochronnych dla 

mieszkańców gminy. Filie Biblioteczne otwarły się dopiero początkiem maja. W każdej 

bibliotece zostały zamontowane osłony z plexi, podjęto wszelkie środki ostrożności 

zgodnie z odgórnymi zaleceniami. Ponowne zamknięcie bibliotek nastąpiło podczas 

drugiej fali pandemii w dniach 9 – 29 listopada. Również wtedy trwały prace wewnątrz 

biblioteki, ale bez dostępu dla czytelników. Do odwołania zostały zamknięte czytelnie 

biblioteczne, możliwość korzystania z dostępu do komputerów i wolnego dostępu do 

księgozbiorów. Pomieszczenia muzealne dostępne były tylko dla indywidualnych 

zwiedzających ze względu na ograniczoną przestrzeń. Do dnia dzisiejszego wszystkie 

nasze biblioteki otwarte są dla Czytelników z uwzględnieniem i przestrzeganiem zasad 

sanitarnych.  

 

Księgozbiór  

 W 2020 roku zbiory biblioteczne powiększyły się o 763 książki.  

 Wartość zakupionych książek 15 623,52 zł w tym: z dotacji MKiDzN w ramach 

Programu Rozwoju Czytelnictwa Zakup Nowości do Bibliotek Publicznych 

Priorytet I na kwotę 5000,00 zł - 216 książek oraz z dotacji organizatora na kwotę 

10623,52 zł – 547 książek.  

 Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców: 9,25  książki. 

 Stan księgozbioru na koniec 2020 roku wynosił 45 908 woluminów w tym: 45% 

dla dorosłych, 36,4% dla dzieci, 18,6% literatura popularno – naukowa. 

 

Strona internetowa, profile społecznościowe 

 Liczba odsłon strony bibliotecznej www.bibliotekatuszow.pl : 27500 odsłon 

(łącznie od 2009 roku: 210119 odsłony) 

http://www.bibliotekatuszow.pl/
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 Fanpage Biblioteki na Facebooku: 1284 polubień strony, zasięg postów: około 

500-550 osób https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-

Tuszowie-Narodowym-1572767972994753/  

 

Centrum Pamięci gen. W.E. Sikorskiego  

 Odwiedziny indywidualne i wycieczki zorganizowane: 950 osób (w tym 4 

wycieczki zorganizowane i przybywające m.in. z Rzeszowa, Mielca, Radomyśla 

Wielkiego, Połańca). Pandemia znacznie ograniczyła wycieczki do Centrum 

Pamięci. 

 

Wystawy 

 Wystawy okolicznościowe z okazji: Tygodnia Zakazanych Książek, Tygodnia 

Bibliotek. 

 Wystawa plenerowe: 

- Wystawa z okazji 139. rocznicy urodzin gen. W.E. Sikorskiego  

- Wystawa „Polskie symbole narodowe” 

- Wystawa z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej  

 

Uroczystości rocznicowe i święta patriotyczne współorganizowane przez Bibliotekę 

wraz z innymi instytucjami i organizacjami, przy zachowaniu rygoru sanitarnego 

 3 maja Święto Konstytucji 3-go maja 

 20 maja 139. rocznica urodzenia gen. W.E. Sikorskiego 

 1 lipca 77 rocznica śmierci gen. Sikorskiego  

 15 sierpnia 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 

 Dzień Żołnierzy Wyklętych  

 Wieczornica z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu przy współpracy ze 

Szkołą Podstawową w Tuszowie Narodowym  

 

Konkursy, turnieje, spotkania autorskie, promocje książek: 

 Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy” Filia Jaślany i Malinie; 

 Konkurs plastyczny „Jesień w moim ogrodzi i sadzie” Filia Jaślany i Malinie; 

 Konkurs na kartkę bożonarodzeniową; 

 Konkurs na wiersz o bibliotece; 

 Kontynuacja akcji „Mała ksiązka – wielki człowiek” promującej czytelnictwo 

wśród dzieci w wieku 4-6 lat; 

 Akcja słodkich mikołajek dla czytelników; 

 Utworzenie kącika „Reanimacja książek” – uwalnianie książek, które Czytelnicy 

mogą zabrać do domu i zatrzymać w swojej biblioteczce; 

 Promocja wydarzeń online, między innymi wirtualnych spotkań w pisarzami oraz 

wirtualnych wycieczek po różnych muzeach i miejscach; 

 Akcja „Łakocie dla duszy” – publikacja inspirujących cytatów znanych pisarzy 

oraz cytaty do zabrania z biblioteki; 

https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Tuszowie-Narodowym-1572767972994753/
https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Tuszowie-Narodowym-1572767972994753/
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 Akcja #zostańwdomu #czytajksiążki – czytanie książek online dla najmłodszych. 

 Włączenie się do akcji #gaszynchalange dla Mai Watracz oraz uruchomienie 

punktów zbiórek plastikowych nakrętek; 

 Zajęcia o przyjaźni zorganizowane dla dzieci przebywających na półkoloniach w 

GOK Grochowe; 

 Partnerstwo dla projektu „Tu byłem Sikorski”, projekt realizowany przez I 

Liceum w Rzeszowie przy współpracy z Teatrem „Maska”. 

