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Szanowni Państwo,  
 
za nami pełen nowych doświadczeń oraz realizacji 

zamierzonych celów 2021 rok. Czas, w którym 

przez trwającą pandemię nadal mierzyliśmy się  

z wyzwaniami, takimi jak praca zdalna, 

ograniczona możliwość kontaktu z petentem, ale 

także czas, w którym uwidoczniły się jej 

długodystansowe skutki widoczne w gospodarce. 

Trudności te potraktowaliśmy jako wyzwania, 

szukając dobrych rozwiązań. Miniony rok to 

również czas dużych inwestycji, które mogliśmy 

rozpocząć otrzymując wsparcie finansowe  

z funduszy rządowych oraz europejskich.  

To również okres, w którym postawiliśmy na poprawę bezpieczeństwa, zdrowia i oświaty. 

Raport o stanie gminy, to dokument, który syntetycznie przedstawia cały ubiegły rok. Znajdą 

w nim Państwo wiele obiektywnych informacji z zakresu działalności Urzędu Miejskiego w 

Żabnie oraz jednostek organizacyjnych naszej gminy. Przedstawiliśmy w nim wiele 

aspektów aktywności samorządu, od realizacji zadań infrastrukturalnych, poprzez 

inwestycje w rozwój sportu i kultury, do działań interwencyjnych z zakresu bezpieczeństwa 

i opieki społecznej. Dzięki swojej zawartości dokument ten pozwala monitorować rozwój 

gminy, będąc dobrym źródłem do wszelkiego rodzaju porównań i prac analitycznych.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie gminy Żabno za rok 2021. 
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URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE 

 

WŁADZE GMINY 

 

 
 

 

Burmistrz Żabna 
Marta Herduś 

 
 

 

Z-ca Burmistrza 

Sekretarz Gminy 
Zbigniew Lustofin 

 
 

 

Skarbnik Gminy Żabno 
Przemysław Saładyga 
(Funkcję objął 28 stycznia zastępując na tym 

stanowisku Romanę Baszczewską ) 

  

URZĄD MIEJSKI 
 

Urząd Miejski w Żabnie 

ul. Jagiełły 1 

33-240 Żabno 

ugzabno@zabno.pl 

Poniedziałek: 7:30-16:00 

Wtorek: 7:30-15:30 

Środa: 7:30-15:00 

Czwartek: 7:30-16:00 

Piątek: 7:30-15:00 
  

Urząd Miejski jest jednostką służącą zaspokajaniu ustawowych zadań gminy względem 

mieszkańców. Pracownicy urzędu pod kierunkiem burmistrza realizują istotną część budżetu 

gminy zwłaszcza w zakresie prowadzonych wydatków inwestycyjnych. 

W strukturze Urzędu Miejskiego w Żabnie wydzielono 4 referaty i 4 samodzielne 

stanowiska. W dniu 01.01.2021 roku zatrudnionych było 51 osób na 49,75 etatu (w tym jedna 

osoba w ramach robót publicznych).  

mailto:ugzabno@zabno.pl
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Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych było 54 osoby na 53 etatach (w tym jedna 

osoba w ramach robót publicznych). 

W 2021 r. praktykę zawodową odbywało 3 studentów z uczelni wyższych, a także  

12 uczniów szkół średnich. Dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

skierowano na staż 6 osób bezrobotnych.  

W związku z pandemią Covid-19 w trakcie roku nastąpiło czasowe ograniczenie 

w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Żabnie, polegające na wykonywaniu zadań przez 

Urząd wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a ta odbywała się za pomocą 

komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. W dalszej części roku wyznaczono miejsca 

dedykowane obsłudze interesantów, która odbywała się z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, tj. po uprzednim zarejestrowaniu przybycia do Urzędu pod warunkiem zakrycia 

ust i nosa, zdezynfekowania dłoni i zachowania minimum 1,5 metrowego odstępu między 

interesantem a pracownikiem Urzędu. Korespondencję w formie papierowej przez cały rok 

można było składać w punkcie obsługi klienta. 

  

  
Liczba dokumentów, które wpłynęły do Urzędu  

16 371  (w tym 1995 faktur) 

Liczba dokumentów złożonych za pomocą  

ePUAP – 2 227 

  

 
Liczba dokumentów wysłanych 

z Urzędu 21 880 
  

W 2021r. do Urzędu wpłynęło 16 371 (w 2020r - 15 839, a w 2019r – 12 747) pism od 

mieszkańców i instytucji, które rozpatrywane były przez pracowników Urzędu Miejskiego  

i jednostek organizacyjnych, co stanowi wzrost o 3,5% w stosunku do roku 2020 i aż o 28%  

w stosunku do roku 2019. Wysłano 21 880 pism (w 2020r - 17 336 a w 2019r. – 17 981) czyli 

o 21% więcej niż w 2020r. Ponadto wiele kwestii poruszonych zostało w bezpośrednich 

spotkaniach z mieszkańcami. Powyższe dane wskazują, iż sytuacja pandemiczna nie wpłynęła 

negatywnie na pracę Urzędu, a wręcz poskutkowała wpływem większej ilości spraw oraz 

koniecznością zwiększenia nakładu pracy ze strony pracowników Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Żabna w 2021r. wydała 173 zarządzenia wewnętrzne dotyczące spraw 

organizacyjnych, sposobu realizacji zadań przez pracowników i jednostki organizacyjne gminy.  
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RADA MIEJSKA W ŻABNIE 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ CZŁONKOWIE RADY 
  

Andrzej Głód Cygan Jan 

 Domański Maciej 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Kieć Sebastian 

 Lechowicz Krzysztof 

Magdalena Kardaś-Olesińska Madura Leokadia 

Sławomir Kurzydym Magiera Kazimierz 

 Patriak Tadeusz 

 Ryndak Wojciech 

 Słowik Stanisław 

 Stolarczyk Arkadiusz 

 Szostek Marek 

Tryba Robert – zmarł 14 lutego 2022r. 
  

Działalność Rady Miejskiej 

    

143 podjęte uchwały 4 interpelacje 
9 sesji Rady Miejskiej 

 (w tym 4 zdalnie) 
2 petycje 

 

W ramach Rady Miejskiej w Żabnie funkcjonowały 4 stałe komisje:  Skarg Wniosków  

i Petycji, Infrastruktury Technicznej, Rewizyjna, Planowania, Budżetu i Sprawa Społecznych, 

które obradowały podczas 18 posiedzeń.  

Rada Miejska w 2021r. podjęła łącznie 143 uchwały, z czego ponad połowa bo,  

aż 66% dotyczyła spraw w zakresie: 

- zarządzania majątkiem - 61 uchwał (43% ogółu) 

- finansów - 33 uchwały (23% ogółu) 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY  
 

Gmina Żabno położona jest w województwie małopolskim nad rzeką Dunajec,  

w północno - zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. W południowej części powiatu 

tarnowskiego. Teren Gminy jest równiną wzniesioną do 190 m n.p.m., ciągnącą się wzdłuż linii 

brzegowej rzeki Dunajec. 

Gmina Żabno graniczy: 

- od południa z miastem Tarnów; 

- od zachodu poprzez rzekę Dunajec z gminą Radłów i Wietrzychowice; 

- od północy z gminą Gręboszów; 

- od wschodu z gminą Olesno, gminą Dąbrowa Tarnowska i gminą Lisia Góra; 

Granica z gminami Gręboszów, Olesno i gminą Dąbrowa Tarnowska stanowi również granicę 

pomiędzy powiatem dąbrowskim a tarnowskim. 

Obszar 

 

 

Powierzchnia ogółem – 101,56 km2, 

w tym miasto - 11 km2 

co stanowi 13,0% obszaru całego 

powiatu i 0,07% powierzchni 

województwa małopolskiego 

 

Jednostki pomocnicze 
 

W skład Gminy wchodzi 19 sołectw: 

Bobrowniki Wielkie, Czyżów, 

Chorążec, Fiuk, Goruszów, Gorzyce, 

Ilkowice, Janikowice, Kłyż, Łęg 

Tarnowski, Nieciecza, Niedomice, 

Odporyszów, Otfinów, Pasieka 

Otfinowska, Pierszyce, Podlesie 

Dębowe, Sieradza, Siedliszowice, 

a także miasto Żabno. 
 

Ludność gminy 
 

Ogółem - 18 591 mieszkańców  
 

Miasto Żabno – 4180 mieszkańców, 
 

Najliczniejsze sołectwa 

Łęg Tarnowski – 4088 mieszkańców, 

Niedomice – 1853 mieszkańców, 

Ilkowice – 1354 mieszkańców.  
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MIESZKAŃCY GMINY  
 

Gminę Żabno zamieszkiwało 18 591 osób. Kobiety w liczbie 9 495 stanowiły 51%,  

a mężczyźni  9 096 - 49% ogółu mieszkańców. Wpływ na liczbę ludności w gminie ma niższy 

przyrost naturalny i saldo migracji. Liczba stałych mieszkańców w ostatnich latach maleje.  

Zauważyć należy, że zainteresowanie kupnem nieruchomości na terenie gminy 

pozostaje na wysokim poziomie, co też obrazuje intensywny ruch budowlany i dobrze rokuje 

dla sytuacji demograficznej w gminie. 

 

    
Liczba mieszkańców 

18 591 
( o 125 mniej niż w 2020r.) 

Liczba urodzeń 

164 
(o 6 mniej niż w 2020r.) 

Liczba zgonów 

234 
(o 44 więcej niż w 2020r.) 

Liczba zawartych 

związków małżeńskich 128  
(o 13 więcej niż w 2020r.) 

    

    

 

7

3

1

2

1

14

0

4

30

10

16

7

8

2

1

4

3

9

42

9

1

1

4

11

19

1

5

46

10

25

11

11

4

2

4

7

15

48

0 10 20 30 40 50 60

BOBROWNIKI WIELKIE

CHORĄŻEC

CZYŻÓW

GORUSZÓW

GORZYCE

ILKOWICE

JANIKOWICE

KŁYŻ

ŁĘG TARNOWSKI

NIECIECZA

NIEDOMICE

ODPORYSZÓW

OTFINÓW

PASIEKA OTFINOWSKA

PIERSZYCE

PODLESIE DĘBOWE

SIEDLISZOWICE

SIERADZA I FIUK

ŻABNO

Liczba urodzeń/zgonów w poszczególnych 

miejscowościach

Zgony Urodzenia



        
 

Raport o stanie Gminy Żabno za 2021r. 

 

S t r o n a  9 | 113 

 

 

 

 

*Liczba kobiet i mężczyzn 60+ i 65+ obrazuje osoby, które osiągnęły wiek emerytalny 

 

 

Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 559 

bezrobotnych mieszkańców gminy, z czego 338 osób stanowiły kobiety a 221 osób  

to mężczyźni, w tym 365 osób to osoby długotrwale bezrobotne, tj. zarejestrowane w UP  

w okresie ostatnich dwóch lat przez minimum 12 miesięcy, nie wliczając w to okresu 

odbywania stażu i przygotowania zawodowego. Największą grupę bezrobotnych stanowiły 

osoby powyżej 50 roku życia – 144 osoby. 
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FINANSE GMINY  
 

DOCHODY 

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 96 812 406,80 zł. Najwyższą pozycję  

w grupie dochodów stanowiły:  

- subwencje (w zakresie oświaty) 26 746 463,00 zł, - 27,63%  

- inne dotacje (m.in zad. inwestycyjne) 10 432 499,49 zł, - 10,78% 

- dotacje na zadania zlecone 24 730 469,85 zł, - 25,54% 

- wpływy z podatków 25 968 648,87 zł, - 26,82% 

- gospodarka odpadami komunalnymi 4 676 671,84 zł, - 4,83% 

- pozostałe 4 257 653,75 zł – 4,40%. 

 

PODATKI i OPŁATY LOKALNE 

Najwyższym  źródłem dochodów podatkowych były wpływy z podatku od osób 

fizycznych (PIT) – które wyniosły 13 431 791, 00 zł 

Podatek od osób prawnych (CIT) 674 318,83 zł  

Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe 749 037,47 zł 

Podatki realizowane przez Urząd Miejski 10 344 429,12 zł 

1. Wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych:  

- podatek od nieruchomości - 1 924 486,16 zł, 

- podatek rolny - 1 129 306,51 zł, 

- podatek leśny - 12 989,10 zł, 

- podatek od środków transportowych - 365 188,31 zł, 

- koszty upomnienia - 10 267,62 zł, 

- odsetki - 24 000,73 zł. 

subwencje 28%

dotacje 25%podatki 27%

odpady 5%

pozostałe 
dotacje 4%

inne 11%

subwencje dotacje podatki odpady pozostałe dotacje inne
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2. Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych: 

- podatek od nieruchomości - 6 675 615,25 zł, 

- podatek rolny - 105 926,09 zł, 

- podatek leśny - 1 799,28 zł,  

- podatek od środków transportowych - 88 808,05 zł 

- koszty upomnienia - 444,00 zł,  

- odsetki - 5 598,02 zł.  

Opłaty realizowane przez Urząd Miejski 769 072,45 zł  

Łączny koszt skutków obniżenia stawek podatkowych i zwolnień z podatków wyniósł 

4 094 209,40 zł, w tym dla osób fizycznych 1 914 156,56 zł (z tytułu podatku od nieruchomości 

1 332 327,95 zł, podatku rolnego 96 435,66 zł, podatku od środków transportu 485 314,95 zł 

oraz odsetki 78 zł) i osób prawnych 2 180 052,84 zł (z tytułu podatku od nieruchomości 

2 060 149,46 zł, podatku rolnego 8 950,09 zł, podatku od środków transportu 110 953, 29 zł).  

 

WYDATKI 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 97 177 608,15 zł, z czego 78,34% 

stanowiły wydatki bieżące i 21,66% wydatki majątkowe. Wydatki według klasyfikacji 

budżetowej przedstawia poniższy wykres. 
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POZYSKANE DOTACJE i ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

W roku 2021 skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych była bardzo wysoka. 

Łączna wartość dotacji pozyskanych  przez Gminę w 2021r. wyniosła ponad 30 mln zł. 

  

 

Na powyższą kwotę składały się:  

- 10 556 196,00 zł - dofinansowanie z Unii Europejskiej 4 wniosków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi 11 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.  

a) Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu 

wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie  

na dz. nr 972, 1031, 1135 w Żabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla 

potrzeb społeczności lokalnej, 

b) Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu 

wypoczynku – zagospodarowanie terenów przy stadionie i przedszkolu w Łęgu 

Tarnowskim, 

c) Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo - 

rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na dz. Nr 904, 

605, 921/5, 11095, 1210 w Żabnie, 

d) Budowa  Centrum  Kulturalnego  z  budową  zjazdu  publicznego  z  drogi  gminnej  

(dz. 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach.                                  

w łącznej kwocie około 8 160 000,00 zł a także 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 396 196,00 zł,    

- 3 842 200,00 zł - dofinansowanie na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

istniejącego budynku przedszkola wraz z salą gimnastyczną o część przeznaczoną na żłobek, 

zlok. na dz. Nr 1211/18, 1211/19 w msc. Łęg Tarnowski, Gmina Żabno.” Dofinansowania 
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przedstawiają się następująco; z dotacji celowej rezerwy budżetu Państwa z programu Maluch+ 

kwota 1 200 000,00 zł.,  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 642 200,00 zł, 

- 1 100 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane 

środki zostały wykorzystane na budowę drogi w miejscowości Fiuk oraz termomodernizację 

budynku szkoły w Bobrownikach Wielkich, 

- 2 019 192,18 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację 

odcinków dróg w gminie Żabno (ul. Partyń w Łęgu Tarnowskim, ul. Andersa w Żabnie  

i ul. Krakowska w Kłyżu) w kwocie 1 895 762,00 złotych oraz z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 123 430,18zł, 

- 179 413,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 

wyniesionych przejść w Łęgu Tarnowskim i Żabnie,  

- 8 965 323,69 zł - dofinansowanie na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Sieradza w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych -  

po wyłonieniu wykonawcy kwotę obniżono do wysokości 7 235 841,42 zł,  

- 74 998,93 zł - dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów 

z terenu Gminy Żabno, 

- 565 860,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  

na lata 2014-2020, „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  

na zagrożenia” dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina",  

- 99 730,00 zł - dofinansowanie z programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – 

sportowa-MIRS” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

- 1 999 832,00 zł - dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla  

miejscowosci Pasieka Otfinowska w gminie Żabno”, 

- 109 794,68 zł - dotacja z PFRON-u w ramach zadania przebudowa budynku Urzędu 

Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1 dla potrzeb wykonania windy osobowej, 

- 73 341,00 zł - dofinansowanie z RPO WM na zadnie Modernizacja budynku 

wielofunkcyjnego – Klub Sportowy w m. Niedomice, 

- 218 508,00 zł - dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na remont dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych, 

- 69 870,00 zł - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie na likwidację barszczu Sosnowskiego 
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- 14 400,00 zł - dofinansowanie w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+ 2021” - Moduł 2 Gmina Żabno uzyskała środki 

finansowe w formie dotacji celowej, 

- 166 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

- 25 000,00 zł - wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości na poprawę bezpieczeństwa strażaków, 

- 406 800,00 zł - dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, 

- 87 500,00 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 

2020-2024. 

INWESTYCJE  

 

 
Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r. 

 

21 045 576,93 zł 
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INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ 

 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 973 

odc.120km 0+791 - odc. 120 km 1+380 w miejscowości 

Ilkowice 

Koszt realizacji:  404 957,55 zł 

Dofinansowanie z inicjatyw Samorządowych  

z Województwa Małopolskiego, kwota 173 246,03 zł 

 
Budowa prawostronnego chodnika przy DW 973 odc. 120 

km 2+044,73 - odc. 120 km 2+216,49 Łęg Tarnowski 

Koszt realizacji:  372 814,48 zł 

Dofinansowanie z inicjatyw Samorządowych  

z Województwa Małopolskiego, kwota 191 000.00 zł 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krótka dz. nr 338/1  

w miejscowości Bobrowniki Wielkie 

Koszt realizacji:  62 174,86 zł 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi 

wewnętrznej, przebudowę zjazdów oraz przebudowę 

pobocza.  

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kłyż  

na części działki nr 73 

Koszt realizacji:  149 642,04 zł 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi 

wewnętrznej, przebudowę zjazdów oraz przebudowę 

pobocza.  

 

Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Zaolzie, dz. nr 1167  

w miejscowości Sieradza,  

Koszt realizacji: 448 743,74 zł 

W  ramach inwestycji wykonano 483 m drogi z jezdnią  

o szerokości 3,50 m, wraz z budową obustronnego 

pobocza o szerokości 0,50 m, oraz rowu i zjazdów   

 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973  

na odcinku od 100 km 3+52500 do 100 km 3+83600  

w miejscowości Żabno. 

Koszt realizacji:  129 304,56 zł 

Dofinansowanie z inicjatyw Samorządowych  

z Województwa Małopolskiego, kwota 34 998,25 zł 

Inwestycja obejmowała budowę prawostronnego odcinka 

chodnika zlokalizowanego przy istniejącym krawężniku 

betonowym. 

 

Remont drogi gminnej nr 240 w miejscowości Pierszyce. 

Koszt realizacji: 189 802,95 zł 

Inwestycja obejmowała remont jezdni, poboczy, zjazdów 

oraz wykonanie utwardzenia terenu na długości ok.171 m. 
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Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Koszt realizacji:  435 960,69 zł 

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego,  

kwota: 217 975,00 zł 

Zakres prac obejmował modernizację dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych w miejscowościach Łęg Tarnowski, 

Sieradza, Janikowice, Siedliszowice, Odporyszów, 

Niedomice, Otfinów. 

 

Odbudowa drogi gminnej Fiuk - Odporyszów - Fiuk  

nr K203531 działka nr 1149  w miejscowości Sieradza  

w km od 0+685 do 1+305 

Koszt realizacji:  684 411,95 zł – 100% z RFIL 

W ramach modernizacji drogi w Sieradzy wykonana 

została przebudowa jezdni o szerokości 5 metrów, 

przebudowa zjazdów oraz istniejących przepustów,  

a także konserwacja istniejących rowów odwadniających.  

 

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 91  

w Pasiece Otfinowskiej 

Koszt realizacji:  15 170,88 zł 

Zakres prac objął skropienie emulsją asfaltową drogi, 

ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej. 

Wykonano również prace przy poboczu drogi. 

 

Remont drogi gminnej numer 203571K Kłyż – 

Krakowska w km 0+000 – 0+528 w miejscowości Kłyż, 

Koszt realizacji: 299 969,10 zł 

Dofinansowanie z RFRD, kwota: 112 427,00 zł 

 

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych  

na ul. Dolnej w miejscowości Łęg Tarnowski 

Koszt realizacji: 48 800,00 zł 

Dofinansowanie z RFRD, kwota: 39 040,00 zł 

 

Przebudowa drogi gminnej numer K203471 ul Andersa  

w km 0+000 do 0+150 w miejscowości Żabno 

Koszt realizacji: 314 108,18 zł 

Dofinansowanie z RFRD, kwota: 185 143,00 zł 
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Przebudowa drogi wewnętrznej ma działkach 300/3 oraz 

310/2 wraz z rozbudową i przebudową dwóch zjazdów 

publicznych w miejscowości Czyżów. 

 

Koszt realizacji: 342 833,72 zł 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 1304  

w miejscowości Otfinów.  

 

Koszt realizacji: 112 705,37 zł 

 

Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Osiedle  

w miejscowości Łęg Tarnowski. 

 

Koszt realizacji: 75 600,00 zł 

 

 

Budowa odcinka rowu krytego zlokalizowanego w pasie 

drogowym drogi gminnej K203494 ul. Pawęzowska 

(dz.1615/2) od skrzyżowania z ul. Warzały do  

ul. Tarnowskiej w Łęgu Tarnowskim o długości 77,8 m. 

 

Koszt realizacji:  68 627,49 zł 

 

Budowa miejsc postojowych przy Komisariacie Policji  

ul. Sieradzka w Żabnie w km 0+181,15 do km 203,6. 

 

Koszt realizacji:  35 290,00 zł 

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i przebudowy 

rowu w miejscowości Sieradza 

Koszt realizacji: 24 000,00 zł 

Zakup parkometru  

Koszt realizacji:  20 049,00 zł 
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INWESTYCJE W POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA 

 

Zakup łodzi na potrzeby OSP w Bobrownikach Wielkich 

 

Koszt realizacji: 35 000,00 zł 

 

 

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu 

Policji w Żabnie 

 

Koszt realizacji: 50 000,00 zł 

 

Dotacja do zakupu pompy do wody zanieczyszczonej z kompletem węży dla OSP   

w Łęgu Tarnowskim 

Koszt realizacji: 60 000,00 zł 
 

Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego w ramach funduszu wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej w Tarnowie 

Koszt realizacji: 50 000,00 zł 
 

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siedliszowice. 

Koszt realizacji: 58 000,00 zł 
 

 

INWESTYCJE OŚWIATOWE 

 

Prace inwestycyjne i remontowe w budynku Żłobka  

w Żabnie wraz z przebudową placu zabaw oraz 

utworzeniem 17 nowych miejsc opieki dla najmłodszych 

 

Koszt realizacji: 803 637,42 zł  

Dofinansowanie z programu MALUCH+: 230 277,17 zł 

 

Rozbudowa budynku przedszkola nr 2 w Łęgu 

Tarnowskim o część przeznaczona na żłobek  

 

Całkowity koszt realizacji: 3 842 200,00 zł 

Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 1 200 000,00 zł  

Dofinansowanie z RFIL: 2 576 786,36 zł  

 

Przedmiotem inwestycji była dobudowa nowego żłobka 

z osobnym wejściem do istniejącego budynku.  

Zadanie zakończone w roku 2022.  
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Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Łęgu 

Tarnowskim 

 

Koszt realizacji: 82 999,99 zł 

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej  

w Gorzycach 

 

Koszt realizacji: 99 100,00 zł 

 

Zakup autobusu szkolnego dla Zespołu Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie 

 

Koszt realizacji: 206 640,00 zł 

 

Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia łazienki dla 

osób z niepełnosprawnościami w budynku Publicznego 

Przedszkola i Żłobka w Żabnie 

 

Koszt realizacji: 33 837,42 zł 

 

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej   

w Bobrownikach Wielkich 

 

Koszt realizacji: 38 595,00 zł 
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Zakup i wyposażenia sali lekcyjnych dla Szkoły 

Podstawowej w Bobrownikach Wielkich 

 

Koszt realizacji: 78  695,09 zł 

 

Przebudowa i rozbudowa schodów oraz drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Niedomicach 

Koszt realizacji: 21 414,00 zł 

 

Zakup kosiarki spalinowej - Szkoła Podstawowa w Niedomicach 

Koszt realizacji: 13 300,00 zł 

 

Zakup i montaż klimatyzatorów w Zakładzie Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli 

Koszt realizacji: 18 000,00 zł 

 

Zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie 

Koszt realizacji: 15 459,00 zł 

 

 

INWESTYCJE W KULTURĘ I SPORT 

 

Budowa windy w budynku  Gminnego Centrum Kultury 

w Żabnie 

 

Koszt realizacji: 339 252,87 zł 

 

Utwardzenie placu przy Domu Ludowym  

w Siedliszowicach 

 

Koszt realizacji: 136 250,00 zł 

 

Modernizacja kotłowni gazowej w Domu Ludowym  

w Czyżowie 

 

Koszt realizacji: 23 985,00 zł 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę 

i siatkówkę wraz z budową skoczni w dal z rozbiegiem, 

w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy 

Szkole Podstawowej w Sieradzy  

 

Koszt realizacji: 414 176,75 zł  

Dofinansowanie MIRS: 99 730,00 zł   

 

 

 

Budowa zadaszonej trybuny sportowej wraz z budową  

dwóch ławek rezerwowych dla zawodników na boisku 

sportowym w Odporyszowie 

 

Koszt realizacji: 486 650,00 zł 

 

Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie 

Koszt realizacji: 13 530,00 zł 

 

Wykonanie instalacji wodnej służącej do nawadniania płyty boiska sportowego w Niedomicach 

Koszt realizacji: 95 000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 40 082,00 zł) 

 

Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku KOS w Łęgu Tarnowskim 

Koszt realizacji: 58 843,20 zł 

 

Modernizacja sali widowiskowo – rozrywkowej w Domu Ludowym w Gorzycach 

Koszt realizacji: 20 040,48 zł 
 

INWESTYCJE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

 

Modernizacja sanitariatu i aneksu kuchennego  

w budynku socjalnym w Niedomicach 

 

Koszt realizacji: 23 942,00 zł 

 

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego mieszczącego 

Klub Sportowy i budynek socjalny w Niedomicach 

 

Koszt realizacji: 519 548,40 zł 

Dofinansowanie z RPO: 72 603,00 zł   
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Dostosowanie gminnego budynku Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola w Otfinowie do standardów neutralnych 

środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie 

wody deszczowej.  

