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Szanowni Państwo! 

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary 
w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 

 

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych składamy  
Państwu najserdeczniejsze życzenia!  

 

Życzymy dużo zdrowia, radości i pogody ducha. Niech Zmartwychwstanie Pańskie  
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli  

z ufnością patrzeć w przyszłość.  
 

Niech ten czas będzie okazją do zadumy, spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, 
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości. 

Wójt Gminy Jeżowe     Przewodniczący Rady Gminy  

Marek Stępak          Marian Koc 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia spokoju, 

radości oraz nadziei w życiu i wiary  w dobro. 
 

Życzymy, aby tegoroczne Święta Wielkiej Nocy 

stały się dla nas wszystkich okazją do pojednania 

i okazywania  sobie miłości oraz szacunku. 
 

Niech Zmartwychwstały Chrystus zawsze, 

a zwłaszcza w tym trudnym czasie,  

wszystkim błogosławi. 
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Jeżowem wraz z Pracownikami  

Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych składamy 

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej obfitości i łask 

Chrystusa Pana, błogosławieństwa Bożego, zdrowia, po-

gody, ducha, radości oraz przeżycia serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i wśród przyjaciół . 
 

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego  

będą czasem nadziei  

i niech przyniosą Państwu wiele szczęścia i radości,  

tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość. 
 

Z najlepszymi życzeniami 
 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem  

Zbigniew Bednarz wraz z Pracownikami 
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Podsumowanie inwestycji realizowanych  
na terenie Gminy Jeżowe w 2021 r. 

Zakończenie roku to szansa na dokonanie swego rodzaju pod-
sumowań i poczynienie planów na przyszły czas.  

W naszej gminie rok 2021 był czasem bardzo intensywnym, 
który obfitował w wiele działań inwestycyjnych z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej, infrastruktury drogowej czy 
oświetleniowej.  

Wśród inwestycji rozpoczętych w ubiegłym roku, a zakoń-
czonych w 2021 możemy wyróżnić następujące zadania: 

1. „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w 
miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe” – etap II 

Wartość realizacji etapu II – 722 861,29 zł. 

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych – 433 716,00 zł . 

2. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Je-
żowem”. 

Koszt całkowity inwestycji – 3 916 134,94 zł. 

Dofinasowanie z RPO na lata 2014-2020 – 1 999 608,00 zł. 

 

Łącząc fundusze gminne, sołeckie oraz pozyskane środki 
w 2021 roku wykonaliśmy następujące zadania: 

1.Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu” 

Koszt całkowity: 108 218,11 zł. 

Fundusz sołecki sołectwa Zalesie: 25 000,00 zł. 
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2. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z prze-
znaczeniem na garaż OSP” 

Koszt całkowity: 307 500,00 zł. 

Fundusz sołecki sołectwa Nowy Nart: 20 101,00 zł. 

3. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w obrębie Jeżowe na działce o nr ewid. 5253”. 

Koszt całkowity: 106 124,40 zł. 

Dofinansowanie z woj. Podkarpackiego: 84 899,52 zł. 

4. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 
ewid. 1696 w miejscowości Groble Sibigi”. 

Koszt całkowity: 67 162,92 zł. 

5. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Jeżowe”, a 
w szczególności: 

 „Przebudowa drogi gminnej Nr 102321R Jata -
Gęsiówka”. 

Koszt całkowity: 124 486,44 zł. 

Fundusz sołecki sołectwa Jata: 31 000,00 zł. 

 „Remont drogi gminnej w miejscowości Jeżowe dz. nr 
ewid. 8285”. 

Koszt całkowity: 235 054,85 zł. 

Fundusz sołecki - Jeżowe Kameralne: 45 000,00 zł. 

 „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 301 w 
miejscowości Krzywdy”. 

Koszt całkowity: 86 86,55 zł. 
 

6. „Budowa i wyposażenie placu zabaw na ul. Gęsiówka w 
miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe”. 