 

 
Wystawa plenerowa „Polskie symbole narodowe” 

 

 
Zakładki dla Czytelników i nowe wzory pocztówek z najciekawszymi zakątkami 

gminy Tuszów Narodowy  – druk Drukarnia GZAZ Malinie 

 

Infrastruktura, baza biblioteczna 
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 W połowie roku odmalowana  została sala audiowizualna oraz korytarze w GBP 

Tuszów Narodowy, które ostatnio malowane było w 2011 roku. Do wypożyczalni 

zakupiono 10 drewnianych regałów, które zastąpiły regały drewniano-metalowe.  

Zatrudnienie w bibliotece 

 W 2020 roku w GBP i 4 Filiach bibliotecznych zatrudnionych było 6 

pracowników działalności podstawowej, tj. 5 osób zatrudnionych na pełny etat (3 

bibliotekarzy, dyrektor, sprzątaczka) oraz 1 osoba na ¼ etatu (księgowa).  

 W 2020 roku w bibliotece odbywały się roboty publiczne tj. 1-31.01.2020 roku – 

1 osoba (zatrudnienie wymagane w związku z podpisaniem umowy z UP o 

robotach publicznych – kontynuacja z roku 2019) oraz 1 osoba zatrudniona w 

okresie 03.06 – 30.11.2020 rok – umowa z UP i wynikające z jej zawarcia 

obowiązkowe zatrudnienie.  

 

Budżet Biblioteki 

Dotacja podmiotowa  z budżetu gminy na 2020 rok: 350 000,00 zł  

Została zwiększona w trakcie roku o 25 364,83 zł w tym: 

 Dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   na zadanie  

zakup księgozbioru Priorytet I    5 000,00 zł 

 Darowizna BS Mielec    2 000,00 zł 

 zwrot ZUS                       18 364,83zł 

12.  Sport 

Na terenie gminy działa 6 klubów sportowych, które dają okazję do czynnego 

uprawiania sportu przez młodzież z terenu gminy. Ich funkcjonowanie finansowane jest 

z dotacji budżetu gminy. W 2020 roku kwota udzielonej klubom dotacji wynosiła                   

93 000 zł. Udzielanie dotacji dla klubów sportowych reguluje Uchwała Nr 

XXX/279/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy, z dnia 26 listopada 2013 roku, 

w sprawie określania warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na 

realizację zadania własnego Gminy Tuszów Narodowy w zakresie rozwoju sportu 

podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy 

Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 4412), uchwalona na podstawie ustawy o 

sporcie.  

Dotacja dla klubów sportowych została przyznana Zarządzeniem  Nr  17/2020 

Wójta Gminy Tuszów Narodowy, z dnia 12 marca 2020 roku, na podstawie wyników 

pracy Komisji, powołanej Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Tuszów Narodowy, 

z dnia  27 lutego 2020 roku. Wysokość przyznanych dla poszczególnych klubów 

środków została uzależniona  w głównej mierze od aktualnego stanu posiadania drużyn 

w stałym systemie rozgrywek Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie i 

Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielcu. 

Dotacja została przyznana na poziomie 2019 roku i pomimo ograniczenia zakresu 

realizowanych  przez kluby sportowe zadań z powodu pandemii koronawirusa – 



 81 

  Raport o stanie gminy Tuszów Narodowy za rok 2020 

„Gmina Tuszów Narodowy – zamieszkaj i inwestuj w gminie Tuszów Narodowy” 

 

odwołano rundę wiosenną rozgrywek  piłkarskich sezonu 2019/2020 w niższych klasach 

rozgrywkowych prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie 

nie została wstrzymana ani pomniejszona. 

W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku niżej wymienione  kluby sportowe 

pozyskały środki na poprawę bazy sportowej: 

 LKS BABICHA: 

 zakup kosiarki traktorowej – 4.000 zł, 

LKS DĘBIAKI: 

 zakup kosiarki traktorowej – 5.000 zł, 

LKS JUTRZENKA Ławnica 

 wykonanie ogrodzenia boiska sportowego – 12.000,91 zł. 

 Dodatkowo: 

 mieszkańcy Malinia zrzekli się na rzecz budżetu gminy kwoty 5.000 zł  

z funduszu sołeckiego na 2020 rok, w celu przekazania jej w formie dotacji dla 

klubu sportowego LKS „Sokół” Malinie  

 mieszkańcy sołectwa Grochowe I zrzekli się na rzecz budżetu gminy kwoty 2.000 

zł z funduszu sołeckiego na 2020 rok, w celu przekazania jej w formie dotacji dla 

klubu sportowego LKS „Strażak” Grochowe. 
 