 

Koszt realizacji:  29 392,82 zł 

 

Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia kuchennego znajdującego się w budynku  

Domu Ludowego w Kłyżu 

Koszt realizacji: 88 332,51 zł 

 

Budowa sieci wodociągowej w Żabnie 

Koszt realizacji: 92 419,58 zł 

Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Szkotnik i ul. Szpitalnej w miejscowości Żabno 

 

Rozbudowa sieci wodociągowych 

Koszt realizacji: 141 516,56 zł 

Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Południowej, Witosa, Dolnej w Łęgu Tarnowskim  

i ul. Dunajcowej w Bobrownikach Wielkich  

 

Rozbudowy sieci kanalizacyjnej 

Koszt realizacji: 17 745,07 zł 

Wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej przy ul. Dunajcowej w Bobrownikach Wielkich 

 

Modernizacja sieci informatycznej na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Żabnie 

Koszt realizacji: 12 685,00 zł 

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabno 

Koszt realizacji: 78 987,94 zł 

 

Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Koszt realizacji: 51 500,00 zł 

 

Zakup ciągnika na potrzeby Gminnego Centrum Recyklingu 

Koszt realizacji: 102 000,00 zł 

 

Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie 

Koszt realizacji: 18 600,00 zł 

 

Zakup nowej centrali telefoniczna dla Urzędu Miejskiego w Żabnie 

Koszt realizacji: 14 758,77 zł 
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INWESTYCJE WIELOLETNIE W ZAAWANSOWANYM STADIUM PRAC 

 

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych poprzez 

przyrodniczo - rekreacyjne zagospodarowanie 

zbiorników wodnych przy ul. św. Jana w Żabnie 

Koszt całkowity: 2 373 900,00 zł 

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 

1 887 539,24 zł.  

Środki finansowe wydatkowano częściowo. 

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji  

- planowanie zakończenie prac w 2022 roku. 

 

Przebudowa ul. Partyń w Łęgu Tarnowskim.  

Długość drogi 1,393 km. Zadanie zakończone w 2022r.   

Koszt całkowity 2 771 756,72.  

Kwota dofinansowania z RFRD 1 604 928 zł 

 

Montaż kolektorów słonecznych na gospodarstwach 

domowych w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz 

słonecznej energii Małopolski”  

Środki finansowe wydatkowane częściowo. 

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, planowane 

zakończenie prac w 2022 roku 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.  

W 2021 roku z projektu zostało zamontowane 

32  instalacje w  budynkach mieszkalnych na co wydano 

503 854,56 zł 

 

 

Montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu 

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski 

wraz z dociepleniem stropodachu na budynku 

Urzędu Miejskiego w Żabnie 

Środki finansowe wydatkowane częściowo. 

W 2021 roku z projektu zamontowano 32 instalacje w 

budynkach mieszkalnych na łączną kwotę 503 854,56 zł 

W ramach zadania wykonano ocieplenie stropodachu 

budynku Urzędu Miejskiego (montaż kolektorów 

słonecznych wykonano w I kwartale 2022 roku). 

Na lata 2022-2023 zaplanowano montaż 9 instalacji  

na Budynkach Użyteczności Publicznej oraz  

44 instalacji w gospodarstwach domowych. 
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FUNDUSZ SOŁECKI 

W gminie Żabno w 2021 roku funkcjonował fundusz sołecki, czyli wyodrębnione  

w budżecie gminy środki finansowe, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 

przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Na podstawie decyzji 

zebrań wiejskich ustalono zakres zadań do realizacji w 2021 roku. 

   

Wydatki zaplanowane Wydatki zrealizowane procentowy stan realizacji 

533 366,00 zł 516 627,86 zł 96,87 % 

 

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI 

 

Sołectwo BOBROWNIKI WIELKIE 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Zakup sań lodowych i sprzętu na potrzeby 

OSP Bobrowniki Wielkie 

    9 561,00  

Doposażenie placu zabaw przy ul. Dunajcowej 30 000,00  

RAZEM:  39 561,00 100% 

 

Sołectwo CHORĄŻEC 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego  

w Chorążcu 

  16 267,83  

RAZEM:  16 267,83 99,72% 

 

Sołectwo CZYŻÓW 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie do  budowy drewnianej altany 

z grillem 

  12 506,00  

RAZEM:  12 506,00 100% 

 

 

 

 

Drewniana altana umiejscowiona została tuż obok placu 

zabaw przy Domu Ludowym w Czyżowie, dopełniając 

zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa. 
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Sołectwo FIUK 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Udrożnienie rowów przy drogach gminnych   20 803,00  

RAZEM:  20 803,00 100% 

 

Sołectwo GORUSZÓW 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie do przebudowy drogi 

wewnętrznej (działka nr 130) w miejscowości 

Goruszów 

  0,00  

RAZEM:  0,00 0% 

Komentarz do zadania: Z uwagi na brak złożonych ofert na wykonanie zadania oraz krótki termin realizacji nie 

było możliwości ogłoszenia nowego przetargu. Opóźnienie związane było z brakiem uzgodnienia ze strony 

gazowni. 

 

Sołectwo GORZYCE 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie modernizacji sali 

widowiskowo-rozrywkowej w Domu Ludowym 

w Gorzycach 

  37 477,00  

RAZEM:  37 477,00 100% 

 

Sołectwo ILKOWICE 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Zamontowanie oświetlenia i doposażenie placu 

zabaw oraz siłowni  polowej na dz. nr 185 

  39 542,00  

RAZEM:  39 542,00 98,65% 

 

Sołectwo JANIKOWICE 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie do częściowego wykonania 

placu zabaw w Janikowicach 

  14 029,00  

RAZEM:  14 029,00 100% 

 

 

W ramach inwestycji zamontowany został 

zestaw z „pająkiem” linowym i zjeżdżalnią,  

a także podwójna huśtawką. Tuż obok 

stanęła ławka parkowa. Wartość realizacji 

całego zadania to 45000,00 zł, które 

sfinansowano ze środków sołectwa i budżetu 

Gminy Żabno. 
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Sołectwo KŁYŻ 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie do modernizacji pomieszczenia 

kuchennego wraz z wyposażeniem znajdującego 

się w budynku Domu Ludowego w Kłyżu. 

  21 484,00  

RAZEM:  21 484,00 100% 

 

Sołectwo ŁĘG TARNOWSKI 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy  

ul. Południowej i Tarnowskej od skrzyżowania  

z ul. Witosa oraz doświetlenie boiska i siłowni. 

  11 200,00  

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy  

ul. Partyń. 

28 000,00  

RAZEM:  39 200,00 97,80% 

 

Sołectwo NIECIECZA 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego  

dla OSP. 

  30 000,00  

Remont drogi wzdłuż rowu melioracyjnego 

"Granica" 

6 235,00  

RAZEM:  36 235,00 100% 

 

Sołectwo NIEDOMICE 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie wykonania instalacji wodnej 

służącej do nawadniania płyty boiska na stadionie 

ŚKS Unia Niedomice. 

  40 082,00  

RAZEM:  40 082,00 100% 

 

Sołectwo ODPORYSZÓW 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz tablic 

informacyjnych. 

  5 289,00  

Budowa ogrodzenia przy boisku bocznym LKS 

Ikar Odporyszów. 

22 474,00  

Wykonanie cyfrowego selektywnego 

wywoływania dla OSP. 

9 000,00  

RAZEM:  36 763,00 91,71% 
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Sołectwo OTFINÓW 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dokończenie wylewek w piwnicach Domu 

Ludowego. 

  36 801,60  

Zakup środków czystości potrzeby  

Domu Ludowego. 

795,60  

RAZEM:  39 597,20 100% 

 
 

Sołectwo PASIEKA OTFINOWSKA 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie do wykonania remontu 

nawierzchni na drodze gminnej nr 51. 

  25 052,00  

RAZEM:  25 052,00 100% 

 
 

Sołectwo PIERSZYCE 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Remont drogi nr 240 wraz z położeniem  

nawierzchni asfaltowej. 

  18 678,00  

RAZEM:  18 678,00 100% 

 
 

Sołectwo PODLESIE DĘBOWE 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie budowy oświetlenia.    7 769,00  

Czyszczenie rowów. 7 542,37  

Wyrównanie placu zabaw. 865,46  

RAZEM:  16 176,83 97,25% 

 
 

Sołectwo SIERADZA 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Dofinansowanie przebudowy drogi Zaolzie.   37 798,00  

RAZEM:  37 798,00 100% 
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Sołectwo SIEDLISZOWICE 

Nazwa zadania Wydatkowane środki w 2021 r. Wykonanie 

w % 

Zakup używanego samochodu strażackiego   

na potrzeby OSP. 

  27 376,00  

RAZEM:  27 376,00 100% 
 

W ramach funduszu sołeckiego Ochotnicza Straż 

Pożarna z Siedliszowic zakupiła samochód marki 

Mitsubishi Canter 75, wyposażony min.w:  autopompę, 

agregat wysokociśnieniowy, maszt oświetleniowy, 

zabudowę pożarniczą, zbiornik na wodę o poj. 1200 

dm³, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 

140 dm³, urządzenie szybkiego natarcia, działko 

wodno-pianowe.  

Całość inwestycji wyniosła 58 000,00 zł a kwota 

dofinansowania z Funduszu Sołeckiego wyniosła 

27 376,00  zł  
 

INFRASTRUKTURA  

INFRASTRUKTURA DROGOWA I WODNO – KANALIZACYJNA 

 

 
Łącznie, przez gminę  Żabno przebiega 25,5 km 

dróg wojewódzkich, 43,9 km dróg 

powiatowych oraz 122,76 km dróg gminnych  

(w tym 24,81 km stanowią drogi na ternie miasta 

i 97,95 km na obszarach wiejskich). 

 

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy 

Żabno wynosi:  199,8 km 

Ilość przyłączy do sieci wodociągowej wynosi: 4897 

Za zaopatrywanie gminy Żabno w wodę 

odpowiedzialne są: 

• Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej- wodociąg 

• Gminna Spółka Komunalna  w Lisiej  Górze – 

wodociąg 

• Zakład eksploatacji Urządzeń Komunalnych 

 i Wodociągów w Wietrzychowicach  

– wodociąg 

• Gminna Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne  

w Niedomicach – kanalizacja sanitarna 
 

 

 
 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie 

Żabno to: 194,7 km 

 

Ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej wynosi: 

3153 
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-KULTURALNA 

 

Na terenie gminy Żabno w 2021 roku 

funkcjonowało  
13 BUDYNKÓW WIELOFUNKCYJNYCH 

w miejscowościach: Bobrowniki Wlk. 

(Budynek Wielofunkcyjny) Chorążec (Dom 

Ludowy), Czyżów (Dom Ludowy), Fiuk (Dom 

Ludowy), Gorzyce (Dom Ludowy), Ilkowice 

(Dom Ludowy), Janikowice (Dom Ludowy), 

Kłyż (Dom Ludowy), Łęg Tarnowski 

(Centrum Kulturalno- Oświatowo- Sportowe), 

Otfinów (Dom Ludowy), Podlesie Dębowe 

(Dom Ludowy), Siedliszowice (Dom 

Ludowy), Żabno (Gminne Centrum Kultury). 

 

Na terenie gminy Żabno w 2021 roku 

ogólnodostępnych  było: 

 

21 PLACÓW ZABAW  

I SIŁOWNI PLENEROWYCH 

z których mieszkańcy mogli skorzystać  

w miejscowościach: Żabno przy ul. Jagiełły  

i Szkole Podstawowej, Niedomice przy ul. 

Długiej, ul. Osiedle i Szkole,  Bobrowniki 

Wielkie przy ul. Dunajcowej i Szkole, Gorzyce, 

Łęg Tarnowski przy ul. Witosa, ul. Kościelnej, 

przy Szkole oraz Przedszkolu nr 2, Ilkowice, 

Pierszyce, Odporyszów, Fiuk, Janikowice, 

Otfinów, Sieradza, Siedliszowice i Czyżów 

 
 

 

 
 

 

W 2021 roku dysponowaliśmy trzema 

boiskami typu orlik w miejscowościach: Łęgu 

Tarnowski, Żabno i Nieciecza oraz boiskami  

przyszkolnymi przy placówkach oświatowych  

w Łęgu Tarnowskim, Sieradzy, Otfinowie  

i Niedomicach.  
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OŚWIETLENIE ULICZNE  

Stan oświetlenia dróg gminnych oraz dróg innych kategorii na terenie Gminy Żabno jest 

bardzo dobry. Oświetlenie drogowe jest na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami  

i pojawiającymi się problemami, konserwowane i remontowane. 

Łączny koszt utrzymania oświetlenia drogowego w 2021 r. wyniósł 944 765,79 zł,  

złożyły się na to:  

1. koszty konserwacji oświetlania będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A.  

w wysokości – 231 589,31  zł, 

2. koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w wysokości -  622 025,04 zł, 

3. usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy  

w wysokości -  17 950,47  zł, 

4. rozbudowa oświetlenia drogowego w wysokości (w tym koszty projektu i pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru) – 73 200,97 zł. 

Koszt finansowania oświetlenia znajdującego się na terenie gminy dotyczy nie tylko 

gminnych ulic, dróg i placów, bowiem zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ppkt. c, d i e ustawy Prawo 

energetyczne, to również koszt oświetlenia przebiegających przez teren gminy dróg 

powiatowych, wojewódzkich, przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, bądź 

stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego 

drogi krajowej.  

Inwestycje w tym obszarze obejmowały 

rozbudowę oświetlenie ulicznego:  

- w Podlesiu Dębowym w stronę „Kakałka”, 

- w miejscowości Żabno przy ul. Wojska 

Polskiego i Cmentarnej. 

- w miejscowości Odporyszów przy 

ul. Ks. Jarosza (dobudowa oprawy LED) 

- w miejscowości Łęg Tarnowski przy  

ul. Partyń budowa słupów stalowych  

i nowych opraw LED. 
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STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA  

 

Funkcjonowanie Strefy Płatnego 

Parkowania zwanej dalej SPP od dnia  

1 sierpnia 2020r. regulowała uchwała Rady 

Miejskiej w Żabnie nr XVII/237/20, która 

na drogach publicznych kategorii gminnej 

oraz na drogach wewnętrznych i placach  

w centrum miasta Żabna ustala strefę 

płatnego parkowania.  

Opłaty za parkowanie pojazdów w SPP pobierane są w dni robocze od poniedziałku  

do piątku, od godz. 8:30 do 15:30. Stawki opłat przedstawiają się następująco: 

- za pierwsze pół godziny – brak opłaty,  

- za pierwszą godz. parkowania - stawka 1,60 zł,  

- za drugą godz. parkowania - stawka 1,80 zł,  

- za trzecią godz. parkowania - stawka 2,00 zł,  

- za każdą następną godz. parkowania - stawka 1,60 zł.  

         Kontroli opłaty postoju dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Żabna,  

a za każdorazowe nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP 

pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości: 40,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie 

wniesiona w dniu sporządzenia zawiadomienia lub w następnym dniu roboczym.  

W przeciwnym przypadku pobierana jest opłata w kwocie  60,00 zł.  

 

Opłaty związane ze strefą parkowania za ostatnie trzy lata obrazuje poniższa tabela 

 

 2019r. 2020r. 2021r. 

Naliczenia 65 703 30 zł 43 307,70 zł 39 869,35 zł 

Wpłaty parkometry 42 235,80 zł 29 007,70 zł 29 698,30 zł 

Wpłaty opłaty dodatkowe 11 985,48 zł 3 098,20 zł 1 241,05 zł 

Wpłaty karty parkingowe, abonamenty 19 761,78 zł 10 349,88 zł 8 930,00 zł 

Wystawione zawiadomienia o opł. dodat. 296 szt. 64 szt. 17 szt. 

Ilość upomnień   71 szt. 21 szt. 12 szt. 

Ilość tytułów wykonawczych 36 szt. 12 szt. 0 
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OCHRONA ŚRODOWISKA  

Gmina Żabno prowadzi szeroki zakres działań których przedmiotem jest ochrona 

środowiska naturalnego. Działania te są spójne z regionalnymi programami min. takimi jak 

Program Ochrony Środowiska oraz Program Ochrony Powietrza dla Województwa 

Małopolskiego.  

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 

2023”, określa sposób kontynuacji polityki ekologicznej państwa realizowanej przez władze 

Gminy Żabno.   

 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Żabno” przedstawia plan działań  

i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym 

uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynikała ze świadomości 

władz gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze. 

Zadania Gminy, których realizacja przyczyniła się do poprawy stanu środowiska  

to głównie zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód. Do najważniejszych zaliczyć 

należy: budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wykonywane 

sukcesywnie nasadzenia drzew oraz działania edukacyjne, które mają za zadanie zwiększyć 

świadomość mieszkańców dotyczącą zagadnień związanych z ochroną środowiska, 

rozbudzanie szacunku do otaczającej nas przyrody i motywowanie do zachowań  

proekologicznych. W roku 2021 prowadzone były działania kontrolne, które przyczyniły się do 

wzrostu świadomości mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska. Do działań 

podejmowanych przez Gminę mających wpływ na poprawę jakości powietrza należały: 

• Kontrola palenisk 

Upoważnieni pracownicy Urzędu wraz z policją, zgodnie z Programem ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego oraz uchwałą antysmogową przeprowadzili w sezonie 

grzewczym 109  kontroli spalania odpadów w domowych paleniskach i piecach grzewczych. 

Kontrole są też prowadzone na podstawie formularza ekointerwencji udostępnionego przez 

Urząd Marszałkowski i Gminę Żabno na stronach internetowych.   

• Program „ Czyste Powietrze” 

Gmina Żabno w 2020 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska w Krakowie w zakresie realizacji programu „ Czyste Powietrze”. Mieszkańcy 

mogą uzyskać dofinansowanie  na termomodernizację budynków jednorodzinnych służących 

poprawie efektywności energetycznej i poprawie jakości powietrza. Rolą Gminy jest udzielanie 
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informacji mieszkańcom nt. programu oraz wsparcie w zakresie uzupełniania wniosków  

o dofinansowanie, a także pomoc przy rozliczeniu udzielonego dofinansowania. 

• Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych,  

na podstawie, których Gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem 

stworzenia bazy CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości 

powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących 

smog. Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć 

deklarację o sposobie jego ogrzewania. 

•  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” - Gmina uczestniczy  

w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.1.1.  

MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ     
 

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 2021 roku funkcjonował jako 

zakład budżetowy, który zgodnie ze swoją statutową działalnością świadczył usługi na terenie 

miasta i gminy Żabno m.in. z zakresu budowy i remontów dróg oraz chodników, wywozu 

nieczystości płynnych, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni oraz zimowego utrzymania 

dróg. Zajmował się utrzymaniem cmentarza komunalnego w Niedomicach. Obsługiwał 

Gminne Centrum Recyklingu oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Niedomicach 
 

ZATRUDNIENIE I KOSZT WYNAGRODZEŃ  

W roku objętym raportem w Miejsko Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej 

nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu od 1 stycznia do 31 października 2021 

roku funkcję p.o. Kierownika Zakładu pełnił Pan Grzegorz Mikulec, od 01 listopada 2021 roku 

Kierownikiem Zakładu został Pan Stanisław Krawiec. 

Zakład na dzień 31.12.2021r. 

zatrudniał 21 pracowników w tym  

5 pracowników umysłowych na stanowiskach: 

− Kierownik Zakładu 

− Główny księgowy 

− Kierownik działu – 2 osoby 

− Inspektor ds. kadr i rozliczeń 

pracowniczych 

oraz 16 pracowników fizycznych. 
 

 

24%

76%

Stan zatrudnienia

Pracownicy
umysłowi

Pracownicy
fizyczni
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Koszty wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 1 021 842,70 zł (w kwocie ujęto gratyfikacje 

jubileuszowe w wysokości 67 855,37 zł) co daje średnią płacę brutto na poziomie 4 989,56 zł. 

WYNIK FINANSOWY 

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2021 osiągnął przychody  

w wysokości 3 255 913,24 zł, na ogółem poniesione koszty 3 255 999,51 zł i zakończył rok 

wynikiem ujemnym w wysokości – 86,27 zł.  

Przychody z działalności w ostatnich 4 latach obrazuje poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

2 879 861,69

3 060 149,66

2 922 934,17

3 255 913,24

ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021

Przychody z działalności w latach 2018-2021

drogi; 890 452,38; 
28%

transport; 
67 990,14; 2%

gosp.mieszk; 
130 149,27; 4%

cmentarz; 
14 259,16; 0%

gosp.ściekowa; 
36 059,13; 1%

gosp odpadami, 
recykling i PSZOK; 
1 539 613,40; 49%

oczyszczanie miasta; 
240 769,67; 8%

utrzymanie zieleni; 
225 457,09; 7%

pozostała sprzedaż; 
23 214; 1%

Przychód w podziale na działalności

drogi transport gosp.mieszk

cmentarz gosp.ściekowa gosp odpadami, recykling i PSZOK

oczyszczanie miasta utrzymanie zieleni pozostała sprzedaż
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DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU  

W zakresie działalności zakładu w roku 2021: 

• Zebrano 997,71 ton niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych od firm  

i instytucji gminnych. Zebrano odpady z  320 kontenerów i 6 519 pojemników. 

• W Gminnym Centrum Recyklingu zebrano odpady segregowane w ilościach: 

−   36,15 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 

−   14,36 Mg opakowań ze szkła, 

− 222,78 Mg opakowań  z tektury i papieru, 

− 128,23 Mg odpadów wielkogabarytowych, 

−   12,63 Mg zużytych opon, 

−   35,96 Mg zużytego sprzętu elektronicznego,  

−     0,10 Mg zużytego oleju silnikowego. 

• Wywieziono 1 095 m3 nieczystości płynnych. 

• W zakresie robót zleconych przez Gminę Żabno wykonano między innymi: 

− wykonano ogrodzenie przy bocznym boisku LKS Ikar Odporyszów, 

− wykonano nawierzchnię na placu zabaw w Czyżowie, 

− przeprowadzono remont mostu na rzece Żabnica przy ul. Szkotnik w Żabnie, 

− wymieniono uszkodzone barierki drogowe przy ul. Dolnej w Łęgu Tarnowskim, 

− wykonano dojście do placu zabaw w miejscowości Fiuk, 

drogi; 876 091,63; 28%

transport; 65 882,97; 
2%

gosp.mieszkaniowa; 
141 229,06; 4%

cmentarz; 16 227,94; 
1%

gosp. ściekowa; 
36 813,63; 1%

gosp.odpadami, 
recykling, PSZOK; 

1 539 837,32; 49%

oczyszczanie miasta; 
233 958,72; 7%

utrzymanie zieleni; 
221 425,91; 7%

pozostała sprzedaż
1%

Koszty w podziale na działalności

drogi transport gosp.mieszkaniowa

cmentarz gosp. ściekowa gosp.odpadami, recykling, PSZOK

oczyszczanie miasta utrzymanie zieleni pozostała sprzedaż
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− wykonano remonty dróg: w Łęgu Tarnowskim ul. Zamoście-Boczna, Witosa - bis, 

Graniczna, Dąbrowska, Rzeczna, Parkowa, Zacisze, w Gorzycach - Luszowiaki,  

w Żabnie ul. Szkotnik, Warszawska, Wojska Polskiego, w Podlesiu Dębowym -

Grobla, w Niecieczy - Granica, w Niedomicach ul. Spacerowa,  

− uzupełniono górną warstwę podbudowy na ul. Południowej, Św. Jana, Św. Anny  

i Kwiatowej w Łęgu Tarnowskim, 

− wykonano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: 

Gorzyce, Odporyszów, Janikowice, Otfinów, Siedliszowice, Sieradza, Niedomice, 

Łęg Tarnowski, 

− wykonano odmulanie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Podlesie 

Dębowe,  

− udrożniono rowy przy drogach gminnych w miejscowości Fiuk, 

− koszono działki gminne o powierzchni 427 189 m2 w związku z kilkukrotnym 

koszeniem łącznie wykoszono 1 171 103 m2, 

− wykonano usługi sprzątania i oczyszczania miasta i Gminy Żabno - za łączną kwotę  

155 050,60 zł,  

− wykonano usługi czyszczenia i dezynfekcji przystanków autobusowych oraz dbano  

o wywóz odpadów z koszy ulicznych – za łączną kwotę 67 029,96 zł. 

CMENATARZ KOMUNALNY 

W ramach działalności statutowej, Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

w roku 2021 świadczył usługi pogrzebowe i zajmował się utrzymaniem cmentarza 

komunalnego w Niedomicach. W zakresie realizowanych usług na cmentarzu komunalnym  

w Niedomicach odbyły się 32 pochówki (w tym 4 do mogił ziemnych), 1 ekshumacja, 

wykupiono 8 miejsc na groby murowane oraz wydano 8 zezwoleń na wejście na teren 

cmentarza celem wykonywania robót. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminny Zasób Mieszkaniowy składał się  

z 36 lokali mieszkalnych, w tym: 

- 7 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność 

gminy, 

- 5 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność gminy, 
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- 23 lokale w ramach najmu socjalnego - usytuowane w 3 budynkach stanowiących 

własność gminy, oraz  

- 1 tymczasowego pomieszczenia usytuowanego w budynku stanowiącym własność 

gminy. 