Koszt całkowity: 26 014,50 zł. 

Dotacja z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi  
na lata 2021 – 2025: 10 608,00 zł 
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7. „Budowa oświetlenia ulicznego na trenie gminy Jeżowe”, w 
tym:  

1) „Oświetlenie uliczne – Budowa linii napowietrznego oświe-
tlenia ulicznego ze stacji trafo Nowy Nart V”. 

2) „Oświetlenie uliczne – Budowa napowietrznego oświetlenia 
ulicznego od słupa nr 12 do słupa nr 12/5 ze stacji trafo Krzyw-
dy IV” . 

3) „Oświetlenie uliczne – Budowa napowietrznego oświetlenia 
ulicznego od słupa nr 13 do słupa nr 13/3 i od słupa nr 22 do 
22/3 ze stacji trafo Groble I”. 

4) „Oświetlenie uliczne – Budowa napowietrznego oświetlenia 
ulicznego od słupa nr 25 do słupa nr 25/8 ze stacji trafo Nowy 
Nart 3”. 

5) „Oświetlenie uliczne – Budowa oświetlenia ulicznego od 
słupa nr 30 ze stacji trafo Groble 3”. 

6) „Oświetlenie uliczne – Budowa oświetlenia ulicznego od 
słupa nr 12/11 ze stacji trafo Cholewiana Góra 3”. 

7) „Oświetlenie uliczne – Budowa oświetlenia ulicznego od 
słupa nr 7/3 ze stacji trafo Groble 4 Sibigi”. 

Koszt całkowity: 158 670,00 zł. 

Fundusz sołecki Jeżowe Zabroczyny: 8 500,00 zł. 

Fundusz sołecki Groble: 20 882,00 zł. 

Fundusz sołecki Sibigi: 8 838,43 zł . 

PLANY NA 2022 ROK 

Część inwestycji została rozpoczęta w roku 2021, a efektów 
możemy spodziewać w bieżącym 2022 roku, wśród nich może-
my wyróżnić: 

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miej-
scowości Krzywdy, Jeżowe  (Zaborczyny) – Gmina Jeżowe 
oraz w m. Łętownia Gmina Nowa Sarzyna – Etap I 

Koszt całkowity: 3 837 600,00 zł . 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych: 5 000 000,00 zł. 

Procent zaawansowania prac na dzień 31.12.2021 r. – 50% - 

zapłacono: 1 918 800,00 zł. 

2. Budowa dróg gminnych dofinansowana z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg, w tym:  

1) „Budowa dróg gminnych publicznych „Jeżowe Centrum I i 
II” od km 0+000 do km 1+239 oraz od km 0+000 do km 
0+168 w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe” 

Koszt całkowity: 1 883 754,16 zł. 

Dofinansowanie z RFRD: 1 483 251,00 zł. 

2) „Budowa drogi gminnej publicznej od km 0+000 do km 
0+560 w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe” 

Koszt całkowity: 799 449,51 zł. 

Dofinansowanie z RFRD: 619 992,00 zł . 

Procent zaawansowania prac na dzień 31.12.2021 r. – 80% – 
zapłacono 640 983,47 zł . 

3) „Budowa drogi gminnej publicznej „Groble” od km 0+000 
do km 0+340 w miejscowości Groble, gmina Jeżowe” 

Koszt całkowity: 385 692,37 zł. 

Dofinansowanie z RFRD: 285 171,00 zł. 

Procent zaawansowania prac na dzień 31.12.2021r. 
91% -  zapłacono 351 420,57 zł . 

3. „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej  
Nr 102311R w m. Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej Nr  

 102327R (ul. Wójtowicze) w miejscowości Cholewiana Góra 
wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu popra-
wy bezpieczeństwa ruchu pieszych, a w szczególności: 

1) Zadanie A – „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowo-
ści Cholewiana Góra w ciągu drogi gminnej Nr 102327R  
ul. Wójtowicze”. 

