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WSTĘP 

 Raport o stanie gminy Nowy Żmigród opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  

Przedmiotowy dokument obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowy 

Żmigród w 2018 roku. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Nowy Żmigród. Zgromadzone zostały w nim szczegółowe dane 

dotyczące funkcjonowania gminy w 2018 roku.  

 Dla opracowania raportu wykorzystano wiedzę pracowników Urzędu Gminy, gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz zbiór dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu 

oraz jednostek organizacyjnych. 

 Informacje zawarte w raporcie mają służyć mieszkańcom Gminy Nowy Żmigród 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego.  
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Położenie i powierzchnia gminy 

Gminę Nowy Żmigród utworzono Uchwałą Nr XVIII/56/72 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 1972 roku. 
Gmina Nowy Żmigród leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, 
na terenie powiatu jasielskiego. Od północy sąsiaduje z gminą Tarnowiec, od wschodu 
z gminami Chorkówka i Dukla, od południa z gminą Krempna i od zachodu Osiek Jasielski 
i Dębowiec. 

Siedzibą gminy jest miejscowość Nowy Żmigród, która znajduje się w odległości ok. 
19 km na południe od Jasła. Jest to miejscowość usytuowana na skrzyżowaniu ważnych  
w przeszłości traktów handlowych prowadzących z północy przez Jasło i Przełęcz Beskid  
do Bardejowa oraz z zachodu przez Gorlice, Biecz do Dukli, a stąd dalej na wschód. 
Gmina Nowy Żmigród jest gminą wiejską Liczy ok. 9271 mieszkańców zameldowany na pobyt 
stały, a jej powierzchnia wynosi 10 353,76 ha. W skład Gminy wchodzi 
18 miejscowości: Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina, Jaworze, Kąty, Łężyny, Łysa 
Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Nowy Żmigród, Sadki, Siedliska 
Żmigrodzkie, Skalnik, Stary Żmigród, Toki. Większość terenów ma charakter rolniczy. 

Demografia 

Wykaz ilościowy mieszkańców według miejscowości – stan na 31.12.2018 rok 

Kod terytorialny Miejscowość 
Mieszkańcy 

stali czasowi razem 

1805072 BRZEZOWA 367 9 376 

1805072 DESZNICA 320 6 326 

1805072 GORZYCE 499 24 523 

1805072 GRABANINA 152 6 158 

1805072 JAWORZE 82 2 84 

1805072 KĄTY 1014 25 1039 

1805072 ŁĘŻYNY 896 35 931 

1805072 ŁYSA GÓRA 669 52 721 

1805072 MAKOWISKA 442 37 479 

1805072 MYTARKA 298 19 317 

1805072 MYTARZ 418 4 422 

1805072 NIENASZÓW 1119 44 1163 
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Kod terytorialny Miejscowość 
Mieszkańcy 

stali czasowi razem 

1805072 NOWY ŻMIGRÓD 1364 204 1568 

1805072 SADKI 230 5 235 

1805072 
SIEDLISKA 
ŻMIGRODZKIE 260 11 271 

1805072 SKALNIK 297 5 302 

1805072 STARY ŻMIGRÓD 435 16 451 

1805072 TOKI 409 17 426 

Ogółem 18 9271 521 9792 

 

W tym spośród mieszkańców stałych: 

1. kobiety  – 4692 
2. mężczyźni  – 4579 

Liczba urodzeń, zgonów oraz zawartych małżeństw na terenie gminy Nowy Żmigród: 

1. urodzenia  – 106  
2. zgony  – 91 
3. małżeństwa  – 57  

 

Władze lokalne, urząd gminy, jednostki organizacyjne i pomocnicze 

 Rada Gminy Nowy Żmigród 
 
Rada Gminy Nowy Żmigród liczy 15 radnych. 
Przy Radzie Gminy Nowy Żmigród kadencji 2014 – 2018 działały w 2018 roku 4 komisje stałe: 

1. Komisja Rewizyjna 
2. Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowa  
3. Komisja Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży  
4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych 

i Gospodarki Komunalnej  
Z początkiem kadencji 2018 – 2023 oprócz w/w komisji, powołana została piąta komisja stała 
tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Nowy Żmigród. Mają istotny wpływ 
na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzenia prowadzą prace 
w ich sprawie. Rada Gminy Nowy Żmigród na podstawie prac poszczególnych komisji 
podejmowała w 2018 roku strategiczne dla gminy decyzje. W 2018 roku Rada Gminy 
obradowała na 13 sesjach, na których podjęła 76 uchwał. Szczegółowy wykaz uchwał został 
przedstawiony w tabeli na następnej stronie. 
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Zestawienie Uchwał Rady Gminy Nowy Żmigród 

DATA NUMER DOTYCZY 
28.12.2018 III/26/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy 

Żmigród na lata 2018 - 2025  
28.12.2018 III/25/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 

2018 rok 

28.12.2018 III/24/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 
2019 rok 

28.12.2018 III/23/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania posiłek 
w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 

28.12.2018 III/22/2018 w sprawie przekazania nieruchomości mienia komunalnego 
w miejscowości Nowy Żmigród 

28.12.2018 III/21/2018 w sprawie przekazania nieruchomości mienia komunalnego 
w miejscowości Nienaszów 

28.12.2018 III/20/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród 

28.12.2018 III/19/2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej 

28.12.2018 III/18/2018 w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta reprezentowania Gminy 
Nowy Żmigród w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

28.12.2018 III/17/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Nowy Żmigród na lata 2019 – 2027 

28.12.2018 III/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 rok 

30.11.2018 II/15/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na 
terenie Gminy Nowy Żmigród 

30.11.2018 II/14/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nowy 
Żmigród na lata 2018 - 2025  

30.11.2018 II/13/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

30.11.2018 II/12/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 
dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród za pomocą instrumentu 
płatniczego  

30.11.2018 II/11/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy 

30.11.2018 II/10/2018 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 
Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2019 r. 

30.11.2018 II/9/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród  

30.11.2018 II/8/2018 w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw 
Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Nowy 
Żmigród 

30.11.2018 II/7/2018 w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania 
Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Oświaty i Młodzieży Rady Gminy Nowy Żmigród 

30.11.2018 II/6/2018 w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania 
Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej Rady 
Gminy Nowy Żmigród 
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30.11.2018 II/5/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Nowy Żmigród  

30.11.2018 II/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Nowy Żmigród 

30.11.2018 II/3/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Nowy Żmigród 

30.11.2018 II/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowy 
Żmigród 

19.11.2018 I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Żmigród 

17.10.2018 XLVIII/348/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

17.10.2018 XLVIII/347/2018 w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu 
i przechodu na nieruchomości Gminy Nowy Żmigród położonej 
w Łężynach 

17.10.2018 XLVIII/346/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  

17.10.2018 XLVIII/345/2018 w sprawie sposobu wykonania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej  

26.09.2018 XLVII/344/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy 
Żmigród na lata 2018 - 2025 

26.09.2018 XLVII/343/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

26.09.2018 XLVII/342/2018 w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji 
z budżetu gminy Nowy Żmigród udzielonej spółkom wodnym 

26.09.2018 XLVII/341/2018 w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Żmigród 

17.08.2018 XLVI/340/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

17.08.2018 XLVI/339/2018 w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji 
z budżetu gminy Nowy Żmigród udzielonej spółkom wodnym 

17.08.2018 XLVI/338/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych 

17.08.2018 XLVI/337/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Jasło zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej 

17.08.2018 XLVI/336/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy 
Żmigród miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

17.08.2018 XLVI/335/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Żmigród 

18.07.2018 XLV/334/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łysej Górze na zakup średniego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego 

18.07.2018 XLV/333/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy 
Żmigród na lata 2018 – 2025 

18.07.2018 XLV/332/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

28.06.2018 XLIV/331/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok 

28.06.2018 XLIV/330/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy 
Żmigród za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Nowy Żmigród za 2017 rok 

28.06.2018 XLIV/329/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy 
Żmigród na lata 2018 – 2025 

28.06.2018 XLIV/328/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

28.06.2018 XLIV/327/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród  
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28.06.2018 XLIV/326/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Nowy Żmigród 

28.06.2018 XLIV/325/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia 
komunalnego położonych w Makowiskach 

28.05.2018 XLIII/324/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

28.05.2018 XLIII/323/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nowy Żmigród 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscu publicznym 

28.05.2018 XLIII/322/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2017 rok 

25.04.2018 XLII/321/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

25.04.2018 XLII/320/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

25.04.2018 XLII/319/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie 

25.04.2018 XLII/318/2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/310/2018 Rady Gminy 
Nowy Żmigród z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Nowy 
Żmigród 

25.04.2018 XLII/317/2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/308/2018 Rady Gminy 
Nowy Żmigród z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz 
zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć 

25.04.2018 XLII/316/2018 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nienaszowie 

22.03.2018 XLI/315/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 roku 

22.03.2018 XLI/314/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy 
Żmigród na lata 2018 – 2025 

22.03.2018 XLI/313/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 
2018 rok 

22.03.2018 XLI/312/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie w drodze wniesienia 
wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów 

22.03.2018 XLI/311/2018 w sprawie w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania 
nagród dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli szkół 
i przedszkola gminy Nowy Żmigród za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze 

22.03.2018 XLI/310/2018 w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych 
i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród 

22.03.2018 XLI/309/2018 w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego i logopedy 
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród 

22.03.2018 XLI/308/2018 w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
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dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy 
Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku 
realizacji tych zajęć 

22.03.2018 XLI/307/2018 w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

22.03.2018 XLI/306/2018 w sprawie w sprawie podziału gminy Nowy Żmigród na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

22.03.2018 XLI/305/2018 w sprawie w sprawie podziału gminy Nowy Żmigród na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

22.03.2018 XLI/304/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości  położonych w miejscowości Łężyny 

28.02.2018 XL/303/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Żmigrodzie na lata 2018-
2020 

28.02.2018 XL/302/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym 
Żmigrodzie na 2018 rok 

28.02.2018 XL/301/2018 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy 
w Nowym Żmigrodzie na 2018 rok 

28.02.2018 XL/300/2018 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nowy Żmigród w roku 2018" 

28.02.2018 XL/299/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 
2018 rok 

 
 

 Wójt Gminy Nowy Żmigród 
 
W 2018 roku Wójt Gminy wydał 117 zarządzeń, z czego: 

- 46 dotyczyło gospodarowania mieniem gminy 

- 27 dotyczyło spraw finansowych w tym 17 zmian w budżecie gminy 

- 15 dotyczyło zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

- 9 dotyczyło zadań oświatowych 

- 4 dotyczyło pomocy społecznej 

Szczegółowy wykaz zarządzeń został przedstawiony w tabeli poniżej: 

Zestawienie Zarządzeń Wójta Gminy Nowy Żmigród 

DATA: NUMER: DOTYCZY: 
31.12.2018 117/2018 w sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy 

Nowy Żmigród" 

31.12.2018 116/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 
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28.12.2018 115/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie 
zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym 
specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, 
choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na 
terenie Gminy Nowy Żmigród 

27.12.2018 114/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Nowym Żmigrodzie 

20.12.2018 113/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości 
mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Stary Żmigród 

19.12.2018 112/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

18.12.2018 111/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Łysej Górze  

17.12.2018 110/2018 w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego 
i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - 
pożarniczego 

13.12.2018 109/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy 
Żmigród 

13.12.2018 108/2018  w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania 
w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. 
„Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania 
kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur 
reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz 
z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych 
narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej” 

07.12.2018 107/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

04.12.2018 106/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

29.11.2018 105/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

28.11.2018 104/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

28.11.2018 103/2018 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 
Gminy Nowy Żmigród o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej 
w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych 

28.11.2018 102/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, 
Łężyny oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew 
w miejscowości Nowy Żmigród oraz powołania Komisji 
do przeprowadzenia III przetargu pisemnego 

28.11.2018 101/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości 
Brzezowa 

26.11.2018 100/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania 
publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2019 
r. do 31.12.2019 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne 
usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają 
pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy 
Żmigród 

26.11.2018 99/2018 w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na ternie Gminy Nowy 
Żmigród 

09.11.2018 98/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy 
Nowy Żmigród 

09.11.2018 97/2018 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Nowy Żmigród na lata 2019 – 2027 
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09.11.2018 96/2018 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 
rok 

06.11.2018 95/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

31.10.2018 94/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

31.10.2018 93/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

31.10.2018 92/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

29.10.2018 91/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do zbycia w miejscowości Stary Żmigród 

24.10.2018 90/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

15.10.2018 89/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

10.10.2018 88/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia 
komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  

9.10.2018 87/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy 
Żmigród 

4.10.2018 86/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

2.10.2018 85/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do zamiany w miejscowości Łężyny 

28.09.2018 84/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

27.09.2018 83/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Łężyny, Stary 
Żmigród, oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew 
w miejscowościach Nienaszów, Nowy Żmigród oraz powołania Komisji 
do przeprowadzenia przetargu pisemnego  

12.09.2018 82/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy 
Żmigród i przyjęcia darowizny 

12.09.2018 81/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości 
mienia komunalnego w miejscowości Makowiska 

31.08.2018 80/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2018 rok 

31.08.2018 79/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

30.08.2018 78/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Żmigród miejsc 
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

27.08.2018 77/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

27.08.2018 76/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

22.08.2018 75/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem 
lokalu użytkowego mienia komunalnego w miejscowości Gorzyce od dnia 
1 października 2018 roku oraz powołania komisji przetargowej 

22.08.2018 74/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

20.08.2018 73/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

17.08.2018 72/2018 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa 
pracy wobec Wójta 

16.08.2018 71/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 rok 

13.08.2018 70/2018 w sprawie powołania komisji odbioru wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach 
realizacji zadania polegającego na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w 2018 
roku” 
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10.08.2018 69/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowości Łężyny 
oraz powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu pisemnego  

09.08.2018 68/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem 
zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz 
przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowy Żmigród 

6.08.2018 67/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Łężyny, Stary 
Żmigród oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew 
w miejscowościach Nienaszów, Nowy Żmigród oraz powołania Komisji 
do przeprowadzenia przetargu pisemnego  

1.08.2018 66/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

1.08.2018 65/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

1.08.2018 64/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu 
i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Nowy Żmigród 
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, 
w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę 

31.07.2018 63/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

30.07.2018 62/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Nowy 
Żmigród 

12.07.2018 61/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, 
Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia III przetargu 
pisemnego 

10.07.2018 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do zbycia w miejscowości Nowy Żmigród 

9.07.2018 59/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 

6.07.2018 58/2018 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia 
komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych 
w miejscowości Łysa Góra oraz Stary Żmigród 

3.07.2018 57/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do zbycia w miejscowości Makowiska 

2.07.2018 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do zbycia i zamiany w miejscowości Stary Żmigród 

29.06.2018 55/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 

29.06.2018 54/2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego program „Dobry Start” 

28.06.2018 53/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Desznicy 

21.06.2018 52/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

19.06.2018 51/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia 
komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  

14.06.2018 50/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do zbycia w miejscowościach Kąty i Nowy Żmigród 

14.06.2018 49/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, 
Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu 
pisemnego 

14.06.2018 48/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew 
w miejscowości Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do 
przeprowadzenia III przetargu pisemnego  
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12.06.2018 47/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew 
w miejscowości Nienaszów oraz powołania Komisji do przeprowadzenia 
przetargu pisemnego  

5.06.2018 46/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Makowiskach 

5.06.2018 45/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kątach 

5.06.2018 44/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Łężynach 

5.06.2018 43/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Nowym Żmigrodzie 

30.05.2018 42/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

28.05.2018 41/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, 
Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu 
pisemnego 

22.05.2018 40/2018 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Nowy Żmigród 

21.05.2018 39/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach 
Nowy Żmigród, Makowiska, Stary Żmigród 

7.05.2018 38/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

7.05.2018 37/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

7.05.2018 36/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

30.04.2018 35/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy 
Żmigród na lata 2018 – 2025 

30.04.2018 34/2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania punktu kontaktowego HNS 
w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród 

26.04.2018 33/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

23.04.2018 32/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w 
miejscowości Nowy Żmigród i Toki oraz powołania Komisji do 
przeprowadzenia II przetargu  

4.04.2018 31/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

30.03.2018 30/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

30.03.2018 29/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

26.03.2018 28/2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań 
remontowych i inwestycyjnych 

21.03.2018 27/2018 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego za 2017 rok 

16.03.2018 26/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania 
Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego  

13.03.2018 25/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

13.03.2018 24/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy 
Żmigród 

13.03.2018 23/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów 
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 
2018 

2.03.2018 22/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest 
realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2018 roku 
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2.03.2018 21/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do sprzedaży położonego w miejscowości Toki  

1.03.2018 20/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia 
komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  

28.02.2018 19/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2018/2019 do oddziału przedszkolnego przedszkola gminnego oraz do 
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród 

27.02.2018 18/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości 
mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Stary Żmigród 

27.02.2018 17/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania 
Komisji do przeprowadzenia przetargu 

23.02.2018 16/2018 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki  

15.02.2018 15/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

21.02.2018 14/2018 w sprawie sprzedaży pozyskanego w wyniku wycinki drzew z działki 
nr ewid. 1042 w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do 
przeprowadzenia przetargu pisemnego 

19.02.2018 13/2018 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania 
w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy 
Nowy Żmigród w 2018 roku 

12.02.2018 12/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania 
Komisji do przeprowadzenia przetargu 

12.02.2018 11/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

6.02.2018 10/2018 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki oraz powołania Komisji 
do przeprowadzenia przetargu  

5.02.2018 9/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości 
Nienaszów 

26.01.2018 8/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Łysa Góra 

24.01.2018 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do zamiany w miejscowości Łężyny 

22.01.2018 6/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach 
Łężyny oraz Stary Żmigród 

12.01.2018 5/2018 w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy 
Nowy Żmigród na 2018 rok 

10.01.2018 4/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia 
komunalnego w gminie Nowy Żmigród 

9.01.2018 3/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Stary Żmigród 

8.01.2018 2/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania 
Komisji do przeprowadzenia przetargu 

3.01.2018 1/2018 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018 rok 
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 Urząd Gminy Nowy Żmigród 
 
 W Urzędzie Gminy Nowy Żmigród według stanu na dzień 31.12.2018 roku 
zatrudnionych było 37 osób, w tym na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 25 osób 
w tym: 

1. Wójt Gminy 
2. Zastępca Wójta Gminy 
3. Sekretarz Gminy 
4. Skarbnik Gminy 

Urząd Stanu Cywilnego:  

1. Kierownik 

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: 

1. Kierownik 
2. Inspektor – 4 osoby 
3. Starszy Informatyk – 1 osoba 
4. Podinspektor – 1 osoba 

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska: 

1. Kierownik 
2. Inspektor – 5 osób 
3. Podinspektor – 1 osoba  

Referat Budżetu i Finansów: 

1. Inspektor – 6 osób 

Pozostałych 12 osób zatrudnionych było na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 

 Ponadto Urząd Gminy Nowy Żmigród w ramach swojej działalności w 2018 roku 
zorganizował staż pracy dla 4 osób, prace interwencyjne dla 1 osoby, praktyki dla 8 osób 
oraz prace społecznie użyteczne dla 20 osób. 