 Zestawienie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy, administrowanego 

przez Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie przedstawia poniższa tabela 

Lp. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy 
Ilość 

lokali 

Powierzchnia 

m2 

1 Blok nr 1 2 98,86 

2 Blok nr 3 1 49,43 

3 Blok nr 7 4 152,93 

4 Dom Nauczyciela w Żabnie 2 103,00 

5 Budynek Szkoły Pasieka Otfinowska 1 70,23 

6 Dom Nauczyciela Odporyszów 1 46,00 

7 Dom Nauczyciela Łęg Tarnowski 1 55,39 

 Razem: 12 575,84 

1 Pomieszczenie tymczasowe Pasieka Otfinowska 1 45,50 

 Budynki gminne w ramach najmu socjalnego   

1 Niedomice Osiedle Nr 30  9 147,60 

2 Siedliszowice 208, Nr 1-8  8 188,62 

3 Łęg Tarnowski, ul. Dąbrowska 9, Nr 1-6 6 159,56 

Razem:  23 495,78 

Ogółem: 36 1 117,12 

NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE     

Informacja o stanie mienia Gminy Żabno stanowi integralną część sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy i prezentuje szczegółowe informacje w tym zakresie. Dlatego też 

informacje na ten temat zawarte w raporcie zostały ograniczone.  

Powierzchnia nieruchomości ogółem wchodzących w skład zasobu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Żabno, położonych na terenie Gminy Żabno wynosi:  

593,7290 ha oraz 9,95 ha powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żabno na 

terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w miejscowości Morzychna. 

Wg. ewidencji mienia ujawnione są grunty o nieuregulowanym stanie prawnym znajdujące się 

w posiadaniu Gminy Żabno. Powierzchnia tych gruntów wynosi: 41,6098 ha, co stanowi około 

6,5 % w stosunku do gruntów o uregulowanym stanie prawnym. 

Łączna powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd, który jest formą 

władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 

wynosi: 9,0287 ha. 



        
 

Raport o stanie Gminy Żabno za 2021r. 

 

S t r o n a  38 | 113 

 

 

W użyczenie, które jest formą nieodpłatnego korzystania oddane były nieruchomości 

gruntowe Gminy Żabno o powierzchni 23,7825 ha oraz budynki dla bibliotek, instytucji 

kultury, klubów sportowych, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych i ośrodka pomocy. 

Użytkowanie. Gmina Żabno ustanowiła aktem notarialnym nieodpłatnie na czas 

nieoznaczony i oznaczony na podstawie ustawy o działalności leczniczej prawo użytkowania 

pozostającego w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na 

nieruchomościach zabudowanych, zlokalizowanych w obr. Żabno, Otfinów, Łęg Tarnowski  

i Ilkowice o łącznej pow. 1,0738 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej 

określonej w ustawie i statucie jednostki. 

Użytkowanie wieczyste. Na terenie Gminy w miejscowościach Ilkowice, Nieciecza  

i Żabno  grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych 

i prawnych zajmowały powierzchnię 3,6307 ha w tym na terenie miasta Żabna powierzchnię 

3,0822 ha.  

Współwłasność. Gmina Żabno jest współwłaścicielem 13 działek w obrębach Gorzyce  

i Żabno o łącznej powierzchni 1,20 ha. W Gorzycach Gmina Żabno wraz z Gminą Olesno  

są współwłaścicielami 9 działek wykorzystywanych pod działalność Stacji Uzdatniania Wody. 

W Żabnie współwłasnością wraz z osobami fizycznymi objęte są 3 nieruchomości z zabudową 

mieszkaniową wielorodzinną przy ul. 3 Maja (lokale komunalne) oraz 1 działka stanowiąca 

drogę (ul. Mostowa). 

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Żabno obejmuje umowy dzierżawy 

gruntów zawierane na czas oznaczony do 3 lat i dzierżawy powyżej 3 lat. Powierzchnia łączna 

gruntów oddanych w dzierżawę wynosi: 151,7669 ha. 

Umową dzierżawy objęte są także trzy lokale – w Janikowicach, Łęgu Tarnowskim  

i Odporyszowie – o łącznej pow. użytkowej 557 m². Na koniec 2021 roku obowiązywało  

169 umów dzierżawy.  

Najem na koniec 2021 roku łączna powierzchnia oddanych w najem lokali wynosiła 

1836 m², natomiast powierzchnia najmowanego gruntu wynosiła 11,5150 ha (w tym 

przygrodzenia).  

REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI W 2021 ROKU 

Nabycie z mocy prawa przez Gminę Żabno, decyzją Wojewody Małopolskiego działki 

nr 1017 (Błonia w Żabnie przy ul. Świętego Jana) o powierzchni nabytej nieruchomości:  

1.4752 ha Wartość księgowa: 20 652,80 zł. 
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Umowy darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żabno (działka  

nr 1343 w Łęgu Tarnowskim, przy drodze wojewódzkiej nr 973). Powierzchnia nieruchomości: 

0,0296 ha, wartość księgowa: 2 960,00 zł. 

Umowy kupna oraz darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Żabno od osób 

fizycznych. Gmina, za kwotę 181.000,00 zł, zakupiła 6 działek o łącznej powierzchni 1,49 ha  

w celu poszerzenia cmentarza w Niedomicach, a także otrzymała w formie darowizny  

2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0607 ha na poszerzenie dróg w Łęgu Tarnowskim 

oraz udział 5/30 części w nieruchomości położonej w Ilkowicach na potrzeby urządzenia drogi 

wewnętrznej przy ul. Granicznej (pozostały udział w tej nieruchomości był już w posiadaniu 

Gminy).  

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY ŻABNO 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na podstawie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z zasobu Gminy Żabno na rzecz osób fizycznych i prawnych (w tym działki 

inwestycyjne na terenie Morzychny). Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości 

gruntowych w 2021 r. wyniosła 4,7212 ha Łączna wartość ze sprzedaży nieruchomości 

gruntowych w 2021 r. to 2 073 521,30 zł. 

Sprzedaż budynków na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z zasobu 

Gminy Żabno na rzecz osób fizycznych i prawnych. Gmina sprzedała udział wynoszący 

144/720 w działce nr 1304 w Żabnie zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym  

i budynkiem gospodarczym. Wartość ze sprzedaży udziału w 2021 r. wyniosła 129 150,00 zł. 

Zbycie nieruchomości Gminy Żabno na rzecz osób fizycznych na podstawie kodeksu 

cywilnego – postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia trzech działek w Łęgu Tarnowskim 

o powierzchni nieruchomości: 0,10 ha, wartość zasiedzenia: 26 000,00 zł. 

Zbycie nieruchomości Gminy Żabno na podstawie decyzji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji – stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnych.  

Powierzchnia nieruchomości: 0,16 ha wartość księgowa: 21 000,00 zł. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

W ramach realizacji zadań gminy, dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami  

w 2021 roku umieszczono w schronisku w Tarnowie 22 psy, zlecono poddanie zabiegowi 

uśpienia 5 psów i 2 koty, zabiegom sterylizacji poddano 8 psów i 11 kotów. Zlecono 

elektroniczne oznakowanie 8 psów, które pozostają w azylu. Łącznie wydatki w ramach 

realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 76 671,35 zł. 



        
 

Raport o stanie Gminy Żabno za 2021r. 

 

S t r o n a  40 | 113 

 

 

OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

W 2021 roku Burmistrz Żabna oraz Rada Miejska w Żabnie przyjęli dokumenty 

uwzględniające zadania z zakresu opieki nad zabytkami na terenie gminy Żabno oraz ich 

ewidencji: 

- w dniu 5 marca 2021r. zarządzeniem nr 18/21 Burmistrza Żabna została przyjęta Gminna 

Ewidencja Zabytków Gminy Żabno, w której ujętych zostało 170 obiektów oraz 214 miejsc 

archeologicznych; 

- w dniu 11 marca 2021 roku Rada Miejska uchwałą Nr XXIV/343/21 przyjęła „Program Opieki 

Nad Zabytkami Miasta i Gminy Żabno na lata 2021-2024” – program określa sposób jego 

realizacji poprzez stosowne działania organizacyjne i finansowe oraz upowszechniające wiedzę 

o zabytkach. Ponadto wykonano Programy Prac Konserwatorskich dla: 

- cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 208, wpisanego do rejestru zabytków A-349  

z dnia 26.05.1992 r., usytuowanego na działce nr 758 w Niedomicach, 

- figury Serca Pana Jezusa, usytuowanej na działce nr 783/3 w Łęgu Tarnowskim. 

Za kwotę 2 214,00 zł poddano oczyszczeniu hydro-dynamicznemu Pomnika Poległych  

za Ojczyznę w Żabnie. Za kwotę 43 600,00 zł 

wykonano prace konserwatorskie przy figurze 

Serce Jezusa w miejscowości Żabno przy  

ul. Wyspiańskiego. W kwocie tej znalazło się 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego z programu „Małopolska Pamięta” w kwocie 10.000,00 zł. 

Na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Żabno w 2021 roku wydatkowano 

kwotę 8 424,00 zł. 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNLANYMI 

System gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku funkcjonował w oparciu  

o wyłonioną w przetargu firmę EcoTech odbierającą odpady od mieszkańców z terenu Gminy 

Żabno. W gminie prowadzona jest segregacja w systemie mieszanym tj. odpady komunalne 

zbierane są w systemie workowo - pojemnikowym. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są akcyjnie raz w roku z przed posesji. Odpady 

odbierane były od 4308 gospodarstw domowych. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu 

wyniosły 4 696 126,93 zł a kwota zaległości wyniosła 503 920,72 zł. Od marca wprowadzony 
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został na terenie gminy Żabno system kodów kreskowych oraz QR co w znacznym stopniu 

uszczelniło system segregacji odpadów. 

Koszty prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły  

4 043 032,78 zł i obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarstw domowych, 

na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, zbiórkę kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

likwidację dzikich wysypisk, edukację ekologiczną oraz koszty obsługi administracyjnej.  

Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców wyniosła 3 515,848 Mg (w tym 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 26,20 Mg , wielkogabaryty 162,098 Mg, odpady 

komunalne od mieszkańców 3 327,55 Mg) a ilość odpadów przyjętych nieodpłatnie  

od mieszkańców gminy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Niedomicach, przy ul Kolejowej 10 wyniosła 179,805 Mg.  

Porównanie ilości odpadów odebranych z nieruchomości w ostatnich 3 latach obrazuje 

poniższa tabela.  

 

DOPŁATY DO WODY I ŚCIEKÓW DLA MIESZKAŃÓW GMINY ŻABNO  

Zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028) Rada 

Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 

odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.  
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Korzystając z tego przepisu Rada Miejska w Żabnie przyjęła uchwały określającą dopłatę 

w wysokości: 

Rok 

Odbiorcy 

zaopatrywani przez 

RPWIK w Dąbrowie 

Tarnowskiej z ujęcia 

wody w Żabnie 

Odbiorcy zaopatrywani 

przez RPWIK  

w Dąbrowie 

Tarnowskiej  z ujęcia 

wody w Gorzycach 

Odbiorcy 

obsługiwani przez 

Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Kanalizacyjne  

w Niedomicach  

2021 
0,39 zł brutto do 1 m3 

dostarczonej wody. 

0,55 zł brutto do 1 m3 

dostarczonej  wody 

3,00 zł brutto  

do 1 m3odebranych 

ścieków 

 

Koszty ponoszone przez Gminę Żabno z tytułu dopłaty do wody kształtowały  

się na następującym poziomie:  

2020 rok - 124 253,09 zł 

2021 rok -  110 949,23 zł 

Koszty ponoszone przez Gminę Żabno z tytułu dopłaty do ścieków kształtowały się  

na następującym poziomie:  

2020 rok - 1 257 623,46 zł 

2021 rok -     992 698,77 zł 

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KANALIZACYJNE  

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach działa jako 

spółka samorządowa, której celem statutowym jest świadczenie usług 

kanalizacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Żabno. Dodatkowo spółka 

prowadzi pozataryfową działalność usługową, związaną głównie  

z wywozem nieczystości płynnych beczkowozami oraz czyszczeniem kanalizacji na terenie 

Gminy Żabno oraz w 15 gminach ościennych. 

Kapitał zakładowy Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego w Niedomicach Sp. z o. o.  

na dzień 31.12.2021 rok wynosił 18 032 000,00 zł. Całość kapitału objęta jest przez Gminę 

Żabno, która jest jedynym właścicielem Spółki. 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, stanowisko Prezesem Zarządu w roku objętym raportem 

zajmował Pan Jacek Ramian.  

W roku 2021 w Gminnym Przedsiębiorstwie Kanalizacyjnym zatrudnionych było 13 osób. 

Wskaźnik przychodu ze sprzedaży na 1 pracownika wyniósł w 2021 roku 429 852,86 zł. 



        
 

Raport o stanie Gminy Żabno za 2021r. 

 

S t r o n a  43 | 113 

 

 

Wskaźnik zysku netto wypracowanego w 2021 roku, na 1 pracownika wyniósł 10 132,27 zł. 

Podstawową usługą świadczoną przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne  

w Niedomicach Sp. z o.o. jest odprowadzanie ścieków świadczone na rzecz mieszkańców  

i podmiotów gospodarczych Gminy Żabno, a także opróżnianie zbiorników bezodpływowych   

i transport nieczystości ciekłych. 

 Liczba odbiorców świadczonych usług na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco: 

3 153 liczba zawartych umów z dostawcami ścieków, 

13 500 liczba osób korzystających z kanalizacji, 

62 liczba wykonanych nowych podłączy do sieci, 

71 liczba wydanych warunków przyłączenia, 

134 liczba wydanych zapewnień dostępu do sieci kanalizacyjnej. 

WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY 

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach w roku 2021 odebrało 

321 356 m³ ścieków z gospodarstw domowych (I grupy taryfowej), 94 961 m³ w II grupie 

taryfowej stanowiącą pozostałych odbiorców, zrzut z beczkowozów wyniósł 42 610 m³.  

Strukturę odbioru ścieków w ujęciu procentowym obrazuje poniższy wykres. 

 

W trakcie roku 2021 obowiązywały dwie stawki taryfowe na odprowadzane ścieki.  

Okresy taryfowe przedstawiały się następująco: 

W okresie 01.01.2021 roku do 18.05.2021 roku stawki opłat netto wynosiły: 

I grupa taryfowa – Gospodarstwa domowe – 9,57 zł / 1m³ odprowadzonych ścieków, 

II grupa taryfowa – Pozostali dostawcy – 9,59 zł / 1m³ odprowadzonych ścieków. 

W okresie 19.05.2021 roku do 31.12.2021 roku stawki opłat netto wynosiły: 

I grupa taryfowa – Gospodarstwa domowe – 10,71 zł / 1m³ odprowadzonych ścieków, 

II grupa taryfowa – Pozostali dostawcy – 11,06 zł / 1m³ odprowadzonych ścieków. 

Gospodarstwa domowe
70%

Pozostali odbiorcy
21%

Ścieki dowożone
9%

Struktura odbioru ścieków 2021

Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Ścieki dowożone
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KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 

Koszty działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego w 2021 roku 

wyniosły ogółem 5 023 130,73 zł, na zaplanowane 5 088 250,00 zł, w tym środki przeznaczone  

na wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 006 584,55 zł.  

Koszty działalności Spółki w ostatnich czterech latach obrazuje poniższy wykres. 

 

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI  

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 5 175 587,00 zł wykonanie wyniosło 

ogółem 5 158 234,32 zł. Przychody z działalności pozataryfowej wyniosły 888 864,08 zł na 

zaplanowane 910 000,00 zł. Przychody działalności Spółki w ostatnich czterech latach obrazuje 

poniższy wykres. 

 

 

 

4182 545,00 zł 4086 599,00 zł
4391 834,84 zł

5023 130,00 zł

 0,00 zł

1000 000,00 zł

2000 000,00 zł

3000 000,00 zł

4000 000,00 zł

5000 000,00 zł

6000 000,00 zł

Koszty działalności GPK w Niedomicach

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

4277 273,00 zł 4453 156,00 zł 4695 411,00 zł
5158 234,32 zł

 0,00 zł

1000 000,00 zł

2000 000,00 zł

3000 000,00 zł

4000 000,00 zł

5000 000,00 zł

6000 000,00 zł

Przychody GPK w Niedomicach

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021



        
 

Raport o stanie Gminy Żabno za 2021r. 

 

S t r o n a  45 | 113 

 

 

WYNIK FINANSOWY 

W 2021 roku uzyskano dodatni  wynik finansowy w wysokości 121 587,24 zł netto.  

Zysk  Spółki wynika przede wszystkim z prowadzenia działalności pozataryfowej (opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych, dzierżawy obiektów), a także prawidłowo skalkulowanej taryfy 

za zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz poczynionych oszczędnościach.  

ZOBOWIĄZANIA 

W roku 2021 Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Niedomicach 

zaciągnęło następujące zobowiązania tj: 

− 2 letni leasing na samochód Iveco Daily, zakupiony w 2021 roku, zakończenie leasingu  

i wykup pojazdu nastąpi w sierpniu 2023 roku oraz 

− kredyt inwestycyjny w wysokości 500 000,00 zł – na dofinansowanie zadania pt. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w Pasiece Otfinowskiej”. Uruchomienie kredytu nastąpiło 

31.03.2021 roku, okres spłaty wynosi 10 lat. 

INWESTYCJE 

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w roku 2021 zrealizowało inwestycje, na które 

wydatkowano łącznie kwotę 1 730 649,00 zł netto. Zadania inwestycyjne wykonywane  

były zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych  

na lata 2018 - 2022, zatwierdzonego przez Związek Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji 

w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród inwestycji zrealizowanych w 2021 roku znalazły się: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Pasieka Otfinowska – wykonanie I etapu (zlewnia nr 

2) oraz części II etapu (zlewnia nr 1 i 5).  

Wartość zadania:  2.554.530,42 zł 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków PROW 

wartość dofinansowania: 1 336 454,92 zł 
 

 

Budowa wjazdu z kostki brukowej na teren 

głównej zlewni ścieków w Niedomicach. 

Wartość inwestycji: 17 000,00 zł 

Wykonanie i montaż systemu monitoringu GPRS dla 

4 przepompowni ścieków. 

Wartość inwestycji 12 000,00 zł 
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OŚWIATA W GMINIE ŻABNO     

W roku 2021 obsługę placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabno, 

zgodnie ze swoim statutem, prowadził Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli  

w Żabnie. W ramach swojej działalności Zakład zapewniał obsługę kadrową i finansowo 

-księgową: żłobka, przedszkoli, oddziału przedszkolnego działającego przy szkole 

podstawowej, szkół podstawowych, stołówek szkolnych i świetlic oraz prowadził sprawy 

związane z funduszem socjalnym byłych i obecnych pracowników placówek oświatowych, 

Kierownikiem Zakładu w roku objętym raportem była Pani Jolanta Sak. 

W ramach Zakładu zatrudnionych było 10 osób na 9,5 etatach na wynagrodzenia i naliczane od 

nich składki w 2021 roku wydano 773.907,64 zł, a środki na działalność statutową wyniosły 

75.573,43 zł. Rok szkolny 2020/2021 był dla wszystkich szkół, także z Gminy Żabno, 

szczególnie trudny. Utrzymujący się stan epidemii wirusa SARS Cov2,  spowodował okresowe 

zamknięcie szkół, a obowiązującą formą kształcenia dzieci i młodzieży było nauczanie zdalne.  

SYSTEM OŚWIATOWY GMINY ŻABNO  

Na terenie gminy Żabno w roku 2021 funkcjonowało łącznie 21 placówek oświatowych: 

13 placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabno, w tym: 

• 1 Gminny Żłobek w Żabnie. 

5 przedszkoli publicznych 

• Publiczne Przedszkole w Gorzycach 

• Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim,  

• Publiczne Przedszkole nr 2 w Łęgu Tarnowskim, 

• Publiczne Przedszkole w Niedomicach, 

• Publiczne Przedszkole w Żabnie.  

7 szkół podstawowych, (w tym jeden zespół szkoły i przedszkola) 

• Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich, 

• Szkoła Podstawowa im Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim, 

• Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Wnęka w Odporyszowie, 

•  Szkoła Podstawowa w Sieradzy, 

• Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie, 

• Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Otfinowie (wchodząca w Zespół Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie), oraz 
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7 placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, a były to; 

• Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP – Niepubliczne Przedszkole 

w Odporyszowie, 

• Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św. Józefa w Otfinowie,  

• Przedszkole Niepubliczne KONARY w Żabnie (działalność do 31 sierpnia 2021 roku), 

• Niepubliczne Przedszkole w Pasiece Otfinowskiej,  

• Akademia Malucha Smerfna Chata – Niepubliczne Przedszkole w Żabnie, 

• Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach, 

• Publiczny Katolicki Zespół Szkoły i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy.   

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY 

 

 

  

30 146 651,03 zł 
Łączne wydatki poniesione 

na oświatę i wychowanie  

w 2021 roku 

13 361,00 zł 
Bieżące wydatki oświatowe  

na ucznia w 2021r. 

10.981,00 zł 
Subwencja oświatowa  

na ucznia w 2021r. 

2 380,00 zł 
Dopłata ze środków 

własnych na kształcenie  

1 ucznia w 2021r. 

Łączne wydatki poniesione na oświatę w 2021 roku wyniosły 30 146 651,03 zł.  

Gmina Żabno otrzymała subwencję oświatową w wysokości 16 455 992,00 zł, dotacje 

celowe w kwocie 1 577 219,50 zł. oraz inne formy finansowania wydatków oświatowych 

(opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego, wpływy z wynajmu sal 

gimnastycznych, wpływy za uczęszczanie dzieci innych gmin do placówek oświatowych  

w naszej gminie) na łączną kwotę 1 055 651,55 zł. Wkład własny gminy na finansowanie 

wydatków w oświacie wyniósł 11 057 787,98 zł.  

Ze środków własnych gminy zostały pokryte następujące wydatki bieżące: 

1. Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych    107 847,80 zł 

2.  Wydatki przedszkoli prowadzonych przez Gminę   6 890 738,75 zł 

3.  Dowożenie uczniów do szkół         265 450,87 zł 

4. Stypendia uczniowskie            22 241,01 zł 

5. Wydatki na Żłobek             313 215,90 zł 

6. Obiekty sportowe „ORLIK” i zadania w zakresie sportu              58 165,45 zł 
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7. Zwrot kosztów dotacji za dzieci z Gminy Żabno uczęszczające 

do placówek oświatowych w innych gminach                   368.342,44 zł          

8. Inne wydatki związane z oświatą, do których między innymi zaliczyć należy: 

utrzymanie stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, nauczanie specjalne w szkołach 

podstawowych i przedszkolach, ZOSSiP oraz wkłady własne do różnych programów  

i projektów              3 031 785,76 zł 

Na wynagrodzenia i naliczone od nich składki w roku 2021 poniesiono nakłady  

w wysokości 18 235 725,85 zł, wydatki na realizacje zadań statutowych wyniosły 3 196 342,62 

zł, oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)  

w wysokości 759 078,08 zł. 

Średni wydatek oświatowy na ucznia w roku 2021 wyniósł 13 361,00 zł. Najwyższy koszt 

utrzymania ucznia wynoszący 19 969,00 zł poniesiono w Szkole Podstawowej w Sieradzy, 

najniższy bo wynoszący 11 765,00 zł był koszt utrzymania ucznia w Szkole Podstawowej  

w Żabnie. 

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach z terenu gminy Żabno obrazuje poniższa tabela  

Koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych z terenu gminy Żabno 

Szkoła Podstawowa Żabno 11 765,00 zł 

Szkoła Podstawowa Niedomice  12 612,00 zł 

Szkoła Podstawowa Łęg Tarnowski     12 901,00 zł 

Szkoła Podstawowa Ilkowice  12 923,00 zł 

Szkoła Podstawowa Bobrowniki Wielkie 13 436,00 zł 

Szkoła Podstawowa Otfinów   14 319,00 zł 

Szkoła Podstawowa Odporyszów  15 061,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nieciecza 18 017,00 zł 

Szkoła Podstawowa Sieradza  19 969,00 zł 
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ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

    

15 641 1339 178,05 
Liczba dzieci 

w żłobkach 

Liczba dzieci 

objętych nauczaniem 

przedszkolnym 

Liczba dzieci  

uczęszczających  

do szkół podstawowych 

Liczba etatów kadry 

pedagogicznej  

w szkołach  

i przedszkolach  

            W roku 2021 do pięciu przedszkoli gminnych oraz oddziału przedszkolnego 

uczęszczało 463 dzieci. Do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczna lub osobę prawną 

nie będącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszczało 178 wychowanków.  

Łącznie nauczaniem przedszkolnym objętych było 641 dzieci. 

W 2021 roku działał Gminny Żłobek w Żabnie, który zapewniał opiekę 15 dzieciom  

z tereny naszej gminy.  

W 2021 roku do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Żabno uczęszczało 1 109 uczniów oraz 230 uczniów do szkół podstawowych prowadzonych 

przez stowarzyszenia lub osobę fizyczną. Stan organizacji szkół podstawowych obrazuje 

poniższa tabela. 

* dane z zakresu etatów dotyczą całego Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie 

Nazwa szkoły 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 
Etaty nauczycieli 

Etaty 

administracji  

i obsługi 

Szkoły Podstawowe dla których organem założycielskim jest Gmina Żabno 

Szkoła Podstawowa  

w Żabnie 
17 357 35,05 15 

Szkoła Podstawowa  

w Łęgu Tarnowskim 
10 186 22,52 5 

Szkoła Podstawowa  

w Odporyszowie 
7 71 11,36 1,80 

Szkoła Podstawowa  

w Sieradzy 
7 53 8,31 2,05 

Szkoła Podstawowa  

w Bobrownikach Wielkich 
8 118 14,62 2,40 

Szkoła Podstawowa  

w Otfinowie * 
9 146 23,46 12,50 

Szkoła Podstawowa  

w Niedomicach 
10 178 19,50 7,55 

Szkoły podstawowe prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

Szkoła Podstawowa  

w Niecieczy 
8 53 _______________ 

Szkoła Podstawowa  

w Ilkowicach  
10 177 _______________ 
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Łącznie do szkół podstawowych na terenie Gminy Żabno uczęszczało 1 339 uczniów. 

Szkoły były zróżnicowane pod względem ilości wychowanków. Największa liczebnie jest 

szkoła podstawowa w Żabnie, do której uczęszczało 357 uczniów, zaś najmniejsza Szkoła 

Podstawowa w Sieradzy licząca 53 uczniów. Zróżnicowane pod względem wielkości  

są również przedszkola co obrazuje poniższa tabela. 