Koszt całkowity: 210 949,18 zł. 

Dofinansowanie z RFRD: 168 759,00 zł. 

2) Zadanie B – „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości 
Jeżowe w ciągu drogi gminnej Nr 102311R na dz. nr ewid. 
4153/3, 4153/2, 4146/1, 4150/1, 4147/6”. 

Koszt całkowity: 105 957,74 zł. 

Dofinansowanie z RFRD: 84 766,00 zł. 

3) Zadanie C – „Budowa chodnika w miejscowości Jeżowe na 
dz. nr ewid. 4143/6, 4147/6, 4153/2, 4153/3, 4154/2”. 

Koszt całkowity: 130 434,61 zł. 

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżo-
we wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruk-
tury wodno kanalizacyjnej”. 

Koszt całkowity: 9 900 000,00 zł. 

Dofinansowanie z Program Inwestycji Strategicznych – Rządo-
wy Fundusz Polski Ład: 9 400 000,00 zł. 

5. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miej-
scowości Krzywdy, Jeżowe (Zaborczyny) - Gmina Jeżowe – 
Etap II. 

Koszt całkowity: 2 414 651,01 zł. 

W 2021 r. ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydat-
ki w kwocie:  562 859,94 zł, z czego zrealizowano: 
561 339,45 zł. 

Ponadto Gmina Jeżowe udzieliła dotacji na następujące 
zadania:  

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki 
polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem 
ruchu pieszych w km 11+162,00 – 11+410,95 w m. Jata. 

Koszt całkowity: 374 541,53 zł  

Środki Województwa Podkarpackiego:  164 541,53 zł. 

Dotacja z budżetu Gminy Jeżowe:  210 000,00 zł. 

2. „Realizacja drogi gminnej Nr 108516R Nowy Kamień – Je-
żowe Zaborczyny”. 

Koszt całkowity: 132 895,23 zł. 

Dotacja z budżetu Gminy Jeżowe: 66 448,00 zł. 

3. „Remont poboczy w ciągu drogi gminnej nr 101165R Ma-
ziarnia – Zalesie w km 1+270 do km 5+220”. 

Koszt całkowity: 69 986,69 zł. 

Dotacja z budżetu gminy: 20 982,00 zł.  U.B. 
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Jeżowe znalazło się w pierwszej dzie-
siątce najpiękniejszych wiejskich miej-
scowości w naszym województwie! 
Rozstrzygnięcie X edycji konkursu 
odbyło się 29 grudnia w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Podkar-
packiego. Nagrodę z rąk wicemarszał-
ka Piotra Pilcha odebrał z-ca wójta 
gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn. 

 

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” 
odbywa się cyklicznie. Organizowany jest raz w roku, a jego 
głównym celem jest pokazanie zarówno piękna wiejskiego 
krajobrazu, jak również dbałości mieszkańców o swoje najbliż-
sze otoczenie. Równocześnie konkurs ma promować ideę 
wspólnego działania społeczności wiejskiej oraz identyfikację i 
rozpowszechnianie najlepszych wzorców współpracy lokal-
nych społeczności, w celu uzyskania wspólnej korzyści w po-
staci przyjaznej dla mieszkańca, zadbanej wsi, stanowiącej 
wizytówkę regionu. Była to już 10 edycja konkursu, w którym 
rywalizowano o tytuł „najpiękniejszej”. 
 

W tym roku do konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021 r.” 
zgłosiło się 18 miejscowości z terenu województwa podkarpac-

kiego. Komisja konkursowa zgodnie z kryteriami ocen określo-
nymi w regulaminie wybrała 10 finalistów, którzy przeszli do 
drugiego etapu. W nim odbywały się odbywa wizje lokalne w 
wybranych miejscowościach oraz głosowanie internetowe. 
Wyniki głosowania internetowego sumowały się z oceną doko-
naną przez komisję konkursową. W ten sposób wybrano 
„Najpiękniejszą Wieś Podkarpacką”.  
 