 

Dotacja na realizację zadania własnego Gminy Tuszów Narodowy  w zakresie 

rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora  finansów publicznych w 

2020 roku 

 
 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

(adres) 

 

Nazwa zadania, 

obszar działania, 

(projektu) 

Przyznana kwota 

dotacji 

numer umowy, 

data zawarcia 

 

Wykorzystana 

kwota dotacji, 

sposób 

przekazania 

 

1 

 

2 3 4 5 

1. Ludowy Klub Sportowy 

BABICHA w Babisze 

39-307 Gawłuszowice 

 
 

Podniesienie sprawności 

fizycznej mieszkańców wsi; 

udział w  rozgrywkach 

piłkarskich Podkarpackiego 

Związku Piłki Nożnej          

w Rzeszowie             

- kl. A III seniorów 

- kl. B 1 juniorów mł. 

  

20 000 zł 

KF.426.2.1.2020 

20 marca 2020 r. 

 

20 000 zł: 

I rata – 7 000 zł  

II rata – 6 000 zł  

III rata – 7 000 zł  
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2. Ludowy Klub Sportowy 

DĘBIAKI w Dębiakach 

39-332 Tuszów Narodowy 

 

Propagowanie  i rozwijanie 

kultury fizycznej na wsi; 

udział w rozgrywkach 

piłkarskich Podkarpackiego 

Związku Piłki Nożnej               

w Rzeszowie                                

- kl. B V seniorów 

 

 

11 000 zł 

KF.426.2.2.2020 

20 marca 2020 r. 

 

11 000 zł: 

I rata – 4 000 zł  

II rata – 3 000 zł  

III rata – 4 000 zł 

  

 

3. Ludowy Klub Sportowy 

STRAŻAK Grochowe 

39-332 Tuszów Narodowy 

 

Sport najlepszą formą 

spędzania wolnego czasu; 

udział w rozgrywkach 

piłkarskich Podkarpackiego 

Związku Piłki Nożnej           

w Rzeszowie                 

- kl. B V seniorów                    

  

11 000 zł 

KF.426.2.3.2020 

20 marca 2020 r. 

 

11 000 zł: 

I rata – 4 000 zł  

II rata – 3 000 zł  

III rata – 4 000 zł 

 

 

4. Ludowy Klub Sportowy 

PITMARK Jaślany            

39-332 Tuszów Narodowy 

 

Ruch i rekreacja sposobem 

na podniesienie sprawności 

fizycznej dzieci, młodzieży, 

seniorów w gminie;  udział                    

w rozgrywkach piłkarskich 

Podkarpackiego Związku 

Piłki Nożnej w Rzeszowie                

- kl. A III seniorów                    

- kl. A 1  juniorów starszych 

 

20 000 zł 

KF.426.2.4.2020 

20 marca 2020 r. 

 

20 000 zł: 

I rata – 7 000 zł  

II rata – 6 000 zł  

III rata – 7 000 zł  

 

5. Ludowy Klub Sportowy 

JUTRZENKA Ławnica 

39-331 Chorzelów 

 

Propagowanie  i rozwijanie 

kultury fizycznej w gminie; 

udział  w rozgrywkach 

piłkarskich  Podkarpackiego 

Związku Piłki Nożnej             

w Rzeszowie  

- kl. B V seniorów 

 

 

 

11 000 zł 

KF.426.2.5.2020 

20 marca 2020 r. 

 

11 000 zł: 

I rata – 4 000 zł  

II rata – 3 000 zł  

III rata – 4 000 zł  

 

6.  Ludowy Klub Sportowy 

SOKÓŁ Malinie   

39-331 Chorzelów 

 

Piłka nożna – rekreacja 

udział w rozgrywkach 

piłkarskich Podkarpackiego 

Związku Piłki Nożnej              

w Rzeszowie 

- kl. B V seniorów     

- kl. C 2 trampkarzy 

            

20 000 zł 

KF.426.2.6.2020 

20 marca 2020 r. 

 

20 000 zł: 

I rata – 8 000 zł  

II rata – 6 000 zł  

III rata – 6 000 zł  

 

  

Razem: 

 

  

93 000 zł 
 

93 000 zł 
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13.  Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu 

 

 
 

Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu został utworzony w 2007 

roku w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności (autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) 

, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji 

pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych 

możliwości. Jest to jedyna na podkarpaciu jednostka samorządowa. Początkowo 

zatrudnienie w zakładzie znalazły 32 osoby z niepełnosprawnościami. Ciągły rozwój 

zakładu, rozbudowa i poszerzanie działalności umożliwiło zwiększenie zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnościami.  

W 2020 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, którego głównym celem jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poprawa ich zdolności zatrudnieniowych poprzez 

rozszerzenie działalności Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu o dział  

marketingu i sprzedaży internetowej oraz zatrudnienie dodatkowych 5 osób 

z niepełnosprawnościami.  

Struktura zatrudnienia  

Pracownicy obsługi w tym:  

 Dyrektoror – 1 etat; 

 Gł, księgowa  1 etat; 

 Inspektor ds. administracyjno  kadrowych 1 etat; 

 Grafik komputerowy 2 etaty; 
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 Introligator 3 etaty; 

 Fizjoterapeuta 1 etat; 

 Kierownik produkcji 1 etat; 

 Menager działu marketingu 1 etat; 

 Kierowca 1 etat ; 

 Pracownik ds. bhp 1/8 etatu 

Osoby niepełnosprawne  45 osób  z terenu powiatu mieleckiego w tym: 

 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ; 

 19 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Zakład jest całkowicie podporządkowany potrzebom pracujących w nim osób  

z niepełnosprawnością i służy ich aktywizacji.  