Nazwa przedszkola 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

wychowanków 

Etaty 

nauczycieli 

Etaty 

administracji  

i obsługi 

Przedszkola, dla których organem założycielskim jest Gmina Żabno 

Publiczne Przedszkole  

w Niedomicach 
4 95 8,44 6,50 

Publiczne Przedszkole  

w Żabnie 
7 173 12,23 7,40 

Publiczne Przedszkole w Łęgu 

Tarnowskim 
4 89 9,31 6,30 

Publiczne Przedszkole w Łęgu 

Tarnowskim Nr 2 
2 46 4,24 4 

Publiczne Przedszkole  

w Gorzycach 
2 41 

Dane ujęte w ramach Zespołu 

Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola w Otfinowie 

Oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej w Odporyszowie 
1 19 Dane ujęte w ramach Szkoły 

Podstawowej w Odporyszowie 

Gminny Żłobek  

w Żabnie 
1 15 _________ 4,25 

Nazwa przedszkola 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

wychowanków 
Etaty 

nauczycieli 

Etaty 

administracji  

i obsługi 

Przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego  

Publiczne Katolickie Przedszkole  

w Niecieczy  
1 18 _______________ 

Publiczne Przedszkole  

w Ilkowicach   
3 50 _______________ 

Niepubliczne Przedszkole  

w Pasiece Otfinowskiej 
2 28 _______________ 

Niepubliczne Przedszkole 

Ochronka Św. Józefa  

w Otfinowie 

2 33 _______________ 

Niepubliczne Przedszkole 

Ochronka Zgromadzenia sióstr 

Służebniczek BDNP  

w Odporyszowie 

1 22 _______________ 

Akademia Malucha „Smerfna 

Chata” Niepubliczne Przedszkole 

w Żabnie 

2 27 _______________ 
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ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH  

I PRZEDSZKOLACH 

W placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

w 2021 roku zatrudnionych było 229 nauczycieli na 169,03 etatach (z czego: 5,81 etatu 

stanowili nauczyciele stażyści, 11,64 etatu nauczycieli kontraktowi, 13,42 etatu nauczyciele 

mianowani i 138,18 etatu nauczyciele dyplomowani) oraz 82 osoby na stanowiskach 

administracji i obsługi na 74,75 etatach. Średniomiesięczne wynagrodzenie nauczycieli  

i pracowników obsługi przedstawiają poniższe tabele. 

 

Stopień awansu 

Średniomiesięczne wynagrodzenie nauczycieli w 2021 roku 

Gwarantowane Osiągnięte Wysokość 

wypłaconego jdu* 

Stażysta 3 537,80 4 152,92 0 

Kontraktowy 3 926,96 4 505,24 0 

Mianowany 5 094,43 5 184,89 0 

Dyplomowany  6 509,55 6 565,65 0 

* jdu – jednorazowy dodatek uzupełniający 

 

Średniomiesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi w 2021 roku 

Nazwa placówki Średnie wynagrodzenie 

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół  

i Przedszkoli w Żabnie 
5 867,18 

Szkoła Podstawowa w Żabnie 3 698,91 

Szkoła Podstawowa w Niedomicach 3 719,97 

Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim 4 062,57 

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich 3 677,38 

Szkoła Podstawowa w Odporyszowie 3 835,34 

Szkoła Podstawowa w Sieradzy 3 859,49 

Zespół Szkoły Podstawowej  i Przedszkola w Otfinowie 3 699,38 

Publiczne Przedszkole w Żabnie 3 538,66 

Publiczne Przedszkole w Niedomicach 3 774,60 

Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim 3 721,82 

Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim Nr 2 3 706,22 

Gminny Żłobek w Żabnie 3 684,51 
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DOTACJE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY 

INNE NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

          W 2021 roku na terenie Gminy Żabno funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych oraz 

2 zespoły szkoły i przedszkola. Łącznie 408 dzieci korzystało z usług placówek działających 

na terenie Gminy Żabno prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego.  

 5 206 349,11 zł 
Wartość dotacji przekazanej 

dla placówek oświatowych prowadzonych przez 

podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego w 2021r. 

 

Wartość dotacji przekazanej dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty 

inne niż jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku wyniosła 5 206 349,11 zł na powyższą 

kwotę składała się dotacja przekazana dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 

1 964 156,89 zł oraz  szkół podstawowych w wysokości 3 242 192,22 zł.  

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 

W roku 2021 na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

wydatkowana została kwota 191 018,38 zł (wydatek w całości został pokryty z pozyskanej 

dotacji Wojewody Małopolskiego). Dofinansowanie objęto łącznie 22 pracodawców, którzy 

wykształcili 24 pracowników młodocianych. 

POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW 

Wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

realizowana była od stycznia do czerwca 2021 roku i od września do grudnia 2021 roku  

w oparciu o kryterium dochodowe uprawniające do uzyskanie pomocy materialnej, które 

wynosiło 528 zł na jedną osobę w rodzinie. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami Gminy Żabno. 

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r., stypendium szkolne otrzymało 109 uczniów 

(72 uczniów ze szkoły podstawowej i 37 ze szkoły ponadpodstawowej) na łączną kwotę  

63 743,66 zł, na realizacje zadania Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył 63 315,00 zł, 

natomiast Gmina Żabno przeznaczyła 7 035,00 zł, co stanowi wymagany wkład własny. 

W tym okresie przyznano również 7 zasiłków szkolnych na kwotę 4 216,00 zł. W okresie  
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od września do grudnia 2021 roku stypendium szkolne, otrzymało 87 uczniów  

(54 uczniów ze szkoły podstawowej i 33 ze szkoły ponadpodstawowej) na łączna kwotę  

43 963,93 zł. Na realizację zadania Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył 40 000 zł, 

natomiast Gmina Żabno przeznaczyła 4 444,44 zł, co stanowi wymagany wkład własny. 

W okresie objętym raportem w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno, przyznano 15 Stypendiów Burmistrza, każde  

w wysokości 700,00 zł, na łączną kwotę 10 500 zł. Najwięcej stypendiów, bo aż 12 przyznano 

uczniom ze Szkoły Podstawowej w Żabnie, po jednym stypendium przyznano uczniom  

ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich, Łęgu Tarnowskim i Niedomicach. 

Dofinansowaniem do podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna 

2021/2022 dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęto  

5-ciu uczniów na łączną kwotę 1 681,65 zł. 

Na rok szkolny 2021/2022 uczniowie szkół podstawowych otrzymali dotację  

w łącznej kwocie 185 467,44 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,  

Z powyższej kwoty wykorzystano 181 118,28 zł. 

DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Gmina Żabno zobowiązana jest do bezpłatnego dowożenie dzieci odbywających roczne 

przygotowanie przedszkolne, uczniów szkół podstawowych w klasach I-IV, o ile  zamieszkują 

ponad 3 km od szkoły zlokalizowanej w granicach obwodu szkolnego w którym zamieszkują, 

oraz uczniów klas V-VIII szkół podstawowych zamieszkujących powyżej 4 km od szkoły  

w obwodzie szkolnym, a także uczniów niepełnosprawnych. W 2021 roku obowiązkiem 

dowozu objęto 187 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Żabnie, Łęgu 

Tarnowskim i Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie, na powyższy cel 

wydatkowano kwotę 176 092,08 zł.  

W powyższej kwocie zawiera się koszt dowozu 22 dzieci z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego do Specjalnego Ośrodka w Jadownikach Mokrych, Specjalnego 

Ośrodka w Dwudniakach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy  

ul. Romanowicza 9 w Tarnowie, Publicznego Przedszkola w Niedomicach, Niepublicznej 

Szkoły Specjalnej przy ul. Okrężnej 4a w Tarnowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

z oddziałami integracyjnymi XX LO ul. Bandrowskiego 4 w Tarnowie. 
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WYNIKI NAUCZANIA I PROMOWANIE 

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony był w dniach  

od 25 do 27 maj 2021 roku. Wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach wraz  

z porównaniem do średniej wojewódzkiej i powiatu obrazuje poniższa tabela.  

 

REALIZOWANE PROGRAMY 

 „MALUCH+” 2021 Moduł 1b 

Dotacja w ramach Modułu 1b przeznaczona była na utworzenie nowych miejsc 

żłobkowych na terenie Gminy Żabno w roku 2021. W ramach Modułu 1b  realizowane były 

dwa zadania: 

Pierwsze zadanie obejmowało „Prace inwestycyjne i remontowe w Żłobku wraz  

z przebudową placu zabaw - utworzenie 17 nowych miejsc opieki w Żłobku w Żabnie”.  

Drugie zadanie obejmowało: „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego 

budynku przedszkola wraz z salą gimnastyczną o część przeznaczoną na żłobek  

w miejscowości Łęg Tarnowski.  

Dzięki realizacji projektu Maluch + 2021 zwiększyła się dostępność do usług 

opiekuńczych w gminie Żabno w szczególności dla dzieci do lat 3. Od roku 2022 w Gminnych 

Żłobkach zapewniamy wychowankom 72 miejsca. 

 

 

Średnia wyniku 
Język 

polski 
Matematyka Język angielski 

  

Średnia Województwa 64,00 52,00 69,00 

Średnia Powiatu 62,00 49,00 62,00 

Średnia Gminy 59,00 45,00 61,00 

Wyniki osiągnięte przez uczniów klas ósmych w poszczególnych szkołach 

Szkoła Podstawowa w Żabnie  61,00 49,00 62,00 

Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim  58,00 51,00 64,00 

Szkoła Podstawowa w Odporyszowie 62,30 33,80 60,10 

Szkoła Podstawowa w Sieradzy 53,50 26,00 35,50 

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach 

Wielkich 60,70 48,40 70,20 

Szkoła Podstawowa w Niedomicach 55,00 56,00 65,00 

Szkoła Podstawowa w Otfinowie 51,75 35,00 49,10 
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Moduł 2 

W 2020 roku Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie złożył 

ofertę konkursową do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 „MALUCH+” 2021 w ramach Modułu 2 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. W związku z zakwalifikowaniem oferty konkursowej Gmina Żabno otrzymała 

wsparcie finansowe na kwotę 14400,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem 

Gminnego Żłobka w Żabnie.  

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie koordynował podpisanie 

porozumienia z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym a Gminą Żabno, na realizację 

zadań sportowych odbywających się przez dwa dni w tygodniu w okresie od 15.01.2021r.  

do 15.12.2021r. Na współfinansowanie projektu Gmina Żabno wydała 1 150,00 zł.  

Z tych środków został sfinansowany zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenia  

dla nauczycieli. W zajęciach wzięło udział 6 grup w liczbie od 15 do 20 uczniów. 

AKTYWNA TABLICA 

14 września 2021 roku Zakład złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego  

na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. 

Wysokość dotacji wyniosła: 87 500,00 zł, w tym wkład własny, który zapewnił organ 

prowadzący w wysokości: 17 500,00 zł. Wsparciem zostały objęte dwie placówki: Szkoła 

Podstawowa im. Jana Wnęka w Odporyszowie oraz Szkoła Podstawowa w Sieradzy. 

Dofinansowanie przeznaczone było na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie 

sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, które są niezbędne do realizacji 

programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. 

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET EDUKACYJNY.  

CYFRYZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w 2020 roku złożył wniosek  

w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. 

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. W ramach grantu Gmina Żabno zakupiła  

31 laptopów oraz 7 zestawów słuchawkowych na  łączną kwotę 74 998,93 zł. Zakupiony sprzęt 

został przekazany dla każdej ze szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Żabno.  
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Nazwa placówki 
Liczba 

laptopów 

Liczba 

słuchawek 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie 10 3 

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu 

Tarnowskim 

6 1 

Szkoła Podstawowa im. Jana Wnęka w Odporyszowie 3 - 

Szkoła Podstawowa w Sieradzy 1 - 

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich 2 1 

Szkoła Podstawowa im Polskich Olimpijczyków w Niedomicach 6 2 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie 3 - 
 

DOTACJA CELOWA - ROZWÓJ INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU  

DO LAT 3 

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie złożył w Centralnej 

Aplikacji Statystycznej formularz dotyczący zapotrzebowania gmin na środki dotacji celowej 

na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Po analizie 

wniosku Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  

16 200,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone było na realizację zadania własnego polegającego 

na organizacji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 na wydatki bieżące w Gminnym Żłobku  

w Żabnie.  

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

W 2021 roku Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie złożył wniosek  

o udzielenie wsparcia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów dla siedmiu placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Żabno. 

Łącznie otrzymano 406 800,00 zł na zakup wyposażenia podstawowego oraz wyposażenia 

dodatkowego. 

− Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie 106 800,00 zł 

− Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim 60 000,00zł 

− Szkoła Podstawowa im. Jana Wnęka w Odporyszowie: 30 000,00 zł 

− Szkoła Podstawowa w Sieradzy: 30 000,00 zł 

− Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich: 60 000,00 zł 

− Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach: 60 000,00 zł 

− Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Otfinowie: 60 000,00 zł 
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W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:  

− drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), 

− mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi 

akcesoriami, 

− sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetleni) 

− stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). 

W skład wyposażenia dodatkowego wchodzą: 

− wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej, 

−  narzędzia do obróbki drewna i metalu, 

− specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie,  

w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, 

− sprzęt gospodarstwa domowego, 

− części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne, 

− sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, 

− pomoce projektowe, 

− środki ochrony indywidualnej. 

Postepowanie przetargowe na zakup i dostarczenie wyposażenia w ramach Laboratoriów 

Przyszłości zostało przeprowadzone w 2021 roku zgodnie z dokumentacją programu 

zamówione wyposażenie zostanie dostarczone do placówek do dnia 01.09.2022 roku. 

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” każda placówka zakupiła wyposażenie 

podstawowe oraz wyposażenie dodatkowego zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami 

uczniów.  

Szkoła Podstawowa w Żabnie w ramach wyposażenia dodatkowego zakupiła m.in. 

specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne w tym z zakresu robotyki  

i mikroelektroniki, narzędzia do edycji, montażu i tworzenia materiałów audio. 

Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim w ramach wyposażenia dodatkowego zakupiła  

m.in. mikroskopy, klocki do samodzielnego składania, stację pogodową, oprogramowanie  

do edycji, montażu i tworzenia materiałów audio. 

Szkoła Podstawowa w Odporyszowie w ramach wyposażenia dodatkowego zakupiła 

sprzęt audio-wideo oraz doposażyła pracownię informatyczną w cztery zestawy robotów  

do nauki kodowania i programowania. Sprzęt audio - wideo wykorzystany zostanie  
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do prezentacji osiągnięć uczniów natomiast nowe roboty  podniosą atrakcyjność zajęć  

i pozwolą na rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów.  

Szkoła Podstawowa w Sieradzy w ramach wyposażenia dodatkowego pozyskała 

Wirtualne Laboratorium Przedmiotowe ClassVR oraz robota edukacyjnego. Zestaw promuje 

nowatorskie podejście do nauczania z wykorzystaniem okularów do wirtualnej i rozszerzonej 

rzeczywistości oraz możliwość wykorzystywania robota na każdym etapie edukacyjnym 

podczas nauki kodowania i robotyki.  

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich w ramach wyposażenia dodatkowego 

zakupiła m.in. mikroskopy, zestawy robotów, dzięki którym można zorganizować zajęcia  

z programowania i robotyki dla uczniów zainteresowanych taką formą zajęć. Długopisy 3D, 

które pomagają młodzieży kształtować twórczą wyobraźnię przestrzenną oraz klocki 

konstrukcyjne. 

Szkoła Podstawowa w Niedomicach w ramach wyposażenia dodatkowego zakupiła 

doposażenie pracowni kulinarnej. W ramach tej inicjatywy edukacyjnej szkoła będzie wspierała 

rozwój kompetencji uczniów w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie poprzez 

promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia: kształtowanie dobrych nawyków 

żywieniowych, czerpania radości i satysfakcji  z samodzielnego przygotowania posiłków, 

odkrywaniu talentów kulinarnych i rozwijaniu zainteresowania zdrowym stylem życia 

związanym z odżywianiem i aktywnością fizyczną. 

Szkoła Podstawowa w Otfinowie w ramach wyposażenia dodatkowego zakupiła 

doposażenie pracowni komputerowej oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane 

na lekcjach techniki, fizyki i biologii jak np. wyposażenie stanowisk do pracy 

narzędziowej/technicznej. 

Wyposażenie zakupione w ramach program „Laboratoria Przyszłości” miało na celu wsparcie 

szkoły w budowaniu wśród wszystkich uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEAM (Science - nauka, Technology - technologia, Engineering -  inżynieria, Art-sztuka  

oraz Mathematics- matematyka). Nowoczesne produkty, takie jak laboratorium druku 3D, 

roboty edukacyjne, mikrokontrolery czy sprzęt pozwalający na tworzenie i publikowanie 

materiałów audiowizualnych o wysokiej jakości oraz wiele innych  skutecznie wspierają proces 

edukacji na każdym poziomie.  
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DZIECIAKI NA START – WSPARCIE DLA TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA 

PODMIOTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W GMINIE ŻABNO 

W okresie od 01.11.2021r.-30.06.2023r. w Gminnym Żłobku w Żabnie realizowany jest 

projekt pn. „Dzieciaki na start – wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki  

nad dziećmi do lat 3 w gminie Żabno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, 

Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla 

tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków 

(m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby 

miejsc w istniejących instytucjach. Dzięki realizacji projektu od 3 stycznia 2022 roku 

siedemnaścioro dzieci rozpoczęło swoją przygodę w Gminnym Żłobku w Żabnie. 

Kwota dofinansowania wyniosła 709 606,35 zł, w tym wkład własny Gminy 107 000,00 zł.  

Uzyskane wsparcie przeznaczone jest na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 

siedemnastu nowo utworzonych miejsc w żłobku w okresie do 30.06.2023 roku Ponadto  

w ramach projektu w budynku żłobka została dostosowana łazienka do osób 

niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób powracających, 

wchodzących na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie 

funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie 

macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, pracujące dla których wsparcie w postaci 

zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia) poprzez zwiększenie 

możliwości dostępu do miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do lat 3.  

 

NARODOWY PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025 

W 2021 roku podpisano umowę w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na podstawie, której Gmina Żabno otrzymała wsparcie 

finansowe w wysokości 31 000,00 zł dla szkół podstawowych oraz 11 500,00 zł dla placówek 

wychowania przedszkolnego. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup książek będących 

nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, 

zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup czytników e-book oraz  

realizację działań promujących czytelnictwo. 
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ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ 

Gmina Żabno pozyskała środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego na realizację w 2021 roku II edycji małopolskiego projektu pn. „Odkrywam 

Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Dofinansowanie w wysokości 

17 000,00 zł zostało przekazane na zorganizowanie wycieczek szkolnych dla uczniów z terenu 

Gminy Żabno. W projekcie udział wzięli uczniowie wszystkich szkół podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno. W ramach otrzymanych środków: 

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie zorganizowała wycieczkę 

jednodniową w Pieniny, w której udział wzięło 40 uczniów klas 5b i 7c. 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie udał się na dwudniową wycieczkę  

do Ojcowskiego Parku Narodowego udział w niej wzięło 33 uczniów z klas 5, 7a, 8. 

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach w jednodniowej wycieczce 

zwiedziła Muzeum Pamięci Auschwitz, w której wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Niedomicach w ilości 35 uczniów oraz 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sieradzy;  

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich, Szkoła Podstawowa im. Jana Wnęka  

w Odporyszowie oraz Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu 

Tarnowskim podczas jednodniowych wycieczek uczniowie poznali uroki malowniczego 

Ojcowskiego Parku Narodowego udział wzięło łącznie 109 uczniów klas II-VIII. 

- Szkoła Podstawowa w Sieradzy w ramach projektu udała się podczas jednodniowej wycieczki 

do Muszyny, w której uczestniczyło 48 uczniów klas II-VIII. 
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POMOC SPOŁECZNA  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie jest jednostką 

organizacyjną Gminy Żabno, świadczącą pomoc osobom i rodzinom, 

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej sami 

zmienić. W Ośrodku w roku 2021 zatrudniano na podstawie umowy  

o pracę 33 pracowników na 24,95 etatu oraz 26 pracowników na podstawie umów cywilno-

prawnych, Osoby o specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, które pomagają rodzinom 

pokonać ograniczenia i poprawić sytuację życiową. Misją Ośrodka jest dążenie do poprawy 

jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021 była Pani Stanisława Łabno. 

W roku 2021 do Ośrodka wpłynęło i zarejestrowano 7 854 dokumenty, w rejestrach 

korespondencji wysłanej odnotowano 3 812 pozycji. 

 

BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

28 044 543,88 zł 
Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej 

Wysokość 

zrealizowanych 

wydatków w ramach  

pomocy społecznej  

i wsparcia rodziny  

 

Wysokość 

zrealizowanych zadań 

własnych 

Wysokość wypłaconych 

świadczeń społecznych  

 

Wartość zadań 

zrealizowanych  

z dofinansowaniem 

(dotacje UE) 

27 797 955,14 zł 3 878 450,11 zł 24 168 841,14 zł 253 544,92 zł 

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował budżetem w wysokości  

28 044 543,88 zł, którego środki pochodziły głównie z dotacji z budżetu państwa i gminy. 

Koszty pracownicze obejmujące wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 

(brutto) oraz składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez pracodawcę 2 094 009,08 zł. 

 

ŚWIADCZENIA I WSPARCIE MATERIALNE 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował różnorodne zadania skierowane do osób  

i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Na bieżąco analizował sytuację 

społeczną mieszkańców gminy, reagował na sytuacje kryzysowe i zdarzenia losowe.  

W roku 2021 w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych w stosunku  

do 762 rodzin wydano 1 309 decyzji administracyjnych, w tym odmawiających prawo  
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do świadczeń, stwierdzających nienależnie pobrane świadczenie i konieczność zwrotu a także 

przyznających 22 335 świadczeń. W roku 2021 została udzielona pomoc w formie pracy 

socjalnej 109 osobom  z 25 rodzin.  Na podstawie decyzji administracyjnej, w oparciu o ustawę 

o pomocy społecznej, świadczenia przyznano 504 osobom z 294 rodzin. Świadczeniem 

pieniężnym objęto 252 rodziny, a niepieniężnym 85 rodzin. Z pomocy w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020 skorzystało 690 osób z 254 rodzin zaś 

poradnictwem specjalistycznym objęto 96 rodzin. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

przeprowadzili postepowanie wobec 69 dłużników alimentacyjnych, wydali 86 zaświadczeń  

do Programu Czyste Powietrze, a w 63 sprawach udzielili informacji Polskiej Organizacji 

Turystycznej celem ustalenia prawa do świadczenia w formie bonu oraz współpracowali  

z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w 232 sprawach, w których może wystąpić element 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

 

 

Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 roku. 
 

Rodzaj świadczenia 
Liczba rodzin 

objętych pomocą 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

Świadczenie wychowawcze 500+ 1982 17 744 504,96 

Świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) 

441 2 835 930,00  

Zasiłek rodzinny z dodatkami 434 1 799 822,04 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 107 107 000,00 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 35 259 969,00 

Świadczenie rodzicielskie 39 344 310,00 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 1 8 000,00 

Składki emerytalno – rentowe opłacane od osób 

pobierających świadczenie opiekuńcze 
89 369 757,00 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

Zasiłki stałe 62 osób 324 335,95 

Zasiłki celowe 175 osób 215 917,46 

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku  290 osób  270 480,00 

Zasiłki okresowe 96 osób 169 802,00 
 

 

 

 

 
 

W 2021 r. ze środków rządowego programu 

"Rodzina 500+"  

skorzystało 3354 dzieci. 

Na wskazany cel wydatkowano  17 878 084,13 zł 

(kwota wypłaconych świadczeń wraz  

z kosztami obsługi) 
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Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Żabno 

w 2021 roku były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i ubóstwo. Należy przy 

tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek 

jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie  

i długotrwała lub ciężka choroba). Poniższa tabela obrazuje powody dla, których osoby  

i rodziny korzystały z pomocy Ośrodka.  

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 roku. 
 

Powód Liczba rodzin 

Długotrwała lub ciężka choroba 190 

Ubóstwo 133 

Niepełnosprawność 153 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

18 

Bezrobocie 96 

Alkoholizm 2 

Bezdomność 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 33 

Przemoc w rodzinie 1 

Zdarzenie losowe 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

1 

RAZEM 630 
 

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OPS  

Zapewnienie wsparcia rodzinom w formie asystenta rodziny, w roku 2021 objęto  

21 rodzin wychowujących łącznie 57 dzieci. 

Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w 2021 roku profilaktyki prowadzono  

18 procedur „Niebieskiej Karty”, odbyło się 30 posiedzenia Grup Roboczych oraz  

4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Wystosowano 4 wnioski o wszczęcie procedury leczenia odwykowego. 

Pracownicy socjalni monitorowali środowiska objęte Procedurą Niebieskiej Karty poprzez 

wizyty w środowisku w trakcie trwania procedury u 18 rodzin. 

Piecza zastępcza. W roku 2021 w pieczy zastępczej przebywało 19 dzieci z 13 rodzin 

w tym: 4 dzieci z 3 rodzin biologicznych umieszczonych jest w pieczy zastępczej na starych 

zasadach. Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny w 2021 roku uczestniczyli  

w 17 posiedzeniach Zespołów dokonujących okresowych ocen sytuacji dziecka pozostającego 

w pieczy zastępczej, oraz przygotowali i przekazali dla Zespołów dokonujących okresowych 
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ocen sytuacji dziecka pozostającego w pieczy zastępczej 3 opinie na temat sytuacji rodzin 

biologicznych. 

Dodatki mieszkaniowe – w ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych przeprowadzono 

54 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji dla 31 rodzin. 

Karta Dużej Rodziny – w roku 2021 wydano 287 kart dla członków 77 rodzin. 

Współpraca z Domami Pomocy Społecznej i Schroniskami - ze środków pozostających  

w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej na przestrzeni roku sfinansowano lub 

współfinansowano koszt pobytu 22 osób w domach opieki społecznej oraz 2 osób w schronisku 

dla bezdomnych. 

REALIZOWANE PROGRAMY, PROJEKTY i STRATEGIE W ROKU 2021 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -  dotacja przyznana na posiłek oraz zasiłek 

celowy lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

W 2021 roku pomocą w postaci posiłku w szkole objętych zostało 43 dzieci z 29 rodzin.  

Z zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności skorzystało 140 rodzin.  