Pierwsza dziesiątka nagrodzonych wsi prezentowała się nastę-
pująco: 
 

1 miejsce – Dębno (Gmina Leżajsk) 

2 miejsce - Krościenko Wyżne (Gmina Krościenko Wyżne) 

3 miejsce – Markuszowa (Gmina Wiśniowa) 

4 miejsce – Werchrata (Gmina Horyniec-Zdrój) 

5 miejsce - Wólka Małkowa (Gmina Tryńcza) 

6 miejsce – Rogi (Gmina Miejsce Piastowe) 

7 miejsce – Tuszów Narodowy (Gmina Tuszów Narodowy) 

8 miejsce - Trzcinica (Gmina Jasło) 

9 miejsce – Gnojnica Dolna (Gmina Ropczyce), 

10 miejsce – Jeżowe (Gmina Jeżowe). 

Serdecznie gratulujemy organizatorom i  zwycięzcom. Wszyst-
kim osobom, które oddały głos na naszą miejscowość  
dziękujemy! 

Tekst P.O., Fot. D. Kozik Biuro Prasowe UMWP 

W dniu 28 lutego 2022r. 100-lecie  swoich urodzin obchodził 
Pan Józef Sitarz, urodzony 27 luty 1922 r w Jeżowem. 

Z uwagi na stan epidemiczny uroczystość miała kameralny 
charakter i odbyła się w domu Jubilata, którym opiekuje się 
Jego córka Teresa Sitarz. 

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Jeżowe Marek Stę-
pak,  Przewodniczący  Rady Gminy Jeżowe Marian Koc, Mał-
gorzata Bolka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżo-
wem, Anna Konefał pracownik socjalny, Marek Błądek Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem, Głuszak Józef, 
Szewc Józef, Borek Krzysztof Radni Gminy Jeżowe oraz dzie-
ci Jubilata Teresa Sitarz, Maria Sitarz, Cecylia Sitarz i syn Jó-
zef Sitarz. 

W imieniu naszej społeczności  przybyli goście złożyli Dostoj-
nemu Jubilatowi gratulacje, dyplomy i kwiaty, życząc wielu lat 
w zdrowiu i wielu łask Bożych. 

Pan Józef jest pogodną i życzliwą osobą, w dobrym stanie 
zdrowotnym. 

Zawdzięcza to zapewne swoim cechom charakteru, ale i rodzi-
nie, która otacza go szczególną i serdeczną opieką, Jubilat py-
tany o receptę na długowieczność odpowiedział ,że wszystko to 
dzieje się z opatrzności Bożej. 

Solenizantowi życzymy dalszych lat w zdrowiu i szczę-
ściu.     

Pan Józef Sitarz jest siedemnastą osobą obchodzącą 100-lecie 
urodzin w naszej gminie 

      M.B. 

100 - lecie urodzin Jeżowe nagrodzone w konkursie Piękna 
Wieś Podkarpacka 2021 
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Od ponad miesiąca stajemy bezradni wobec dramatów, jakie 
dzieją się na Ukrainie. Sytuacja naszych sąsiadów jest bardzo 
trudna. Wszyscy się z nimi solidaryzujemy i pragniemy wes-
przeć na miarę swoich możliwości. Bardzo dziękuję mieszkań-
com gminy Jeżowe za każdy do tej pory okazany gest pomocy i 
wsparcia dla obywateli Ukrainy. To piękna postawa naszego 
narodu. 

Pragnę poinformować, że do naszej gminy z prośbą o pomoc w 
zorganizowaniu dostaw pomocy humanitarnej zwróciła się Ra-
da Powiatu Drohobyckiego. Drohobycz to  miasto powiatowe 
w obwodzie lwowskim na Ukrainie, dla nas miasto partnerskie, 
z którym jako samorząd współpracowaliśmy w ubiegłych la-
tach. W związku z tym  została uruchomiona zbiórka z zapo-
trzebowaniem na konkretne, sprecyzowane rzeczy. Zostały  one 
przekazane do Drohobycza, do osób najbardziej potrzebują-
cych, poszkodowanych cywilów, a także żołnierzy walczących 
w obronie ojczyzny. Ukraińscy sąsiedzi prosili o zestawy 
pierwszej pomocy medycznej, maty, śpiwory, zestawy krótko-
falówek, kompaktowe generatory prądotwórcze. 