Zakres realizowanych  zadań obejmuje rehabilitację społeczną, zawodową oraz 

ruchową. Działalność ta zmierza do przygotowania osób z niepełnosprawnościami do 

samodzielnego, niezależnego w miarę ich możliwości, odpowiedzialnego i aktywnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. 

Rehabilitacja społeczna jest realizowana przede wszystkim przez wyrabianie zaradności 

osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, a także 

wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, zainteresowanie 

życiem społecznym i kulturalnym, nabycie umiejętności organizowania aktywnego 

życia i czasu wolnego. 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna jest uzupełniana przez rehabilitację ruchową – 

stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych i relaksacyjnych przy użyciu przyrządów 

rehabilitacyjnych i gimnastycznych. Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych wynosi minimum 60 minut dziennie.  

Wszystkie formy i metody rehabilitacji dostosowane są do indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i osobowościowych pracowników niepełnosprawnych. 

Realizowany program przystosowania społeczno-zawodowego ma na celu 

przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku pracy, 

wyłonienie ich predyspozycji i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności, 

systematyczności, a także poczucia obowiązku oraz zdobycie pewności siebie.  

Oprócz działalności obsługowo rehabilitacyjnej prowadzona jest także 

działalność usługowo – wytwórcza w zakresie usług poligraficznych. Koszty tej 

działalności finansowane są ze sprzedaży wyrobów i usług, a uzyskany w ten sposób 

zysk przeznaczony jest na pomoc osobom niepełnosprawnym w realizacji pełnego, 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w miarę ich indywidualnych 

możliwości.  

GZAZ w Maliniu to nowoczesna drukarnia świadcząca profesjonalne usługi w zakresie 

druku cyfrowego i wielkoformatowego. Oferuje: 

 Druk materiałów reklamowych ( broszury, foldery, plakaty, wizytówki) 

 Druk wielkoformatowy (banery, plakaty, tablice reklamowe) 

 Usługi introligatorskie ( oprawa książek, składanie broszur i ulotek) 
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 Grawerowanie, znakowanie i cięcie laserem (pieczątki, tabliczki informacyjne, 

szyldy, identyfikatory) 

 Gadżety reklamowe (kubki, długopisy, koszulki) 

 Inne usługi (kserowanie, skanowanie) 

Struktura przychodów działalności podstawowej za 2020 rok – ogółem 1 973 264,29zł 

Dotacje zaliczane do przychodów  – 1 157 640,00zł, w tym: 

 środki otrzymane od  PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie utworzenia  

i działania ZAZ według algorytmu oraz dodatkowe środki PFRON na zakup  

m.in. materiałów do produkcji – 1 034 566,00  zł 

 środki otrzymane od Województwa Podkarpackiego na działalność podstawową –          

111 111,00 zł 

 środki otrzymane od Organizatora – Gminy Tuszów Narodowy na wynagrodzenia 

pracowników niepełnosprawnych – 3 841,00 zł 

 środki otrzymane od Organizatora – Gminy Tuszów Narodowy z przeznaczeniem 

na podatek od nieruchomości do wpłaty na Zakładowy Fundusz Aktywności                 

8 122,00 zł 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uzyskiwane 

poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji – 397 097,86zł 

Rekompensata wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych z tytułu przestoju w 

działalności Zakładu ze względu epidemię COVID otrzymana od PFRON – 22 556 zł 

Przychody ze sprzedaży usług – 251 903 zł 

Pozostałe przychody operacyjne –  144 067 zł 

14. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach 
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach prowadzi działalność 

w zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na 

podstawie uchwały rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr XXII/206/05, z dnia 27 

kwietnia 2005 roku, Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego prowadzona jest 

działalność obejmująca ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucję wody na terenie gminy 

Tuszów Narodowy oraz odprowadzanie ścieków komunalnych z miejscowości Malinie, 

Tuszów Mały oraz Tuszów Narodowy 

Uzdatniana woda wydobywana jest z pięciu studni głębinowych zlokalizowanych 

w otoczeniu zakładu. Woda surowa wydobywana ze studni nie nadaje się bezpośrednio 

do spożycia. W stacji woda jest poddawana napowietrzaniu, dwustopniowej filtracji 

oraz dezynfekcji. 

W każdym roku przeprowadzane jest okresowe badanie wody uzdatnionej w ramach 

kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego. Wszystkie badana przeprowadzane są 

przez akredytowane laboratoria. 

 Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzające przydatność 

wody do spożycia wywieszane są na tablicach ogłoszeń w budynku SUW w Jaślanach 

oraz UG w Tuszowie Narodowym. 

Przychody zakładu są to opłaty ze sprzedaży wody, odprowadzania ścieków oraz opłata 

abonamentowa. 

Cena za wodę oraz opłata abonamentowa obowiązująca w latach 2018-2020 roku. 