Elementem dopełniającym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest Program osłonowy 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” . Program Osłonowy realizowany był przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z placówkami oświatowymi w sferze gminnej 

polityki społecznej. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci  

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PO PŻ, realizowany przy 

współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, który jest krajowym programem 

operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób, rodzin 

najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej 

pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób 

uprawnionych. W 2021 roku z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa – Podprogram 2020 skorzystało 690 osób z 254 rodzin. 

Projekt socjalny pn. „Razem twórzmy lepsze jutro w gminie Żabno” mający na celu 

wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów. Projekt realizowany z uzyskanej 
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dotacji skierowany był do 15 seniorów - osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych 

zawodowo, zamieszkujących na terenie Gminy Żabno.  Celem projektu było rozwijanie pasji  

i zainteresowań seniorów rozbudzanie ich poczucia estetyki umiejętności komponowania  

i kreatywności, poprawę sprawności manualnej i kondycji psychofizycznej. W ramach projektu 

realizowano: warsztaty z rękodzieła, zajęcia pobudzające aktywność ruchową, zajęcia  

z psychologiem, spotkania z dietetykiem, zapewniono również: pomoc psychologiczną oraz 

prawną dla osób i rodzin z terenu Gminy Żabno. Poradnictwem psychologicznym objęto  

33 rodziny na rzecz których udzielono 97 porad natomiast w ramach poradnictwa prawnego 

udzielono 45 porad (konsultacji) dla 29 rodzin.  

Programu „Opieka 75+” – celem programu jest poprawa dostępności do usług 

opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. W 2021 roku wsparciem w ramach programu 

objęto 3 osoby z trenu gminy Żabno poprzez zapewnienie usług opiekuńczych dla tych osób. 

Programu Asystent Rodziny na rok 2021 finansowany ze środków finansowych  

z Funduszu Pracy. W ramach programu uzyskano dotację, z przeznaczeniem  

na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla 2 asystentów 

rodziny.  

Projekt „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie 

tarnowskim” Projekt obejmuje takie działania jak usługi opieki zastępczej, bezpłatne 

wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, diagnozę potrzeb opiekunów, 

warsztaty z zakresu opieki, grupy wsparcia, szkolenia dla opiekunów, zwiększenie dostępu 

opiekunów do informacji. Wkład finansowy Gminy Żabno w 2021 roku wyniósł 11 299,59 zł. 

W 2021 roku z wsparcia w Ośrodku skorzystało:  

• w formie opieki wytchnieniowej w ośrodku  – 6 osób niesamodzielnych, 4 opiekunów 

osób niesamodzielnych, 

• z wypożyczalni sprzętów rehabilitacyjnych – 16 opiekunów osób niesamodzielnych. 

Program Wspieraj Seniora, którego celem strategicznym było zapewnienie wsparcia 

seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie 

mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym 

zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. Łącznie w trakcie 

trwania Programu wsparciem zostało objętych 56 seniorów. 
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PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Projekt „Placówka Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”  

jest realizowany w okresie od 2 maja 2019 roku 29 lipca do 2022 roku. Placówka prowadzona 

jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej.  

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 

projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci  

i młodzieży. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. Placówka wsparcia dziennego mieści się w budynku Domu Ludowego w Czyżowie, 

zapewnia uczestnikom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i organizowanie czasu wolnego. 

Placówka w roku 2021 funkcjonowała przez 5 dni w tygodniu w godzinach 10:00-18:00.  

Placówka dysponuje 15 miejscami dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno. Wsparciem 

Placówki objęci są także rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach.  

W 2021 roku Placówka realizowała następujące formy wsparcia:  

−  wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, 

−  rozwój kompetencji informatycznych, 

−  rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej u dzieci  

i młodzieży,  

−  zajęcia wyrównawcze z zakresu języka polskiego, języka 

angielskiego, matematyki,  

−  wyjazd integracyjny dla uczestników projektu oraz ich 

rodziców/opiekunów.  

Z oferty wsparcia placówki w 2021 roku skorzystało 21 dzieci oraz 18 rodziców oferty 

skierowanej do rodziców. 

Umowa o dofinansowanie Projektu zawarta została miedzy Gminą Żabno  

a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzką samorządową jednostką 

organizacyjną Województwa Małopolskiego, całkowita wartość Projektu zgodnie z zawartą 

umową wynosi 988 445,19 zł, z czego: 

− 840 178,41 zł stanowią środki UE, 

− 62 590,63 zł stanowią środki z budżetu państwa, 
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− 85 676,15 zł stanowi wkład własny Gminy Żabno – kwota wkładu własnego 

przeznaczona była na wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki – 

przebudowy części budynku ludowego w Czyżowie.  

Ostateczna kwota inwestycji stanowiąca wkład własny Gminy Żabno wyniosła 110 663,24 zł.  

Kwota otrzymanego dofinansowania z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji 

Pośredniczącej w 2021 roku wyniosła 284 687, 50 zł z czego: 

− 264 949,58 zł stanowi dofinansowanie UE, 

− 19 737,92 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa. 

Po zakończeniu okresu realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ww. 

projektu Gmina Żabno zobowiązana jest do zachowania trwałości Projektu tj. trwałości 

operacji/rezultatów/produktów w okresie co najmniej 36 miesięcy po zakończeniu realizacji 

Projektu oraz trwałości infrastruktury w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 

Gminy Żabno.  Biorąc powyższe pod uwagę za okres od 30 lipca 2022 roku 31 grudnia 2022 

roku w ramach środków własnych Gminy Żabno w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Żabnie na ten cel zabezpieczono 58 000,00 zł.  

KLUB SENIOR + W ŻABNIE 

Klub Senior + w Żabnie działa jako ośrodek wsparcia dla seniorów, a głównym jego 

celem jest aktywizacja społeczna, integracja, wspólne spędzanie czasu wolnego, ale również 

realizacja pasji i zainteresowań seniorów. Klub Senior + w Żabnie został utworzony w ramach 

Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020, edycja 2019 i od 2020 roku funkcjonuje  

w miejscowości Żabno przy ulicy Świętego Jana 1a.  

Funkcję kierownika Klubu Senior+ w Żabnie w 2021 roku pełniła Pani Agnieszka Chłopek. 

Placówka zapewniała 23 miejsca seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku 

życia z terenu Gminy Żabno. W ramach działań, Klub Senior + w Żabnie w 2021 roku 

zapewniał możliwość skorzystania z usług: 

• edukacyjnych, w ramach których prowadzone były: 

− zajęcia z technik informatycznych (zrealizowano 18 godzin zajęć), zajęcia dotyczyły 

m.in. obsługi komputera i smartfona, funkcjonowania e- usług, aplikacji e-obywatel, 

profil zaufany, 

− zajęcia z psychologiem (zrealizowano 36 godzin zajęć), 
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• kulturalno – oświatowych w ramach działania seniorzy uczestniczyli m.in. w spektaklu 

teatralnym Mayday, plenerowy koncercie przy Pałacu Rodzin Męcińskich i Zborowskich„ 

Pod niebem Paryża”, koncercie w Kąśnej Dolnej 

Valdima Brodskiego, Waldemara Malickiego  

i Rafała Kwiatkowskiego, koncercie lokalnych 

artystów w Centrum Kultury w Żabnie, seansie 

filmowym „Fatima”. 

• sportowo – rekreacyjnych, w ramach zajęć zorganizowano m.in. wyjazd na baseny 

mineralne do Solca Zdroju, wycieczkę do Chochołowa, do Zakopanego na Krzeptówki, 

wyjazd do Wieliczki (m.in. zwiedzono Kopalnię Soli), wyjazd na grzybobranie w lasach 

świętokrzyskich.  

• aktywności ruchowej i kinezyterapii - zrealizowano 56 godzin zajęć w Sali Klubu Senior+  

w Żabnie lub w plenerze.  

• aktywizujących społecznie, w tym z wolontariatu międzypokoleniowego, w ramach zajęć 

Seniorzy uczestniczyli w:  

− obchodach Dnia Dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, 

− w uroczystościach poświęcenia Kapliczki Św. Nepomucena, 

− w spotkaniu integracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy, 

− w Dożynkach Wojewódzkich, gdzie prezentowali swoje prace, 

− obchodach Dnia Seniora wraz ze Związkiem Emerytów i Rencistów, 

− w Mikołajkach z przedstawicielami samorządu, 

− w spotkaniu Wigilijnym, 

− w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci potrzebujących. 

• terapii zajęciowej, w ramach zajęć Seniorzy uczestniczyli w: 

− zajęciach z twórczego myślenia, 

− zajęciach wokalno – muzycznych, 

− warsztatach z rękodzieła a także kulinarnych. 

W 2021 roku działalność Klubu Senior+ finansowana była w ramach Programu 

Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025,  wysokość przyznanej w ramach Programu dotacji 

wyniosła 47 374,26 zł, natomiast wysokość środków własnych z budżetu Gminy Żabno 

wynosiła 84 266,57 zł. 
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ZDROWIE I PROFILAKTYKA  

OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE GMINY ŻABNO 

W roku 2021 za ochronę zdrowia na terenie Gminy Żabno odpowiadał Samodzielny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie. Celem Zakładu było udzielanie ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych, profilaktyka oraz promocja zdrowia. Udzielane świadczenia 

zdrowotne finansowane były ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom 

uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie,  

za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. 
 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej udziela świadczeń 

medycznych dla mieszkańców Gminy 

Żabno w 4 jednostkach: 

− Wiejskim Ośrodku Zdrowia  

w Łęgu Tarnowskim, 

− Wiejskim Ośrodku Zdrowia  

w Otfinowie, 

− Wiejskim Ośrodku Zdrowia  

w Niedomicach  oraz 

− Przychodni Rejonowej w Żabnie.  

Kierownikiem Zakładu w roku objętym raportem był Pan Jerzy Behounek. 

Zastępcą Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ds. medycznych 

był dr n. med. Lek med. Michał Surynt. 

W ramach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w roku 2021 zatrudnionych 

było 44 pracowników na 42,5 etatu. 

ŚWIADCZONE USŁUGI  

   

11 900 59 206 32 845 

Liczba zapisanych  

pacjentów 

 do SGZOZ w Żabnie 

Liczba porad  

lekarskich udzielonych  

w 2021 roku 

Liczba zabiegów 

 pielęgniarskich wykonanych  

w  2021 roku  

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie w 2021 roku świadczył 

usługi medyczne dla 11 900 pacjentów z terenu Gminy Żabno. 
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 Opiekę lekarską zapewniało 16 lekarzy zatrudnionych na 7,13 etatach łącznie  

z umowami cywilno - prawnymi. Opiekę sprawowali lekarze rodzinni, pediatrzy, lekarz chorób 

wewnętrznych oraz lekarz medycyny pracy. W roku 2021 lekarze udzieli łącznie 59 206 porad 

lekarskich (najwięcej porad bo aż 16 450 udzielono w IV kwartale 2021 roku).  

Opiekę środowiskową świadczyło 7 pielęgniarek środowiskowych zatrudnionych  

na 7 etatach. Opieką pielęgniarską objętych było 9 984 pacjentów z terenu Gminy Żabno.  

W roku 2021 pielęgniarki środowiskowe wykonały 8 798 zabiegów u pacjenta oraz 13 229 

zabiegów w gabinetach zabiegowych, dodatkowo przeprowadzono 10 818 zabiegów w związku  

z Covid19. Łącznie w 2021 roku wykonano 22 027 zabiegów pielęgniarskich a także 10 818 

zabiegów związanych z Covid19. 

W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żabnie na podstawie 

zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w roku 2021 funkcjonowały następujące 

poradnie specjalistyczne: 

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w ramach poradni zatrudniano lekarza specjalistę  

w wymiarze 0,31 etatu oraz 2 położne w wymiarze 1,26 etatu, które zapewniały opiekę  

dla 6 281 kobiet. W roku objętym raportem z usług poradni skorzystało 1 446 pacjentek. 

Poradnia Otolaryngologiczna w roku objętym raportem lekarz zatrudniony w poradni 

pracował w wymiarze 0,33 etatu, w ramach poradni udzielił 1 536 porad. 

Poradnia rehabilitacyjna w poradni w roku 2021 zatrudniano 1 lekarza specjalistę  

w wymiarze 0,26 etatu, który udzielił łącznie 580 porad. 

Pracownia Rehabilitacji w roku 2021 zatrudniała 6 pracowników na 5,55 etatach. 

W ramach pracowni wykonano 37 541 zabiegów. 

W ramach Przychodni Rejonowej w Żabnie działa punkt pobrań do badań analitycznych, który 

w roku 2021 przyjął 8 457 pacjentów. 

BUDŻET SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej rok 2021 zakończył z zyskiem 

wynoszącym 79 514,02 zł. przy sumie przychodów 7 475 717,30 zł. Udział kosztów 

wynagrodzeń z kosztami ZUS po stronie pracodawcy w stosunku do przychodów wynosi 

67,3%. Zakład na bieżąco reguluje zobowiązania i egzekwuje należności. Udział przychodów 

finansowanych z NFZ wynosi 96,7% pozostałe 3,3% to usługi prywatne i najem pomieszczeń. 
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PROFIALKTYKA  

Gmina Żabno w roku 2021 zawarła ze Starostwem Powiatowym  

w Tarnowie umowę na realizacje szczepień profilaktycznych w ramach 

programu Bezpieczni bo zaszczepieni – Programu polityki zdrowotnej 

dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na 

lata 2020-2027. Program dedykowany dzieciom w wieku do lat 2. Z programu skorzystało  

30 dzieci, Gmina poniosła koszt w wysokości 11 400 zł co stanowiło 33% udziału w ogólnym 

koszcie realizacji zadania. 

W roku 2021 w wyniku otwartego konkursu na realizacje 

zadania z zakresu zdrowia publicznego Gmina Żabno 

podpisała umowę z Polskim Czerwonym Krzyżem  

na Promowanie Idei Honorowego Krwiodawstwa.  

Udział w akcji wzięło 42 osoby z terenu Gminy Żabno. Na realizację programu gmina Żabno 

przekazała dotację w wysokości 3 000 zł.  

GMINNA KOMISJA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żabnie 

odbyła 12 posiedzeń, podczas których zajmowała się zadaniami wynikającymi z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Narkomanii. 

W roku objętym raportem Komisja przeprowadziła 15 spraw zmierzających do objęcia 

leczeniem odwykowym 3 kobiet i 12 mężczyzn na podstawie wniosków, które wpłynęły  

z policji, prokuratury, Ośrodka Pomocy Społecznej lub członków rodzin. W ramach 

prowadzonych spraw komisja przeprowadzała rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi 

oraz członkami ich rodzin, podejmowała działania zmierzające do objęcia leczeniem 

odwykowym osób uzależnionych oraz organizowała pomoc dla osób współuzależnionych.  

Komisja w 2021 roku w stosunku do 13 osób (3 kobiet i 10 mężczyzn) wystąpiła do Sądu 

Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. W ramach swojej działalności Komisja skontrolowała  

9  placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 
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BEZPIECZEŃSTWO, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA  

W roku 2021 na terenie gminy Żabno funkcjonowało 13 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych (zrzeszających łącznie około 500 ochotników). Jednostki zlokalizowane  

w miejscowości  Ilkowice, Bobowniki Wielkie, Sieradza, Odporyszów, Nieciecza, Gorzyce, 

Kłyż, Otfinów, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska oraz 3 jednostki z terenu Gminy włączone 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), mające siedzibę w: Żabnie, 

Niedomicach i Łęgu Tarnowskim. Do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy 

OSP w Żabnie, Ilkowicach, Sieradzy, Niedomicach, Bobrownikach Wielkich, Łęgu 

Tarnowskim i Otfinowie należało ogółem 62 członków.                                        

W 2021 roku Gmina poniosła koszty funkcjonowania OSP, do których jest ustawowo  

i bezpośrednio zobligowana, przeznaczone na utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie 

gotowości bojowej (kierowcy – mechanicy, media, badania techniczne, konserwacje  

i legalizacje sprzętu, ubezpieczenia, zakup paliwa, części zamiennych, pokrycie kosztów 

napraw i materiałów) oraz udzieliła dotacji jednostkom na zadania związane z zakupem sprzętu 

i wyposażenia w łącznej kwocie 506 640,28 zł.  

Do największych wydatków zaliczyć należy: 

- dotacje 188 000 zł dla OSP na zakup sprzętu, 

- zakup energii 75 538,48 zł, 

- umowy konserwatorów 66 373,80 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia  37 606,64 zł 

- ekwiwalenty 23 480,19 zł,  

- okresowe badanie techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków 

ochotników,  przegląd urządzeń hydraulicznych i ratowniczych, przegląd techniczny piecy 

gazowych, przegląd techniczny budynków 48 954,69 zł                            

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Siedliszowice 30 624,00 zł (całkowity koszt 

zakupu samochodu wyniósł 58 000 zł)  

- ubezpieczenie samochodów i strażaków 27 802,50 zł  
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W 2021 r. jednostki OSP z terenu 

Gminy Żabno dysponowane były 

do 178 zdarzeń. 

(2020r – 189 zdarzeń) w tym do: 

- 63 pożarów 

- 111 miejscowych zagrożeń  

- 4 alarmy okazały się fałszywe.   

  

  
 

KWLAIFIKACJA WOJSKOWA  

Na kwalifikacje wojskową wezwano: 

− 98 mężczyzn z rocznika 2002r z czego nie stawiło się 8 mężczyzn którzy przebywają poza 

granicami RP,  

− 27 mężczyzn z rocznika tzw. starszego 1997 - 2001r. z czego nie stawiło się  

25 mężczyzn którzy przebywają poza granicami RP,  

− wezwano 7 kobiet wskazanych przez WKU Tarnów - wszystkie stawiły się na kwalifikacji. 
 

PANDEMIA COVID-19 

W 2021 roku na terenie Gminy Żabno podejmowano szereg działań mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w związku z wystąpieniem  

i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID19). Na bieżąco realizowano zadania 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych i poleceń Wojewody 

Małopolskiego.  
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W ramach podejmowanych działań: 

− przekazano Komendantowi Gminnemu OSP w celu dystrybucji mieszkańcom  

13 650 szt. ulotek informacyjnych o szczepieniach, 

− rozdysponowano do ośrodków zdrowia, szkół, parafii, sołtysów, klubów seniora  

i mieszkańców: płyny do dezynfekcji, maseczki jednorazowe w licznie 109 100 szt. 

oraz rękawice lateksowe,  

− osobom potrzebującym zorganizowano dowóz do punktów szczepień – 12 dowozów, 

− zorganizowano punkt szczepień podczas Biegu Kumaka w Żabnie gdzie zaszczepiono  

150 osób, 

− współpracowano z kołami gospodyń wiejskich w ramach organizacji 12 festynów, 

podczas których zaszczepiono 290 osób, 

− przygotowano ulotki oraz gadżety promujące szczepienia, 

− prowadzono telefoniczny punkt informacyjny i na bieżąco sporządzano raporty. 

W ramach walki z Covid19 w 2021 roku wydatkowano kwotę 27 593,75 zł. 

INNE ZDARZENIA  

Na terenie Gminy Żabno z powodu intensywnych opadów deszczu oraz wysokiego 

stanu rzeki Żabnica i potoku Koźmiejówka jak również poziomu wód w rowach 

melioracyjnych była prowadzona akcja przeciwpowodziowa. W ramach działań 

zadysponowano jednostki OSP, MGZGK w Żabnie oraz pracowników UM Żabno. Głównymi 

zadaniami jednostek OSP było  pompowanie wody z zalanych trenów, udrażnianie mostków i 

przepustów. Prowadzony był ciągły monitoring rzeki Żabnica i Dunajec, sprawdzane były śluzy 

wałowe na rzece Dunajec.  

W 2021 roku podejmowano również działania związane z usuwaniem szkód  

po porywistych wiatrach, na skutek których doszło do połamania i powalenia drzew  

oraz uszkodzenia dachów. W ramach działań ratowniczych 19 razy zadysponowano jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych zadysponowano również służby komunalne. 
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GMINNE CENTRUM KULTURY W ŻABNIE 

Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest gminną, 

samorządową instytucją upowszechniania kultury. Celem 

działalności Centrum Kultury jest ochrona tradycji kulturalnej  

i dziedzictwa kulturalnego Gminy oraz pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców  

do aktywnego udziału w działalności kulturalnej.  

Dyrektorem instytucji w 2021 roku była Pani Marta Warias.  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUCJI 

Strukturę organizacyjną Centrum 

w roku 2021 tworzyło: 

− Gminne Centrum Kultury w Żabnie 

− Centrum Kulturalno – Oświatowo - 

Sportowe w Łęgu Tarnowskim. 

 

ZATRUDNIENIE 

Gminne Centrum Kultury w 2021 roku zatrudniało ogółem 12 pracowników (w przeliczeniu  

na etaty - 9,5 etatu), w tym: 

− Gminne Centrum Kultury w Żabnie – 8 etatów, 10 pracowników, 

− Centrum KOS w Łęgu Tarnowskim – 1,5 etatu, 2 pracowników. 

BUDŻET INSTYTUCJI  

    

997 700,00 zł 269 643,00 zł 166 000,00 zł 94 208,88 zł 

Wysokość dotacji 

otrzymanej  

z Urzędu Miejskiego  

w Żabnie  

na wydatki bieżące 

Wysokość pozostałych  

dotacji 

Wysokość dotacji 

z Narodowego Centrum 

Kultury 

Konwersacja cyfrowa 

domów kultury” 

Przychody ze sprzedaży 

usług 
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W roku 2021 Gminne Centrum Kultury dysponowało budżetem, na który składała się: 

− dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Żabnie na wydatki bieżące -  997 700,00 zł, 

− dotacja celowa na Dożynki Województwa Małopolskiego – 160 000,00 zł,  

− pozostałe dotacje – 109 643,00 zł,  

− Narodowe Centrum Kultury  „Konwersja cyfrowa domów kultury” – 166 000,00 zł, 

− przychody ze sprzedaży usług  - 94 208,88 zł, 

− inne przychody – 8 234,46 zł. 

Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w roku 2021 wyniosły  

1 370 668,08 zł, z czego 465 401,76 zł. przeznaczono na wynagrodzenia pracowników. 

W roku 2021 budynek Gminnego Centrum Kultury w Żabnie wyposażony został w windę, 

dzięki której osoby z problemami ruchowymi mają ułatwiony dostęp do przygotowanej oferty 

przez Centrum i Bibliotekę.   

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI  

Działalność Gminnego Centrum Kultury obejmuje szeroką gamę dziedzin sztuki: muzykę, 

śpiew, plastykę, fotografię, taniec, teatr oraz modelarstwo. Kluby działają w pracowniach 

specjalistycznych. Wykorzystują znajdujące się w nich instrumenty i urządzenia. Pod okiem 

instruktorów członkowie klubów niejednokrotnie osiągali sukcesy w konkursach regionalnych 

i ogólnopolskich. W ramach Gminnego Centrum Kultury w 2021 roku działały kluby: 

− modelarski – liczył 40 członków, a zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu.  

− plastyczny – liczył 38 członków, zajęcia odbywały się stacjonarnie od czerwca 2021r. 

w 3 grupach wiekowych. Klub plastyczny prowadzi Galerię „Rozmaitości” 

znajdującą się w budynku Centrum Kultury. 

− Seniora – liczył 70 członków. Klub organizował wycieczki, spotkania 

okolicznościowe, wieczorki taneczne. Członkowie Klubu spotykali się w Gminnym 

Centrum Kultury w Żabnie raz w tygodniu.  

W 2021 r. ze względu na trwającą  pandemię Covid-19 wprowadzone zostały częściowe 

ograniczenia w działalności kulturalnej. Gminne Centrum Kultury mimo to działało 

nieprzerwanie i było czynne dla użytkowników z zachowaniem pełnego rygoru sanitarnego.  

Stan pandemii w 2021 r. wywoływał wpływ na działalność programową Centrum Kultury. 

Niektóre wydarzenia zostały zrealizowane w sposób ograniczony, inne – zmieniły swoją 

formułę. Sytuacja związana z epidemią i wprowadzonymi ograniczeniami dla działalności 
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kulturalnej wpłynęła na zmiany programowe i sposób pracy. Wydarzenia planowano tak,  

aby można je było np. przenieść w całości lub częściowo do sieci. W związku z tym część 

wydarzeń miała charakter hybrydowy. 

W pierwszej połowie 2021 roku z powodu wprowadzonych ograniczeń w związku  

z pandemią COVID-19 Centrum Kultury pozostawało zamknięte dla użytkowników, 

instruktorzy prowadzili zajęcia w sposób zdalny. W ten sposób odbywały się lekcje gry  

na gitarze, perkusji i fortepianie. Z wykorzystaniem mediów społecznościowych - Facebook'a  

i You Tube'a Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizowało zajęcia plastyczne i warsztaty 

artystyczne. W formule online odbywały się konkursy (np. Konkurs Kolęd i Pastorałek, 

Festiwal Harcerski, Festiwal „RECHOTek”). 

Po poluzowaniu obostrzeń wznowiono indywidualne zajęcia z nauki gry na instrumentach 

oraz próby zespołów artystycznych. Od czerwca zaczęły odbywać się zajęcia w grupach.  

W sposób hybrydowy odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci. Ograniczona liczba 

dzieci uczęszczała na zajęcia stacjonarne 3 razy w tygodniu, a w mediach społecznościowych 

instruktorzy zamieszczali krótkie filmy, w których proponowali różne formy zajęć  

i aktywności (zajęcia plastyczne, filmowe, fotograficzne oraz słuchowiska) do zrealizowania  

w domu przez dzieci, głównie te, które ze względu na ograniczenia nie mogły wziąć udziału  

w zajęciach stacjonarnych.  

Ze względu na stan epidemii Covid-19 odwołane zostały Dni Żabna 2021. Odwołany został 

także 35 Jubileuszowy Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych „O wielką nagrodę Zająca 

Poziomki” – impreza przeniesiona została na 2022 r. 

Od czerwca 2021 roku z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i z ograniczoną liczbą 

uczestników wznowiono działalność kulturalną. 

W ramach zajęć stałych w 2021 r. odbywały się zajęcia z nauki gry na instrumentach: 

gitarze, fortepianie i perkusji, zajęcia plastyczne, zajęcia z modelarstwa oraz fotograficzne.  

W cyklicznie zorganizowanych zajęciach brało udział  133 osoby. 

Gminnym Centrum Kultury w Żabnie w 2021 roku prowadziło Pracownię Komputerową. 