 
 Gminne jednostki organizacyjne 

 
1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie; 
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie; 
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie; 
4. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie; 
5. Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie; 
6. Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie; 
7. Szkoła Podstawowa w Łężynach; 
8. Szkoła Podstawowa w Nienaszowie; 
9. Szkoła Podstawowa w Kątach; 
10. Szkoła Podstawowa w Makowiskach; 
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11. Szkoła Podstawowa w Łysej Górze; 
12. Szkoła Podstawowa w Desznicy; 
13. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie; 
14. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie. 

 
 

 Jednostki pomocnicze (sołectwa) 
 
  
 W skład Gminy Nowy Żmigród wchodzi 19 sołectw. W ramach działalności jednostek 
pomocniczych gminy Nowy Żmigród w 2018 roku odbyło się 30 zebrań wiejskich, których 
tematyką były głównie sprawy zmiany funduszu sołeckiego na 2018 rok oraz uchwalenie 
funduszu sołeckiego na 2019 rok, sprawozdania z działalności sołtysów oraz sprawy bieżące. 
Obecność mieszkańców poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich przedstawia poniższy 
wykaz. 

Zestawienie uczestników zebrań wiejskich  

L.p. sołectwo 
liczba uczestników zebrań wiejskich 

pierwsze zebranie drugie zebranie 

1 Brzezowa 15  

2 Desznica 19  

3 Gorzyce 30  

4 Grabanina 16  

5 Jaworze 9  

6 Kąty 21 26 

7 Łężyny 29 14 

8 Łysa Góra 28 37 

9 Makowiska 26  

10 Mytarka 21 19 

11 Mytarz 13 16 

12 Nienaszów 48 61 

13 Nienaszów – Sośniny  13 18 

14 Nowy Żmigród 12 25 

15 Sadki 27  

16 Siedliska Żmigrodzkie 18  

17 Skalnik 9 12 
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L.p. sołectwo 
liczba uczestników zebrań wiejskich 

pierwsze zebranie drugie zebranie 

18 Stary Żmigród 21 19 

19 Toki 15 22 

Ogółem  390 269 

 

 

Gospodarstwa rolne 

 Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu 
wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miała rozwój 
funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 
 
W gminie Nowy Żmigród w 2018 roku funkcjonowały 2 569 gospodarstwa rolne, w tym: 

Zestawienie gospodarstw rolnych 

Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 
1 1 – 2 ha 1 447 
2 2 – 5 ha 873 
3 5 – 7 ha 159 
4 7 – 10 ha 65 
5 10 – 15 ha 14 
6 powyżej 15 ha 11 

 

 

Podmioty gospodarcze 

 Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ilość zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Nowy Żmigród 
obejmowała 573 pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 249 podmioty, status 
„wykreślony” posiadało 261 pozycji, status „zawieszony” posiadały 52 podmioty, a liczba 
podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 9 
pozycji. 
 Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe  
i średnie zakłady rodzinne. 
 Do wiodących branż w gminie zaliczyć można usługi ogólnobudowlane, handel, 
naprawy pojazdów samochodowych i gastronomia. 
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2. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Realizacja ustawowych zadań własnych gminy dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej na terenie gminy Nowy Żmigród prowadzona jest w oparciu 
o działalność Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. 

Na terenie gminy Nowy Żmigród działa szesnaście jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które zrzeszają w swoich szeregach 445 członków czynnych, 61 członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 46 członków wspierających i 52 członków honorowych. 

Ogółem członkowie OSP i MDP to – 604 (sześciuset czterech członków). 
Jednostki OSP przyporządkowane są do dwóch kategorii S1 i S2. 

 Trzynaście jednostek typu „S 1” – OSP Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina, Kąty, 
Łężyny, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Siedliska Żmigrodzkie, Stary 
Żmigród, Toki. 

 Trzy jednostki typu „S 2” – OSP Nowy Żmigród, Skalnik, Łysa Góra. W tym dwie 
włączone są w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego – OSP KSRG 
Skalnik i OSP KSRG Łysa Góra. 

Wszystkie z szesnastu jednostek OSP posiadają w swoich szeregach Jednostki Operacyjno-
Techniczne tzw. JOT-y, do których należy 198 strażaków ratowników. 

Na wyposażeniu OSP znajduje się 19 samochodów pożarniczych, w tym 1 samochód 
ciężki, 9 samochodów średnich i 9 samochodów lekkich.  
Ponadto jednostki OSP dysponują następującym sprzętem: 14 szt. motopomp PO5, 2 szt. 
motopomp Tohatsu, 19 szt. pomp szlamowych, 9 szt. pomp pływających, 15 szt. agregatów 
prądotwórczych, 17 szt. pilarek do drewna, 4 szt. pił do cięcia stali i betonu, 4 zestawy 
ratownictwa technicznego, 12 szt. aparatów powietrznych, 2 szt. wentylator oddymiający,  
1 kpl. poduszek pneumatycznych, 3 szt. wysokociśnieniowy agregat wodny, 19 szt. zestawów 
do ratownictwa medycznego, 2 szt. defibrylator, 19 szt. radiotelefonów przewoźnych, 57 szt. 
radiotelefonów nasobnych, 16 systemów powiadamiania strażaków o zaistniałym zdarzeniu. 

Strażacy na bieżąco według potrzeb danej OSP kierowani są przez Urząd Gminy na 
okresowe badania lekarskie uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych. Natomiast 
szkolenie pożarnicze realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. 

 

Zaistniałe zdarzenia 

Na terenie gminy Nowy Żmigród w 2018 roku doszło do 140 zdarzeń – w tym 62 
pożarów, 77 miejscowych zagrożeń i 1 alarmu fałszywego. 

W grupie pożarów dominowały pożary traw na łąkach i nieużytkach.  
Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów było: 

 Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – 84 %, 

 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewanych na paliwo stałe – 8 %, 

 Wady środków transportu – 3 %, 

 Inne – 5 %, 
Bardzo groźnym zjawiskiem, które na dużą skalę uwidacznia się rok rocznie w północnej części 
naszej gminy szczególnie w godzinach wieczornych są podpalenia umyślne suchych traw, do 
których dysponowane są znaczne siły i środki jednostek OSP. Pomimo przeprowadzanej akcji 
prewencyjnej „Stop wypalaniu traw” zjawisko to cały czas zwiększa swoją intensywność. 
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Okres wiosenny bieżącego roku to największa ilość pożarów traw  
w powiecie jasielskim. 

W grupie miejscowych zagrożeń w większości przypadków były to akcje związane  
z usuwaniem skutków silnych wiatrów, wypadkami drogowymi, usuwaniem plam 
ropopochodnych z jezdni a także usuwaniem gniazd owadów. 
Najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń było: 
 

 Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 26 %, 

 Nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie – 26 %, 

 Huragany, silne wiatry, opady atmosferyczne – 23 %, 

 Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu i ich wady – 17 % 

 Inne – 8 %, 
 

W ww. działaniach ratowniczo – gaśniczych brało udział 1239 (tysiąc dwustu 
trzydziestu dziewięciu) strażaków w tym 1042 (tysiąc czterdziestu dwóch) strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 197 (stu dziewięćdziesięciu siedmiu) strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Wykorzystanie środków finansowych 

Środki finansowe gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną ppoż. 
w 2018 roku zostały wydatkowane niniejszym na: 

 Zakup samochodu pożarniczego MAN dla OSP KSRG Łysa Góra, którego koszt 
wyniósł ponad 833 tys. zł, z czego 414,5 tyś. zł pochodziło z budżetu Gminy Nowy 
Żmigród, 280 tyś. zł z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i 138,5 tyś. zł ze środków Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (dyspozycja Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej). 

 Zakup i montaż dwóch bram garażowych dla OSP Nienaszów i OSP Grabanina. Koszt 
bram to 25 640 zł, z czego 20 tyś. zł przydzielił Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaśle (z dotacji MSWiA) zaś 5 640 zł pochodziło z budżetu 
Gminy Nowy Żmigród. 

 Zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Koszt toru 14 825 zł 
pokryty z budżetu Gminy. 

 Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego. Koszt zakupu to 42 358 zł, z czego 
41 922, 54 zł to dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu 
Sprawiedliwość pozostała kwota to wkład Gminy. Dla jednostek zakupiono: 
defibrylator - OSP Skalnik, dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 
wraz  z deskami ortopedycznymi - OSP Łysa Góra, OSP Toki, 10 zestawów 
ratownictwa medycznego OSP R1 z deskami ortopedycznymi dla OSP Brzezowa, OSP 
Desznica, OSP Gorzyce, OSP Grabanina, OSP Kąty, OSP Makowiska, OSP Mytarka, 
OSP Mytarz, OSP Siedliska Żmigrodzkie i OSP Stary Żmigród, deskę ortopedyczną – 
OSP Nowy Żmigród. 

 Zakup pilarki spalinowej do drewna dla OSP Makowiska. 
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 Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Mytarka (dotacja MSWiA). 

  Zakup radiotelefonów przenośnych (po dwie sztuki) dla OSP – Kąty, Łysa Góra, 
Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Nowy Żmigród i Toki. 

 Dla wszystkich OSP z terenu gminy w ramach zapotrzebowania jednostek zakupiono 
m.in.: wodery, węże pożarnicze, rękawice specjalne, obuwie specjalne skórzane  
i gumowe, umundurowanie wyjściowe, koszarowe, specjalne, hełmy, armaturę wodną. 

 Zakupiono sorbent i środek pianotwórczy dla jednostek, które najczęściej jego używają. 

 Dokonano niezbędnych napraw samochodów oraz sprzętu pożarniczego. 
 
oraz ubezpieczenia budynków, pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne pojazdów, paliwa, 
legalizacje sprzętu, ekwiwalent, badania okresowe strażaków, wynagrodzenia, energia, gaz. 
Dotację MSWiA otrzymały również OSP Mytarz i OSP Toki. 

Działalność OSP 

W 2018 roku strażacy z gminy Nowy Żmigród uczestniczyli w szkoleniach: 
podstawowym – 10 strażaków oraz szkoleniu dowódców 3 strażaków organizowanych przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Również strażacy z jednostek 
KSRG Łysa Góra i KSRG Skalnik odbyli szkolenie w Sanoku z zakresu współdziałania  
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 

7 października w Domu Ludowym w Łysej Górze odbył się kurs recertyfikacyjny  
z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W kursie tym udział wzięło 9 strażaków. 

16 czerwca w Domu Ludowym w Mytarce odbyło się szkolenie z zakresu kierowania 
ruchem drogowym. W szkoleniu tym uczestniczyło 19 strażaków. 

13 października w Nienaszowie odbyły się Gminne ćwiczenia jednostek OSP.  
W ćwiczeniach udział brało 17 zastępów OSP, 3 zastępy JRG PSP Jasło, Policja, oraz 
pogotowie ratunkowe. Założeniem ćwiczeń był pożar kościoła, podczas którego realizowano 
następujące cele: współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w gaszeniu obiektu 
sakralnego, doskonalenie łączności przy dużej ilości zastępów, dostarczanie wody na duże 
odległości, udzielenie pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym. 

Również w październiku we wszystkich jednostkach OSP gminy Nowy Żmigród odbyły 
się przeglądy operacyjno – techniczne, które obejmowały sprawdzenie m.in.: stanu konserwacji 
oraz bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego, aktualności dokumentów 
pojazdów i kierowców, stanu wyposażenia przeciwpożarowego oraz ładu  
i porządku w strażnicach. Uzyskane wyniki przedstawiają się następująco: 

 

Zestawienie ocen stanu konserwacji w jednostkach OSP 

 

Lp. OSP Ocena Lp. OSP Ocena 

1. OSP Brzezowa -5 9. OSP Mytarka 5 

2. OSP Desznica +4 10. OSP Mytarz 5 

3. OSP Gorzyce 5 11. OSP Nienaszów -5 



21 
 

 
24 lutego odbył się VII Gminy Turniej Strażaków w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta 

Gminy Nowy Żmigród. W turnieju wzięło udział 26 strażaków z 9 jednostek OSP. 
Zwycięzcami turnieju zostali strażacy z Gorzyc, 2 miejsce zajęli strażacy z Mytarki, 3 miejsce 
strażacy z Łysej Góry, 4 miejsce Brzezowa, Makowiska, Mytarz, Grabanina, Nowy Żmigród  
i Toki. Indywidualnie zwyciężył Stanisław Wójtowicz – OSP Mytarka, drugie miejsce zajął 
Tomasz Książkiewicz OSP Łysa Góra a trzecie miejsce Adrian Musiał OSP Gorzyce. 

14 marca w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbyły się gminne eliminacje  
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju 
wzięło udział 27 uczestników szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły średniej. 

24 czerwca w Odrzykoniu odbyły się X Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa Podkarpackiego. Do rywalizacji 
przystąpiło 35 drużyn. Powiat Jasielski reprezentowały drużyny MDP Mytarka gmina Nowy 
Żmigród i MDP Skołyszyn. 

10 czerwca odbyła się czwarta edycja Dnia Otwartych Strażnic, która cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem zwiedzających. Dzieci mają okazję usiąść w samochodach 
pożarniczych, ubrać umundurowanie strażackie oraz uczestniczyć w wielu atrakcjach 
przygotowanych przez strażaków. Akcja ta realizowana była we wszystkich jednostkach OSP 
na terenie gminy i dofinansowana została przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie. 

14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się 
przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP z terenu gminy w ramach 
funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

28 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Żmigrodzie obchodziła jubileusz 110-lecia 
istnienia OSP. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą a podczas uroczystości na placu przy domu 
ludowym dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy a zasłużeni członkowie OSP Stary 
Żmigród otrzymali okolicznościowe wyróżnienia. 

5 sierpnia delegacja strażaków gminy Nowy Żmigród z pocztami sztandarowymi 
uczestniczyła w jubileusz 120-lecia istnienia DHZ Zupcany w Słowacji. 

29 września w Łysej Górze odbyło się przekazanie samochodu pożarniczego MAN 
miejscowej jednostce. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą a na placu przy domu ludowym 
dokonano przekazania pojazdu oraz wyróżniono zasłużonych strażaków okolicznościowymi 
dyplomami. Będący do tej pory na wyposażeniu jednostki samochód pożarniczy Magirus 
przekazano do OSP Nowy Żmigród. 

10 października delegacje jednostek OSP powstałych w 1918 roku lub wcześniej 
uczestniczyły w Trzcinicy w uroczystym apelu w hołdzie niepodległej Ojczyźnie 

4. OSP Grabanina 3 12. OSP Nowy Żmigród 5 

5. OSP Kąty -5 13. OSP Siedliska Żmigrodzkie +4 

6. OSP Łężyny 5 14. OSP KSRG Skalnik 5 

7. OSP KSRG Łysa Góra 5 15. OSP Stary Żmigród 5 

8. OSP Makowiska -5 16. OSP Toki 5 
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zorganizowanym w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

Strażacy uczestniczyli także w uroczystościach kościelnych i państwowych tj. III 
Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Salentyńskiej w Dębowcu, 
Gminnych obchodach 3 maja oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  
w Nowym Żmigrodzie. 
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3. OCHRONA ZDROWIA 

Gmina Nowy Żmigród realizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia przez jednostkę 
organizacyjną Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie 
– podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, którego działalnością statutową jest  
świadczenie usług zdrowotnych pacjentom.  

Głównym źródłem przychodów Ośrodka są przychody z działalności podstawowej z tytułu 
kontraktów zawartych z NFZ na świadczenia usług zdrowotnych. W 2018r.  kontrakty 
medyczne zawarte z NFZ  dotyczyły świadczeń  usług zdrowotnych Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i położnictwa a także świadczeń 
rehabilitacji leczniczej.  

Podstawowa Opieka Zdrowotna swoim zakresem obejmuje świadczenia udzielane przez 
lekarza POZ, pielęgniarkę rodzinną, położna środowiskową oraz higienistkę szkolną.  Według 
stanu na 31.12.2018r. liczba aktywnych deklaracji do poszczególnych komórek 
organizacyjnych kształtowała się następująco: 

 lekarz POZ – 7287 zapisanych  osób, z tego 1481osób przynależy do Ośrodka Zdrowia 
 w Nienaszowie, 
 pielęgniarka POZ – 4772 zdeklarowanych osób, w tym 1410 osób podlega pod Ośrodek 

Zdrowia w Nienaszowie, 
 położna POZ- 3297 zapisanych kobiet, 
 higienistka szkolna- 909 zapisanych dzieci. 