Długość czynnej sieci wodociągowej zasilającej w wodę mieszkańców na terenie gminy 

to 114,5km. 

W 2020 roku wydobyto  325466m³ wody dostarczając ją do 2269 odbiorców. 

 

Poniższa tabela przedstawia ceny wody w latach 2018-2020 

Rok 

obrachunkowy 

Cena za m3 wody 

Netto            Brutto 

Opłata abonamentowa 

Netto              Brutto 

2018 2,45zł            2,64zł 1zł                  1,08zł 

od 21.05.2019 2,60zł            2,80zł 1zł                  1,08zł 

od 21.05.2020 2,67zł            2,88zł 1zł                  1,08zl 

 

 

Przychody ze sprzedaży wody opłaty abonamentowej oraz koszty związane  

z ciągłym i niezawodnym dostarczeniem wody do odbiorców 

 

Rok 

obrachunkowy 

Przychody Koszty Dotacje 

2019 586012,24zł 601689,82zł - 

2020 609225,35zł 631803,52zł - 
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Ilość czynnych przyłączy wodociągowych z podziałem na sołectwa. 

 

Lp. Nazwa 

Miejscowości 

Ilość odbiorców 

wody 

1 Babicha 79 

2 Borki Nizińskie 129 

3 Czajkowa 157 

4 Dębiaki 78 

5 Grochowe I 148 

6 Grochowe II 156 

7 Jaślany 323 

8 Józefów 33 

9 Ławnica 176 

10 Malinie 564 

11 Pluty 23 

12 Sarnów 79 

13 Tuszów Mały 53 

14 Tuszów 

Narodowy 

271 

 

Gmina Tuszów Narodowy nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, ścieki 

odprowadzane są do gminy Mielec. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków 

pokrywają wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej na przepompowniach 

ścieków, zakupem części potrzebnych do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej, części 

zamiennych do remontu pomp oraz utrzymania głównych przepompowni ścieków w  

Tuszowie Narodowym i Maliniu, a także korzystanie z usług wywozu ścieków i 

czyszczenia przepompowni. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej odbierającej ścieki od dostawców w 2020 roku 

wynosiła 59 km. W 2020 roku odprowadzono z gospodarstw 73900 m³scieków. 

 

Ceny  za odbiór ścieków obowiązująca w latach 2018-2020. 

Rok 

obrachunkowy 

Cena za m3 

ścieków 

Netto            Brutto 

Opłata 

abonamentowa 

Netto              Brutto 

2018 6,36zł           6,86zł -                      - 

21.05.2019 6,55zł           7,07zł -                      - 

21.05.2020 6,67zł           7,20zł -                      - 
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Przychody oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłego odbioru ścieków od 

dostawców: 

Rok 

obrachunkowy 

Przychody  Koszty i wydatki 

inwestycyjne 

Dotacje Gmina  

Tuszów 

Narodowy 

2019 416095,99zł 418139,13zł - 

2020 492333,66zł 500352,67zł 22853zł (brutto) 

 

Ilość dostawców ścieków z podziałem na sołectwa. 

Lp. Nazwa 

miejscowości 

Ilość 

dostawców 

ścieków 

1 Ławnica 2 

2 Malinie 501 

3 Tuszów Mały 38 

4 Tuszów 

Narodowy 

167 

Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków w 2019r. wyniosły 1002108,20zł 

a koszty działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaślanach wyniosły 

1 019 829 zł. W 2020 roku przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 

1 101 559 zł a koszty działalności zakładu to 1 132 156 zł. Powstała  w tych latach strata 

obciąża fundusz jednostki. 

Zatrudnienie w GZKK:: 

 kierownik 1 etat, 

 konserwator 4 etaty, 

 gł. księgową 3/4 etatu. 

  W 2020 roku zakład organizował stażu dla 1 osoby oraz  dla 1 osoby  roboty publiczne. 

Konserwatorzy zajmują się bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej. Na sieci wodociągowej jest to usuwanie częstych awarii polegających 

na powstających rozszczelnieniach na przyłączach i sieciach wodociągowych, okresowa 

wymiana wodomierzy w budynkach istniejących oraz odbiory nowych przyłączy. Na 

sieci kanalizacyjnej są to okresowe przeglądy oraz konserwacja(czyszczenie) studni 

kanalizacyjnych usuwaniu bieżących awarii na sieciach, wymiana uszkodzonych pomp 

w studniach kanalizacyjnych oraz remont pomp potrzebnych do kolejnych wymian.                

W 2020 roku miało miejsce ponad 300 interwencji na zgłoszenia mieszkańców. Praca 

kierownika to obsługa mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z usług zakładu, 

wydawanie zgodnie w obowiązującymi przepisami zapewnień o dostawie wody oraz 

określanie warunków technicznych nowych sieci i przyłączy wodociągowych, 

zarządzanie oraz organizowanie pracy pracownikom. Księgowa zajmuje się 

rozliczaniem mieszkańców za zużytą wodę oraz dostarczone ścieki, monitorowaniem 
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zaległości, księgowaniem bieżących dokumentów oraz wystawianie bieżących  faktur 

za zużyta wodę i odebrane ścieki. 