Pracownia liczyła 8 komputerów z dostępem do Internetu. Do dyspozycji użytkowników była 

także konsola do gier x-box wraz z telewizorem i grami. W związku z ograniczeniami 
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związanymi z pandemią Covid-19 – pracownia przez część roku pozostawała nieczynna,  

z usług Pracowni Komputerowej skorzystało 72 osoby. 

W 2021 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbywały się również: 

− zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca „Latino” Gabriela Skiby oraz 

− zajęcia jogi (2 grupy). 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY 

W 2021 r. Gminne Centrum Kultury w Żabnie: 

− wzięło udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”.  

W jego ramach odbyło się szkolenie dla dzieci pod hasłem „Bezpieczne zachowania  

w sieci”. W projekcie uczestniczyło 6 dzieci, które wzięły udział w szkoleniu, trwającym 

łącznie 31 godzin. 

− otrzymało dofinansowanie i  zrealizowało 2 projekty ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 1 projekt dofinansowany ze środków 

Muzeum Historii Polski. Były to: 

1. "Koncertowe Żabno" - projekt zrealizowany w ramach programu "Wydarzenia 

artystyczne dla dzieci i młodzieży" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - 2021 r. Zrealizowano cykl koncertów dla dzieci i młodzieży.  

Wysokość dotacji - 30 000,00 zł. 

2. "40% bluesa - 100% muzyki" - projekt zrealizowany w ramach programu "Muzyczny 

ślad" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Wysokość dotacji 10 000,00 zł. 

3. „Żabno na kartach historii" - projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii 

Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” - edycja 2021.  W ramach 

projektu zrealizowanych zostało kilka wydarzeń kulturalnych, m.in.:  wystawa „100 lat 

temu w Żabnie” oraz koncert rewiowy w wykonaniu artystów Filharmonii  

im. K. Szymanowskiego w Krakowie. Wysokość dotacji: 38 000,00 zł. 

− realizowało projekt "Gminne Centrum e-Kultury w Żabnie" - projekt dofinansowany  

w ramach programu "Konwersja cyfrowa domów kultury", finansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej. Pozyskana dotacja przeznaczona jest na wyposażenie w kompetencje  

i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz 

na doposażenie Centrum Kultury w Żabnie w niezbędny sprzęt.  

Wysokość dotacji: 166 000,00 zł 
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− w 2021 roku ogłoszone zostały wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 

Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie otrzymał Projekt „Koło kultury”, 

który zakłada organizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Żabno i Radłów. 

Projekt zakłada rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców subregionu 

tarnowskiego poprzez organizację cyklu koncertów, spektakli teatralnych, spotkań z 

wyjątkowymi osobistościami ze świata kultury: pisarzami, podróżnikami, 

dziennikarzami, ludźmi estrady. Wysokość dofinansowania: 150 000 zł. Projekt 

realizowany będzie w 2022 roku. 

− 11 września 2021 roku w Łęgu Tarnowskim odbyły się XXIII Dożynki Województwa 

Małopolskiego.  

Na organizację tego wydarzenia gmina 

Żabno otrzymała dofinansowanie z 

budżetu Województwa Małopolskiego  

w kwocie 160 000,00 tys. zł. 

Całkowity koszt organizacji dożynek 

wyniósł 192 988,92 zł. Dożynki 

rozpoczęła msza św. w intencji 

rolników, której przewodniczył 

ordynariusz diecezji tarnowskiej, biskup Andrzej Jeż. Tradycyjny obrzęd dożynkowy 

zaprezentował Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie”. Na scenie wystąpili także: 

Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” i kapela „Powiślanie”. Dużą widownię 

zgromadził koncert zespołu Kapela Górole, zaś entuzjastycznie przez zgromadzoną  

w Łęgu Tarnowskim publiczność przyjęty został występ znanej artystki – Eleni. 

Tradycyjnie dożynkom towarzyszył konkurs na wieniec zorganizowany, w którym 

udział wzięło 30 wieńców z terenu Województwa Małopolskiego. Zwycięskimi 

wieńcami okazały się te z gmin Pałecznica i Radłów. Wieniec z gminy Radłów 

reprezentował Województwo Małopolskie podczas Dożynek Prezydenckich  

w Warszawie. Na placu dożynkowym w Łęgu Tarnowskim swoje stoiska 

zaprezentowały gminne Koła Gospodyń Wiejskich oraz lokalni producenci 

i przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na terenie województwa.  
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ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY CENTRUM KULTURY W ŻABNIE 

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY OTFINOWIANIE  

 

 

Zespół Folklorystyczny "Otfinowianie" 

powstał w 1999 roku 

Zespół liczy 32 członków. W skład zespołu 

wchodzi grupa taneczna, śpiewacza – 

„Otfinowianki” i grupa obrzędowa. 

Miejscem prób i spotkań Zespołu jest Dom 

Ludowy w Otfinowie. 

Działalność i osiągnięcia Zespołu w roku 2021:  

– III miejsce za program „Z turoniem” podczas 39 Małopolskiego Przeglądu Grup 

Kolędniczych „O lipnicką gwiazdę” w Lipnicy Murowanej. 

– wyróżnienie i nominacja na Przegląd Zespołów Ludowych w Bukowinie Tatrzańskiej 

zdobyte podczas 12. Małopolskiego Konkursu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych 

„Pogórzańskie gody”, Łużna.  

– II miejsce podczas 38 Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup 

Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka w Szczurowej „Krakowski 

wianek”. Zespół zaprezentował widowisko „Frycówka oryla Michoła”.  

– II nagroda podczas 31. Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu 

Krakowskiego „Krakowiaczek” w Łoniowej.  

– udział w XVIII Biesiadzie Karpackiej - święto karpackich kultur – miasteczko galicyjskie  

w Nowym Sączu. Zespół zaprezentował suity krakowskie. 

 – udział w Dożynkach Gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze z udziałem Prezydenta RP. 

Zespół zaprezentował obrzęd dożynkowy z gościnnym udziałem grupy wieńcowej z Poręby 

Radlnej i kapeli ludowej. 

– udział w XXIII Dożynkach Województwa Małopolskiego. Zespół zaprezentował suitę 

krakowską. Wystąpiła też grupa śpiewacza „Otfinowianki” z kapelą ludową. 

– udział w 36. Małopolskim Sejmiku Wiejskich Teatrów Ludowych w Bukowinie 

Tatrzańskiej. Zespół zaprezentował widowisko „Frycówka oryla Michoła”. 

– udział w II Żabnieńskich Spotkaniach z Literaturą „Z nurtem Dunajca”  

w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie.  

– GRAND PRIX 37 Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie.  
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ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY BOBROWIANIE 

 

 

Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie” 

powstał w 2009 roku. 

Zespół liczy 27 członków i składa się  

z 3 grup: dziecięcej, młodzieżowej  

i dorosłej - obrzędowej.  

Miejscem prób i spotkań Zespołu jest 

Centrum Kulturalne Wsi Bobrowniki 

Wielkie oraz Szkoła Podstawowa  

w Bobrownikach Wielkich.  

 

Działalność i osiągnięcia Zespołu w roku 2021 

– II miejsce oraz nominacja na 49 Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej za program  

„Z gwiazdą” podczas 39. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „O lipnicką gwiazdę”  

w Lipnicy Murowanej.  

- wyróżnienie podczas 49 Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Zespół 

zaprezentował program „Z gwiazdą”.  

– udział w 12 Małopolskim Konkursie Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych 

„Pogórzańskie gody”, Łużna. Zespół zaprezentował widowisko „Dożynki w Bobrownikach”.  

– udział w 38 Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup 

Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka „Krakowski wianek”  

w Szczurowej. Wydarzenie zrealizowano w formule online. 

– Rodzinny koncert charytatywny dla chorych dzieci z Bobrownik Wielkich. Zespół 

zaprezentował tańce pogórzańskie i krakowskie. 

– udział w Dożynkach wiejsko – parafialnych w Łęgu Tarnowskim – Partyniu. Zespół 

zaprezentował obrzęd dożynkowy. Towarzyszyła mu kapela ludowa. 

– udział w I Miechowskim Festiwalu Folklorystyczny w Miechowie w ramach Małopolskiego 

Festiwalu Smaku. Zespół zaprezentował obrzęd dożynkowy, suitę krakowską i suitę 

pogórzańską. 

– udział w XXIII Dożynkach Województwa Małopolskiego. Zespół zaprezentował obrzęd 

dożynkowy, poloneza i suitę pogórzańską. 

– udział w II Żabnieńskich Spotkaniach z Literaturą „Z nurtem Dunajca” w Miejsko – Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Żabnie. Zespół zaprezentował widowisko „Dożynki” z tańcami. 
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ZESPÓŁ MUZYCZNY „40% Bluesa”  

 

 

Zespół postał w 2008 roku  

i liczy 5 członków. Koncertuje na terenie 

gminy Żabno i w jej okolicach Zespół 

spotyka się i ćwiczy w pracowni 

muzycznej Gminnego Centrum Kultury  

w Żabnie. 

 

W roku 2021 zespół był głównym beneficjentem projektu „40% bluesa – 100% muzyki”, który 

dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Muzyczny ślad”. Zespół nagrał koncert z udziałem publiczności (w reżimie 

sanitarnym) oraz materiał promujący to wydarzenie. Koncert został zamieszczony na kanale 

You Tube Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Koncert został wyświetlony ponad 1600 

razy.  

ZESPÓŁ WOKALNY „Cantabile” 

  

Zespół rozpoczął swoją działalność 

2017r., liczy 14 członków.  

Zespół uświetnia uroczystości 

patriotyczne, religijne 

i okolicznościowe na terenie  

Gminy Żabno. Na co dzień zespół 

spotyka się i ćwiczy  

w Gminnym Centrum Kultury pod 

kierunkiem instruktora wokalnego. 

Działalność zespołu w 2021 r.: 

− Koncert z okazji 3 Maja – online 

− udział w „Wieczorze Talentów” 

−  koncert „Żabno śpiewa (nie)zakazane piosenki” 

− uświetnienie uroczystości święceń diakonatu w kościele w Żabnie 

− występ podczas wernisażu wystawy Adama Jańca 

− Flash mob w Galerii Żabno (śpiewanie kolęd). 
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GRUPA TEATRALNA Ad HOC  

 

 

Grupa Teatralna „Ad Hoc” powstała  

przy Gminnym Centrum Kultury w Żabnie 

 w 2012 r. Grupa składa się z ok. 20 dorosłych 

członków.  

Są to aktorzy – amatorzy. 

W 2021 r. zespół rozpoczął przygotowania 

 do premiery spektaklu „Kłopoty z eks”. 

Premiera zaplanowana została na 2022 rok. 

 

Ograniczenia w związku z pandemią COVID -19 sprawiły, że w 2021 roku zespoły nie mogły 

spotykać się i ćwiczyć regularnie. 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO CENTRUM KULTURY 

 Gminne Centrum Kultury w Żabnie organizuje wiele różnorodnych imprez. Część  

z nich to cykliczne imprezy estradowe o charakterze regionalnym oraz inne przedsięwzięcia 

artystyczne. W 2021 r. odbyły się:  

   

94 16 148 29 688 
Liczba wydarzenia kulturalnych 

zorganizowanych przez GCK 

 

Liczba uczestników wydarzeń 

kulturalnych 
Liczba wyświetleń wydarzeń  

kulturalnych 

w formule online 

 
 

 

WYSTAWY  

Wystawy stacjonarne – prezentowane są  

w Galerii „Rozmaitości” Gminnego Centrum 

Kultury oraz w holu górnym i w holu 

dolnym, które są przygotowane do tego celu 

i wyposażone w systemy wystawiennicze. 

Zaprezentowane zostało 12 wystaw,  

w których wzięło udział 3 420 uczestników  
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Wystawy plenerowe – prezentowane  

są przed budynkiem Gminnego Centrum 

Kultury w Żabnie lub w przestrzeni miejskiej 

np. przy pomniku Poległym za Ojczyznę. 

Taka forma prezentacji jest nowością na 

terenie gminy. Zaprezentowane zostało  

5 wystaw, które oglądnęło 1 350 osób.  

Wystawa online – wideoprzewodnik  

po wystawie „100 lat temu w Żabnie”, 

zrealizowany w ramach projektu „Żabno na 

kartach historii” – 137 wyświetlenia. 

 
 

FESTIWALE I  PRZEGLĄDY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU W FORMULE 

ONLINE 

26. Konkurs Kolęd i Pastorałek  

– 130 uczestników/1275 wyświetleń, 

II Festiwal Piosenki Harcerskiej  

im. harcmistrza Jerzego Pertkiewicza 

– 22 uczestników /860 wyświetleń, 

Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 

„RECHOTek”  

– 49 uczestników /1400 wyświetleń. 
 

KONCERTY  

W 2021 roku Gminne Centrum Kultury  

w Żabnie było organizatorem  

17 koncertów stacjonarnych, w których 

udział wzięło łącznie 4 350 osób  

oraz 2 koncertów online, które wyświetlono 

2 608 razy. 

 
KONKURSY  

Gminne Centrum Kultury w Żabnie  

w 2021 roku było organizatorem  

8 konkursów, w których uczestniczyło 

łącznie 588 osób. 
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POKAZY TEATRALNE I WIDOWISKA  

Rok 2021 dał również okazję  

do organizacji pokazów teatralnych  

i widowisk. W 4 widowiskach uczestniczyło 

1 150 widzów. 

 
WARSZTATY 

W 2021 roku Gminne Centrum Kultury w 

Żabnie zorganizowało dla swoich 

użytkowników 8 warsztatów z różnych 

dziedzin artystycznych, w których udział 

wzięło 23 uczestników. 

 
SPOTKANIA, WYKŁADY, PRELEKCJE, POKAZY FILMOWE 

W roku 2021 Gminne Centrum Kultury było 

organizatorem: 

- wykładu Pawła Domańskiego o historii 

Żabna w ramach projektu „Żabno na kartach 

historii”, w którym udział wzięło 200 

uczestników; 

- prelekcji Bogusława Wasztyla dla 

młodzieży na temat działalności  

W. Pileckiego. Spotkanie odbyło się  

w ramach projektu „Auschwitz memento”. 

W prelekcji uczestniczyło 200 osób. 

 

Pokaz Filmowy „Ucieczka z piekła. Śladami 

Witolda Pileckiego.” W którym udział 

wzięło 200 uczestników. 

 

W pozostałych wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych zorganizowanych 

przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie udział wzięło 4500 osób. 

 



        
 

Raport o stanie Gminy Żabno za 2021r. 

 

S t r o n a  86 | 113 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ONLINE: 

W związku z pandemią Covid-19 Gminne Centrum Kultury w Żabnie oprócz działalności 

stacjonarnej prowadziło również działalność online. Za pośrednictwem Internetu 

zorganizowano 23 wydarzenia, które zostały wyświetlone 24 366 razy.  

Centrum Kultury w Żabnie wydaje 

Nową Gazetę Żabnieńską. Jest to 

czasopismo podnoszące tematy 

związane z gminą. W 2021 roku 

ukazywało się 6 numerów w cyklu 

dwumiesięcznym w nakładzie 600 

sztuk.  

PROMOCJA GMINY 

Działania promocyjne na terenie gminy Żabno w 2021 roku odbywały się poprzez: 

− objęcie honorowym patronatem burmistrza Żabna wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i konkursów wraz z ufundowaniem nagród, 

− organizację i współorganizację wydarzeń patriotycznych, obchodów świąt narodowych, 

− współpracę ze Stowarzyszeniami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich, 

− prowadzenia strony internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych, 

− wykonania oraz dystrybucji gadżetów gminnych. 

KOMUNIKACJA ON-LINE 

 

Na oficjalnej stronie internetowej miasta i gminy Żabno www.zabno.pl opublikowano 

517 artykułów, komunikatów oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Gminę, 

sołectwa, jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe. 

Na gminnym profilu Facebook (www.facebook.com/GminaZabno/) odnotowano wzrost 

obserwujących o 593 (obecnie obserwujących profil gminy jest 3743 osób).  

Przez cały 2021r. koordynowano publikacje związane z zamieszczeniem informacji  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabno.  
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PATRONATY BURMISTRZA ŻABNA 

Burmistrz Żabna w roku 2021 objął patronatem 

następujące wydarzenia: 
Organizator 

Puchar Polski klas FED oraz VI Ogólnopolski Festiwal 

Tańca LATINO CUP Żabno 2021  

Fundacja Latino 

 

Turniej Piłki Nożnej Dziewczynek z okazji Dnia Kobiet  

w kategorii 2008 i 2010 
LKS Łęgovia Łęg Tarnowski 

Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„RECHOTEK” 

Gminne Centrum Kultury  

w Żabnie 

Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych „O Wielką 

Nagrodę Zająca Poziomki” 
Gminne Centrum Kultury w Żabnie 

Piknik „Z Pasją do Natury” organizowany z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka 
PZŁ w Tarnowie 

Piknik oraz Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka MLKS POLAN Żabno 

„Mistrzostwa Okręgu Tarnowskiego” na strzelnicy 

myśliwskiej w miejscowości Sieradza - Fiuk 
PZŁ w Tarnowie 

Festyn rodzinny dla mieszkańców Bobrownik Wielkich 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Bobrownikach Wielkich 

Koncertu muzyki organowej krakowskich artystów: Marka 

Stefańskiego, Elżbiety Towarnickiej, Tomasz Ślusarczyka 
Gminne Centrum Kultury w Żabnie 

V Święto Latawca i Szarej Lilijki 

 
Hufiec ZHP Tarów 

Projektu „Koncertowe Żabno” - w ramach dofinansowania 

ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

Gminne Centrum Kultury w Żabnie 

Obchody 30 - lecia działalności na terenie gminy Żabno 

Koła Związku Wędkarskiego 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Tarnowie 

Koło nr 16 Żabno 

Udział Zespołu Voltage w Mistrzostwach Świata ICU 

Cheerleaders Worlds 2021 

Stowarzyszenie Cheerleaders 

Academy All Stars 

Udział Jednostki OSP ILKOWICE w VI Regionalnych 

Zawodach Zabytkowych Sikawek Konnych Lubcza 2021 
OSP ILKOWICE 

Koncert Charytatywny Ewy Bem dla budynku hospicjum 

Via Spei 
Fundacja Kromka Chleba 

III FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ  

im. płk. Hm. Jerzego Pertkiewicza 
Hufiec ZHP Tarnów 

26 Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz rodzinny konkurs  

na szopkę bożonarodzeniową 
Gminne Centrum Kultury w Żabnie 

 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ, ROCZNIC, WYDARZEŃ 

Nazwa wydarzenia  

Obchody Dnia Sołtysa gminy Żabno  

z udziałem starosty Tarnowskiego Romana 

Łucarza oraz Przewodniczącego Związku 

Sołtysów Tadeusza Bąka 
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Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich 

w Łęgu Tarnowskim z udziałem bp. 

Andrzeja Jeża, pod patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego Witolda 

Kozłowskiego. 

 

 

Organizacja uroczystości Jubileuszu Par 

Małżeńskich, podczas której wręczono 

odznaczenia państwowe. 

 

 

Obchody uroczystości Święta Konstytucji  

3 Maja, złożenie kwiatów przez delegację 

władz samorządowych - ze względu na 

ograniczenia związane z pandemią nie 

organizowano oficjalnych uroczystości pod 

pomnikiem. 

 

Uroczystość odsłonięcia Kapliczki Św. Jana 

Nepomucena w Żabnie, z udziałem 

wykonawcy prac konserwatorskich Panem 

Eligiuszem Dworaczyńskim. 

Podczas uroczystości w kapliczce 

umiejscowiono „kapsułę czasu”. 

 

Organizacja wspólnie z Gminnym Centrum 

Kultury Święta Odzyskania Niepodległości 

pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę 
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Uroczystości wręczenia odznaczenia 

„Zasłużony dla Gminy Żabno Pani Anieli 

Szumlańskiej, przyznanego na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Żabnie  

nr XXV/356/21 z dnia 13 maja 2021 r. 

 

Organizacja wspólnie z RDN Małopolska 

Kina Plenerowego wraz z promocją 

szczepień przeciwko COVID-19  

w miejscowości Siedliszowice  

 

Uroczystość wręczenia tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Żabno” dla Pana 

Zygmunta Zająca, przyznanego  

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej  

w Żabnie nr XXV/357/21 z dnia 13 maja 

2021r. 

 

PARTNERSTWO W PROJEKTACH I WYDAWNICTWACH 

- Partnerstwo w projekcie z Towarzystwem Przyjaciół Żabna 

„Opracowanie i wydanie publikacji książkowych oraz filmu 

promującego gminę Żabno”, którego efektem są publikacje: 

„Żabnoviana cz.III”, autorstwa Pawła Domańskiego, 

„Żabnieńskie kulinaria”, „Żaba w Żabnie” autorstwa Katarzyny 

Smolik, folder promocyjny „Gmina Żabno”   

- Zamieszczenie logotypu gminy Żabno w Kalendarzu Polskiego Związku Łowieckiego 

okręg w Tarnowie; 

- Zamieszczenie logotypu gminy Żabno na płycie CD zespołu „Kamień Dawida”  

z Odporyszowa; 

- Wykonanie ekspozycji bannerów promocyjnych, zamieszczonych przy parkingu Urzędu 

Miejskiego- promujących gminę Żabno oraz osoby, które promują gminę poza jej granicami, 

zdobywając laury i trofea w różnych dziedzinach 
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WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

W 2021 roku podjęto współpracę przy promocji wydarzeń gminnych z mediami  

o zasięgu regionalnym: 

               

Radio RDN Małopolska: 

- Rozmowy samorządowe 

- Promocja terenów inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży 

- Promocja XXIII Dożynek Województwa Małopolskiego organizowanych w Łęgu 

Tarnowskim 

- promocja Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Żabnie 

Tarnowska.TV: wykonywała reportaże filmowe z wydarzeń gminnych, które publikowane 

były na portalu www.tarnowska.tv  

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA      

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie jest samorządową 

instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania 

zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych  

i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno-

oświatowe. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność 

kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami  

i instytucjami. Dyrektorem Biblioteki w roku objętym raportem była Pani Marta Warias. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUCJI 

Strukturę organizacyjna MGBP 

w roku 2021 tworzyły 

− Biblioteka Główna  

z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

oraz Działem dla dorosłych 

− Filia w Łęgu Tarnowskim 

− Filia w Niedomicach 

− Filia w Otfinowie 

− Filia w Niecieczy. 

W roku 2021 Biblioteka prowadziła punkt 

biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej  

w Sieradzy.  
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ZATRUDNIENIE 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie wraz z filiami zatrudnia 12 pracowników  

(w przeliczeniu na etaty: 8 etatów): na stanowiskach merytorycznych 9 pracowników,  

na stanowiskach administracyjnych 3 pracowników.  
 

BUDŻET INSTYTUCJI W ROKU 2021. 

 

668 250,00 zł 

Wysokość dotacji otrzymanej  

z Urzędu Miejskiego w Żabnie  

na wydatki bieżące 

16 153,00 zł   20 000,00 zł 3 800,28 zł 15 245,43 zł 

Wysokość dotacji celowej  

na zakup nowości 

wydawniczych  

z Biblioteki Narodowej 

Wysokość dotacji  

z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego na 

realizację projektu  

„II Żabnieńskie spotkania 

 z literaturą – wokół Tadeusza 

Nowaka” 

Wartość darów 

(zbiory 

biblioteczne) 

Wysokość 

wypracowanych środków 

własnych 

 

Budżet instytucji i jego wykonanie w roku 2021 przedstawiał się następująco: 

− dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Żabnie na wydatki bieżące – 668 250,00 zł, 

− dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych: Biblioteka Narodowa – 16 153,00 zł, 

− dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu  

„II Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół Tadeusza Nowaka” – 20 000,00 zł, 

− dary – 3 800,28 zł (zbiory biblioteczne),            

− wypracowane środki własne – 15 245,43 zł (wynajem lokalu, usługi ksero, odsetki 

bankowe). 

Koszty działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w roku 2021 wyniosły 

672 130,38 zł, z tego 385 653,44 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników.  
 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

 
   

71 755  

Liczba woluminów  

w 2021 roku 

1 172 
Liczba audiobooków  

w 2021 roku 

2 603 
Nowe tytuły książek  

w 2021 roku 

39 
Nowe tytuły 

audiobooków 

w 2021 roku 
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Księgozbiór Miejsko Gminnej Biblioteki Piblicznej na dzień 31.12.2021r. liczył 71 755 

woluminów i 1 172 audiobooki, w roku 2021 wzbogacił się o 2 603 książki i 39 audiobooki, 

zarówno z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i literatury 

popularnonaukowej. Biblioteka w swoich zbiorach posiadała 13 tytułów czasopism bieżących 

oraz zapewniała dostęp online do elektronicznych publikacji naukowych  

i popularnonaukowych z bazy Biblioteki Narodowej – Academica.  

W roku 2021 zubytkowano 2 976 książek.  
 

   

2 218 
Liczba  

użytkowników  

w 2021 roku 

40 790 
Liczba wypożyczonych  

książek, czasopism  

i audiobooków  

498 
Liczba osób  

które skorzystały  

z czytelni internetowej 

 

W roku 2021 zarejestrowano 2 218 użytkowników, którzy wypożyczyli łącznie 39 300 

książek, 450 czasopism oraz 1 040 audiobooków. Z czytelni internetowej skorzystało 498 osób.  

Miejsko Gminna Biblioteka w Żabnie w roku 2021 wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom odbiorców, zwłaszcza w dobie pandemii wykupiła zdalny dostęp do e-booków 

na platformie LEGIMI w ramach usług „Czytanie bez limitu”. Z tej oferty skorzystało 104 

osoby, które wypożyczyły 837 e-booków. 

Od 2021 roku Biblioteka w Żabnie wraz z filiami korzysta z usługi dostępu do Systemu 

Zarządzania Biblioteką w.bibliotece.pl dostępnego on-line z portalu. Usługa SOKRATES IT 

umożliwia korzystanie on-line z aplikacji wspomagających bibliotekę w procesach 

gromadzenia, katalogowania zbiorów bibliotecznych oraz wyszukiwania informacji 

bibliograficznych. Biblioteka  posiada hosting oprogramowania SOWA2/MARC21. Hosting 

polega na umieszczeniu katalogu bibliotecznego oraz oprogramowania serwera aplikacji  

na serwerach firmy SOKRATES-software. 