Kontrakty zawarte z NFZ na realizację świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
rozliczane są na podstawie ustalonych rocznych stawek kapitacyjnych dla aktywnych deklaracji 
pacjentów w poszczególnych komórkach. Stawki kapitacyjne są  zróżnicowane i uzależnione 
od wieku pacjentów oraz personelu medycznego. Dane przedstawione poniżej prezentują 
zróżnicowanie stawek kapitacyjnych oraz ich zmiany w 2018r. 
  

Roczna stawka kapitacyjna dla lekarza POZ w 2018r. 

Wiek 
ubezpieczo
nego 

Roczne stawki kapitacyjne lekarza POZ obowiązujące : 
styczeń- czerwiec lipiec- październik listopad- grudzień 

0-6 345,60zł 352,80zł 416,34zł 
7-19 172,80zł 176,40zł 185,04zł 
20-39 144,00zł 147,00zł 154,20zł 
40-65 178,56zł 182,28zł 205,09zł 
66-75 345,60zł 352,80zł 416,34zł 
powyżej 75 446,40zł 455,70zł 478,02zł 

 

Roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki POZ w 2018r. 

Wiek 
ubezpieczonego 

Roczne stawki kapitacyjne pielęgniarki POZ obowiązujące : 
styczeń- sierpień wrzesień- grudzień 

0-6 75,12zł 81,60zł 
7-65 37,56zł 40,80zł 
powyżej 65 75,12zł 81,60zł 
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Dla deklaracji do położnej środowiskowej roczna stawka kapitacyjna od stycznia do sierpnia 
2018r.  kształtowała się na poziomie 23,28zł, natomiast w okresie od września do grudnia 
2018r. wzrosła do kwoty 26,64zł. Stawka rocznej stawki kapitacyjnej przypadającej na liczbę 
deklaracji do higienistki szkolnej w 2018r. kształtowała się następująco: styczeń- sierpień 
76,56zł, wrzesień- grudzień 87,12zł. Dla grupy dzieci objętych profilaktyką fluorkową stawka 
kapitacyjna przez 2018r. utrzymywała się na stałym poziomie 5,40zł. 

Usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowym Żmigrodzie świadczone są  
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00, natomiast pacjenci Ośrodka Zdrowia 
w Nienaszowie mogą skorzystać z usług Placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-
15:00.  Ośrodek Zdrowia w ramach POZ świadczy usługi zarówno w formie ambulatoryjnej 
jak i wyjazdowej. W 2018r. lekarze pracujący w Ośrodku Zdrowia udzielili łącznie 33.295 
świadczeń zdrowotnych, z czego 344 świadczeń udzielona została w domu pacjenta, tzw. 
wizyta wyjazdowa.  SPGOZ zapewnia profesjonalną opiekę medyczną zarówno osobom 
dorosłym jak i dzieciom. Do specyficznych świadczeń opieki medycznej dla dzieci należą 
przede wszystkim wizyty patronażowe, czy bilanse zdrowia. Podczas wizyty patronażowej 
lekarz bada niemowlę pod względem rozwoju fizycznego, monitorowania pomiarów głowy, 
oceny żółtaczki, stanu neurologicznego, badania w kierunku wykrywania dysplazji stawów 
biodrowych. Udziela porad w zakresie żywienia dziecka, pielęgnacji, szczepień ochronnych, 
badań bilansowych, kolejnych wizyt lekarskich, w razie potrzeby kieruje na konsultacje  
do specjalisty. Wśród porad lekarskich udzielonych w 2018r. 44 porady związane były z opieką 
nad noworodkami, tzw. wizyty patronażowej lekarza POZ, natomiast 232 dotyczyły 
wykonanych bilansów. 

W Ośrodku Zdrowia, zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, pomoc medyczną w stanach nagłego zachorowania 
mogą uzyskać również osoby uprawnione z innych państw członkowskich UE/ EFTA,  
posługujące się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego “EKUZ”, Certyfikatem 
Tymczasowo Zastępującym EKUZ, Poświadczeniem wydanym przez OW NFZ . W roku 
ubiegłym z  porad lekarza POZ skorzystało 101 osób legitymujących się  kartą EKUZ. 
W przypadkach pogorszenia stanu zdrowia na pomoc medyczną ze strony personelu placówki 
mogą liczyć również osoby podlegające pod obce NFZ. W 2018r. osób z obcych NFZ , którym  
udzielono porad było  57.  

Mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród oprócz opieki lekarskiej korzystają także z pomocy 
medycznej pielęgniarek środowiskowych oraz położnej POZ.  W roku ubiegłym w gabinecie 
pielęgniarki POZ zostało udzielonych 453 świadczeń. Oprócz świadczeń ambulatoryjnych, 
pielęgniarki również wykonują usługi medyczne w domu pacjenta. W 2018r.  pielęgniarki 
środowiskowe 576 razy odwiedziły swoich pacjentów w domach, świadcząc usługi z zakresu 
iniekcji, pobrania krwi do badań, zmiany opatrunku, badania poziomu cukru we krwi, 
czy ciśnienia tętniczego. Pielęgniarki swoja opieką obejmują również najmłodszych pacjentów 
Ośrodka poprzez realizacje wizyt patronażowych, których  w roku ubiegłym było 47. 
Nad świeżo- upieczonymi mamami i ich dziećmi opiekę sprawuje położna środowiskowa, 
która w 2018r.- 112 razy odwiedziła swoich pacjentów w domu. Wizyta patronażowa położnej 
ma na celu przeprowadzenie instruktażu z zakresu pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia 
piersią, pielęgnacji jamy ustnej a także nadzór nad prawidłowością rozwoju noworodka.  
Również w okresie przedporodowym kobiety mogą liczyć na wsparcie ze strony położnej, są 
to zarówno świadczenia udzielane w gabinecie położnej –91 porad w 2018r., jak i  edukacja 
przedporodowa- 16 wizyt    w 2018r., które przygotowują kobiety do porodu i rodzicielstwa. 
Edukacja ciężarnych skupia się na takich zagadnieniach jak:  
- poznanie ogólnych zasad zdrowego stylu życia,  
- dostarczenie wiedzy na temat fizjologicznych zmian w okresie ciąży,  
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- dostarczenie wiedzy na temat porodu, połogu i noworodka  
- poznanie wpływu optymalnego żywienia w okresie ciąży na rozwój płodu, a także dobre 
samopoczucie ciężarnej,  
- poznanie zasad higieny ciężarnej,  
- poznanie różnych typów dolegliwości i nauka radzenia sobie z nimi. 

Pacjenci Ośrodka to także uczniowie szkół mieszczących się na terenie Gminy,  
nad którymi opiekę medyczną sprawuje higienista szkolna. Praca higienistki koncentruje się 
nie tylko na udzieleniu pomocy doraźnej uczniom, lecz w swym zakresie obejmuje również 
bilanse oraz szczepienia ochronne. W 2018r. wykonano 245 bilansów szkolnych, 65 badań 
przesiewowych a ponad 140 razy uczniowie skorzystali z fachowej pomocy medycznej Pani 
higienistki.   

W SPGOZ funkcjonuje Poradnia Położniczo- Ginekologiczna, której pacjentkami  są 
zarówno mieszkanki Gminy Nowy Żmigród jak i Gmin ościennych . W 2018r. w Poradni 
Ginekologiczno- Położniczej udzielono 872 świadczeń, z czego ponad 210 porad dotyczyło 
kobiet ciężarnych. Podczas wizyty pacjentki mogą liczyć na wykonanie profesjonalnego 
badania ginekologicznego, na nowoczesnym aparacie USG.  W roku ubiegłym w Poradni 
przeprowadzono 805 badań USG, w tym 199 badań wykonano ciężarnym.  Oprócz badań USG 
w Poradni przeprowadzane są również świadczenia zabiegowe. Do takich świadczeń należy 
kriokonizacja szyjki macicy, którą w 2018r. wykonano 6 razy.  Poradnia Ginekologiczno- 
Położnicza zapewnia profesjonalną opiekę medyczną wszystkim jej pacjentkom.  
Kontrakt z NFZ na realizację ambulatoryjnej opieki  specjalistycznej z zakresu ginekologii 
i położnictwa opiera się na ustalonych do umowy limitach wykonać, gdzie za  1pkt wykonania 
odpłatność wynosi 0,95zł . W 2018r poziom limitów dla wykonać kształtował się następująco: 

Limity i rzeczywiste wykonanie świadczeń specjalistycznych Poradni K w 2018r. 

miesiąc Poziom limitu wykonań w  2018r. (pkt) Rzeczywiste wykonanie w 2018r. (pkt) 

Styczeń 5988 6561 

Luty 5988 6404 

Marzec 5988 6604 

Kwiecień 5988 6952 

Maj 5990 6292 

Czerwiec 5904 6422 

Lipiec 5881 6659 

Sierpień 5881 6474 

Wrzesień 10234 5575 

Październik 5881 5327 

Listopad 5882 7315,6 

Grudzień 7740 6759 

Razem 77345 77344,6 
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Do usług specjalistycznych wykonywanych w SPGOZ w Nowym Żmigrodzie 
zaliczamy także świadczenia rehabilitacji leczniczej, z której w 2018r. skorzystało 925 
pacjentów. Świadczenia rehabilitacji leczniczej  wykonywane w Ośrodku Zdrowia można 
podzielić na 5 podstawowych grup zabiegowych: 

I  Elektrolecznictwo: 

 galwanizacja, 
 jonoforeza, 
 prądy diadynamiczne, 
 prądy interferencyjne, 
 prądy impulsowe prostokątne i trójkątne, 
 prądy Tens, 
 prądy Kotzۥa, 
 prądy Traeberta 
 ultrafonoforeza 
 ultradźwięki 

II Światłolecznictwo i termoterapia : 

 laseroterapia punktowa, 
 naświetlania lampą SOLLUX, 

III Magnetoterapia: 

 pole magnetyczne stałej i niskiej częstotliwości, 

IV Kinezyterapia: 

 ćwiczenia w odciążeniu 
 ćwiczenia czynne wolne, 
 ćwiczenia czynno- bierne, 
 ćwiczenia izometryczne, 
 ćwiczenia samowspomagane, 
 metoda PNF 

V Masaże: 

 masaż suchy, 
 masaż limfatyczny. 

Dla świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej  umowa z NFZ również opiera się  
na odgórnie ustalonych limitach wykonań świadczeń specjalistycznych,1pkt- 1,00zł, które 

zostały przedstawione poniżej. 
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Limit oraz rzeczywiste wykonanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w 2018r 

 Poziom limitu wykonań w 2018r. ( pkt) Rzeczywiste wykonanie w 2018r. (pkt) 

miesiąc 

 

Fizjoterapia 
ambulatoryjna dla osób 

o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

Fizjoterapia 
ambulatoryjna 

  

Fizjoterapia 
ambulatoryjna dla osób 

o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

Fizjoterapia 
ambulatoryjna 

Styczeń  11944   14136 

Luty  11944   12394 

Marzec  11944   14532 

Kwiecień  11944   13397 

Maj  11945   13690 

Czerwiec  11945   16650 

Lipiec 597 11945  220 14784 

Sierpień 597 11945  803 12552 

Wrzesień 598 11945  820 14307 

Październik604 11945  880 15134 

Listopad 447 11945   15172 

Grudzień  12604 120 12903 

RAZEM 2843 143995 2843 169651 

 
Z roku na rok można zaobserwować wzrost zapotrzebowania na świadczenia 

rehabilitacji leczniczej. Poziom nadwykonań za 2018r. wyniósł 25656 pkt co pokazuje jak duże 
jest rzeczywiste zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne w stosunku do narzuconych 
przez NFZ limitów finansowania.  Ustalone  limity  przyczyniają się jedynie do  wydłużenia 
czasu oczekiwania na przyjęcie oraz rosnącej  kolejki oczekujących.  

Ośrodek  zapewnia  dostęp do podstawowych badań diagnostycznych dla swoich 
pacjentów. Dwa razy w tygodniu pacjenci mogą oddać  krew do badań diagnostycznych, 
zarówno na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza jak i prywatnie. Usługa ta 
świadczona jest we współpracy z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle i stanowi duże ułatwienie szczególnie dla osób starszych.  W 2018r.  
z usługi pobrania krwi w Ośrodku Zdrowia skorzystało 3556 osób. W gabinecie zabiegowym  
każda osoba, zgodnie  z  zaleceniem lekarza, może wykonać bezpłatny pomiar ciśnienia 
tętniczego, badanie poziomu cukru, czy badanie EKG. W 2018r. wykonano 610 badań EKG, 
285 pacjentom zbadano poziom cukru we krwi. Placówka  posiada nowoczesny aparat USG 
Siemens, z którego  w  2018r. skorzystało 534 pacjentów POZ. 

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia  
od poniedziałku do piątku, w godz. od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, 
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niedziele i święta, całodobowo – świadczenia lekarskie ambulatoryjne oraz w domu chorego 
udzielane są w ramach  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, zorganizowanej przez Szpital 
Specjalistyczny w Jaśle, który wynajmuje pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Nowym 
Żmigrodzie oraz karetkę. Pacjenci mogą skorzystać zarówno z porad dyżurujących lekarzy jak 
i pielęgniarek. Świadczenia udzielane w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
przeznaczone są dla mieszkańców gmin: Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski 
oraz Dębowiec.     

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy w  zakresie swej działalności oferuje szeroką 
opiekę medyczną, począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej po świadczenia 
specjalistyczne z zakresu ginekologii i położnictwa oraz rehabilitacji leczniczej. Ponadto 
pacjenci mogą skorzystać z podstawowych badań diagnostycznych świadczonych w placówce 
Ośrodka Zdrowia co stanowi dla nich duże udogodnienie nie tylko ze względu na dojazd, 
ale również czas oczekiwania.  
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4. POMOC SPOŁECZNA 

 W roku 2018 r. ośrodek pomocy udzielił pomocy i wsparcia w ramach zadań zleconych 
i zadań własnych potrzebującym osobom czy rodzinom w formie świadczeń pieniężnych 
i świadczeń niepieniężnych. W gminie Nowy Żmigród z pomocy społecznej w 2018 roku 
skorzystało 336 rodzin, w których mieszka 987 osób, co stanowiło 10,7 % wszystkich 
mieszkańców gminy. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 
i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 r. było kolejno: 
długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i potrzeba ochrony 
macierzyństwa – w tym: wielodzietność. Zrealizowano 37 563 świadczenia niepieniężne i 2 
242 świadczenia pieniężne. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie 
wydania decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku. Wydawana decyzja 
administracyjna poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez 
pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania /pobytu/ osoby czy rodziny w celu ustalenia 
ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Jedynie udzielenie świadczeń 
w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, sprawienia pogrzebu, a także 
przyznania biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.  
 W roku 2018 w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 1 021 decyzji 
administracyjnych i w tym celu przeprowadzono 851 rodzinnych wywiadów środowiskowych 
przez pracowników socjalnych ośrodka. Ponadto pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzają 
rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
z terenu innych gmin oraz na podstawie art. 23 ust. 4aa, ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

Zasiłki stałe 
 Zasiłek stały to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy 
społecznej pełnoletnim osobom samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletnim osobom pozostającym 
w rodzinach, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy jeżeli 
ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego  
na osobę w rodzinie. Wypłacono 293 świadczenia dla 29 osób na kwotę 151 076,66 zł. 

Zasiłki okresowe 
 Zasiłek okresowy to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 38 ustawy 
o pomocy społecznej i przeznaczone jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach 
niższych niż ustawowe kryterium, przysługujący ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  
z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres, na jaki jest przyznany zasiłek 
okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Zasiłek 
okresowy nie może być jednak niższy niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby 
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny  
a jej dochodem. Wypłacono 655 świadczeń dla 97 rodzin na kwotę 258 265,96 zł. 

Zasiłki celowe 
 Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy 
społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części 
lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów 
pogrzebu. Wypłacono 213 świadczeń dla 145 rodzin na kwotę 73 132,15 zł. 
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Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
 Zasiłki celowe przyznaje się również w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej 
lub ekologicznej osobie lub rodzinie, bez względu na osiągany przez nich dochód. Wypłacono 
1 świadczenie dla 1 rodziny na kwotę 2 000,00 zł. 

Sprawienie pogrzebu 
 Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym 
na terenie gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia 
pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. Sprawiono pogrzeb 1 osobie 
na kwotę 2 680,00 zł. 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy 
społecznej 
 Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 
lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której 
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo  
do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Wypłacono 156 świadczeń dla 15 osób 
umieszczonych w domu pomocy społecznej na kwotę 382 420,85 zł. 

Usługi opiekuńcze 
 Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie 
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być 
przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W 2018 r. 
usługi na terenie Gminy Nowy Żmigród wykonywał Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejski w Jaśle. Stawka za jedną godzinę usługi w 2018 
r. wynosiła 18,50 zł. Usługi opiekuńcze przyznawane są decyzją administracyjną zawierającą 
ilość godzin oraz odpłatność wydawaną na podstawie wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego w miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny sporządza plan pomocy, 
określając w jej ramach rodzaje oraz ilość godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej 
z pomocy w formie usług opiekuńczych. Pomocą w formie usług opiekuńczych w roku 2018 
objęto 43 osoby i dla tych osób wykonano 18 637 godzin usług. Polskiemu Komitetowi Pomocy 
Społecznej w Jaśle Gmina Nowy Żmigród przekazała na realizację zadania dotację 
w wysokości 344 775,25 zł, natomiast z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców usług 
opiekuńczych do gminy wpłynęła kwota w wysokości 70 498,90 zł i ostatecznie koszt usług 
opiekuńczych w 2018 r. wyniósł 274 276,35 zł.  