 Wydatki GZGK związane z działalnością zakładu obejmują: 

 Koszty zatrudnienia pracowników: czterech konserwatorów, kierownika,      

księgową na 3/4 etatu; 

 Koszty  utrzymania urządzeń wydobywających, uzdatniających oraz tłoczących 

wodę do sieci, co   wiąże się z  opłatami  za prąd, bieżące naprawy, przeglądy 

i remonty urządzeń na SUW w Jaślanach; 

 Koszt utrzymania urządzeń odprowadzających nieczystości płynne takie jak 

energia elektryczna, naprawy, przeglądy; 

 Koszty utrzymania budynków (okresowe badania i przeglądy, ubezpieczenie, 

ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych); 

 Zakup materiałów i wyposażenia; 

 Koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, ubezpieczenie, przeglądy, 

naprawy i remonty); 

 Usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne(koparko-ładowarka, beczka); 

 Zakup licencji oraz aktualizacji programów komputerowych; 

 Badania wody i ścieków w akredytowanych laboratoriach; 

 Opłata za pobór wód podziemnych oraz korzystanie ze środowiska; 

 Zakup usług telefonicznych, pocztowych. 

W związku z dużą ilością budynków jednorodzinnych oraz hal firm powstających na 

terenie gminy niezbędna jest ciągła rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej    

i kanalizacyjnej. 

 W 2020  roku z budżetu gminy Tuszów Narodowy zrealizowana została duża 

inwestycja mająca na celu zapewnienie mieszkańcom  wody w odpowiedniej jakości 

oraz ilości, także w okresie największego zapotrzebowania. Polegała ona na zmianie 

technologii uzdatniania wody tj. wymianie filtrów uzdatniających wodę wraz ze złożami 

filtracyjnymi oraz zmianie systemu napowietrzania wody. Cały proces uzdatniania 

wody odbywa się automatycznie i jest kontrolowany przez system monitoringu 

zdalnego. W ramach tej inwestycji powstał kolejny zbiornik na wodę uzdatnioną o 

pojemności 150 m³ oraz odcinek sieci wodociągowej Ø160mm o długości 2 km. 

Wykonano kolejne odcinki kanalizacji w miejscowościach Tuszów Narodowy i Tuszów 

Mały. Rozbudowana została tez sieć wodociągowa w miejscowościach: Malinie, 

Grochowe, Jaślany i Ławnica. 

W celu zapewnienia ciągłej dostawy wody  na terenie SUW Jaślany pracuje agregat 

prądotwórczy spalinowy zapewniający prace stacji na wypadek braku dostaw prądu. 

Podobny agregat został w 2020 roku zakupiony do głównej przepompowni ścieków w 

miejscowości Malinie. 

W 2020 roku zrealizowane inwestycje i remonty ze środków własnych GZGK                             

w Jaślanach: 
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 Wyremontowana główna pompownia ścieków w  miejscowości Malinie: 

   - odnowiony budynek pompowni w  miejscowości Malinie z zewnątrz i w środku,  

   - zregenerowane pompy tłoczące ścieki( 2szt).  

   -wymieniony kompletny osprzęt do pomp na nierdzewny. 

   -wymieniona elektryka i automatyka do sterowania pompami.  

   - zakupiony agregat prądotwórczy przystosowany do pracy na zewnątrz – wartość 

inwestycji 51335,06zł, w tym dotacja z budżetu gminy Tuszów Narodowy która po 

rozliczeniu wyniosła 18665,14 zł. 

 Wymieniony system monitorowania pracy podciśnieniowego systemu odbioru 

ścieków w budynku  pompowni w Tuszowie Narodowym. 

 Na sieci wodociągowej 160mm oraz 110mm wymienione na nowe zasuwy w 

miejscowości Tuszów Mały, Malinie, Grochowe oraz Ławnica w ilości 6 szt. 

oraz hydranty w miejscowości Malinie i Czajkowa w ilości 2 szt. 

 Pomalowany dach na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach. 

 Odnowione pomieszczenie socjalne i szatnia dla pracowników oraz wymienione 

na nowe wyposażenie tych pomieszczeń. 
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Podsumowanie 
 

Szanowni Państwo! 

Głównym celem realizowanych zadań i podejmowanych działań oraz inicjatyw                  

w gminie, to jej wszechstronny rozwój, podnoszący jakość życia mieszkańców. 

Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, troska o szkolnictwo, najmłodszych 

i seniorów, a także wychowywanie w duchu wartości i pielęgnowanie dziedzictwa 

historyczno-kulturowego.  

W latach 2019 -2020 zrealizowano ponad 60 różnych inwestycji, których wartość to 

ponad 25 mln złotych.  

Inwestycje realizowano przy minimalnym zadłużeniu gminy, które na koniec 2020 roku 

wynosiło 5 019 859 zł, co stanowi 8% zł dochodów budżetowych. Taki wynik świadczy 

o dobrej kondycji finansowej naszej gminy, dając szanse na jej dalszy rozwój i realizacje 

nowych zadań inwestycyjnych w kolejnym dużym rozdaniu unijnym w ramach 

Narodowego Programu Odbudowy.  