W roku 2021 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie kontynuowała 

realizację programów: 

Czytak PLUS - „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 

niewidomych i słabowidzących”  
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Katalog on-line - który pozwalał w łatwy sposób, za pomocą łącza internetowego,  

na sprawdzenie czy dana książka jest dostępna w bibliotece lub jej filiach. 

Książka do domu - oferta adresowana do mieszkańców Żabna, którzy ze względu na stan 

zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają możliwości wypożyczania książek.  

Punkt Bookcrossingowy  -  punkt zlokalizowany był w holu Biblioteki, a w czasie wakacji 

letnia czytelnia przed budynkiem (3 biblioteczne leżaki z bookcrossingową skrzynią). 
 

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  

w 2021 roku zajęła  

30 miejsce w ogólnopolskim 

 Rankingu Bibliotek, 

 a 4 miejsce w Małopolsce. 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI  

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2021 prowadziła szeroko pojętą pracę 

kulturalno-oświatową, do której zaliczyć należy:  

1. Projekt „II Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół Tadeusza Nowaka” 

dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.  

W ramach projektu zrealizowano 

− wystawę „Tu góry mają kolor nieba, a lasy kolor miodu – wokół twórczości Tadeusza 

Nowaka”;  

− spotkanie literacko-muzyczne pt. „Wieczór rozświetlony literaturą”, podczas którego 

fragmenty swojej twórczości zaprezentowali autorzy związani z naszym regionem;  

− konkurs plastyczny „Krajobraz nad Dunajcem” połączony z wystawą pokonkursową;  

− wieczór  z kulturą ludową oraz spotkanie z Januszem Cierlikiem „Z nurtem Dunajca”,  

w ramach którego wystąpili: Zespół Folklorystyczny Otfinowianie z widowiskiem 

„Frycówka Oryla Michoła” oraz Zespół Folklorystyczny Bobrowianie, który 

zaprezentował się w widowisku „Dożynki”;  

− warsztaty literacko-plastyczne „Zalipiańskie kwiaty wyobraźni”.  

Łącznie w projekcie „II Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół Tadeusza Nowaka” wzięło 

udział 1280 osób. 
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2. Spotkania autorskie z Grzegorzem Kasdepke, pisarzem książek dla dzieci  

i młodzieży w Żabnie w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki (sfinansowane przez 

Instytut Książki) oraz w filii w Otfinowie, w których uczestniczyło 210 osób. 

3. „Podróże z Jarosławem Kretem” – spotkanie autorskie w ramach programu 

Dyskusyjne Kluby Książki realizowane we współpracy z Instytutem Książki,  

90 uczestników. 

4. Konkurs „Zaczytane wakacje” skierowany do najmłodszych czytelników, którzy po 

odebraniu Karty Wakacyjnego Czytelnika mogli zbierać pieczątki biblioteczne. Udział 

wzięło 88 dzieci, które otrzymały nagrody książkowe podczas Narodowego Czytania 

„Moralności pani Dulskiej” na Rynku w Żabnie. 

5. Konkurs plastyczny „Pacynki – marionetki - kukły” organizowany dla dzieci 

przedszkolnych i uczniów klas I-VI. Współorganizatorami byli: Małopolskie Centrum 

Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Na konkurs 

wpłynęło 47 prac (pacynki, marionetki i kukły). 

6. Konkurs „Wierszyki łamiące języki” online skierowany do przedszkolaków i dzieci 

klas I-III, w którym udział wzięło 64 uczestników.  

Wystawy: 

− „Tu góry mają kolor nieba, a lasy kolor miodu - wokół twórczości Tadeusza Nowaka”  

w ramach projektu „II Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół Tadeusza Nowaka”, 

obejrzało 200 osób.  

− Wystawa fotograficzna „XXIII Dożynki Województwa Małopolskiego w Łęgu 

Tarnowskim” – Filia w Łęgu Tarnowskim, obejrzało 50 osób 

− Wystawa plenerowa „Rok 2021 rokiem Cypriana Norwida”, obejrzało 150 osób. 

− Wystawa obrazów Stefanii Wójcik „Oleje, pastele, akwarele” z Janowa Lubelskiego  

w filii w Łęgu Tarnowskim; obejrzało 35 osób. 

− Wystawa malarstwa Stanisława Łabudy „Świat wokół mnie” w filii w Otfinowie, 

obejrzało 50 osób. 

Warsztaty – zajęcia literacko-plastyczne w których udział wzięło 175 osób:  

− „Kurczaczek”, „Pippi Pończoszanka”, „Choinka”, zajęcia on-line – Filia w Otfinowie 

− „Zalipiańskie kwiaty wyobraźni” zorganizowane w ramach projektu „II Żabnieńskie 

spotkania z literaturą – wokół Tadeusza Nowaka” – Filia w Łęgu Tarnowskim, Filia  

w Niedomicach , Fila w Otfinowie,  M-GBP w Żabnie Oddział dla dzieci i młodzieży 
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−  „Urodziny Kubusia Puchatka”, „O tradycji i zwyczajach świąt Bożego Narodzenia” – 

Filia w Niecieczy 

Ogółem w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę udział wzięło blisko 6 tys. osób. 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie bierze udział w większości 

ogólnopolskich akcji czytelniczych nadając im oryginalny charakter, jak Tydzień Bibliotek, 

Akcja Żonkile, Narodowe Czytanie (4 września na Rynku w Żabnie „Moralność pani Dulskiej”, 

w którym wzięło udział 120 osób), Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia” 

(przeprowadzona w Bibliotece w Żabnie i filiach: w Łęgu Tarnowskim, Niedomicach  

i Otfinowie 8 października z udziałem 57 osób). 

 

 

 

Przy Bibliotece i jej filiach działa  

6 Dyskusyjnych Klubów Książki 

1 klub dla dorosłych,  

5 klubów dla dzieci i młodzieży.  

W 2021 r. w 22 spotkaniach  

uczestniczyło 111 osób. 
 

 

We współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Książki 

realizowany jest projekt dla dzieci przedszkolnych „Mała książka - wielki człowiek”. 

Dzieciom w wieku 3-6 lat, które zapiszą się do biblioteki wręczane są Karty Małego Czytelnika 

oraz Wyprawki. W 2021r. wydano 82 wyprawki, natomiast 26 dzieci otrzymało dyplom 

Małego Czytelnika. W Filii w Otfinowie działał Klub Kreatywnych. Na zajęciach dzieci  

i młodzież uczyli się wykonywać m.in. ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe. W 2021r. 

odbyły się zajęcia z wikliną papierową „Choinka”, „Sówka”, w których uczestniczyło 24 osoby.  

WSPÓŁPRACA 

W 2021 roku Biblioteka współpracowała z instytucjami i stowarzyszeniami działających na 

terenie gminy, a także spoza gminy, m.in. przy organizacji dużych wydarzeń artystycznych. 

Współpracowano m.in. z  Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu,  Gminnym 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie, IPN – Oddziałem  

w Krakowie, Instytutem Książki oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. 
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT   

 

 
  

Wydatki zrealizowane w ramach 

kultury fizycznej i sportu 

1 565 144,90 zł 

 

Liczba nagród sportowych 

2 

w kwocie 2200 zł  

Wartość dotacji 

przekazanych klubom 

sportowym i 

stowarzyszeniom 

379 000,00 zł 

 
Kluby sportowe działające na terenie Gminy: 

 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „ Ikar” Odporyszów. 

2. Ludowy Klub Sportowy „ Błękitni” Siedliszowice. 

3. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ Polan” Żabno. 

4. Ludowy Zespół Sportowy „ Polonia” Kłyż. 

5. Uczniowski Klub Sportowy KTK „ Sokół” Żabno.  

6. Klub Sportowy „Bruk – Bet Termalica Nieciecza”.  

7. Ludowy Klub Sportowy „ LKS Ilkowice”. 

8. Ludowy Klub Sportowy  Łęgovia w Łęgu Tarnowskim. 

9. Ludowy Klub Sportowy „ Dunajec Konary.  

10.  Środowiskowy Klub Sportowy „ Unia” Niedomice. 

NAJWIĘKSZE WYDARZENIA SPORTOWE REALIZOWANE W 2021 ROKU:  

I Bieg Kumaka – impreza sportowa dla 

amatorów biegania, dzięki której w Żabnie 

zebrało się ponad pięciuset zawodników  

z różnych regionów Polski, impreza 

zorganizowana została w kilku kategoriach 

wiekowych;  

 

XVI Uliczny Bieg Pamięci im Jana Pawła II 

którego trasa prowadziła ulicami Żabna  

a udział w nim wzięło blisko 1400 

uczestników.  Bieg organizowany wspólnie z 

Gminnym Centrum Kultury oraz Szkołą 

Podstawową w Żabnie 
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Rozgrywki o Puchar Burmistrza Żabna w: 

- piłce nożnej 

- tenisie stołowym 

- piłce siatkowej 

w 15 turniejach wzięło udział ok 1500 

uczestników  

 

VI Ogólnopolski Festiwal Tańca 

Towarzyskiego LATINO CUP o Puchar 

Burmistrza 

 
 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI     

W 2021 roku realizowano był „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Program określał 

warunki współpracy na jakich realizowane były zadania publiczne i zakładał między innymi 

aktywizowanie i integrowanie mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw lokalnych, 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechniania 

kultury fizycznej. Organizacje pozarządowe przystąpiły do ogłoszonego przez Gminę 

otwartego konkursu, oferując realizację zadań w obszarach wskazanych w programie jako 

priorytetowe zadania publiczne. Program zakładał również realizację zadań w uproszczonej 

procedurze „Małych grantów" polegającej na zlecaniu organizacji pozarządowej realizacji 

zadaniaz pominięciem otwartego konkursu ofert, z tym że wykonanie zadania nie mogło 

przekroczyć  

90 dni a wartość dofinansowania będzie mniejsza niż 10 tys. złotych.          

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła – 117 100,00 zł a udzielono ich niżej 

wymienionym stowarzyszeniom. 
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Lp. Oferent Nazwa zadania Wysokość 

przyznanej 

dotacji 

w ramach konkursu 

1 Stowarzyszenie razem dla 

Niedomic  

„Aktywny senior – szczęśliwy senior” 2 500,00 zł  

 

2 Koło Gospodyń Wiejskich 

U Tatara,  

„Wszyscy zginęli ale nic nie zginie – pamiętamy o 

Bełżcu” wizyta w obozie zagłady i realizacja 

programu profilaktycznego. 

2 500,00 zł  

3 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Bobrownikach 

Wielkich,  

„Ze strażakiem w każdym czasie” 1 000,00 zł  

4 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Łęgu Tarnowskiego  

„Artystycznie w każdym wieku” 2 500,00 zł 

5 Stowarzyszenie Rozwoju 

Siedliszowic u Tatara  

„Od juniora do seniora, czyli międzypokoleniowa 

integracja kulturalna oraz promocja zdrowego 

stylu życia podczas bezalkoholowego spotkania 

retro w Siedliszowicach” 

1 500,00 zł  

6 Stowarzyszenie 

Cheerleaders Academy 

All Stars” 

„Festyn na zakończenie sezonu 2020/2021 

Cheerleades Academy All Stars” 

2 500,00 zł  

7 Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. M.B. Nieustającej 

Pomocy w Niedomicach  

 

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży  

w Pieninach alternatywą dla zagrożeń 

socjologicznych dotykających naszych 

wychowanków– kolonia w Grywaładzie 

34 000,00 zł  

8 Chorągiew Krakowska 

ZHP   

„Obóz Harcerski dla dzieci i młodzieży  

w Wiśle” 

21 000,00 zł  

 

9 Fundacja Latino  „Wakacje z Tańcem i Akrobatyką III” 15 000,00 zł  

w ramach małych grantów 
10 Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Ducha Świętego 

Żabno  

„Kształtowanie odpowiedzialnych postaw  

i promocja stylu życia wolnego od nałogów wśród 

młodzieży”  

10 000,00 zł 

11 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Bobrownikach Wiel,  

Ze strażakiem zawsze jest ok! 

 

1 000,00 zł  

12 Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Ducha Świętego 

Żabno  

„Promocja zdrowego stylu życia wolnego  

od nałogów i walka ze skutkami izolacji społecznej 

spowodowanej pandemią COVID 19 wśród dzieci i 

młodzieży” 

6 500,00 zł 

13 Stowarzyszenie razem dla 

Niedomic  

Turystyczna aktywność seniorów najlepszą formą 

walki z „covidową” izolacją społeczną. Wycieczka 

śladami Wielkiego Polaka Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

4 000,00 zł  

14 Parafią Rzymskokatolicką 

pw. Oczyszczenia NMP w 

Odporyszowie,  

Promocja zdrowego stylu życia wolnego  

od nałogów wśród dzieci i młodzieży 

4 000,00 zł  

15 Stowarzyszeniem Rozwoju 

Sołectwa Bobrowniki 

Wielkie   

Promocja zdrowego stylu życia wolnego  

od nałogów i skutków izolacji społecznej przez 

pandemię Covid 19 

4 000,00 zł  

16 Uczniowskim Klubem 

Sportowym KTK „Sokół”   

Promocja zdrowego stylu życia wolnego  

od nałogów wśród dzieci i młodzieży poprzez 

aktywne spędzanie wolnego czasu  

2 000,00 zł  

17 Ochotniczą Strażą Pożarną,  

Łęg Tarnowski  

Nauka i pokazy pierwszej pomocy 

 

3 100,00 zł  
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Na terenie Gminy Żabno w 2021 funkcjonowało 12 Kół Gospodyń Wiejskich w Łęgu 

Tarnowskim, Siedliszowicach, Otfinowie, Niecieczy, Janikowicach, Czyżowie, Chorażcu, 

Gorzycach, Sieradzy, Pasiece Otfinowskiej, Podlesiu Dębowym i Kłyżu. 
 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

W roku 2021 Gmina Żabno współpracowała ze stowarzyszeniami i związkami 

międzygminnymi, do których należy zaliczyć: 

- Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę, 

- Związek Gmin do sprawa wodociągów i kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej, 

- Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa, 

- Stowarzyszenie Związek Samorządów Polskich. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowanych jest 

838 aktywnych przedsiębiorców będących mieszkańcami naszej gminy.  Wśród istniejących 

firm dominują: budowlane, transportowe, zajmujące się handlem detalicznym, w tym sprzedażą  

przez internet oraz naprawą samochodów.  

Zgodnie z danymi GUS w 2021r. na terenie Gminy Żabno zarejestrowana 106 nowych 

przedsiębiorców a wyrejestrowano 51. 

GMINNE PROGRAMY I STRATEGIE  

Na terenie gminy Żabno w roku 2021 obowiązywały następujące programy i strategie: 

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ŻABNO NA LATA 2016 – 2022. 

Program rewitalizacji, z założenia, wskazuje obszary, na których należy zainicjować 

przemiany bądź zrealizować przedsięwzięcia o charakterze społecznym bądź inwestycyjnym,  

w wyniku których poprawi się jakość życia mieszkańców i rozwiązane zostaną istotne 

problemy społeczne. Program jest wieloletni i zakłada realizację trzech głównych celów:  

− poprawa standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie infrastruktury społecznej 

oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, 

− wzrost spójności społecznej na obszarach rewitalizacyjnych poprzez działania 

aktywizujące, 

− pobudzanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszarów rewitalizacji.  
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W ramach programu ujęto 4 zadania inwestycyjne, tj: 

1. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu 

wraz z infrastrukturą techniczna przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr 972, 1031, 

1135 w Żabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności 

lokalnej. 

2. Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu 

wypoczynku – zagospodarowanie terenów przy stadionie i przedszkolu w Łęgu 

Tarnowskim. 

3. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo rekreacyjne 

zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na dz. Nr 904, 605, 921/5, 

11095, 1210 w Żabnie. 

4. Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz.760) 

wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach. 

Zadanie obejmujące Rewitalizację terenów rekreacyjnych przy ul. Świętego Jana  

w miejscowości Żabno jest w trakcie realizacji, termin ukończenia zadania planowany jest na 

III kwartał 2022 roku.  Pozostałe trzy zadania zostały rozpoczęte, w I kwartale 2022 roku.  

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻABNO  

NA LATA 2021-2027. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żabno na lata 2021–2027 

przyjęta została na podstawie uchwały XXIII/329/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 

grudnia 2020 roku, jest dokumentem wieloletnim - strategicznym, stanowiącym narzędzie 

nowoczesnej pomocy społecznej, wspierającym długofalowe planowanie i realizację celów w 

zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, na poziomie gminy. 

Strategia zawiera: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w obszarze objętym strategią, 

określenie: celów projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji 

strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań. 

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ.  

Ocena zasobów pomocy społecznej została zatwierdzona Uchwałą Nr XXV/363/21 

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 roku.  

Analiza zasobów ma służyć ocenie efektywności systemu pomocowego na tle lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. Stwarza ona możliwości wytyczania lokalnych  
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i regionalnych kierunków zmian oraz przystosowania pomocy społecznej do możliwości 

konkretnych wspólnot samorządowych. Ponadto daje rozeznanie w najpilniejszych potrzebach 

socjalnych i stanowi ważny element planowania budżetowego. 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY ŻABNO NA LATA 2019-2021. 

Program przyjęty Uchwałą nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 

roku. Program obejmuje zintegrowane kierunki działań realizowanych w zakresie opieki nad 

dziećmi i rodziną wszystkich podmiotów polityki społecznej z terenu Gminy Żabno. 

Skierowany jest on głównie do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych.  

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ŻABNO NA LATA 2021-2026. 

Program przyjęty Uchwałą nr XXII/317/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 grudnia 

2020 roku. Celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom dotkniętych tym problemem. Program 

realizowany jest w takich obszarach jak: działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności 

lokalnej, rozwijanie działań mających na celu pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, 

oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie, rozwój kompetencji zawodowych 

pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie.   

Wśród programów obowiązujących na terenie Gminy Żabno w 2021 roku, które opisano 

we wcześniejszych działach raportu, wymienić należy: 

− „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2017 – 2020 z perspektywą  

do roku 2023” przyjęty na podstawie uchwały XXXIV/445/17 Rady Miejskiej w Żabnie  

z dnia 14 grudnia 2017 roku. 

− „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Żabno” przyjęty na podstawie 

uchwały XXIV/325/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 roku. 

− Program „ Czyste Powietrze” – wieloletni program Rządowy realizowany na podstawie 

porozumienia. 

− „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” - przyjęty na podstawie uchwały 

XIX/262/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 sierpnia 2020 roku. 
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− „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Żabno”  przyjęty na podstawie uchwały Nr XXIV/342/21 Rady Miejskiej 

w Żabnie z dnia 11 marca 2021 roku. 

− „Program Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Żabno na lata 2021-2024” przyjęty  

na podstawie uchwały Nr XXIV/343/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 

roku. 

− „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - przyjęty na podstawie uchwały  

Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 roku. 

− „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PO PŻ”. 

AUDYT WEWNĘTRZNY 

Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Żabnie realizowany był przez Panią Joannę 

Lechowicz - audytora wewnętrzny zatrudnionego w jednostce. Zgodnie z art. 283 ust.1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych audyt wewnętrzny przeprowadzony był na 

podstawie rocznego planu audytu zatwierdzonego przez Burmistrza Żabna. 

W roku 2021 audytor wewnętrzny objął badaniem wybrane obszary działalności Gminy Żabno, 

mając na celu wydanie zapewnienia, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa 

i procedurami wewnętrznymi ustalonymi przez najwyższe kierownictwo urzędu.    

Zakres zrealizowanych zadań audytowych w roku 2021 dotyczył: 

• Prawidłowości rozliczania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Żabno dla podmiotów 

prowadzących na terenie gminy Żabno szkoły i przedszkola innych niż jednostki samorządu 

terytorialnego i ministrowie . 

• Prawidłowości prowadzonych postępowań windykacyjnych należności z tytułu opłaty  

za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żabno. 

• Prawidłowości zapisów i funkcjonowania procedur zapewniających bezpieczeństwo  

w zakresie ochrony zdrowia i życia uczniom w szkołach i placówkach oświatowych Gminy 

Żabno dla których organem założycielskim jest Gmina. 

Dodatkowo jako zadanie pozaplanowe - doraźne audytor wewnętrzny objął badaniem: 

• Bezpieczeństwo informacji zgodnie z §20 ust 2 pkt.14 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
 



WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2021r. 

Data podjęcia Nr uchwały  Tytuł uchwały 

Data przekazania 

do organu 

nadzoru 

11 marca 2021r. XXIV/336/21 
Uchwała Nr XXIV/336/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2032 
17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/337/21 
Uchwała Nr XXIV/337/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/338/21 
Uchwała Nr XXIV/338/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/339/21 

Uchwała Nr XXIV/339/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/340/21 
Uchwała Nr XXIV/340/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie stanowienia o kierunku działania 

Burmistrza Żabna w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabno 
17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/341/21 

Uchwała Nr XXIV/341/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

działania usług na terenie gminy Żabno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/342/21 
Uchwała Nr XXIV/342/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno . 
17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/343/21 
Uchwała Nr XXIV/343/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w prawie przyjęcia „Programu Opieki Nad 

Zabytkami Miasta i Gminy Żabno na lata 2021 - 2024” 
17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/344/21 
Uchwała Nr XXIV/344/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej na rok 2021 
17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/345/21 Uchwała Nr XXIV/345/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/346/21 Uchwała Nr XXIV/346/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/347/21 
Uchwała Nr XXIV/347/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Żabno, położonych w Niedomicach nieruchomości z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego. 
17.03.2021r 

11 marca 2021r. XXIV/348/21 
Uchwała Nr XXIV/348/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

prawa służebności drogowej na działce nr 1331/4 położnej w Otfinowie, stanowiącej własność Gminy Żabno. 
17.03.2021r 

13 maja 2021r. XXV/349/21 
UCHWAŁA NR XXV/349/21 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 13 MAJA 2021 R. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
20.05.2021r 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900637,uchwala-nr-xxiv33621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-pr.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900637,uchwala-nr-xxiv33621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-pr.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900648,uchwala-nr-xxiv33721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900648,uchwala-nr-xxiv33721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900656,uchwala-nr-xxiv33821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-fi.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900656,uchwala-nr-xxiv33821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-fi.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900658,uchwala-nr-xxiv33921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zaw.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900658,uchwala-nr-xxiv33921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zaw.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900658,uchwala-nr-xxiv33921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zaw.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900669,uchwala-nr-xxiv34021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-stanowienia-o-kierunku.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900669,uchwala-nr-xxiv34021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-stanowienia-o-kierunku.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900674,uchwala-nr-xxiv34121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900674,uchwala-nr-xxiv34121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900674,uchwala-nr-xxiv34121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900674,uchwala-nr-xxiv34121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900679,uchwala-nr-xxiv34221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opi.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900679,uchwala-nr-xxiv34221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opi.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900680,uchwala-nr-xxiv34321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-prawie-przyjecia-programu-opie.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900680,uchwala-nr-xxiv34321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-prawie-przyjecia-programu-opie.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900684,uchwala-nr-xxiv34421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-p.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900684,uchwala-nr-xxiv34421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-p.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900686,uchwala-nr-xxiv34521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900687,uchwala-nr-xxiv34621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900688,uchwala-nr-xxiv34721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nab.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900688,uchwala-nr-xxiv34721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nab.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900689,uchwala-nr-xxiv34821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-ust.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1900689,uchwala-nr-xxiv34821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-ust.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937249,uchwala-nr-xxv34921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowe.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937249,uchwala-nr-xxv34921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowe.html
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13 maja 2021r. XXV/350/21 
Uchwała Nr XXV/350/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2032. 
20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/351/21 
Uchwała Nr XXV/351/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z 

zakresu Powiatu Tarnowskiego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 
20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/352/21 

Uchwała Nr XXV/352/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z 

zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

udzielenia pomocy rzeczowej. 

20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/353/21 

Uchwała Nr XXV/353/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z 

zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

udzielenia pomocy rzeczowej. 

20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/354/21 Uchwała Nr XXV/354/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Żabna 20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/355/21 Uchwała Nr XXV/355/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/356/21 
Uchwała Nr XXV/356/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy 

Żabno" 
20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/357/21 
Uchwała Nr XXV/357/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 

Gminy Żabno 
20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/358/21 
Uchwała Nr XXV/358/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w prawie przystąpienia Gminy Żabno do 

Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska 
20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/359/21 
Uchwała Nr XXV/359/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/360/21 

Uchwała Nr XXV/360/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 

zapewnieniu mieszkańcom Gminy Żabno usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań” w 

Tarnowie 

20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/361/21 

Uchwała Nr XXV/361/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Łęgu Tarnowskim, oznaczonej jako działka nr 1281/1 o pow. 0,0358 

ha, zajętej pod drogę wewnętrzną, stanowiącą własność osoby fizycznej. 