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie 
ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd 
 Wynagrodzenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd i nie wymaga 
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 
administracyjnej. Wypłacono 41 świadczeń dla 4 osób – opiekunów na kwotę 5 650,00 zł. 
 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
 Za osoby, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają żadnego innego tytułu  
do ubezpieczenia zdrowotnego jak tytuł pobierania zasiłku stałego ośrodek pomocy opłaca 
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składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę zdrowotną w 2018 r. opłacano dla 20 osób – 195 
świadczeń na kwotę 10 548,01 zł. 

Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 
 Do pomocy kwalifikowały się osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i trudna sytuacja życiowa 
wynikała z jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ww. ustawy.  
Zgodnie z programem pomocy udzielano: 
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub 
niepełnosprawnym. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyrażało chęć 
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informował ośrodek pomocy 
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów 
nie mogła przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach 
na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Pomoc w formie dożywiania dzieci 
na wniosek dyrektorów szkół nie wymagała wydawania decyzji i realizowana była zgodnie  
z Programem osłonowym w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy 
Żmigród „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.  
Ogólny koszt Programu w 2018 r. wyniósł 313 107,00 zł, w tym środki gminne – 80 000,00 zł 
i dotacja celowa – 233 107,00 zł.  

Wydano 33 212 posiłków, w tym 32 791 pełnych obiadów i 421 posiłków jako jedno 
danie gorące dla 242 dożywianych dzieci na kwotę 95 521,15 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 
2,90 zł, pomocą zostały objęte wszystkie dzieci wymagające dożywiania. 
Wypłacono 1 092 świadczenia dla 430 osób w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności /zasiłek celowy/na kwotę 217 585,85 zł. Średni koszt jednego 
świadczenia wyniósł 199,25 zł.  

Od dnia 1 stycznia 2019 r. ww. program został zastąpiony programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019–2023, który jest skierowany również do dzieci, osób chorych, starszych 
i niepełnosprawnych. Kryterium do otrzymania pomocy w ww. programie wynosi 150% 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbiedniejszym Potrzebującym – Podprogram 2018 
 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ objęte zostały osoby i rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. od dnia 1 października 2018 r. dla 
osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosiło 1 402,00 zł, a dla osoby 
w rodzinie wynosiło 1 056,00 zł (do dnia 31.09.2018 r. kryterium dochodowe dla osoby 
samotnie gospodarującej wynosiło 1 268,00 zł, a dla osoby w rodzinie wynosiło 1 028,00 zł). 
Pracownicy socjalni ośrodka pomocy kwalifikowali osoby i rodziny poprzez wydawanie 
skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydano dla 390 osób i rodzin 
i łącznie do pomocy żywnościowej zakwalifikowano 1 101 osób. W ramach PO PŻ osoby 
najbardziej potrzebujące otrzymały artykuły spożywcze – warzywne i owocowe, artykuły 
skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze i dania gotowe. Program PO PŻ realizowany był 
we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne 
Zarząd Miejski w Jaśle i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Nowy Żmigród. 
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Na realizację Programu PO PŻ Gmina Nowy Żmigród przekazała PKPS w Jaśle środki 
finansowe w wysokości 3 814,36 zł.  
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych wydano 11 decyzji potwierdzających prawo  
do świadczeń opieki zdrowotnej. Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego  
- na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony 
niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego i spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia 
określonego w decyzji, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty 
ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. 
Karta Dużej Rodziny 

 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie 
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do 25 roku życia kontynuujące 
naukę. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Można 
korzystać z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.  

Wydano 84 karty w formie tradycyjnej i 15 kart w formie elektronicznej, łącznie rozpatrzono 
34 wnioski. Łączna kwota przeznaczona na obsługę Karty Dużej Rodziny w 2018 r. wyniosła 
213,95 zł i pochodziła z dotacji celowej. 
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej działa dla dobra dzieci, 
które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny 
określając zasady i formy wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. 
Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2019 
w roku 2018: 
 współfinansowano koszty pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i pieczy zastępczej 

instytucjonalnej na podstawie podpisanych umów pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą 
Nowy Żmigród, których wysokość wyniosła 35 333,34 zł. Pobyt współfinansowano dla 3 
dzieci przebywających w rodzinie zastępczej spokrewnionej, dla 1 dziecka 
przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i dla 1 dziecka przebywającego 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

 zatrudniano asystenta rodziny na umowę o pracę na ½ etatu, który objął wsparciem 5 rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

 realizowano Rządowy Program „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2018” otrzymując dotację w wysokości 11 974,00 zł z przeznaczeniem 
na wynagrodzenie asystenta rodziny. Łącznie wydatkowano kwotę 28 892,32 zł w tym: 
dotacja – 11 974,00 zł i środki własne – 16 918,32 zł. 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 Od roku 2011 przy ośrodku pomocy społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównym celem ZI jest pomoc osobom i rodzinom 
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w przezwyciężaniu problemów związanych z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie, 
podejmowaniu działań interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu przemocy, 
współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu przemocy 
i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspólną diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji, 
zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy, 
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie i tworzenie grup 
roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych sprawach.  

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze. Niebieska Karta przekazywana jest 
grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących  
z rodziną. W jej skład wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, przedstawiciel gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jeżeli w rodzinie są dzieci to pedagog 
szkolny, a także jeśli zachodzi potrzeba to pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, 
asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno  
z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują 
nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem. 

W roku 2018 zjawisko przemocy występowało w 30 rodzinach, w których 39 osób 
dotkniętych było przemocą i 35 osób stosowało przemoc w rodzinie. 
Wypełniono 45 Niebieskich Kart A: w tym przez przedstawicieli: Policji – 42 karty, 
pracowników socjalnych ośrodka pomocy – 2 karty i ochrony zdrowia – 1 karta. 
Pracowało 14 grup roboczych, które odbyły 47 posiedzeń z ofiarami i sprawcami przemocy 
w rodzinie. 
Sporządzono przez pracowników socjalnych 37 Niebieskich Kart – C. 
Sporządzono przez pracowników socjalnych 30 Niebieskich Kart – D. 
Zakończono 29 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, w tym: 19 z powodu ustania 
przemocy w rodzinie i 10 z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 
Realizacja pracy socjalnej 

 Praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy to praca  
na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona 
jest z osobami i rodzinami w celu rozwiązywania problemów, które powodują dysfunkcje  
w ich życiu lub prowadzą do ich wykluczenia społecznego. Praca socjalna to partnerstwo 
podopiecznego z pracownikiem socjalnym, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólna 
droga w kierunku lepszego jutra. To poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, załatwiania 
wszelkich spraw w innych urzędach, spraw alimentacyjnych, rozwodowych, emerytalnych, 
rentowych, kierowania na komisję odnośnie ustalenia stopnia niepełnosprawności, kierowania 
na leczenie odwykowe, nadzór nad prawidłowością sprawowanej władzy rodzicielskiej, 
kierowanie do sądu wniosków o jej nieprawidłowym wypełnianiu, kierowania osób 
korzystających z pomocy społecznej do prac społecznie użytecznych, wzmocnienia 
w rodzinach poczucia własnej wartości w celu ich pełnego usamodzielnienia się, bądź odejścia 
od systemu pomocy społecznej na pewien czas i ogólnej poprawy funkcjonowania rodzin. 
Pracownik socjalny to zawód szczególny, będący profesją, a jednocześnie powołaniem. 
Wymaga od osoby, która go wykonuje nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, ale 
również określonych cech osobowościowych. Zawód ten, oprócz gruntownego przygotowania 
zawodowego i znajomości prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, psychologii, 
socjologii, medycyny itp., wymaga doświadczenia, empatii, serdeczności, cierpliwości, ciepła, 
delikatności, kultury osobistej, odpowiedzialności, aktywności, zrozumienia potrzeb drugiego 
człowieka, by umiejętnie przyjść mu z pomocą, a także łatwości nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych. Bezpośrednie stykanie się pracowników pomocy społecznej z ogromem 
i różnorodnością problemów ludzkich to ciągły stres, myślenie o podopiecznych. To wieczna 
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walka o zmianę mentalności ludzkiej, zmaganie się z czasem. Pracownicy pomocy społecznej 
są „pomagaczami”, wspierają ludzi w trudnych chwilach, niosą otuchę i pocieszenie, starają się 
w porę zapobiegać nieprawidłowościom i patologiom.  

Wielokrotnie długa, ciężka i żmudna praca z rodziną nie zawsze przynosi pożądane efekty ze 
względu na zbyt małą osobistą motywację osób i chęć dokonania zmiany w dotychczasowym 
życiu, brak systematyczności i wytrwałości w podejmowanych działaniach. Często jest to 
skutkiem braku wzorców i wartości wyniesionych z domu, braku ambicji, a także ograniczonej 
umiejętności przewidywania skutków swojego postępowania. Ponadto pracownik socjalny 
wykonujący swoje obowiązki służbowe w ostatnim czasie coraz częściej narażony jest na utratę 
zdrowia lub życia z powodu agresji ze strony klientów pomocy społecznej, dlatego rodzinne 
wywiady środowiskowe, interwencje czy praca socjalna prowadzone są przez dwóch 
pracowników socjalnych lub w asyście funkcjonariusza Policji. 

Inne rodzaje pomocy i świadczeń 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, jako zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej, realizuje m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, świadczenie „Dobry start” oraz pomoc 
materialną o charakterze socjalnym. Zadania te realizowane są w dziale Świadczeń 
Rodzinnych. 
 
Na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych realizowane są: 
 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”), 
3) świadczenie rodzicielskie  
4) świadczenia opiekuńcze (związane z niepełnosprawnością występującą w rodzinie):  

a) zasiłek pielęgnacyjny,  
b) świadczenie pielęgnacyjne,  
c) specjalny zasiłek opiekuńczy. 

 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje 
on jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu  
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

1) 18. roku życia, lub 
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki przyznawane na wniosek strony, w zależności  
od aktualnej sytuacji rodziny. 
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Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2018 r. wynosi 1 900 890,85 zł na 474 
dzieci. 
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) przyznawana jest 
z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922,00 zł. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się  
dziecka w 2018 r. wynosi 88 000,00 zł, co daje 88 świadczeń. 
 
Świadczenie rodzicielskie (tzw. „kosiniakowe”) to świadczenie w wysokości 1000 zł. 
miesięcznie, nieuzależnione od kryterium dochodowego, przysługujące rodzicom, którzy nie 
otrzymują posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. W przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego 
dziecka przysługuje przez okres 52 tygodni.  
Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tytułu świadczenia rodzicielskiego w 2018 r. wynosi 
379 656,00 zł, co daje 39 świadczeniobiorców. 
 
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością  
do samodzielnej egzystencji. Przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie 
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat. Przysługuje także 
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku  
do ukończenia 21. roku życia. 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługiwał w wysokości 153,00 zł miesięcznie do 31.10.2018 r., 
natomiast od 01.11.2018 r. przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego w 2018 r. wynosi 
568 902,00 zł, co daje średniomiesięcznie około 300 świadczeniobiorców. 
 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
przysługuje: matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną 
zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej; innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełno 
sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji. 
Świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie 
później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, 
jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 
Świadczenie pielęgnacyjne w 2018 r. przysługiwało w wysokości 1477,00 zł miesięcznie. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego w 2018 r. wynosi 
988 489,00 zł, co daje średniomiesięcznie około 56 świadczeniobiorców. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 
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małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz 
rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. 
Prawo do SZO weryfikuje się przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy co pół roku. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał w wysokości 520,00 zł miesięcznie  
do 31.10.2018 r., natomiast od 01.11.2018 r. przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego w 2018 r. 
wynosi 485 830,00 zł, co daje średniomiesięcznie około 76 świadczeniobiorców. 

W dalszym ciągu realizowane są zasiłki dla opiekunów przysługujące osobie, której 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. 
Zasiłek dla opiekuna przysługuje opiekunowi dorosłej osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Prawo do zasiłku ustalone jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas 
określony.  

Prawo do ZDO weryfikuje się przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy co pół 
roku. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał w wysokości 520,00 zł miesięcznie  
do 31.10.2018 r., natomiast od 01.11.2018 r. przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tytułu zasiłku dla opiekuna w 2018 r. wynosi 
133 412,00 zł, co daje 20 świadczeniobiorców. 

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek 
dla opiekuna wójt gminy opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres 
niezbędny do uzyskania 20-letniego dla kobiety i 25-letniego dla mężczyzny okresu 
ubezpieczenia. W 2018 r. kwota opłaconych składek to 324 546,82 zł, średniomiesięcznie  
za 128 osób. 
Osoby pobierające ww. świadczenia, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 
z innego tytułu, podlegają również obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. W 2018 r. kwota 
opłaconych składek to 49 742,00 zł, średniomiesięcznie za 63 osoby. 
 
Na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przyznawane jest prawo  
do jednorazowego świadczenie w wysokości 4000,00 zł. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Podstawowym 
warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, 
potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza z którym Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest 
zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń „Za życiem” w 2018 r. wynosi 8 000,00 zł, co daje 
2 świadczenia. 
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Na mocy Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób 
uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. 
Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 
osób spełniających kryteria ustawowe, m.in. kryterium dochodowe 725,00 zł miesięcznie  
na osobę w rodzinie. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 r. wynosi 
209 219,00 zł, co daje 42 osoby w 25 rodzinach. 
 
Na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
przyznawane jest świadczenie wychowawcze.  

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie 
przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie 
wychowawcze przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1200,00 zł. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2018 r. wynosi 6 287 478,36 zł, 
co daje średniomiesięcznie około 1056 dzieci, w 584 rodzinach. 
 
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” przyznawane jest jednorazowe 
wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Przysługuje w wysokości 
300,00 zł – do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub 24. roku życia 
– w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.  

Łączna kwota wypłaconego świadczenia „Dobry start” w 2018 r. wynosi 323 100,00 zł na 1077 
dzieci. 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznawana jest pomoc materialna o charakterze 
socjalnym. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
1) stypendium szkolne; 
2) zasiłek szkolny. 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Jest 
przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku 
szkolnym. 
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Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł – do 30.09.2018 r. oraz 528,00 zł – 
od 01.10.2018 r. 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 
jednorazowo kwoty 620,00 zł. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń materialnych o charakterze socjalnym w 2018 r. wynosi 
261 873,75 zł, w tym na stypendium szkolne 259 253,75 zł na 156 dzieci, natomiast na zasiłek 
szkolny 2620,00 zł na 5 dzieci. 
 
Łącznie w sprawach różnego rodzaju świadczeń dział Świadczeń Rodzinnych wydał w 2018 r. 
3188 decyzji. 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

1. Wydano 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 
a) do 4,5% zawartości alkoholu: 8 zezwoleń (w tym 3 sklepy i 5 lokali 

gastronomicznych); 
b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa): 6 zezwoleń (w tym 

3 sklepy i 3 lokale gastronomiczne); 
c) powyżej 18% zawartości alkoholu: 4 zezwolenia (w tym 3 sklepy i 1 lokal 

gastronomiczny); 
2. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu: 2 750 258,01 zł; 
b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa): 436 417,64 zł; 
c) powyżej 18% zawartości alkoholu: 2 490 827,31 zł; 
d) łącznie: 5 677 502,96 zł 

3. Wysokość naliczonych opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych: 135 580,08 zł 

4. Rozpatrzono 27 wniosków w sprawie podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego: 
a) Skierowano 20 osób na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; 
b) Skierowano 14 wniosków do Sądu Rejonowego w Jaśle – Wydział Rodzinny  

i Nieletnich 
5. Przeprowadzono kontrole 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dwukrotnie 

przeprowadzono akcję kontrolną punktów sprzedaży alkoholu, w ramach której 
skontrolowano wszystkie placówki handlu detalicznego (sklepy) oraz 6 lokali 
gastronomicznych.  