Nasi mieszkańcy bardzo chętnie i licznie włączyli się w pomoc 
Drohobyczowi. Zakupione przez siebie rzeczy przynosili do 
Gminnego Punktu Zbiórki na rzecz obywateli Ukrainy miesz-
czącego się w Remizie OSP Jeżowe  

Równocześnie pragnę zaznaczyć, że trwa druga zbiórka innych 
potrzebnych rzeczy dla potrzebujących obywateli Ukrainy. 
 

Inwazja na Ukrainę. Pomoc dla Drohobycza 

Miejsce zbiórki: Gminny Punkt Zbiórki na rzecz obywate-
li Ukrainy Remiza OSP Jeżowe. Termin zbiórki: beztermino-
wo. Godziny otwarcia punktu:  poniedziałek - piątek od 10:00 
do 18:00, sobota od 10:00 do 12:00,niedziela nieczynne. Wię-
cej informacji o tej akcji można znaleźć na stronie gminy: 
www.jezowe.pl oraz na Facebooku. 
 
Mamy świadomość, że pomoc uchodźcom będzie długofalo-
wa. O kolejnych akcjach będziemy informować na bieżąco.  
 
Bądźmy solidarni z Ukrainą!  
 

  Z wyrazami wdzięczności 
 Wójt Gminy Jeżowe 
      Marek Stępak 

Zwrot podatku akcyzowego 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbie-
rać faktury VAT: 

 w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 

2022 r. należało złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 

 w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 

2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ra-
mach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r. 

 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł 
* ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna licz-
ba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 
2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym termi-
nie 1 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wnio-
sku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy poda-
ny we wniosku. 
 
      T.R. 

Szanowni mieszkańcy, w ostatnim okresie na terenie Gminy 
Jeżowe nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żad-
nego nadzoru wałęsają się po drogach i ulicach stanowiąc 
zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci. 
 
W związku z powyższym przypominamy właścicielom psów, 
że ich podstawowym obowiązkiem jest: 
 
• zapewnienie stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami, 
• właściwe zabezpieczenie posesji przed przedostawaniem się 
psa poza ogrodzenie, 
• prowadzenie psa na smyczy, a agresywnych i rasy niebez-
piecznej na smyczy i w kagańcu, 
• sprawowanie skutecznej kontroli nad psem zwolnionym ze 
smyczy, co jest dozwolone wyłącznie w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi, 
• humanitarne traktowanie zwierząt. 
 
Przypominamy również, że właściciele lub opiekunowie zwie-
rząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, 
zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowaniem. 
W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, 
należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć 
mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. 
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń, kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo 
karze nagany. 
 
      D.H. 

Apel do właścicieli psów 
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140 biegaczy uczestniczyło w jubileuszowej X edycji Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, który odbył 
się 6 marca 2022 r. w Groblach.  
 

Przed  przystąpieniem do biegu miały miejsce uroczyste Ob-
chody Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” w 
Gminie Jeżowe. Rozpoczęły się od zbiórki przed budynkiem 
Remizy OSP w Groblach. Następnie zgromadzeni  uczestnicy 
udali się do kościoła parafialnego w Groblach, gdzie miała 
miejsce uroczysta msza święta. Po niej odbyła się  akademia 
patriotyczna i przemarsz pod Pomnik Partyzantów, gdzie złożo-
no  kwiaty i oddano hołd Żołnierzom Niezłomnym. O godzinie 
14:00 biegacze wystartowali w kolejnej edycji biegu, mając do 
pokonania dystans 1963 metrów - jest to odwołanie do roku, w 
którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. 
Lalek. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie na ten wyjątko-
wy wyścig pakiety, a na mecie zostali uhonorowani medalami.  
 