Reasumując w 2019 rok w infrastrukturę techniczną i społeczną 

przeznaczyliśmy ponad  

7,2 mln. zł, co stanowi 17 % ogółu wydatków. W tej kwocie wykonaliśmy 25 

inwestycji m.in. kolejne odcinki dróg o łącznej długości 6,3 km, chodników o dł. 2,14 

km., kolejne odcinki wodociągowe i oświetlenia ulicznego, 2 studnie na stacji 

uzdatniania wody, modernizacja przepompowni w Maliniu. W trosce o bezpieczeństwo 

OSP Grochowe II zostało doposażone w nowy samochód bojowy średni. Powstało nowe 

boisko OSA  w Grochowem I. Ponadto na bieżąco poprawiamy bazę oświatową, 

inwestujemy w zajęcia pozalekcyjne, utrzymujemy trzy przedszkola samorządowe, 

wspieramy funkcjonowanie niepublicznego żłobka, w szkołach organizujemy zajęcia 

komputerowe dla dorosłych. Zostały też wykonane kolejne przyszkolne boiska sportowe 

w Czajkowej i Borkach Nizińskich, dzięki czemu przy każdej z 5 szkół  istnieje boisko 

wielofunkcyjne tzw. Orlik.  

 

2020 rok był rokiem bumu inwestycyjnego w gminie.  

Na wykonane liczne  inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną 

przeznaczyliśmy ponad 18 mln. zł, co stanowi 35 % ogółu wydatków. W tej kwocie 

wykonaliśmy 35 ważnych inwestycji m.in. kolejne odcinki dróg, oświetlenia ulicznego, 

odcinki wodociągowe,  kanalizacyjne w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym. 

Zwiększyliśmy  dobową wydajności stacji uzdatniania wody z doprowadzeniem nowej 

magistrali do terenów przemysłowych.  

           Kolejna jednostka OSP tym razem w Ławnicy została doposażona w nowy 

samochód lekki. Powstało też zaplecze socjalne z wiatą przy OSP w Grochowem I. 

Jesteśmy w trakcie budowy pełnowymiarowej hali sportowej. Ponadto na bieżąco 

poprawiamy bazę oświatową, utrzymujemy trzy przedszkola samorządowe, wspieramy 



 92 

  Raport o stanie gminy Tuszów Narodowy za rok 2020 

„Gmina Tuszów Narodowy – zamieszkaj i inwestuj w gminie Tuszów Narodowy” 

 

funkcjonowanie niepublicznego żłobka. 38 dzieci z rodzin o niskich dochodach 

otrzymało laptopy na czas nauki zdalnej.  

Z myślą o seniorach prowadzimy Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach dla 30 

osób.  Rozbudowany został Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu i zwiększone 

zatrudnienie niepełnosprawnych  z 40 do 45 osób. 

Zakończyliśmy realizację potężnego  projektu montażu odnawialnych źródeł energii w 

poszczególnych gospodarstwach domowych obejmujący 203 kolektory słoneczne, 65 

kotłów na biomasę, 218 paneli fotowoltaicznych i 113 pomp ciepła, który dał możliwość 

skorzystania z środków unijnych mieszkańcom. W naszej gminie dotacja z RPO 

wynosiła aż 7 072 328 zł przy wkładzie własnym mieszkańców 2 477 786 zł, co 

stanowiło 70 % wartości projektu. Obsługa projektu była realizowana przez 

pracowników urzędu gminy.  Ponadto zrealizowaliśmy projekt „Stop ze smogiem” w 

ramach którego wymieniono 30 pieców co na gaz i 16 na ekogroszek , projekt też 

dofinansowany z środków RPO. Zadania inwestycyjne w znaczącej części realizujemy 

przy udziale środków zewnętrznych krajowych i unijnych w ramach pisanych 

projektów. Ograniczając wydatki bieżące mogliśmy w walce z epidemią wesprzeć 

Szpital Powiatowy w Mielcu dotacją 52 tys. zł na zakup respiratora. 

W ramach wsparcia z rządowego funduszu inwestycji samorządowych otrzymaliśmy w 

2020 roku w dwóch rozdaniach blisko 4 mln zł  wsparcia na inwestycje. Środki te 

wykorzystamy w 2021 roku m.in. na modernizację Ośrodka Zdrowia w Tuszowie 

Narodowym ponad 2 mln oraz modernizacje dróg, nowe odcinki wodociągu, 

kanalizacji.  

Na ocenę czekają jeszcze dwa wnioski tj. na kanalizację w Ławnicy i modernizację 

placu gen Sikorskiego wraz z drogą i chodnikiem w centrum Tuszowa Narodowego.  