6. Rozpatrzono 40 wniosków  w sprawie przydzielenia środków finansowych na realizację 
zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 1 wniosek w sprawie przydzielenia środków finansowych 
na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
Zorganizowano i sfinansowano przedsięwzięcia ze środków finansowych 
pochodzących z opłat stałych od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
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7. Ogół wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach realizacji  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii to 133 316,55 zł. 
 
a) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych sfinansowano: 
 działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego osoby 

uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc i wsparcie; 
 wykonanie badań diagnostycznych przez lekarzy biegłych w temacie orzekania 

o uzależnieniu od alkoholu; 
 opłaty sądowe od wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu; 
 wynagrodzenia członków GKRPA; 
 naliczone składki na ubezpieczenie i fundusz pracy; 
 zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach: 

 warsztaty taneczne dla dzieci z Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym 
Żmigrodzie (18 uczestników); 

 4 wyjazdy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łysej Górze i Starym 
Żmigrodzie na basen (43 uczestników); 

 organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci z Toków, Sadek i Grabaniny 
(50 uczestników); 

 projekt „Przyroda jak przygoda” realizowany przez Szkołę Podstawową 
w Starym Żmigrodzie, który miał na celu ukształtowanie wrażliwości 
proekologicznej dzieci oraz promował spędzanie wolnego czasu 
na świeżym powietrzu (18 uczestników); 

 uroczystości w szkołach: 
 jubileusz 210-lecia Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie; 
 projekt „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”- widowisko artystyczno-

patriotyczne zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Łężynach  
z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

 projekt „Na zawsze niepodległa - obchody 100 rocznicy odzyskania 
Niepodległości” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Kątach; 

 wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży do: Sandomierza, Warszawy, 
Zakopanego, Wrocławia, Krakowa, Oświęcimia, Pstrągowej i Muzeum Kultury 
Szlacheckiej w Kopytowej;  

 Turnieje sportowe odbywające się na Hali sportowej: 
 turniej w Piłce Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy 

Nowy Żmigród; 
 turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Nowy 

Żmigród i Dyrektora Liceum w Nowym Żmigrodzie; 
 zakup wyposażenia dla szkół:  

 19 kpl. strojów sportowych na zawody dla Szkoły Podstawowej  
w Łysej Górze; 

 gra „Piłkarzyki” dla świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej 
w Nowym Żmigrodzie; 
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 zakup nagród konkursowych: Ogólnopolski Turniej Ruchu Drogowego- 
eliminacje gminne i etap powiatowy, 3 konkursy czytelnicze, konkurs 
matematyczny, konkurs kaligraficzny, konkurs profilaktyczny „Trzymaj 
Formę”, policyjny konkurs prac plastycznych;  

 zakup wyposażenia dla sołectw:  
 stół do tenisa stołowego z wyposażeniem oraz piłki do piłki nożnej dla 

Sołectwa Toki; 
 stół bilardowy dla Sołectwa Brzezowa;  
 wyposażenie siłowni wewnętrznej w Gorzycach; 
 stroje sportowe dla Sołectwa Makowiska; 
 gra „Piłkarzyki” dla Sołectwa Siedliska Żmigrodzkie; 

 organizację rodzinnych festynów kulturalnych: 
 w Sołectwie Łężyny; 
 w Sołectwie Stary Żmigród; 
 przy Szkole Podstawowej w Łysej Górze; 

 wycieczka do Krakowa i Łagiewnik; 
 wycieczka do Krakowa na mecz piłkarski dla młodzieży z Sołectwa Nienaszów; 
 3 wyjazdy na basen podczas ferii zimowych, z których skorzystali uczniowie 

ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z miejscowości: Nowy Żmigród, 
Nienaszów i Łężyny; 

 wyjazd na narty na stok „Mareszka” w Świątkowej Wielkiej dla młodzieży z klas 
gimnazjalnych ze szkół podstawowych w Nowym Żmigrodzie, Łężynach  
i Kątach; 

 cykl 6 rajdów pieszych po Beskidzie Niskim dla młodzieży gimnazjalnej 
z terenu gminy pt. „Korony Beskidu Niskiego”; 

 zajęcia z piłki siatkowej na hali z trenerami dedykowane dzieciom od 4 klasy 
szkoły podstawowej (grupa młodsza i starsza); 

 czwartą edycję akcji „Dni Otwartych Strażnic”;  
 funkcjonowanie świetlic szkolnych w okresie wakacyjnym, w ramach których 

dzieci wyjeżdżały na basen, do parku linowego, do kina, na kręgle. Dzieci 
spędzały także wolny czas na terenie ośrodka rekreacyjnego; 

 spotkanie z osobami skazanymi za przestępstwa spowodowane po spożyciu 
alkoholu i narkotyków dla młodzieży z klas gimnazjalnych; 

 zakup 18 kpl. strojów sportowych dla Klubu Sportowego „Wisłoka”; 
 debata dla seniorów z gminy Nowy Żmigród na temat ich bezpieczeństwa 

oraz koncert profilaktyczny; 
 zakup stacjonarnego ogólnodostępnego alkomatu, który został przekazany 

Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Nowym 
Żmigrodzie; 

 zakup 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostaną rozdane mieszkańcom 
Gminy Nowy Żmigród; 

 szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; szkolenie we współpracy GKRPA z Krempnej, Osieka 
Jasielskiego i Dębowca; 

b) W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano: 
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 2 spektakle teatralne profilaktyczne „Dekalog Twoim Drogowskazem”  
o tematyce antynarkotykowej dla młodzieży z terenu gminy; 

 2 spektakle profilaktyczne o tematyce antynarkotykowej: 
 „Wyjść poza schemat” – odbiorcami były dzieci z klas 4-6 szkoły 

podstawowej; 
 „Retusz”- odbiorcami była młodzież z klas 7-8 szkoły podstawowej oraz III 

klasy gimnazjalnej; 
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5. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych i przedszkole tj: 
  

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy  z klasami 
I - VIII i oddziałem przedszkolnym; 

2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kątach z klasami I - VIII, oddziałem 
przedszkolnym i klasami gimnazjalnymi; 

3. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym 
Żmigrodzie z klasami I - VIII, i klasami gimnazjalnymi z Filialną Szkołą Podstawową 
w Starym Żmigrodzie z klasami I - III i oddziałem  przedszkolnym; 

4. Szkoła Podstawowa w Łężynach z klasami I - VIII, oddziałem przedszkolnym i klasami 
gimnazjalnymi; 

5. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie z klasami I - VIII, oddziałem 
przedszkolnym i klasami gimnazjalnymi; 

6. Szkoła Podstawowa w Makowiskach z klasami I - VIII  i oddziałem przedszkolnym; 
7. Szkoła Podstawowa w Łysej Górze z klasami I - VIII  i oddziałem przedszkolnym; 
8. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie z oddziałami 3, 4, 5, 6-latków. 

 

 Liczba uczniów 
 

Do Szkoły Podstawowej w Desznicy uczęszcza 31 uczniów w tym:  
    - 8  do oddziału przedszkolnego,  
    - 5  do kl. I,  
    - 5  do kl. II,  
    - 2  do kl. IV,    
    - 3  do kl. V,   
    - 2  do kl. VI,  
    - 2  do kl. VII,                 
    - 4  do kl. VIII. 
      W szkole nie funkcjonuje kl. III z powodu braku uczniów. 
 
Do Szkoły Podstawowej w Kątach uczęszcza 148 uczniów w tym:  
    - 19  do oddziału przedszkolnego,  
    - 13  do kl. I,  
    - 15  do kl. II,  
    - 8  do kl. III,  
    - 17  do kl. IV,  
    - 15  do kl. V,  
    - 14  do kl. VI,                
    - 21  do kl. VII  
    - 14  do kl. VIII  
      oraz 12 do kl. III gimnazjum. 
 
Do Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie uczęszcza 275 uczniów w tym:  
    - 30 do kl. I,  
    - 26 do kl. II,  
    - 22 do kl. III,  
    - 28 do kl. IV,  
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    - 35 do kl. V,  
    - 25 do kl. VI,                
    - 32 do kl. VII  
    - 36 do kl. VIII  
      oraz 41 do kl. III gimnazjum. 
 
Do Szkoły Podstawowej w Łężynach uczęszcza 143 uczniów w tym:  
    - 22 do oddziału przedszkolnego,  
    - 13 do kl. I,  
    - 12 do kl. II,  
    - 11 do kl. III, 
    - 11 do kl. IV,  
    - 15 do kl. V,  
    - 19 do kl. VI,                
    - 12 do kl. VII  
    - 12 do kl. VIII  
      oraz 16 do kl. III gimnazjum. 
 
Do Szkoły Podstawowej w Nienaszowie uczęszcza 150 uczniów w tym:  
    - 24 do oddziału przedszkolnego,  
    - 10 do kl. I,  
    - 11 do kl. II,  
    - 10 do kl. III,  
    - 18 do kl. IV,  
    - 20 do kl. V,  
    - 14 do kl. VI,                
    - 15 do kl. VII,  
    - 20 do kl. VIII,  
      oraz 8 do kl. III gimnazjum. 
 
Do Szkoły Podstawowej w Makowiskach uczęszcza 42 uczniów w tym:  
    - 11 do oddziału  przedszkolnego,  
    - 5 do kl. I,  
    - 5 do kl. III,  
    - 6 do kl. IV,  
    - 4 do kl. V,  
    - 7 do kl. VI, 
    - 4 do kl. VIII. 
      W szkole nie funkcjonuje kl. II i kl. VII z powodu braku uczniów. 
 
Do Szkoły Podstawowej w Łysej Górze uczęszcza 58 uczniów w tym:  
    - 13 do oddziału przedszkolnego,  
    - 13 do kl. I,  
    - 2 do kl. II,  
    - 4 do kl. III,  
    - 4 do kl. IV,  
    - 8 do kl. V,  
    - 7 do kl. VII                    
    - 7 do kl. VIII. 
      W szkole nie funkcjonuje kl. VI z powodu braku uczniów. 
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Do Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie uczęszcza 16 uczniów w tym:  
    - 11 do oddziału przedszkolnego na które składa się 6 pięciolatków i 5 sześciolatków,  
    - 2 do kl. I, 
    - 3 do kl. III.  
Z powodu braku rocznika nie funkcjonuje kl. II.  
 
Do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie uczęszcza 112 dzieci w tym: 
    - 25 do trzylatków,  
    - 24 do czterolatków,  
    - 35 do pięciolatków , 
    - 28 do sześciolatków. 
 

 Kadra pedagogiczna 
 
W Szkole Podstawowej w Desznicy liczba etatów nauczycielskich wynosi 8,02 w tym: 
     - nauczyciel kontraktowy   1 etat, 
     - nauczyciele mianowany   2,72 etatu, 
     - nauczyciele dyplomowani  4,30 etatu, 
     oraz 1,50 etatu obsługi  
W Szkole Podstawowej w Kątach liczba etatów nauczycielskich wynosi 17,70 w tym: 
     - nauczyciel stażysta   1 etat, 
     - nauczyciele mianowany   0,50 etatu, 
     - nauczyciele dyplomowani  16,20 etatu, 
     oraz 4 etaty obsługi  
W Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie liczba etatów nauczycielskich wynosi 31,72                
w tym: 
     - nauczyciel stażysta   0,11 etatu, 
     - nauczyciele mianowany   1 etat, 
     - nauczyciele dyplomowani  30,61 etatów, 
     oraz 18 etatów obsługi  
W Szkole Podstawowej w Łężynach liczba etatów nauczycielskich wynosi 17,24 w tym: 
     - nauczyciel kontraktowy   1 etat, 
     - nauczyciele mianowani   1,33 etatu, 
     - nauczyciele dyplomowani  14,91 etatów, 
     oraz 3 etaty obsługi  
W Szkole Podstawowej w Nienaszowie liczba etatów nauczycielskich wynosi 16,39 w tym: 
     - nauczyciel stażysta   1 etat 
     - nauczyciel kontraktowy   0,33 etatu, 
     - nauczyciel mianowany   1 etat, 
     - nauczyciele dyplomowani  14,06 etatów, 
     oraz 4 etaty obsługi  
W Szkole Podstawowej w Makowiskach liczba etatów nauczycielskich wynosi 9,66 w tym: 
     - nauczyciel stażysta   0,89 etatu 
     - nauczyciel kontraktowy   0,55 etatu, 
     - nauczyciele mianowani   2 etaty, 
     - nauczyciele dyplomowani  6,22 etatów, 
     oraz 1 etat obsługi  
W Szkole Podstawowej w Łysej Górze liczba etatów nauczycielskich wynosi 9,87 w tym: 
     - nauczyciel kontraktowy   0,17 etatu, 
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     - nauczyciele mianowani   1,21 etaty, 
     - nauczyciele dyplomowani  8,60 etatów, 
     oraz 2,25 etat obsługi  
W Filialnej Szkole Podstawowej w Starym Żmigrodzie liczba etatów nauczycielskich wynosi 
3,17 w tym: 
     - nauczyciel mianowany   0,17 etatu, 
     - nauczyciele dyplomowani  3,00 etatów, 
     oraz 1 etat obsługi  
W Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie liczba etatów nauczycielskich wynosi                
7,72 w tym: 
     - nauczyciele kontraktowi  1,46 etatu, 
     - nauczyciele mianowani   2 etaty, 
     - nauczyciele dyplomowani  4,26 etatów, 
     oraz 6,75 etatów obsługi  
 

 Koszty utrzymania poszczególnych szkół 
 
Subwencja w 2018 r. na 1 ucznia w klasach I - VIII wynosi 9 507,75 zł/rok. 
W przedszkolu i w klasach „0” – 2 182,15 zł/rok. 
 
SP Desznica 
    - budżet wykonany w 2018 r.   636 366,83 zł 
    - w tym subwencja    236 135,45 zł 
    - środki gminy     400 231,38 zł 
 
SP Kąty 
    - budżet wykonany w 2018 r.  1 583 508,78 zł 
    - w tym subwencja     1 267 960,60 zł 
    - środki gminy     315 548,18 zł 
     
SP Nowy Żmigród 
    - budżet wykonany w 2018 r.   3 927 652,76 zł 
    - w tym subwencja     2 614 631,25 zł 
    - środki gminy     1 313 021,51 zł 
    - w tym koszt utrzymania hali sportowej  127 243,39 zł 
    - w tym koszt utrzymania stołówki  607 535,63 zł 
 
SP Łężyny 
    - budżet wykonany w 2018 r.  1 713 180,43 zł 
    - w tym subwencja     1 198 445,05 zł 
    - środki gminy     514 735,38 zł 
 
SP Nienaszów 
    - budżet wykonany w 2018 r.  1 647 801,96 zł 
    - w tym subwencja     1 250 348,10 zł 
    - środki gminy     397 453,86 zł  
     
SP Makowiska 
    - budżet wykonany w 2018 r.  686 602,94 zł 
    - w tym subwencja     318 743,90 zł 
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    - środki gminy     367 760,96 zł 
 
SP Łysa Góra 
    - budżet wykonany w 2018 r.   813 552,98 zł 
    - w tym subwencja     456 216,70 zł 
    - środki gminy     357 336,28 zł 
 
Filialna SP w Starym Żmigrodzie 
    - budżet wykonany w 2018 r.   319 874,98 zł 
    - w tym subwencja     71 542,40 zł 
    - środki gminy     248 332,58 zł 
 
Przedszkole Gminne 
    - budżet wykonany w 2018 r.   1 114 698,10 zł 
    - w tym subwencja     244 400,80 zł  
    - środki gminy     870 297,30 zł 
    - w tym koszt utrzymania stołówki  202 483,22 zł  
 
Jednostką obsługującą w całości placówki oświatowe jest Centrum Usług Wspólnych 
w Nowym Żmigrodzie. Jednostka ta składa się z 7 pracowników tj.: 
   - dyrektor CUW; 
   - główny księgowy;  
   - samodzielny referent ds. kadrowych; 
   - dwóch samodzielnych referentów ds. płac; 
   - pomoc administracyjna ;  
   - kierowca autobusu szkolnego. 
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6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 

 W roku 2018 z budżetu gminy Nowy Żmigród Gminny Ośrodek Kultury otrzymał 
dotację na swoja działalność w kwocie 340 000 złotych, a wypracowane środki własne 
wyniosły 1 200 złotych z czynszu za wynajem pomieszczeń co daje budżet w kwocie 341 200 
złotych. 
W Ośrodku Kultury zatrudnieni są pracownicy na 5,25 etatu. W skład zatrudnionych wchodzą: 
dyrektor, 3 instruktorów, pracownik gospodarczy oraz na ¼ etatu księgowa. Zatrudniono 
również trzech instruktorów godzinowo płatnych oraz 2 jako wolontariuszy. Na działalność 
kulturalną z budżetu po odliczeniu wszystkich kosztów stałych w roku 2018 pozostała kwota 
65 000 złotych. Z tej kwoty 25 000 złotych dodano do kwoty dotacji celowej na organizację 
Dni Ziemi Żmigrodzkiej. Pozostała kwota 40 000 złotych przeznaczona została  
na organizowanie pozostałej działalności kulturalnej. 

Gminny Ośrodek Kultury podjął organizację imprez na terenie gminy, powiatu jak 
również województwa. W ubiegłym roku współorganizowano wiele imprez sportowych  
w gminie Nowy Żmigród i uczestniczono w imprezach poza obrębem gminy tj. powiecie 
i województwie. W dziedzinie kultury zorganizowano imprezy dla dzieci, młodzieży 
i społeczności gminnej. Współorganizowano różne występy, koncerty, pokazy dla szkół przez 
artystów teatrów, filharmonii, cyrków. 
Wydawano Gazetę Samorządową Region Żmigrodzki w ilości 500 egzemplarzy miesięcznie. 
W miarę potrzeb organizowano lub współorganizowano działalność charytatywną dla osób 
szczególnie potrzebujących. 

Współpracowano z Wójtem Gminy, Sołectwami, Sołtysami, Radnymi, KGW, OSP, 
WODR, SP, siedmioma zaprzyjaźnionymi Ośrodkami Kultury z całego województwa,  
z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie. Zorganizowano 
Święto z okazji Konstytucji 3-maja oraz Święto Niepodległości. 