Najlepsze wyniki uzyskali:  
 

W kategorii mężczyzn: 
 

1. miejsce: Mariusz Turczyn- Turczyn  
2. miejsce: Piotr Błądek– Kamień 
3. miejsce: Patryk Kołodziej– Zalesie 
 

W kategorii kobiet: 
 

1. miejsce: Klaudia Dębiak- Cholewiana Góra  
2. miejsce: Barbara Zając- Zarzecze  
3. miejsce: Barbara Korczyńska-Kwitek- Chłopska Wola  

Bieg Tropem Wilczym 2022 
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Ogłoszone w Dzienniku Ustaw 14 lutego 2022 r. nowe rozpo-
rządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłono-
wego ułatwi beneficjentom uzyskanie świadczenia w podwyż-
szonej kwocie. Co więcej, nowe przepisy, które właśnie weszły 
w życie, przewidują możliwość wykorzystania wydrukowanych 
już przez gminy, dotychczasowych formularzy wniosków o 
wypłatę dodatku osłonowego po odręcznym ich dostosowaniu. 
Z inicjatywy Ministra Klimatu i Środowiska, znowelizowane 
zostały przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym w zakresie wykorzystywanych źródeł ogrzewania – 
zmieniono słowo „wpisane” na słowo „zgłoszone”. 
 
Praktyczna zmiana 

W praktyce oznacza to, że od 29 stycznia br., aby uzyskać do-
datek osłonowy w podwyższonej kwocie, nie trzeba już posia-
dać wpisu źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków -  wystarczy zło-
żenie wniosku o wpis (zgłoszenie) do CEEB.  Do tej modyfika-
cji dostosowano także wzór wniosku 
o wypłatę dodatku osłonowego. Takie rozwiązanie pozwoli 
skorzystać z podwyższonej kwoty świadczenia większej liczbie 
obywateli. 

Bez dodatkowych kosztów dla gmin 

Co istotne, nowe przepisy nie przysporzą gminom dodatko-
wych kosztów - dotychczas obowiązujące wnioski mogą być 

stosowane do wyczerpania zapasów już wydrukowanych for-
mularzy. Konieczne będzie jednak ich odręczne skorygowanie, 
czyli przekreślenie słowa „wpisane” i zastąpienie go wyrazem 

„zgłoszone” w III części wniosku. 

Przepisy przyjazne gospodarstwom domowym 

Aby prawo wychodziło naprzeciw beneficjentom dodatku osło-
nowego, kontynuowane będzie rozpatrywanie wniosków o wy-
płatę świadczenia (również tych, dotyczących źródeł ogrzewa-

nia gospodarstwa domowego zgłoszonych do CEEB), złożo-
nych przed dniem wejścia w życie zmian w ustawie o dodatku 

osłonowym. 

Wobec nierozpatrzonych wniosków złożonych przed 29 stycz-
nia 2022 r., zastosowanie mają obecnie obowiązujące przepisy. 

Wnioskodawcy ubiegający się o podwyższony dodatek osłono-
wy, a nieposiadający wpisu do CEEB w dniu złożenia wniosku, 

mogą uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie. 
Oczywiście, spełniając wszystkie niezbędne warunki w tym 

zakresie - także warunek zgłoszenia źródła ogrzewania do 
CEEB.                         M.B. 

Wniosek o dodatek osłonowy- zmiana 

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. 
Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, 

który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 
Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co 

stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kra-
ju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 

mld zł.  

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy 
antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, 
gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami bę-
dzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym. 
 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: 

 Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 
zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych, 

 Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy za-
łożeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę, 

 Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę, 

Dodatek osłonowy  Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 
1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę. 