2020 rok był to rok szczególny, który wiele nas nauczył i zmienił w naszych 

dotychczasowych nawykach, obyczajach, codziennym funkcjonowaniu. Pomimo 

utrudnień i obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną  jako samorządowcy, 

pracownicy urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych staraliśmy się służyć jak 

najlepiej mieszkańcom i realizować nasze zadania, podnoszące jakość życia i 

powodujące dalszy rozwój gminy. Świadczą o tym cyfry i zrealizowane zadania.  

Cieszę się,  że na większość realizowanych zadań pozyskaliśmy 

dofinansowania z środków krajowych  i unijnych. Podkreślić należy że przy tak 

wielu inwestycjach, dzięki odpowiednio prowadzonej polityce finansowej, 

zadłużenie gminy na 31 grudnia 2020 roku stanowi niecałe 8% dochodów. Daje to 

możliwości w kolejnych latach konstrukcji budżetu inwestycyjnego i 

zabezpieczania wkładów własnych do pozyskiwanych funduszy unijnych i 

krajowych na kolejne zadania. Co najważniejsze w tym okresie zakończyliśmy 

kanalizację miejscowości Tuszów Narodowy i Tuszów Mały wraz z budową 

krótkich odcinków wodociągowych. Całość inwestycji od 2018 roku stanowiła  

kwotę ponad 4,7 mln zł. Kolejną najdroższą inwestycją była realizacja projektu 

odnawialne źródła energii na kwotę ponad 9,5  mln zł. dzięki czemu powstało 599 

instalacji na terenie naszej gminy. Właściwie wszyscy którzy zgłosili się do projektu 
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z listy podstawowej i rezerwowej zostali objęci projektem. Ważna dla całej gminy 

była inwestycja modernizacji stacji uzdatniania wody, która w 2020 roku 

kosztowała blisko 1,2 mln zł.  

W związku z trwająca epidemią  koronawirusa został poddany analizie  budżet gminy 

Tuszów Narodowy na 2020 rok celem zabezpieczenia środków  na  udzielenie pomocy 

dla osób fizycznych, przedsiębiorców i rolników. Zdecydowałem o odwołaniu 

wszystkich imprez planowanych w 2020 roku, tj. gminnych dożynek, festynów oraz 

imprez sportowych. 

Zaoszczędzone w ten sposób środki w budżecie zostały wykorzystane na pomoc 

przedsiębiorcom i mieszkańcom gminy dotkniętym skutkami trwającej epidemii. Warto 

podkreślić, że w 2020 roku obok realizowanych inwestycji, zadań gospodarczych 

upamiętniliśmy 100 lecie bitwy warszawskiej poprzez umieszczenie na placu gen 

Sikorskiego w Tuszowie Narodowym tablicy upamiętniającej nazwiska żołnierzy wojny 

1920 roku z terenu gminy. Było to możliwe dzięki współpracy z IPN oddział Rzeszów.  

Pomoc dla przedsiębiorców to całkowite lub częściowe umorzenia zaległości 

podatkowych na podstawie wniosku przedsiębiorcy uzasadnionego  dużym  spadkiem 

obrotów czy  przesunięcia terminów płatności podatków.   

Zostały też objęte wsparciem rodziny, które poniosły straty w wyniku trwającej epidemii 

i były w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielenie  zasiłków celowych i okresowych 

przez GOPS.  

Seniorzy w liczbie 55 osób  mieli  zapewnione usługi opiekuńcze w domach, oraz 

możliwość dokonywania i dostarczania do domów przez pracowników GOPS zakupów. 

Inwestowaliśmy i nadal inwestujemy w oświatę. Utrzymujemy 3 przedszkola 

samorządowe, wspieramy niepubliczny żłobek w Grochowem I. Sukcesywnie na 

bieżąco remontujemy  obiekty oświatowe.  

O atrakcyjności naszej gminy świadczy duże zainteresowanie zakupem działek 

budowlanych, wzrost budownictwa jednorodzinnego.  Na terenach gminnych przy 

obwodnicy w Tuszowie Narodowym powstają nowe zakłady przemysłowe, co jest 

ogromną szansą rozwoju naszej gminy. Kolejne wioski w gminie zostały objęte budową 

sieci światłowodu, na który mieszkańcy, szczególnie ludzie młodzi z utęsknieniem 

czekali.  

Działamy w sposób przemyślany, dużą wagę przywiązujemy do edukowania, 

wychowywania w duchu wartości i harmonijnego rozwoju wszystkich miejscowości 

tworzących naszą mała ojczyznę. Staramy się wykorzystywać istniejący potencjał, 

atrakcyjność gminy poprzez położenie i jej walory przyrodniczo krajobrazowe oraz 

dziedzictwo kulturowo historyczne.  

Do realizacji w/w zadań przyczyniło się wiele osób, którzy swoją pracą, 

życzliwością, dobrym słowem i przykładem wspierają rozwój naszej gminy. 

W szczególności to parlamentarzyści: europoseł Tomasz Poręba, poseł Zbigniew 
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Chmielowiec, senator Zdzisław Pupa, wiceministrowie Rafał Weber i Marcin Warchoł, 

marszałek województwa podkarpackiego, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, 

powiatowego, gminnego, pracownicy urzędu, lokalni liderzy  

i działacze. 

 

 

 

 