  
Zespoły i sekcje działające w Gminnym Ośrodku Kultury 

- Kapela Ludowa „Żmigrodzanie” – Instruktor Tadeusz Źrebiec 
- Kapela Podwórkowa „Zimny Drań – Tadeusz Źrebiec 
- Zespół dziecięcy gitar klasycznych – Tadeusz Źrebiec 
- Sekcja nauki gry w tenisa stołowego, sekcję brydżową, - Jerzy Dębiec 
- Przy GOK-u funkcjonuje Ognisko Muzyczne – Tadeusz Źrebiec 
- Zespół muzyczny Fifel-Band – Tadeusz Źrebiec 
- Zajęcia artystyczne grupy dla dzieci ,,Półkole” – Renata Ćwiek, Zofia Bilska 
- Klub Różnych Form – Zofia Bilska, Renata Ćwiek 
- Aerobik oraz Rumba – Anita Gronek 
- Grupa Teatralna ,,Non Omnis” – Marta Leśniak 
- Zajęcia taneczne – Adam Berkowicz 
- Grafika komputerowa – Kamil Cygan 
- Korekta Gazety „Region Żmigrodzki” – Katarzyna Jurkowska 

 

Instruktorzy prowadzili zajęcia w terenie nauczając społeczność gminy różnych form 
artystycznych. Prowadzona była akcja ferie zimowe. 
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Imprezy zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 

1. Koncert Noworoczny Kolęd i Pastorałek – oglądalność 250 osób 
2. Konkurs na palmę  i kartkę świąteczną – udział 60 uczniów 
3. Pokaz sztuki teatralnej pt. „Bar ”– oglądalność 240 osób 
4. Gminny Turniej Piłki Siatkowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy – 6 drużyn 

po 10 zawodników, oglądalność 50 osób 
5. Turniej Tenisa Stołowego Strażaków – 10 jednostek straży 30 zawodników 
6.  Turniej Tenisa Stołowego dla miejscowości: Katy, Makowska, Motarka, Nowy 

Żmigród, Brzezowa – udział 40 zawodników 
7.  Mistrzostwa Gminy w Tenisie  Stołowym 
8. Ferie – zabawy, gry, turnieje, pokazy, zajęcia artystyczne w Sali GOK – udział 130 

dzieci i młodzieży 
9. Mistrzostwa w Darta Elektronicznego  – GOK Marzec – udział 20 zawodników 
10. Zawody gminne w strzelaniu z wiatrówki – GOK, LOK, Sala GOK- udział 24 

zawodników 
11.  Gminny Turniej szachowy i warcabowy – 15 uczniów 
12. Dni Ziemi Żmigrodzkiej – uczestników 70, oglądalność około 6500 osób 
13. Wydanie folderów promocyjnych 
14. Święta państwowe: 3-maja – udział 150 osób, 11 listopada – udział 450 osób 
15. Turniej Tańca Towarzyskiego dla dzieci z terenu gminy – udział 20 dzieci oraz 50 

oglądających 
16. Wycieczka dla uczestników działalności kulturalnej – Roztocze – udział 15 członków 

zespołów GOK 
 

Spotkania i zajęcia artystyczne  

 W miesiącach listopad i grudzień instruktorki z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym 
Żmigrodzie kontynuowały prace z rękodzieła na terenie gminy Nowy Żmigród.  Decoupage 
cieszył się dużym zainteresowaniem w Desznicy, Łysej Górze, Nowym Żmigrodzie, 
Nienaszowie „Sośninach” oraz Starym Żmigrodzie (bombki styropianowe, naczynia szklane 
i drewniane), quilling w Gorzycach, Makowiskach, Mytarce, Siedliskach Żmigrodzkich (kartki 
świąteczne, bombki), bibułkarstwo w Gorzycach, Kątach, Nienaszowie oraz Tokach (storczyki, 
róże), makrama w Sadkach i w Nowym Żmigrodzie (podstawki, dzwoneczki, cebulki, plecionki 
ozdobne, choinki), wyroby z papieru, plastiku, recyklingu w Siedliskach Żmigrodzkich, 
Tokach, Nowym Żmigrodzie (gwiazdki origami, kartki świąteczne, aniołki, ozdoby choinkowe, 
choinki z książek i wachlarze). 
Na każdym spotkaniu w terenie były dwie grupy – dzieci i młodzież oraz panie. W zimowych 
miesiącach zainteresowanie rękodziełem na terenie gminy znacznie się zwiększyło. 
 Zajęcia cotygodniowe z grupy „Półkole” miały charakter różnorodny. Dzieci uczyły się 
wiele ciekawych technik takie jak bibułkarstwo, quilling, wyroby z papieru i recyklingu. 
Recykling miał pokazać dzieciom jak w prosty sposób można zrobić coś z niczego i jak nadać 
drugie życie zbędnym rzeczom. Wspólnie wykonano wiele ciekawych rzeczy takich jak 
papierowe gwiazdki, kartki świąteczne, aniołki, ozdoby choinkowe – śnieżynki, łańcuchy 
ozdobne, choinki z książek, wachlarz z plastikowych widelców. Zajęcia cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem na spotkanie przychodzi około dwudziestu pięciu dzieci.  
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Klub Różnych Form w Nowym Żmigrodzie organizował przed świętami prace 
polegające na wykonywaniu przez kobiety metodą decoupage bombek styropianowych 
oraz choinek ze sznurka sizalowego na stożkach papierowych. W każdych zajęciach 
uczestniczyły instruktorki z GOK, które pomagały wykonać poszczególne elementy, bądź też 
nadzorowały wykonanie. 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 

 W 2018 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowym Żmigrodzie oraz Filie w Kątach 
i Nienaszowie odwiedziło 6117 czytelników wypożyczając 14 640 książek. 
 GBP zakupiła 635 książek wg potrzeb czytelniczych za kwotę 12 142 zł. W tym 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” z wniosku „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych” za kwotę 5 100 zł. Były to książki z literatury polskiej i obcej, biografie, reportaże, 
historyczne, podróżnicze i inne.  

Księgozbiór GBP na koniec 2018r. wynosił 34 323 woluminy z tego: 
1. N. Żmigród -17890 wol. 
2. Kąty 8070 - wol. 
3. Nienaszów  - 8363 wol. 

W 2018r. biblioteki zarejestrowały 1 184 nowych czytelników w całorocznej rejestracji 
od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Biblioteki udzieliły 642 informacji bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych,  
bibliotecznych i  internetowych. Z czytelni w tym z internetu skorzystało 525 osób  
wykorzystując 392 egzemplarze czasopism i 838 książek. 
Przeprowadzono również: 

1. 4 lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i przedszkola np. „Jak korzystać 
z biblioteki”, Adam Mickiewicz z okazji 220 rocznicy urodzin, Powstanie Warszawskie.  

2. Urządzono wystawki okolicznościowe, dyskusje nad książką, głośne czytanie bajek, 
spotkanie poetyckie.  

Biblioteka prowadzi na te prace rejestry: zapisywanych czytelników, udzielanych 
informacji w czytelni i internetu oraz dzienniki biblioteczne, w których wszystko dokumentuje. 

Jak co roku Biblioteka była wizytowana przez instruktorów Powiatowej Biblioteki 
w Jaśle i Wojewódzkiej Biblioteki w Rzeszowie dokonujących kontroli zapisów 
oraz poprawności przeprowadzonych prac bibliotecznych, a pracownicy GBP zostali 
przeszkoleni na seminariach i szkoleniach zawodowych zapoznając się z wszelkimi zmianami 
w bibliotekarstwie polskim. 
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7. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Transport zbiorowy 

 Publiczny transport zbiorowy w 2018 roku był obsługiwany przez PKS Sp. z o.o. 
Przez teren gminy Nowy Żmigród przewozy wykonywane również były przez prywatnych 
przewoźników tj. „MIŚ” F.P.H.U., „MIŚ” Sp. z o.o. oraz Rido Investment Sp. z o.o. Gmina 
przystąpiła do współpracy z Powiatowo-Gminnym Związkiem Komunikacyjnym Jasiel, celem 
zapewnienia utrzymania dotychczasowej siatki połączeń oraz przewoźnika na terenie gminy 
i powiatu, który będzie zapewniał transport publiczny. Publiczny transport zbiorowy 
wykonywany jest na terenie gminy Nowy Żmigród na liniach: Nowy Żmigród – Łysa Góra 
oraz Nowy Żmigród – Jaworze oraz na terenie powiatu na liniach tj. Jasło – Łężyny – Nowy 
Żmigród, Jasło – Nowy Żmigród – Łysa Góra, Jasło – Nowy Żmigród – Skalnik – Brzezowa – 
Jaworze, Jasło – Krempna – Polany, Jasło – Krempna – Grab. Łączny przebieg w 2018 roku 
w gminnych przewozach pasażerskich wyniósł 13 064 km, na których zostało sprzedanych 455 
biletów jednorazowych oraz 144 biletów miesięcznych.  

Drogi 

 Gmina Nowy Żmigród posiada 45 dróg publicznych gminnych o długości 36,095 km 
oraz drogi niepubliczne, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, których jakość ulega 
systematycznej poprawie, poprzez nakłady na utrzymanie i modernizację.  
Na odśnieżanie przeznaczono 150 907,90 zł, za które odpowiadali wykonawcy wyłonieni  
na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych w sezonie 
zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 w gminie Nowy Żmigród. 

Celem bieżącego utrzymania dróg gminnych nieutwardzonych były wykonywane prace 
wyrównujące tłuczniem i żwirem. Ponadto zostały wykoszone pobocza i odmulone rowy. 
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku wykonane zostały remonty dróg 
Kąty – Zapłocie na działce nr ewid. 1533 o długości 520 mb, za kwotę 199 933,43 zł, w tym 
dotacja wynosiła 159 946,00 zł. Roboty polegały na wzmocnieniu podbudowy materiałami 
drogowymi, pospółką żwirową, i tłuczniem na geowłókninie oraz wykonanie nawierzchni 
bitumicznej o łącznej grubości 7 cm. Dodatkowo oczyszczono istniejące rowy i utwardzono 
pobocza. 

Remont drogi nr 165 „ Do Czekaja” w miejscowości Mytarka o długości 540 mb został 
wykonany za kwotę 86 924,10 zł, w tym dotacja wynosiła 60 000,00 zł i  polegał na wykonaniu 
nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm oraz wykonaniu nawierzchni tłuczniowej.  
Wykonano remont mostu w ciągu drogi gminnej Desznica – Hałbów na potoku Ryj, w ramach 
tego zadania umocniono skarpy i dno potoku w obrębie mostu koszami siatkowo – kamiennymi 
oraz zabezpieczono przyczółki mostu przed dalszą erozją za kwotę 132 500,04 zł, w tym dotacja 
wynosiła 106 000 zł.  

W miejscowości Łężyny wyremontowano drogę przy kapliczce nr 1317 o łącznej 
długości 495 mb za kwotę 100 798,51 zł, w tym dotacja wynosiła 80 638,00 zł. Prace polegały 
na wzmocnieniu istniejącej podbudowy i wykonaniu nawierzchni sit. 
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W miejscowości Siedliska Żmigrodzkie wyremontowano drogę nr 805 „przy Kapliczce” 
o długości 350 mb, za kwotę 102 687,44 zł przy dotacji 82 149,00 zł. Prace polegały  
na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i żwirowej, umocnieniu skarp przy drodze, 
odwodnieniu drogi.  

Przy dofinansowaniu z Województwa Podkarpackiego w sołectwie Brzezowa 
wybudowano kładkę pieszo – jezdną – 441 266,31 zł ( dofinansowanie – 295 060,00 zł ). 
Zagospodarowano teren oraz wykonano parking przy cmentarzu w miejscowości Łężyny  
oraz z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego Nowy Żmigród, Gorzyce, Mytarz, Mytarka, 
Toki wykonano parking przy cmentarzu w miejscowości Nowy Żmigród.  
Zadanie - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kąty i Mytarz 
na kwotę 108 484,19 zł, wykonano przy udziale  środków z FS 12 716,72 zł oraz dotacji 
z Województwa Podkarpackiego w kwocie 55 000,00 zł. 

Wykonano dokumentację projektową na drogę gminną Kąty – Zapłocie cz. II – 
22 750,04 zł. Gmina Nowy Żmigród udzieliła również wsparcia w formie partycypacji  
w kosztach na wykonanie remontu chodnika przy drodze nr 993 Gorlice – Dukla w kwocie 
18 800,00 zł oraz na remont drogi nr 992 w miejscowości Kąty – 100 000,00 zł 
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8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2018 roku Urząd Gminy na bieżąco realizował wnioski i skargi mieszkańców 
oraz prowadził postępowania administracyjne z zakresu: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.), ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  z 2018 r. 
poz. 1454 z późn. zm.), ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawy 
z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.).  

W 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1614) wydano 180 zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz dokonano 
nasadzeń 122 szt. drzew na działkach stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród, w tym 
100 szt. zostało nasadzonych na 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 
  W ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest  
z terenu Gminy Nowy Żmigród unieszkodliwiono 61,78 Mg odpadów zawierających azbest 
pochodzących z 25 pokryć dachowych budynków mieszkalnych. Koszt realizacji zadania 
sfinansowany był z budżetu gminy i wyniósł 20 150,17 zł. 

W 2018 r. zrealizowano następujące akcje/kampanie ekologiczne związane z tematyką 
gospodarki odpadami, recyklingiem oraz zapobieganiem palenia śmieci w piecach domowych: 
- Sprzątanie Świata,  
- Listy dla Ziemi, 
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie.  
W akcje ekologiczne zaangażowane były wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie gminy.   
Główny nacisk akcji ekologicznych położony był na: 
- wyrabianie wśród dzieci i młodzieży nawyku segregacji odpadów, 
- pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych i wskazanie możliwych 
zastosowań odzyskanych odpadów, 
- uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych, 
- pokazanie jak ograniczyć ilość wytworzonych odpadów.  
 Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/270/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 
14 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców 
wodociągowo – kanalizacyjnych Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie dopłacił w 2018 r. 
mieszkańcom do faktur za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz odprowadzanie ścieków 
do sieci kanalizacji sanitarnej kwoty: 
-  106 311 zł do 5 366,8 m3 zużytej wody, 
- 281 532,55 zł do 79 104 m3 ścieków komunalnych.  
Dopłaty zostały przekazane Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród.  
 Zgodnie z przepisami ustawy z z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) gmina realizowała Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W 2018 r. w ramach realizacji 
programu miały miejsce 34 interwencje z udziałem zwierząt, z tego: 
- 26 psów zostało przekazanych do adopcji, 
- 2 psy zostały zwrócone właścicielom, 
- 6 interwencji w związku ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt. 
Koszt realizacji programu w 2018 r. wyniósł 19 500 zł.  
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W 2018 r. zakończono realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej 
na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących  
do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach, którego wykonano:  

- 269 szt. instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, 
- 7 szt. instalacji kolektorów słonecznych wykonany na następujących budynkach użyteczności 
publicznej: 

Zestawienie instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej 

Lp. Nazwa budynku Minimalna powierzchnia czynna 
kolektorów słonecznych [m2] 

1. Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie 9,2 
2. Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie 18,4 
3. Szkoła podstawowa w Desznicy 9,2 
4. Zespół Szkół w Łężynach  9,2 
5. Dom Ludowy w Łężynach 9,44 
6. Zespół Szkół w Nienaszowie 14,16 
7. Szkoła Podstawowa w Kątach 14,16 

 
- 5 szt. instalacji fotowoltaicznych wykonanych na następujących obiektach użyteczności 
publicznej:  

Moc poszczególnych instalacji kolektorów słonecznych 

Lp. Nazwa budynku Moc znamionowa [kWp] 
1. Zespół Szkół w Łężynach 15,90 
2. Zespół Szkół w Nienaszowie 12,72 
3. Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie 8,48 
4. Szkoła Podstawowa w Kątach 10,60 
5. Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie 12,72 

 
                                                                                                   
 Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Jasielska 25, 38-230 
Nowy Żmigród realizowało zadania określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. 
zm.). W ramach wykonywania zadań określonych w w/w ustawie w 2018 r.: 
- wybudowano 2 km sieci kanalizacji sanitarnej, 
-  długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2018 r. wynosiła ok. 79,4 km, 
 - czynne przyłącza kanalizacyjne 1055 szt., w tym budynki mieszkalne 1025 szt., 
- ilość podpisanych umów na wywóz i transport nieczystości ciekłych taborem asenizacyjnym 
108 szt., w tym: 82 szt. umowy z osobami fizycznymi, 11 szt. umowy z podmiotami 
gospodarczymi, 15 szt. budynki użyteczności publicznej,  
- długość sieci wodociągowej na dzień  31.12.2018 r. wynosiła ok. 15,5 km,  
- liczba przyłączy wodociągowych 345 szt., w tym budynki mieszkalne 314 szt., 
- zaległości mieszkańców z tytułu ponoszenia opłat za usługi dostarczanie wody i oczyszczanie 
ścieków na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ok. 13%.  