Zasada złotówka za złotówkę 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. 
zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten bę-
dzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodo-
wego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osło-
nowych będzie wynosić 20 zł. 

 

Wniosek 

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 
31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. 

Pierwszy termin składania wniosków o dodatek osłonowy mi-
nął 31 stycznia 2022. Wypłata dodatków zostanie realizowana 
w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 
Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą 
mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek 
do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% 
dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzy-
mają dotacje z budżetu państwa. 
 
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania 
      M.B. 
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Wójt Gminy Jeżowe informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 
V/34/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 21 marca 2011 r. w spra-
wie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
na terenie Gminy Jeżowe został rozstrzygnięty konkurs o przy-
znanie dotacji dla klubów sportowych. 
 
W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji 
celowej z budżetu Gminy Jeżowe na rozwój sportu w Gminie 
Jeżowe wpłynęły 3 oferty. Po przeanalizowaniu i zweryfikowa-
niu złożonych wniosków, w oparciu o posiadaną dokumentację 
rozdysponowano środki przewidziane na dotację dla klubów 
sportowych z terenu Gminy Jeżowe na rok 2022. 
 
Dotacje na realizacje zadań publicznych zostały przyznane na-
stępującym podmiotom:    K.B. 

Informacja Wójta Gminy Jeżowe o przy-
znaniu dotacji na rozwój sportu na terenie  

Gminy Jeżowe  na rok 2022 

L.p. Nazwa klubu Kwota dotacji 

1. KS „Sparta” Jeżowe 73 000,00 zł 

2. KS „Czarni” Sójkowa 50 00,00 zł 

3. Klub Kolarski Jeżowe 3 000,00 zł 

Wójt Gminy Jeżowe dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 
na wykonanie zamówienia pn.:Zakup autobusu na potrzeby 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gminie Jeżowe. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyko-
nanie zamówienia pn.:Zakup autobusu na potrzeby Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej w Gminie Jeżowe zostało ogłoszo-
ne 10.02.2022 r. Termin składania ofert upłynął  22.02.2022r. 
W wyznaczonym terminie wpłynęła  jedna oferta firmy BUS-
CENTER Tomasz Gad ze Strawczyna,  na kwotę 359.160,00 
zł. Termin wykonania dostawy został wyznaczony do 
31.05.2022 r.  
 
Zakupiony autobus ma być przystosowany do przewozu osób 
o utrudnionej zdolności ruchowej, a także przewozu osób nie-
pełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Docelowo zostanie przeznaczony do przewozu uczestników 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej mieszczącego się w 
Nowym Narcie.  
 
Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 
Przyznana kwota dofinansowania to 270 000,00 zł. Celem 
projektu jest likwidacja barier w  komunikacyjnej podopiecz-
nych DDP.        P.O. 

Zakup autobusu dla DDP. 

Wybrano wykonawcę. 

Urząd Gminy Jeżowe będzie miał windę 

Po wielu latach oczekiwań zlikwidowana zostanie jedna z naj-
poważniejszych barier architektonicznych w budynku Urzędu 
Gminy. Powstanie nowoczesna winda dostosowana do prze-
wozu osób niepełnosprawnych. Inwestycja ma na celu wyrów-
nane szans wszystkich interesantów chcących załatwić sprawy 
urzędowe, bez względu na stan zdrowia i sprawność ruchową. 
 
28 lutego rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania inwe-
stycyjnego pn.: Winda osobowa elektryczna 4-ro przystanko-
wa z szybem samonośnym panoramicznym dostosowana 
do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Urzę-
du Gminy w Jeżowem. 
 
W terminie wyznaczonym do składania ofert do Zamawiające-
go wpłynęły 3 oferty. Najtańszą złożyła firma Artmed Sp. z 
o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego, która zaproponowała wy-
konanie zadania za kwotę 775.050,64 zł.  
Termin wykonania został wyznaczony do 31.05.2022 r.  
 