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Żmigrodzie dnia 
19 lipca 2019 r. złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 
 i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 
4.3.2 Zaopatrzenie w wodę, o przyznanie dofinansowania dla zadania „Rozbudowa  
i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu na terenie Gminy Nowy Żmigród”. 
Zadanie to obejmuje swym zakresem gruntowną przebudowę stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Kąty oraz przebudowę wodociągu na odcinku 1,33 km. Złożony wniosek został 
pozytywnie rozpatrzony i w chwili obecnej znajduje się na pierwszej pozycji listy rezerwowej. 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

 W 2018 roku w Gminie Nowy Żmigród funkcjonował system gospodarowania 
odpadami komunalnymi jak w latach poprzednich tzn. systemem objęte były wyłącznie 
nieruchomości zamieszkałe. 
 Właściciele tych nieruchomości mieli możliwość pozbywania się wytworzonych 
odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny lub zmieszany. Zgodnie  
ze złożonymi deklaracjami 99,4 % mieszkańców prowadzi selekcję odpadów, pozostali 
mieszkańcy gromadzili odpady w sposób zmieszany. 
 Odbiór odpadów komunalnych odbywał się bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości 
zamieszkałych zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy Nowy Żmigród, 
odbiór realizowany był przez Firmę Produkcja Handel Usługi „ EKOMAX” Kotulak Jerzy 38-
200 Jasło, Hankówka 28 na podstawie dwóch umów zawartych na okres od 01.01.2018 r.  
do 30.06.2018 r. oraz od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 Odpady komunalne z terenu Gminy Nowy Żmigród odbierane były w 2018 roku od 
właścicieli nieruchomości, jako odpady segregowane oraz zmieszane w workach 
o odpowiedniej kolorystyce. 
Odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców odbywał się w punktach 
zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach: Apteka Wyczołek Maria 
ul. Basztowa 4, Nowy Żmigród, oraz Apteka Arnika ul. Rynek 2 Nowy Żmigród, w Urzędzie 
Gminy Nowy Żmigród, oraz w Ośrodkach Zdrowia znajdujących się na terenie Gminy Nowy 
Żmigród. 
Odbiór zużytych baterii odbywał się do specjalnych pojemników wystawionych w  Szkołach 
i Przedszkolu znajdujących się na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz w Urzędzie Gminy.  
W 2018 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak w latach poprzednich, 
stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
ustalonej uchwałą Rady Gminy  
 Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzić odpady komunalne 
w sposób selektywny ponosili opłatę 6 zł od osoby/miesiąc, natomiast w przypadku właścicieli 
nieruchomości niedeklarujących segregacji odpadów opłata ta wynosiła 13 zł od osoby/miesiąc.   
Częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiała się w 2018 roku 
następująco: 

 Zmieszane odpady komunalne z częstotliwością: styczeń, luty, marzec, kwiecień, 
październik, listopad, grudzień – 1 raz w miesiącu; maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień, – 2 razy w miesiącu 



55 
 

 Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z częstotliwością 1 raz w miesiącu 

 Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzące 
z gospodarstw domowych odebrane zostały 1 raz w roku w miesiącu wrzesień  
po uprzednim ogłoszeniu terminu zbiórki. 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania i pozostałości 
z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych  
do składowania podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do przekazywania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 
 Ze względu na położenie gminy Nowy Żmigród w regionie Południowym, odpady 
zmieszane były przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy 
Białobrzeskiej 108 – Hala Technologiczna (linia biologiczno – mechanicznego przetwarzania 
odpadów), który jest wskazany, jako RIPOK dla regionu Południowego w Planie Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz do Sortowni odpadów zmieszanych 
i selektywnej zbiórki, kompostowania, PGO Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica i Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, ZUK Ostrów Kozodrza 225, 39-103 Ostrów,  
które to w WPGO dla regionu Południowego są wskazane, jako instalacje zastępczej. 
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 Odbioru i transportu odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
odbiór przeterminowanych leków, usługa ważenia – 573 269,81 zł 

 Koszty administracyjne systemu w tym poniesione koszty komornicze – 39 311,66 zł 
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród na podstawie 
ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 
9 792 osoby. 
Liczba osób zamieszkałych ( objętych systemem) na podstawie 2 297 złożonych deklaracji 
wynosiła 6 607 osób. Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych  
na terenie gminy Nowy Żmigród wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin 
bądź za granicą kraju, natomiast młodzież ucząca się przebywa w akademikach, stancjach, 
internatach, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości 
oświadczeniach. 
Systemem w 2018 roku objęto 6 607 osoby w tym: 

 Liczba osób zadeklarowanych gromadzić odpady w sposób selektywny (stawka 6zł  
za osobę na miesiąc) – 6 582  

 Liczba osób, które nie zadeklarowały gromadzić odpady w sposób selektywny (stawka 
13 zł od osoby na miesiąc) – 25 

Ilość odpadów wyszczególnionych w poniższej tabeli została przygotowana na podstawie 
półrocznych sprawozdań otrzymanych od podmiotów wpisanych do rejestru działalności 
regulowanej, odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Nowy Żmigród.   

Zestawienie odbieranych odpadów komunalnych 
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Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 
komunalnych Mg/kg 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 766,830 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe  

15 01 06 197,54 

Opakowania ze szkła 15 01 07 78,58 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 98,04 

Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 

20 02 03 13,66 

Odpady z betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek 
i remontów 

17 01 01 1,40 

Opakowania z papieru 
i tektury 

15 01 01 1,76 

 
 
W 2018 roku z zebranych odpadów komunalnych uzyskano następujące poziomy recyklingu: 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania – 6,98 % 

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,47 % 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 
100% 

 Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 
31.12.2018 r.: 503 284,52 zł 

 Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r.: 44 913,17 zł. 
 

 
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z uregulowaniem opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane zostały upomnienia oraz wszczęte 
zostały postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  Za 2018 rok sporządzonych zostało 24 tytuły wykonawcze kierowane do urzędu 
skarbowego celem ich dalszej realizacji. Część zaległości została ściągnięta przez Urząd 
Skarbowy oraz Komornika Sądowego. 
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Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 W 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków własnych gminy wykonano 
oświetlenia uliczne w miejscowościach Stary Żmigród, Kąty, Gorzyce  oraz zostało 
zaprojektowane oświetlenie uliczne w miejscowości Mytarka,  na łączną kwotę 80 885,93 zł. 
 Na majątku gminy występuje 511 opraw (oprawy wydzielone – 155 szt., oprawy 
podwieszone – 356 szt.), na majątku PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów 527 (oprawy 
wydzielone – 125, oprawy podwieszone – 402). Za wykonywanie czynności eksploatacyjnych 
i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy odpowiada PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów oraz Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. (oświetlenia położone w Nowym Żmigrodzie ul. Rynek oraz Średnia i w Nienaszowie 
do cmentarza). Koszty konserwacji  w ubiegłym roku wyniosły 124 757,52 zł. 
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9. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA 

MIENIEM KOMUNALNYM 

Mienie komunalne 

 Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród na dzień 31.12.2018 
roku wynosi 403,2420 ha łącznie z drogami. W obrocie mienia komunalnego objętych zostało 
30 działek, w tym: zbyto z zasobów mienia komunalnego 9 działek w miejscowościach Łysa 
Góra, Łężyny, Toki, Stary Żmigród, Makowiska, Nowy Żmigród o łącznej powierzchni 
1,0411 ha i o wartości 76 982,46 zł oraz nabyto do zasobów mienia komunalnego 21 działek 
w miejscowościach Toki, Nienaszów, Łysa Góra, Łężyny, Stary Żmigród o łącznej powierzchni 
2,2254 ha i o wartości 82 095,07 zł. 
Uregulowano stan prawny nieruchomości mienia na rzecz Gminy Nowy Żmigród 
o powierzchni łącznej 8,7421 ha. Z tytułu dzierżawy gruntów na podstawie 29 zawartych umów  
o łącznej powierzchni 24,2624 ha oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 
4,3407 ha, będących w posiadaniu 11 użytkowników wieczystych wpłynęło do budżetu gminy 6 804,34 
zł. 

Gospodarka leśna 

 Stan powierzchniowy lasów na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz Dukla wynosi 
63,6549 ha. Dochody ze sprzedaży drewna w 2018 roku wyniosły 43 332,46 złotych. Dla lasów 
własności Gminy Nowy Żmigród położonych w obrębach ewidencyjnych: Brzezowa, 
Desznica, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Toki 
zostały zaktualizowane Uproszczone Plany Urządzenia Lasu, które obowiązują od 1 stycznia 
2018 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na podstawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu 
Gmina prowadzi gospodarkę leśną pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Jaśle 
oraz Nadleśnictwa Dukla dla lasu położonego na terenie obrębu Iwla - Gmina Dukla, 
stanowiącego własność Gminy Nowy Żmigród. W lesie gminnym w miejscowości Nienaszów, 
Nowy Żmigród oraz Iwla zgodnie z UPUL zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne 
polegające na trzebieży wczesnej, natomiast należności za sprzedane drewno zasiliło Fundusze 
Sołeckie wsi Nienaszów, Nowy Żmigród oraz Makowiska. Gospodarka leśna prowadzona jest 
w zakresie dostosowania rodzaju i intensywności zabiegów gospodarczych (rębnie złożone, 
trzebieże) do stanu drzewostanów. Są to zabiegi ukierunkowane na kształtowanie właściwego 
składu gatunkowego, utrzymanie zwarcia drzew oraz kształtowanie struktury i stabilności 
drzewostanów. Zgodne są z siedliskowym typem lasu przyjętym wg regionalizacji 
przyrodniczo leśnej i z zasadami prowadzenia zrównoważonej i racjonalnej gospodarki leśnej. 
Skutkować to będzie zachowaniem trwałości lasów, ciągłości ich użytkowania i ciągłym 
spełnianiem przez nie funkcji gospodarczych, społecznych i ekologicznych.  
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Gospodarka mieszkaniowa 

- ilość i nakłady na zasoby mieszkaniowe 

Lokale mieszkalne                                                                                                                                                      
czynsze 

1. Lokal mieszk. w bud. Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  - 53,80 m2           
108,13 zł/mc. 

2. Lokal mieszk. w bud. Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  - 78,90 m2            
pustostan 

3. Lokal mieszkalny w bud. GPGK w Nowym Żmigrodzie                - 51,00 m2            
86,70 zł/mc 

4. Lokal mieszkalny w  bud. GPGK w Nowym Żmigrodzie               - 49,54 m2          
108,49 zł/mc 

W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 3500 złotych  na remont lokalu mieszkalnego 
w bud. GPGK w Nowym Żmigrodzie. 

Lokale użytkowe                                                                                                                                                                  
czynsze 

1. Lokal użytkowy w D.L. Nienaszów – Sośniny                                 37,55 m2              
375,50 zł/mc. 

2. Lokal użytkowy w D.L. Nienaszów                                                   36,85 m2              
368,50 zł/mc. 

3. Lokal użytkowy w D.L. Gorzyce                                                        54,00 m2              
324,00 zł/mc. 

4. Gm. Przeds. Gosp. Kom. Nowy Żmigród                                         125,93 m2            
629,65 zł/mc. 

5. Lokal użytkowy w bud. U.G. ( II p.)                                                   12,50 m2            
100,00 zł/mc. 

6. Lokal użytkowy w bud. U.G. (piwnice)                                              12,00 m2             
60,00 zł/mc. 

7. Lokal użytkowy w D.L. Stary Żmigród                                                65,00 m2            
pustostan 

8. Lokal użytkowy w bud. Ośrodka Zdrowia N. Żmigród ( stomatolog )                       
313,89 zł/mc. 

9. Lokal użytkowy w bud. Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie ( stomatolog )                
313,89 zł/mc. 
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Obiekty mienia komunalnego: 

Zestawienie obiektów mienia komunalnego 

Lp Nazwa obiektu Miejscowość  Powierzchnia 
użytkowa w m2, 
  

1 Dom ludowy z OSP Łężyny 667,38 
  

2 Dom ludowy Gorzyce 264,68 
3 Dom ludowy z OSP Toki 632,60 

  
4 Dom ludowy   Nienaszów 593,35 

  
5 Dom ludowy Nienaszów - 

Sośniny 
303,02 

6 Dom ludowy Makowiska 615,90 
7 Dom ludowy z OSP Łysa Góra 334,05 

  
8 Dom ludowy z OSP Stary Żmigród 500,18 

  
9 Dom ludowy Desznica 188,80 
10 Dom ludowy z OSP Skalnik 290,39 

  
11 Dom ludowy Brzezowa 356,93 
12 Dom ludowy Mytarz 135,08 
13 Dom ludowy z OSP Mytarka 238,43 

  
14 Dom ludowy z OSP Grabanina 234,01 

  
15 Dom ludowy Sadki 263,29 
16 Dom ludowy  Siedliska 

Żmigrodzkie  
42,0 

17 Dom Ludowy Jaworze 300,63 
18 Szatnia KS Wisłoka Nowy Żmigród 49,60 
19 Szatnia KS Tempo Nienaszów 98,82 
20 Remiza OSP              Gorzyce 66,57 
21 Remiza OSP  Desznica 46,00 
22 Remiza OSP  Makowiska 84,75 
23 Remiza OSP  Siedliska Żmigr. 183,00 
24 Remiza OSP  Brzezowa  111,22 
25 Remiza OSP Nienaszów ( w 

bud. Ośrodka 
Zdrowia) 

129,77 
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Lp Nazwa obiektu Miejscowość  Powierzchnia 
użytkowa w m2, 
  

26 Remiza OSP Mytarz 137,38 
27 Budynek 

G.P.G.Komunal. 
 Nowy Żmigród 125,93 

28 Budynek adm. 
U.Gminy 

 Nowy Żmigród 1249,70 

29 Lokal mieszkalny w 
bud.GPGK ( p. 
Sudyka  

Nowy Żmigród 51,00 

30 Lokal mieszkalny w 
bud.GPGK  
(p.Marczyńska ) 

Nowy Żmigród 48,82 

31   Punkt Selektywnej 
Zbiorki Odpadów 
Komunalnych 

 Nowy Żmigród 72.13    

32 Lokal mieszkalny w 
bud.Gminnego 
Ośrodka Zdrowia ( 
p. Senczak) 

Nowy Żmigród 53,80 

33 Lokal mieszkalny w 
bud. Gminnego 
Ośrodka Zdrowia ( 
pustostan) 

Nowy Żmigród 78,90 

34 Budynek mienia 
komunalnego ( stara 
szkoła) 

Brzezowa 270,05 

35 Budynek mienia 
komunalnego ( stara 
szkoła ) 

Skalnik 277,28 

36 Budynek mienia 
komunalnego ( były 
sklep)  

Sadki 48,00 

 

Plany zagospodarowania terenu 

 Gmina Nowy Żmigród dysponuje 25 obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania Przestrzennego. W 2018 roku nie opracowano i nie zatwierdzono nowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, jak również nie dokonano zmian w planach 
obowiązujących. W 2018 roku przyjęto 10 wniosków o dokonanie zmian w planach 
obowiązujących. 
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Cmentarze wojenne 

Na terenie Gminy Nowy Żmigród istnieją 3 cmentarze wojenne (I wojna światowa). 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Łysej Górze : W latach 1996 – 2000, oraz 2011 
– 2013, na w/w cmentarzu prowadzony był remont ze środków Urzędu Wojewódzkiego 
w Krośnie i Rzeszowie, oraz środków Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie. W 2016 roku  
zakończono prace remontowe  na tym cmentarzu 
 Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Nowym Żmigrodzie: Cmentarz wyremontowany 
został w latach 2001 – 2005, przez Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie ze środków 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Warszawie, Fundacji VDK Kassel oraz ze środków Urzędu Gminy w Nowym 
Żmigrodzie. Cmentarz pielęgnowany i utrzymywany jest ze środków Urzędu Gminy w Nowym 
Żmigrodzie. W III kwartale 2012 roku wykonany został remont ogrodzenia polegający  
na odnowieniu elementów drewnianych poprzez ich wyczyszczenie i pomalowanie. W 2014 
roku w celu doprowadzenia cmentarza do należytego stanu  wykonano następujące prace: 

a) Usunięto  mchy  i glony  ze wszystkich elementów kamiennych (piaskowiec) 
z ogrodzenia okalającego cmentarz, z pomnika głównego, z płyty nagrobnej dowódcy, 
z cokołów krzyży żeliwnych 

b) Wykonano impregnację odpowiednimi środkami zabezpieczającymi kamień 
c) Wyremontowano pęknięte i złamane cokoły kamienne podtrzymujące krzyże i usunięto 

ubytki. 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Desznicy: Cmentarz znajdował się w stanie 
ruiny, wymagał przeprowadzenia generalnego remontu. Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie 
w 2006 roku rozpoczął   prace remontowe, które zostały zakończone w 2010 roku. W 2016 
roku wykonano prace remontowe polegające na pomalowaniu krzyży drewnianych oraz furty. 
W 2018 roku nie prowadzono żadnych prac remontowych na terenie w/w cmentarzy. 
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10. INWESTYCJE 

W roku 2018 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie – zakończenie 
budowy i oddanie do użytkowania. 

 

 W ramach zadania wykonano jednokondygnacyjny budynek sali gimnastycznej  
o wymiarach zewnętrznych 25,10m x 44,50m oraz wysokości 11,60 m oraz zaplecze socjalne 
o wymiarach zewnętrznych 13,70m x 24,50m. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 
1315,92 m2, kubatura budynku wynosi 12067,00 m3, dojścia, dojazdy i parkingi o łącznej 
powierzchni 2213,52 m2. 

2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie  
o przepustowości Qśrd=500 m3/d do przepustowości Qśrd = 1000 m3/d, Qmaxd= 
1200 m3/d (8400 RLM). 

Zakres:  

a) budowa nowych obiektów: 

- Dwukomorowy reaktor biologiczny SBR zblokowany ze zbiornikiem retencyjnym, 
- Budynek techniczny z pomieszczeniami na dmuchawy i stację pixu, 
- Sieci technologiczne, 
- Sitopiaskownik wraz z wiatą, 
- Ogniwa fotowoltaiczne moc 39,75 kW, 
- 2 komory zasuw, filtr węglowy CW4,  
- Węzeł higienizacji osadu z silosem wapna, 
- Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej 269 m2. 

 
b) modernizacja istniejących obiektów: 

- Docieplenie ścian istniejącego reaktora biologicznego, 
- Modernizacja istniejącej pompowni ścieków surowych, 
- Modernizacja istniejących reaktorów SBR wraz z przekryciem z laminatu, 
- Modernizacja istniejącego zbiornika uśredniającego, 
- Modernizacja istniejącej komory stabilizacji osadu wraz z przekryciem z laminatu, 
- Modernizacja istniejącego zagęszczcza osadu, 
- Modernizacja instalacji elektrycznych. 

 

3. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród 
o długości 2,924 km. 

4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym 
Żmigrodzie w skład, którego wchodzi: 
 

- Budynek administracyjno- magazynowy, 
- Waga samochodowa na fundamencie, 
- Wiata na kontenery,  
- Przebudowa istniejącej drogi dojazdowej i placu utwardzonego, 
- Zagospodarowanie terenu. 
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5. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowy Żmigród, 
Nienaszów, Łężyny i Nienaszów-Sośniny, tj. siłownie zewnętrzne składające się z 6 
urządzeń do treningu wraz ze strefami relaksu oraz ogrodzonym placem zabaw 
zlokalizowanym w sołectwie Nienaszów-Sośniny. 

6. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Skalniku: 
 

- Zjazd z drogi publicznej i teren utwardzony betonową kostką brukową o łącznej 
powierzchni 576 m2, 

- Zagospodarowanie terenu – nasadzenia krzewami, 
- Instalacja oświetlenia zewnętrznego,  
- Obiekty małej architektury: altana drewniana, ławka parkowa, kosze na śmieci, stojaki 

na rowery, tablica informacyjna. 
 

7. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Łysej Górze: 
 

- Plac utwardzony: nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 1121 m2, betonowa kostka 
brukowa w ilości 8 m2, 

- Obiekty małej architektury: altana drewniana, kosz na śmieci, stojak na rowery, tablica 
informacyjna, 

- Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 
 

8. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Łężynach: 
 

- Plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej – 462m2, 
- Teren utwardzony betonową kostką brukową – 157,5 m2, 
- Kanalizacja deszczowa, 
- Obiekty małej architektury: wiata przystankowa, ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak 

na rowery, tablica informacyjna. 
 

9. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Siedliskach Żmigrodzkich – zakończenie 
budowy i oddanie do użytkowania: Budynek murowany w technologii tradycyjnej, 
stropy i schody żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy 
trapezowej powlekanej, elewacja w technologii lekko mokrej, instalacje 
elektryczne, wod.-kan., gazowa i C.O. Powierzchnia użytkowa po rozbudowie 
wynosi 183 m2. 

10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Nowym Żmigrodzie o długości 146 m z rur 
PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm. 

11. Wykonanie elewacji na budynku szatni klubu sportowego „Tempo” w Nienaszowie. 
12. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Gorzycach, systemowe ogrodzenie 

panelowe 3d o długości 45,5m. 
13. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Łężynach o długości 41 m 

oraz Sadkach i Grabaninie o długości 181 m. 
14. Wykonanie elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia i remizy OSP w Nienaszowie. 
15. Wymiana bram garażowych w remizach OSP w Mytarzy, Grabaninie 

i Nienaszowie. 
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16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nienaszowie i Starym Żmigrodzie o długości 
ok. 22 km – realizacja zadania przez GPGK sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie. 

17. Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie – realizacja zadania 
przez SPGOZ w Nowym Żmigrodzie. 

18. Realizacja funduszy sołeckich: 
 Brzezowa – Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Brzezowej, 

wymiana przepustu i utwardzenie terenu. 
 Jaworze – Zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni asfaltowej  

na działce ewid. Nr 144/1 na powierzchni 215 m2. 
 Łysa Góra – Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Łysej 

Górze. 
 Makowiska – Zagospodarowanie terenu na dz. 428/1 i 1327 - położenie masy 

asfaltowej na powierzchni 562 m2. 
 Nienaszów-Sośniny – współfinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności. 
 Siedliska Żmigrodzkie – Modernizacja placu przy remizie OSP, wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na powierzchni 350 m2. 
 Skalnik – współfinansowanie budowy ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej. 
  

Oraz remonty: 

1. Sadki – Remont Domu Ludowego i budynku gospodarczego realizacja w ramach 
funduszu sołeckiego. 

2. Remont pomieszczeń remizy OSP w Nienaszowie. 
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11. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY 

 Strategia Rozwoju Gminy Nowy Żmigród na lata 2014-2020 przyjęta uchwała 
nr XLVIII/311/2014 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie dnia 29 września 2014  zawiera 
w sobie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, jej podsumowanie w postaci 
zestawienia mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń mających istotny wpływ na rozwój. 
Analiza SWOT daje także podstawę do określenia priorytetów jej rozwoju. W układzie 
tabelarycznym przedstawiono wieloletni plan inwestycyjny oraz opisano zadania zrealizowane 
w 2018 roku;  
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Zestawienie zadań strategicznych  

Nazwa zadania Krótki opis zakresu zadania Zrealizowany zakres 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy 

Nowy Żmigród - etap III 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary 

Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie, Makowiska, Kąty 

Trwa realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – 

etap I oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej 
w Nowym Żmigrodzie”. W ramach zadanie 

wybudowane zostanie około 22 km sieci kanalizacji 
sanitarnej w w/w miejscowościach oraz przebudowane 

934 metry wodociągu w Nowym Żmigrodzie 
Modernizacja istniejącej stacji 

uzdatniania wody wraz z 
modernizacją wodociągu i jego 

rozbudową 

Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w 
Nowym Żmigrodzie wraz z rozbudową o 

miejscowości Mytarka i Mytarz 

Projekt z zakresu modernizacji istniejącej stacji 
uzdatniania wody oczekuje na 1 miejscu na liście 

rezerwowej na zwiększenie alokacji 

Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków 

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi 
zespół reaktorów i zwiększenie przepustowości do 

1000 m3 

W 2018 roku zakończono realizacje projektu; 
„Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni 

ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród” W efekcie 

przeprowadzonych prac powstał obiekt, którego dobowa 
wydajność oczyszczania ścieków surowych wynosi  

1000 m³ na dobę, a proces oczyszczania prowadzony jest 
w 2 zmodernizowanych i 2 nowych reaktorach 

biologicznych. Wydajność, którą posiada 
ta oczyszczalnia w pełni zaspokaja istniejące potrzeby 
gminy oraz pozwala na podłączenie do oczyszczalni 

kolejnych  miejscowości Gminy Nowy Żmigród 
z uwzględnieniem warunków awaryjnych oczyszczalni 
i przekroczonych stanów zrzutowych. Technologiczny 
proces przebiega automatycznie, a ingerencja ludzka 

ogranicza się do spraw konserwacyjnych sprzętu 
i otoczenia. 

 



68 
 

 

Modernizacja dróg gminnych 
oraz współudział w 
modernizacji dróg 

wojewódzkich, powiatowych 

Modernizacja istniejących dróg gminnych oraz 
budowa nowych dla stworzenia możliwości 

budownictwa, współudział lub przejęcie całości 
inwestycji dotyczących modernizacji istniejących 

dróg powiatowych i wojewódzkich, 

Zadanie realizowane w miarę wolnych środków 

Budowa chodników 
i oświetlenia przy drogach 

gminnych i współudział przy 
drogach powiatowych 

i wojewódzkich 

Budowa oświetlenia i chodników przy drogach w 
szczególności na odcinkach uznawanych za 

niebezpieczne przede wszystkim przy drogach 
wojewódzkich i powiatowych 

Zadanie realizowane w miarę wolnych środków 

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Zastosowanie źródeł energii 

odnawialnej 
lub energooszczędnej 

na obiektach użyteczności 
publicznej 

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz 
cieplnej na obiektach: urząd gminy, szkoły i inne 

jednostki podległe 
Zadanie zrealizowano w latach wcześniejszych 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I KAPITAŁ LUDZKI 
Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych 

Centrum Pomocy Rodzinie 
Stworzenie w mieszkaniu zlokalizowanym w 

Przedszkolu Gminnym Centrum Pomocy Rodzinie - 
zatrudnienie psychologa, pedagoga oraz logopedy 

Zaniechano realizacji tego zadania, mieszkanie 
zaadaptowano na potrzeby funkcjonowania Przedszkola 

Gminnego. 

Budowa hali sportowej w 
Nowym Żmigrodzie 

Kontynuacja budowy pełnowymiarowej hali 
sportowej w Nowym Żmigrodzie 

Na terenie przylegającym do Gminnego Przedszkola 
w Nowym Żmigrodzie powstał jednokondygnacyjny 

budynek o wymiarach zewnętrznych 25,10m x 44,50m 
oraz wysokości 11,60m z pełnowymiarowymi boiskami 

do piłki ręcznej i nożnej halowej, siatkówki, tenisa 
ziemnego oraz koszykówki, wyposażony w instalacje 

sanitarne i elektryczne wewnętrzne, instalację wentylacji 
mechanicznej oraz niezbędny sprzęt sportowy. Budynek 

posiada również część socjalną o wymiarach 
zewnętrznych 13,70m x 24,50m, stanowiącą zaplecze dla 
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obsługi sali gimnastycznej, wyposażone w magazyny 
ogólne i sprzętu sportowego, pomieszczenie dla sędziów, 

trenera oraz punkt pierwszej pomocy a także dwa 
niezależne węzły sanitarne dla czterech grup ćwiczących. 

W budynku znajduje się również pomieszczenie 
kotłowni/serwerowni. Inwestycja była realizowana przez 

dwa lata i kosztowała 4 194 870,00 zł. Na realizację 
inwestycji pozyskano 2 900 000,00 zł. W godzinach 
lekcyjnych obiekt służy uczniom miejscowej szkoły 

podstawowej i średniej, a popołudniami także klubom 
sportowym i mieszkańcom. 

Remonty, modernizacja 
i budowa domów ludowych 

Remonty i modernizacja 
istniejących zabytków 

Remonty i modernizacja domów ludowych między 
innymi w miejscowości Desznica, Stary Żmigród, 

Nienaszów –Sośniny Brzezowa Budowa domu 
ludowego w miejscowości Mytarz Remonty 

i modernizacja istniejących zabytków na terenie 
gminy 

Zadanie realizowane na bieżąco, w miarę wolnych 
środków w zakresie domów ludowych. 

Wykonano prac konserwatorskie i restauratorskie przy 
kapliczce przydrożnej w Łysej Górze przy 60% udziale 
środków zewnętrznych (konserwator zabytków, urząd 

marszałkowski województwa podkarpackiego) 

Modernizacja istniejącej bazy 
edukacyjnej 

Przebudowa i remonty szkół, podniesienie jakości 
nauczania poprzez doposażenie szkół w nowoczesny 

sprzęt audiowizualny, dydaktyczny i naukowy 

4 placówki (SP Makowiska, SP Łężyny, SP Nienaszów 
i SP Nowy Żmigród) realizowały projekt partnerski 
dzięki któremu doposażono w/w placówki m.in. -    

komputery, tablice interaktywne, urządzenia 
wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy 
do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla 

osób niepełnosprawnych, wykonano także sieć  
bezprzewodową. 

Zrealizowano także projekt „Rozwój edukacji 
przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród” 

zakupione zostały nowe zabawki, pomoce edukacyjne 
i meble, sale dydaktyczne doposażono w sprzęt ICT 
(m.in. tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny), 

a jadalnię – w nowe stoliki, krzesła i zastawę stołową) 
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020, przy 90% dofinansowaniu (85% ze 

środków unijnych, 5%  z budżetu państwa) 
Poprawa dostępności usług zdrowotnych 

Modernizacja budynków 
SPGOZ 

Modernizacja budynku A i B w Nowym Żmigrodzie 
oraz budynku w Nienaszowie poprzez dostosowanie 

do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmianę 
układu funkcjonalnoprzestrzennego, 

Budynek ośrodka zdrowia w Nienaszowie dostosowano 
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zmianę 
sposobu jego użytkowania, przebudowę, rozbudowę 
oraz częściową rozbiórkę budynku OSP i Ośrodka 

Zdrowia 

Doposażenie SPGOZ w Nowym 
Żmigrodzie 

Zakup nowej karetki, doposażenie ośrodka 
w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, 
umożliwienie dostępu do usług nowych kierunków 

specjalizacji 

Zadanie realizowane w miarę wolnych środków 

Promocja zdrowego trybu życia 
Modernizacja i rozbudowa 
istniejącej bazy sportowej 

Przebudowa i rozbudowa istniejącej bazy sportowej 
na terenie gminy 

Zadanie realizowane w miarę wolnych środków 

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej 

Stworzenie placu zabaw w miejscowości Toki, 
Nienaszów Sośniny, Jaworze i Siedliska Żmigrodzkie 

oraz budowa siłowni pod chmurką, wyznaczenie i 
budowa szlaków turystyki rowerowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

W sołectwie Nienaszów Sośniny w ramach Programu 
Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym wybudowano 
siłownię zewnętrza oraz plac zabaw. 

GOSPODARKA 
Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

Modernizacja szlaków 
turystycznych 

Modernizacja istniejących szlaków turystyki pieszej, 
promocja turystyki pieszej, budowa punktów 
widokowych w miejscowości Kąty i Jaworze, 

Zadanie realizowane w miarę wolnych środków 
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 Gmina Nowy Żmigród na realizację różnorodnych zadań pozyskuje środki finansowe 
zewnętrzne: unijne bądź krajowe. Z tych środków realizowane są inwestycje komunalne 
(budowa dróg, remonty i budowa nowej infrastruktury komunalnej), projekty edukacyjne 
oraz społeczne. W roku 2018 realizowano następujące projektu dofinasowane;  
z budżetu Unii Europejskiej; 

1. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Nowy Żmigród 
- projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 przy 63,63% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 

2. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków 
sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród – projekt realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020 przy 85% dofinansowaniu wydatków kwalifikowalnych.    

3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie - 
projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy 85% dofinansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych.    

4. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród - projekt realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020 przy 89,9% dofinansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

5. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz w gminach Jasło,  
Dębowiec,  Krempna , Nowy Żmigród i Osiek Jasielski - projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 przy 89,9% dofinansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – etap 
I oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie - projekt 
realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy 
63,63% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 

z budżetu Państwa; 

1. Budowa Otwartych Stref Aktywności – Nowy Żmigród, Nienaszów, Łężyny, 
Nienaszów –Sośniny  zadanie zrealizowane przy 67% dofinansowaniu ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

2. Prace remontowo-konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej w Łysej Górze - 
Wykonano prac konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce przydrożnej w Łysej 
Górze przy 60% udziale środków zewnętrznych (Podkarpacki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) 

3. Budowa kładki pieszo jezdnej na potoku Brzezówka wraz z remontem drogi nr 656/1 – 
zadanie zrealizowano przy 70% udziale środków finansowych  w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

4. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Aktywna tablica  dla SP 
Makowiska, SP Nienaszów, SP Łysa Góra, SP Stary Żmigród – przy 80% udziale 
środków finansowych zakupiono 8 monitorów dotykowych.   

5. Zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby hali sportowej 
w Nowym Żmigrodzie w ramach zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - 
100% środków finansowych  
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6. Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych na potrzeby SP w  Łysej Górze w ramach zwiększenie 
części oświatowej subwencji ogólnej – 100% środków finansowych  

7. Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa dla SP w Nowym Żmigrodzie, SP w Nienaszowie, SP w Łężynach, SP 
w Makowiskach, SP w Łysej Górze – przy 80% udziale dotacji od Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty zakupiono łącznie 2198 książek. 
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12. PROMOCJA, SPORT, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

Promocja  

Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest budowanie marki 
Nowego Żmigrodu. Ważnym elementem wszelkich działań jest właściwe oznakowanie 
inicjatyw i przedsięwzięć gminnych. System identyfikacji wizualnej opiera się na herbie 
Gminy, który stosowany jest w oznakowaniu działań własnych gminy, współfinansowanych 
przez gminę lub realizowanych pod patronatem Wójta Gminy Nowy Żmigród.  

Promocja Gminy Nowy Żmigród w 2018 roku realizowana była w następujących obszarach:  

1) prowadzenie portalu gminnego nowyzmigrod.eu, 
2) prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook, 
3) wydawanie miesięcznika Region Żmigrodzki 
4) audycje radiowe: Radio Trendy 

Sport 

Podstawowymi jednostkami realizującymi cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są 
stowarzyszenia kultury fizycznej. 
Główną formą pomocy, jaką gmina udziela w ramach posiadanych środków w budżecie, 
służącą  tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy 
Żmigród jest dotacja. Podstawa prawna: 
- Ustawa o sporcie z dnia 26 czerwca 2010 roku ( Dz. U. z 2018r. poz. 1263 ) 
- Uchwała Nr LII/332/10 Rady Gminy Nowy Żmigród  z dnia 10 listopada 2010 r.  
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania  zadania własnego Gminy Nowy Żmigród  
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W 2018 roku Gmina Nowy 
Żmigród przekazała stowarzyszeniom kultury fizycznej z terenu gminy z budżetu jest 5 dotacji 
na kwotę 119 000,00 zł. Z przekazanych dotacji stowarzyszenia finansowały  wydatki związane 
z pokryciem kosztów organizowania i udziału w zawodach sportowych oraz kosztów realizacji 
programów szkolenia sportowego a w szczególności: 
- opłat związkowych i rejestracyjnych , licencji, zezwoleń, delegacji sędziowskich, 
-  transportu na zawody, wynajmu obiektów sportowych do treningów, 
-  zabezpieczenia medycznego, ubezpieczenia zawodników, 
-  napojów i wyżywienia dla zawodników biorących udział w zawodach, 
 - przygotowanie obiektów sportowych do zawodów, 
-  wynagrodzenie trenerów i instruktorów, 
-  zakupu sprzętu sportowego, zakupu strojów sportowych, 
-  badań okresowych zawodników. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 Gmina Nowy Żmigród corocznie uchwala gminny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Celem 
głównym dokumentu jest realizacja jednego z zadań własnych gminy – współpracy  
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i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rzecz wszechstronnego 
rozwoju społeczno- gospodarczego i kulturowego gminy, podnoszenia standardu i jakości życia 
wspólnoty samorządowej oraz promowania Gminy Nowy Żmigród jako miejsca, w którym 
chce się żyć, inwestować i które warto odwiedzać.  

Współpraca między Gminą Nowy Żmigród, a organizacjami pozarządowymi ma 
charakter finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie organizacji 
zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie ich realizacji .  

W 2018 roku Gmina Nowy Żmigród przekazała z budżetu jst. lokalnym, 
stowarzyszeniom 15 dotacji dla 7 organizacji  na kwotę-28 894,20 zł  głównie na zadania 
w zakresach:  
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  dwa zadania,  
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży - cztery zadania,  
- pomoc społeczna - dwa zadania, 
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - jedno zadanie,  
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  - dwa zadania,  
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dwa zadania, 
- działalność na rzecz rodziny macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka, - jedno zadanie, 
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami – jedno zadanie.   
  