Winda będzie zlokalizowana na zewnątrz budynku przy jego 
południowej ścianie. Zostanie przystosowana do przewozu 8 
osób. Będzie łącznikiem pomiędzy wszystkimi kondygnacjami 
budynku.  
 
W ramach inwestycji wraz z budową windy zostanie wymie-
niona instalacja elektryczna, przebudowana instalacja central-
nego ogrzewania oraz infrastruktura zewnętrzna budynku 
m.in. przebudowa łazienek i korytarza na poddaszu celem do-
stosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 
Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został 
opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz 
szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 10 do 
SWZ 

Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 
Przyznana kwota dofinansowania to 150 000,00 zł.   P.O. 
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Szanowni Państwo, wraz z nowym rokiem przedstawiamy dane demograficzne gminy Jeżowe. Niestety to kolejny rok, w którym  
odnotowano większą liczbę zgonów niż urodzeń.  
 
Ogółem w 2021 r. urodziło się 121 dzieci, z kolei zmarło 135 osób (dla porównania w 2020 r.: urodzenia 116,  zgony 120).  
 
Spadła również liczba osób zameldowanych na pobyt stały.  Na koniec 2021 roku na stałe na terenie gminy zameldowanych było 
10077 osób, czyli o 65 osób mniej  niż na koniec 2020 r.  Zawarto 71 małżeństw  i to jest o 27 więcej niż w ubiegłym roku.  

  
                                   Poniżej bardziej  zestawienie z podziałem na miejscowości.                      M.B. 

GMINA JEŻOWE W LICZBACH 
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Od 1 stycznia 2019 r. każdy mieszkaniec Polski 
ma obowiązek segregowania śmieci 
z podziałem na pięć frakcji, takich jak bioodpa-
dy, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło 
oraz odpady zmieszane. Prosimy mieszkańców 
naszej gminy o odpowiednie podejście do se-
gregacji odpadów.  

 

SEGREGACJA ODPADÓW MUSI STAĆ 
SIĘ DORBYM NAWYKIEM 

 

Segregacja minimalizuje ilość składowanych 
odpadów, gdyż umożliwia wyselekcjonowanie 
z nich surowców wtórnych i skierowanie ich 
do zakładów zajmujących się odzyskiem 
oraz recyklingiem. 

Mniej opadów na składowiskach to mniejsze 
koszty dla nas i środowiska. Segregując odpady 
mamy bezpośredni wpływ na poprawę warun-
ków do życia ludzi, roślin i zwierząt.  

    A.K. 

#segregujeMY 

NIE PAL ŚMIECI W DOMU 

NIE TRUJ SIEBIE 

Wiele osób ulega pokusie pozbywania się śmie-
ci paląc je w piecach i kotłowniach. Takie po-
stępowanie nie pomaga zaoszczędzić na kosz-
tach węgla, wydajność energetyczna śmieci jest 
niewielka, natomiast może stać się przyczyną 
bardzo poważnych kłopotów dla zdrowia. 

Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpa-
dów z tworzyw sztucznych takich jak: plastiko-
we butelki, worki foliowe, opakowania po so-
kach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego 
drewna, mebli. 

Zobacz co Ci grozi! 

W trakcie spalania śmieci w domowych piecach 
i kotłowniach, w niskiej temperaturze (200 -
500o C) do atmosfery trafiają m.in.: 

 dwutlenek siarki, powodujący trudności z 
oddychaniem, 

 tlenki azotu, mogący być przyczyną zapale-
nia płuc, 

 tlenek węgla trujący dla ludzi i zwierząt. 
Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając 
transport tlenu. Oddziałuje także na central-
ny układ nerwowy. 

Pamiętaj! 

Poza przedostawaniem się do powietrza sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia, spalanie śmie-
ci w domu powoduje również uszkadzanie in-
stalacji i przewodów kominowych, jest niebez-
pieczne i grozi wysoką grzywną nawet do 5 
tysięcy złotych. Spalanie śmieci w domowych 
piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne. 

    
 A.K. 
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