20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/362/21 
Uchwała Nr XXV/362/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Powiatu Tarnowskiego 
20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/363/21 
Uchwała Nr XXV/363/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w 

oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2020. 
20.05.2021r 

13 maja 2021r. XXV/364/21 

Uchwała Nr XXV/364/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 

78/7 o pow. 1,2741 ha, dz. nr 78/11 o pow. 1,2721 ha i dz. nr 100 o pow. 0,60 ha położonych w Morzychnie gmina Dąbrowa 

Tarnowska, stanowiących własność Gminy Żabno ujawnionych w KW TR1D/00046499/9 

20.05.2021r 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937302,uchwala-nr-xxv35021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-progn.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937302,uchwala-nr-xxv35021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-progn.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937305,uchwala-nr-xxv35121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937305,uchwala-nr-xxv35121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937308,uchwala-nr-xxv35221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937308,uchwala-nr-xxv35221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937308,uchwala-nr-xxv35221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937312,uchwala-nr-xxv35321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937312,uchwala-nr-xxv35321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937312,uchwala-nr-xxv35321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937314,uchwala-nr-xxv35421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-b.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937319,uchwala-nr-xxv35521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937321,uchwala-nr-xxv35621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-nadania-tytulu-zasluzony.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937321,uchwala-nr-xxv35621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-nadania-tytulu-zasluzony.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937322,uchwala-nr-xxv35721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-nadania-honorowego-obywa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937322,uchwala-nr-xxv35721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-nadania-honorowego-obywa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937325,uchwala-nr-xxv35821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-prawie-przystapienia-gminy-zabno.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937325,uchwala-nr-xxv35821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-prawie-przystapienia-gminy-zabno.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937337,uchwala-nr-xxv35921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937337,uchwala-nr-xxv35921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937398,uchwala-nr-xxv36021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawar.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937398,uchwala-nr-xxv36021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawar.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937398,uchwala-nr-xxv36021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawar.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937398,uchwala-nr-xxv36021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawar.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937406,uchwala-nr-xxv36121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabyc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937406,uchwala-nr-xxv36121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabyc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937406,uchwala-nr-xxv36121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabyc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937434,uchwala-nr-xxv36221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finans.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937434,uchwala-nr-xxv36221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finans.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937452,uchwala-nr-xxv36321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-oceny-zasobow-pomocy-spo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937452,uchwala-nr-xxv36321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-oceny-zasobow-pomocy-spo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937458,uchwala-nr-xxv36421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprze.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937458,uchwala-nr-xxv36421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprze.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1937458,uchwala-nr-xxv36421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprze.html
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8 lipca 2021r. XXVI/365/21 Uchwała Nr XXVI/365/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Żabna 15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/366/21 
Uchwała Nr XXVI/366/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2020 rok. 
15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/367/21 
Uchwała Nr XXVI/367/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żabna 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/368/21 
Uchwała Nr XXVI/368/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/369/21 
Uchwała Nr XXVI/369/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2032. 
15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/370/21 

Uchwała Nr XXVI/370/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby 

Komisariatu Policji w Żabnie 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/371/21 

Uchwała Nr XXVI/371/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z 

zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

udzielenia pomocy rzeczowej. 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/372/21 

Uchwała Nr XXVI/372/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców 

usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w Gorzycach realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno. 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/373/21 

Uchwała Nr XXVI/373/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców 

usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w Żabnie realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno. 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/374/21 
Uchwała Nr XXVI/374/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno. 
15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/375/21 

Uchwała Nr XXVI/375/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej 

paliwa na rok szkolny 2021/2022 w celu zwrotu kosztów indywidualnego dowozu uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej. 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/376/21 

UCHWAŁA NR XXVI/376/21 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 8 LIPCA 2021 R. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Żabno, położonych w Niedomicach nieruchomości z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza 

komunalnego 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/377/21 
Uchwała Nr XXVI/377/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 802/4 o pow. 0,0076 ha i nr 802/5 o pow. 0,0018 ha, położonych w Żabnie 
15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/378/21 

Uchwała Nr XXVI/378/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 723 o pow. ok. 0,02 ha, położonej w Łęgu 

Tarnowskim, stanowiącej własność osoby fizycznej, w celu rozbudowy drogi gminnej - ul. Zaszkolnej 

15.07.2021r. 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966494,uchwala-nr-xxvi36521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wotum-zaufania-dla-burm.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966503,uchwala-nr-xxvi36621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozda.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966503,uchwala-nr-xxvi36621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozda.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966515,uchwala-nr-xxvi36721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-burmistrzowi.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966515,uchwala-nr-xxvi36721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-burmistrzowi.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966519,uchwala-nr-xxvi36821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966519,uchwala-nr-xxvi36821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966523,uchwala-nr-xxvi36921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prog.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966523,uchwala-nr-xxvi36921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prog.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966570,uchwala-nr-xxvi37021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-fin.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966570,uchwala-nr-xxvi37021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-fin.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966570,uchwala-nr-xxvi37021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-fin.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966571,uchwala-nr-xxvi37121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-prze.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966571,uchwala-nr-xxvi37121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-prze.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966571,uchwala-nr-xxvi37121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-prze.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966579,uchwala-nr-xxvi37221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-g.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966579,uchwala-nr-xxvi37221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-g.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966579,uchwala-nr-xxvi37221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-g.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966585,uchwala-nr-xxvi37321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-g.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966585,uchwala-nr-xxvi37321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-g.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966585,uchwala-nr-xxvi37321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-g.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966589,uchwala-nr-xxvi37421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-g.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966589,uchwala-nr-xxvi37421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-g.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966600,uchwala-nr-xxvi37521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-sredniej-ceny.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966600,uchwala-nr-xxvi37521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-sredniej-ceny.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966600,uchwala-nr-xxvi37521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-sredniej-ceny.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966600,uchwala-nr-xxvi37521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-ustalenia-sredniej-ceny.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966602,uchwala-nr-xxvi37621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-naby.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966602,uchwala-nr-xxvi37621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-naby.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966602,uchwala-nr-xxvi37621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-naby.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966645,uchwala-nr-xxvi37721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprz.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966645,uchwala-nr-xxvi37721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprz.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966651,uchwala-nr-xxvi37821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-naby.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966651,uchwala-nr-xxvi37821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-naby.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966651,uchwala-nr-xxvi37821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-naby.html
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8 lipca 2021r. XXVI/379/21 

Uchwała Nr XXVI/379/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 651/20 o pow. 76 m², położonej w Łęgu Tarnowskim, 

stanowiącej własność Gminy Żabno 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/380/21 
Uchwała Nr XXVI/380/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności drogowej na działce nr 602/9 o pow. 52 m², położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność Gminy Żabno. 
15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/381/21 
Uchwała Nr XXVI/381/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności drogowej na działce nr 776/2 o pow. 127 m², położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność Gminy Żabno 
15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/382/21 

Uchwała Nr XXVI/382/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o pow. 129,43 m², położonego w budynku Remizy OSP na działce nr 876 w 

Żabnie, z dotychczasowym najemcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/383/21 

Uchwała Nr XXVI/383/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z 

dotychczasowym najemcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/384/21 

Uchwała Nr XXVI/384/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z 

dotychczasowym najemcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/385/21 

Uchwała Nr XXVI/385/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z 

dotychczasowym najemcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/386/21 

Uchwała Nr XXVI/386/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z 

dotychczasowym najemcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/387/21 

Uchwała Nr XXVI/387/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 14 m2, położonej w Niedomicach, z 

dotychczasowym najemcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/388/21 

Uchwała Nr XXVI/388/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1498/4 o pow. 0,39 ha, położonej w Żabnie, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/389/21 

Uchwała Nr XXVI/389/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1329/2 o pow. 150 m2, położonej w Żabnie, z dotychczasowym 

najemcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/390/21 

Uchwała Nr XXVI/390/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 2007/2 o pow. 0,0180 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym 

najemcą 

15.07.2021r. 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966655,uchwala-nr-xxvi37921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbyc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966655,uchwala-nr-xxvi37921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbyc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966655,uchwala-nr-xxvi37921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbyc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966658,uchwala-nr-xxvi38021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966658,uchwala-nr-xxvi38021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966667,uchwala-nr-xxvi38121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966667,uchwala-nr-xxvi38121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966671,uchwala-nr-xxvi38221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966671,uchwala-nr-xxvi38221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966671,uchwala-nr-xxvi38221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966701,uchwala-nr-xxvi38321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966701,uchwala-nr-xxvi38321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966701,uchwala-nr-xxvi38321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966705,uchwala-nr-xxvi38421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966705,uchwala-nr-xxvi38421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966705,uchwala-nr-xxvi38421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966708,uchwala-nr-xxvi38521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966708,uchwala-nr-xxvi38521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966708,uchwala-nr-xxvi38521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966712,uchwala-nr-xxvi38621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966712,uchwala-nr-xxvi38621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966712,uchwala-nr-xxvi38621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966715,uchwala-nr-xxvi38721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966715,uchwala-nr-xxvi38721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966715,uchwala-nr-xxvi38721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966717,uchwala-nr-xxvi38821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966717,uchwala-nr-xxvi38821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966717,uchwala-nr-xxvi38821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966727,uchwala-nr-xxvi38921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966727,uchwala-nr-xxvi38921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966727,uchwala-nr-xxvi38921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966748,uchwala-nr-xxvi39021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966748,uchwala-nr-xxvi39021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966748,uchwala-nr-xxvi39021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html


        

 

S t r o n a  107 | 113 

 

8 lipca 2021r. XXVI/391/21 

Uchwała Nr XXVI/391/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,53 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/392/21 

Uchwała Nr XXVI/392/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,20 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/393/21 

Uchwała Nr XXVI/393/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,63 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/394/21 

Uchwała Nr XXVI/394/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,18 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/395/21 

Uchwała Nr XXVI/395/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,13 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/396/21 

Uchwała Nr XXVI/396/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,32 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/397/21 

Uchwała Nr XXVI/397/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,34 ha i nr 283 o pow. 0,95 ha, położonych w 

Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/398/21 

Uchwała Nr XXVI/398/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,78 ha i nr 284 o pow. 1,00 ha, położonych w 

Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/399/21 

Uchwała Nr XXVI/399/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 263 o pow. 0,21 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/400/21 

Uchwała Nr XXVI/400/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,66 ha i nr 283 o pow. 1,08 ha, położonych w 

Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/401/21 

Uchwała Nr XXVI/401/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 193 o pow. 0,27 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

8 lipca 2021r. XXVI/402/21 

Uchwała Nr XXVI/402/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 8 o pow. 0,20 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966752,uchwala-nr-xxvi39121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966752,uchwala-nr-xxvi39121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966752,uchwala-nr-xxvi39121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966755,uchwala-nr-xxvi39221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966755,uchwala-nr-xxvi39221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966755,uchwala-nr-xxvi39221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966758,uchwala-nr-xxvi39321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966758,uchwala-nr-xxvi39321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966758,uchwala-nr-xxvi39321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966760,uchwala-nr-xxvi39421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966760,uchwala-nr-xxvi39421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966760,uchwala-nr-xxvi39421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966768,uchwala-nr-xxvi39521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966768,uchwala-nr-xxvi39521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966768,uchwala-nr-xxvi39521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966772,uchwala-nr-xxvi39621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966772,uchwala-nr-xxvi39621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966772,uchwala-nr-xxvi39621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966774,uchwala-nr-xxvi39721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966774,uchwala-nr-xxvi39721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966774,uchwala-nr-xxvi39721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966776,uchwala-nr-xxvi39821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966776,uchwala-nr-xxvi39821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966776,uchwala-nr-xxvi39821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966779,uchwala-nr-xxvi39921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966779,uchwala-nr-xxvi39921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966779,uchwala-nr-xxvi39921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966782,uchwala-nr-xxvi40021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966782,uchwala-nr-xxvi40021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966782,uchwala-nr-xxvi40021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966787,uchwala-nr-xxvi40121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966787,uchwala-nr-xxvi40121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966787,uchwala-nr-xxvi40121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966789,uchwala-nr-xxvi40221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966789,uchwala-nr-xxvi40221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966789,uchwala-nr-xxvi40221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
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8 lipca 2021r. XXVI/403/21 

Uchwała Nr XXVI/403/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 8 o pow. 0,31 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

15.07.2021r. 

12 sierpnia 2021r. XXVII/404/21 
Uchwała Nr XXVII/404/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
16.08.2021r. 

12 sierpnia 2021r. XXVII/405/21 
Uchwała Nr XXVII/405/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2032. 
16.08.2021r. 

12 sierpnia 2021r. XXVII/406/21 

Uchwała Nr XXVII/406/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 597/5 o pow. 0,03 ha, położonej w Żabnie, z 

dotychczasowym najemcą 

16.08.2021r. 

12 sierpnia 2021r. XXVII/407/21 

Uchwała Nr XXVII/407/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 53/4 o pow. 1,55 ha, położonej w Bobrownikach Wielkich, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

16.08.2021r. 

12 sierpnia 2021r. XXVII/408/21 

Uchwała Nr XXVII/408/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 2/2 o pow. 0,31 ha, położonej w Odporyszowie, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

16.08.2021r. 

12 sierpnia 2021r. XXVII/409/21 

Uchwała Nr XXVII/409/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 642/6 o pow. 1,10 ha, położonej w Odporyszowie, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

16.08.2021r. 

12 sierpnia 2021r. XXVII/410/21 

Uchwała Nr XXVII/410/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 506/11 o pow. 2 ha, położonej w Sieradzy, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

16.08.2021r. 

12 sierpnia 2021r. XXVII/411/21 
Uchwała Nr XXVII/411/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 

dziecka w Gminnym Żłobku w Żabnie prowadzonym przez Gminę Żabno 
16.08.2021r. 

13 października 

2021r. 
XXVIII/412/21 

Uchwała Nr XXVIII/412/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/413/21 

Uchwała Nr XXVIII/413/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2032. 
20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/414/21 

Uchwała Nr XXVIII/414/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego. 
20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/415/21 

Uchwała Nr XXVIII/415/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Żabna 
20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/416/21 

Uchwała Nr XXVIII/416/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Żabno na lata 2021-2030 
20.10.2021r 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966790,uchwala-nr-xxvi40321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966790,uchwala-nr-xxvi40321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1966790,uchwala-nr-xxvi40321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawa.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977755,uchwala-nr-xxvii40421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977755,uchwala-nr-xxvii40421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977762,uchwala-nr-xxvii40521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977762,uchwala-nr-xxvii40521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977764,uchwala-nr-xxvii40621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977764,uchwala-nr-xxvii40621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977764,uchwala-nr-xxvii40621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977767,uchwala-nr-xxvii40721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977767,uchwala-nr-xxvii40721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977767,uchwala-nr-xxvii40721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977769,uchwala-nr-xxvii40821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977769,uchwala-nr-xxvii40821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977769,uchwala-nr-xxvii40821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977778,uchwala-nr-xxvii40921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977778,uchwala-nr-xxvii40921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977778,uchwala-nr-xxvii40921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977786,uchwala-nr-xxvii41021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977786,uchwala-nr-xxvii41021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977786,uchwala-nr-xxvii41021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977788,uchwala-nr-xxvii41121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,1977788,uchwala-nr-xxvii41121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005429,uchwala-nr-xxviii41221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwal.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005429,uchwala-nr-xxviii41221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwal.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005433,uchwala-nr-xxviii41321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmian-wielole.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005433,uchwala-nr-xxviii41321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmian-wielole.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005434,uchwala-nr-xxviii41421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-udzielenia-po.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005434,uchwala-nr-xxviii41421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-udzielenia-po.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005435,uchwala-nr-xxviii41521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005435,uchwala-nr-xxviii41521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005436,uchwala-nr-xxviii41621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przyjecia-str.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005436,uchwala-nr-xxviii41621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przyjecia-str.html
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13 października 

2021r. 
XXVIII/417/21 

Uchwała Nr XXVIII/417/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 521/7 o pow. 0,0081 ha, 521/3 o pow. 0,0159 ha i nr 522/7 o pow. 0,0233 ha, 

położone w Kłyżu. 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/418/21 

Uchwała Nr XXVIII/418/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 521/6 o pow. 0,0050 ha, nr 522/4 o pow. 0,0036 ha i nr 

522/6 o pow. 0,0012 ha, położone w Kłyżu, stanowiące własność Gminy Żabno. 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/419/21 

Uchwała Nr XXVIII/419/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Żabno. 
20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/420/21 

Uchwała Nr XXVIII/420/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres 20 lat z Dalian Talent Poland Sp. z o.o., części działek: nr 1210 o pow. ok. 

0,0320 ha i nr 2485/5 o pow. ok. 0,0135, położonych w Żabnie. 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/421/21 

Uchwała Nr XXVIII/421/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1845/7 o pow. 0,01 ha, położonej w Żabnie, z 

dotychczasowym najemcą 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/422/21 

Uchwała Nr XXVIII/422/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działek: nr 935 o pow. 0,32 ha, nr 936 o pow. 0,31 ha oraz części 

działki nr 89 o pow. 0,16 ha, położonych w Niecieczy, z dotychczasowym dzierżawcą 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/423/21 

Uchwała Nr XXVIII/423/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 189/1 o pow. 0,80 ha, położonej w Czyżowie, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/424/21 

Uchwała Nr XXVIII/424/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki: nr 79/10 o pow. 4,04 ha, położonej w Niecieczy i części 

działki nr 189/1 o pow. 6,94 ha, położonej w Czyżowie, z dotychczasowym dzierżawcą 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/425/21 

Uchwała Nr XXVIII/425/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,14 ha, położonej w Janikowicach, z 

dotychczasowym dzierżawcą. 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/426/21 

Uchwała Nr XXVIII/426/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,10 ha, położonej w Janikowicach, z 

dotychczasowym dzierżawcą. 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/427/21 

Uchwała Nr XXVIII/427/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 41/11 o pow. 0,06 ha, położonej w Podlesiu 

Dębowym, z dotychczasowym dzierżawcą 

20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/428/21 

Uchwała Nr XXVIII/428/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 651/33 o pow. 0,2114 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. 
20.10.2021r 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005464,uchwala-nr-xxviii41721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005464,uchwala-nr-xxviii41721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005464,uchwala-nr-xxviii41721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005465,uchwala-nr-xxviii41821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005465,uchwala-nr-xxviii41821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005465,uchwala-nr-xxviii41821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005466,uchwala-nr-xxviii41921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005466,uchwala-nr-xxviii41921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005468,uchwala-nr-xxviii42021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005468,uchwala-nr-xxviii42021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005468,uchwala-nr-xxviii42021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005470,uchwala-nr-xxviii42121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005470,uchwala-nr-xxviii42121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005470,uchwala-nr-xxviii42121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005488,uchwala-nr-xxviii42221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005488,uchwala-nr-xxviii42221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005488,uchwala-nr-xxviii42221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005492,uchwala-nr-xxviii42321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005492,uchwala-nr-xxviii42321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005492,uchwala-nr-xxviii42321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005522,uchwala-nr-xxviii42421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005522,uchwala-nr-xxviii42421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005522,uchwala-nr-xxviii42421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005523,uchwala-nr-xxviii42521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005523,uchwala-nr-xxviii42521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005523,uchwala-nr-xxviii42521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005527,uchwala-nr-xxviii42621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005527,uchwala-nr-xxviii42621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005527,uchwala-nr-xxviii42621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005544,uchwala-nr-xxviii42721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005544,uchwala-nr-xxviii42721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005544,uchwala-nr-xxviii42721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005545,uchwala-nr-xxviii42821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005545,uchwala-nr-xxviii42821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
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13 października 

2021r. 
XXVIII/429/21 

Uchwała Nr XXVIII/429/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 651/34 o pow. 0,1593 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. 
20.10.2021r 

13 października 

2021r. 
XXVIII/430/21 

Uchwała Nr XXVIII/430/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1145/1 o pow. 0,08 ha położona w Łęgu Tarnowskim, 

stanowiąca własność Gminy Żabno. 

20.10.2021r 

4 listopada 2021r. XXIX/431/21 
Uchwała Nr XXIX/431/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
10.11.2021r 

4 listopada 2021r. XXIX/432/21 
Uchwała Nr XXIX/432/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2032. 
10.11.2021r 

4 listopada 2021r. XXIX/433/21 

Uchwała Nr XXIX/433/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady 

Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady i ich 

Zastępców. 

10.11.2021r 

4 listopada 2021r. XXIX/434/21 

Uchwała Nr XXIX/434/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu 

Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022". 

10.11.2021r 

4 listopada 2021r. XXIX/435/21 Uchwała Nr XXIX/435/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żabno 10.11.2021r 

4 listopada 2021r. XXIX/436/21 
Uchwała Nr XXIX/436/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Żabna 
10.11.2021r 

4 listopada 2021r. XXIX/437/21 
Uchwała Nr XXIX/437/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 648/1 o pow. 0,0496 ha, położona w Żabnie. 
10.11.2021r 

4 listopada 2021r. XXIX/438/21 

Uchwała Nr XXIX/438/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonych jako: działka nr 506/13 o pow. 0,1485 ha, działka nr 506/14 o pow. 0,15 ha, działka nr 506/15 o 

pow. 0,1469 ha, działka nr 506/17 o pow. 0,1980 ha, działka nr 506/18 o pow. 0,1652 ha, działka nr 506/19 o pow. 0,1421, 

działka nr 506/20 o pow. 0,1565 ha, działka nr 506/21 o pow. 0,0607 ha, działka nr 514/1 o pow. 0,0028 ha, działka nr 514/2 o 

pow. 0,0152 ha, działka nr 514/4 o pow. 0,0884 ha, działka nr 514/5 o pow. 0,1378 ha, położonych w Sieradzy. 

10.11.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/439/21 
Uchwała Nr XXX/439/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/440/21 
Uchwała Nr XXX/440/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2032. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/441/21 
Uchwała Nr XXX/441/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Powiatu Tarnowskiego. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/442/21 
Uchwała Nr XXX/442/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego w 2022 roku. 
7.12.2021r 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005547,uchwala-nr-xxviii42921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005547,uchwala-nr-xxviii42921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005550,uchwala-nr-xxviii43021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005550,uchwala-nr-xxviii43021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2005550,uchwala-nr-xxviii43021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-13-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013566,uchwala-nr-xxix43121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-w-sprawie-zmiany-uc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013566,uchwala-nr-xxix43121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-w-sprawie-zmiany-uc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013574,uchwala-nr-xxix43221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013574,uchwala-nr-xxix43221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013578,uchwala-nr-xxix43321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013578,uchwala-nr-xxix43321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013578,uchwala-nr-xxix43321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013580,uchwala-nr-xxix43421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-uchwalenia-rocznego.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013580,uchwala-nr-xxix43421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-uchwalenia-rocznego.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013580,uchwala-nr-xxix43421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-uchwalenia-rocznego.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013587,uchwala-nr-xxix43521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-wyznaczenia-aglomer.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013588,uchwala-nr-xxix43621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013588,uchwala-nr-xxix43621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013593,uchwala-nr-xxix43721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013593,uchwala-nr-xxix43721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013599,uchwala-nr-xxix43821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013599,uchwala-nr-xxix43821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013599,uchwala-nr-xxix43821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013599,uchwala-nr-xxix43821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2013599,uchwala-nr-xxix43821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-4-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026729,uchwala-nr-xxx43921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026729,uchwala-nr-xxx43921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026731,uchwala-nr-xxx44021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026731,uchwala-nr-xxx44021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026737,uchwala-nr-xxx44121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-fina.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026737,uchwala-nr-xxx44121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-fina.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026738,uchwala-nr-xxx44221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-obnizenia-ceny-skupu-z.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026738,uchwala-nr-xxx44221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-obnizenia-ceny-skupu-z.html
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2 grudnia 2021r. XXXI/443/21 
Uchwała Nr XXX/443/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na rok 2022 . 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/444/21 
Uchwała Nr XXX/444/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2022. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/445/21 
Uchwała Nr XXX/445/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2022 r. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/446/21 

Uchwała Nr XXX/446/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości dziennych 

stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok. 

7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/447/21 

Uchwała Nr XXX/447/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup 

odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w Gorzycach realizowanego przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno. 

7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/448/21 

Uchwała Nr XXX/448/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup 

odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w Żabnie realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno. 

7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/449/21 
Uchwała Nr XXX/449/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 

dla Burmistrza Żabna. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/450/21 
Uchwała Nr XXX/450/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalania wysokości diet 

przysługującym Radnym Rady Miejskiej w Żabnie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/451/21 
Uchwała Nr XXX/451/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów, 

Przewodniczącego Zarządu Żabna oraz Przewodniczącego Rady Żabna. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/452/21 
Uchwała Nr XXX/452/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Żabno na lata 2022-2024. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/453/21 
Uchwała Nr XXX/453/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żabno na 2022 r." 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/454/21 
Uchwała Nr XXX/454/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno na 2022 r." 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/455/21 
Uchwała Nr XXX/455/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie „Gminnego programu działań w 

obszarze profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2021 – 2025” 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/456/21 
Uchwała Nr XXX/456/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ Budowlana ” w 

Bobrownikach Wielkich 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/457/21 
Uchwała Nr XXX/457/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 626/1 o pow. 0,02 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. 
7.12.2021r 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026740,uchwala-nr-xxx44321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-s.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026740,uchwala-nr-xxx44321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-s.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026743,uchwala-nr-xxx44421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wprowadzenia-zwolnien-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026743,uchwala-nr-xxx44421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wprowadzenia-zwolnien-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026748,uchwala-nr-xxx44521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-s.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026748,uchwala-nr-xxx44521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-s.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026751,uchwala-nr-xxx44621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-d.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026751,uchwala-nr-xxx44621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-d.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026751,uchwala-nr-xxx44621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-d.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026756,uchwala-nr-xxx44721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026756,uchwala-nr-xxx44721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026756,uchwala-nr-xxx44721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026761,uchwala-nr-xxx44821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026761,uchwala-nr-xxx44821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026761,uchwala-nr-xxx44821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranych-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026765,uchwala-nr-xxx44921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-wy.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026765,uchwala-nr-xxx44921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-wy.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026768,uchwala-nr-xxx45021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalania-wysokosci-di.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026768,uchwala-nr-xxx45021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalania-wysokosci-di.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026776,uchwala-nr-xxx45121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-di.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026776,uchwala-nr-xxx45121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-di.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026782,uchwala-nr-xxx45221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-programu-wsp.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026782,uchwala-nr-xxx45221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-programu-wsp.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026784,uchwala-nr-xxx45321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026784,uchwala-nr-xxx45321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026790,uchwala-nr-xxx45421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026790,uchwala-nr-xxx45421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026801,uchwala-nr-xxx45521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-gminnego-programu-dzia.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026801,uchwala-nr-xxx45521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-gminnego-programu-dzia.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026804,uchwala-nr-xxx45621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-nadania-nazwy-ulicy-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026804,uchwala-nr-xxx45621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-nadania-nazwy-ulicy-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026807,uchwala-nr-xxx45721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026807,uchwala-nr-xxx45721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-spr.html
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2 grudnia 2021r. XXXI/458/21 
Uchwała Nr XXX/458/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 421/2 o pow. 0,20 ha, położona w Podlesiu Dębowym. 
7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/459/21 

Uchwała Nr XXX/459/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1233/7 o pow. 8 m2 oraz części zbiornika wodnego o pow. 2 m2 

zlokalizowanego na działce nr 1233/7, położonej w Gorzycach, z dotychczasowym najemcą 

7.12.2021r 

2 grudnia 2021r. XXXI/460/21 
Uchwała Nr XXX/460/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 

dziecka w Gminnych Żłobkach prowadzonym przez Gminę Żabno 
7.12.2021r 

15 grudnia 2021r. XXXI/461/21 
Uchwała Nr XXXI/461/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
17.12.2021r 

15 grudnia 2021r. XXXI/462/21 
Uchwała Nr XXXI/462/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2035. 
17.12.2021r 

15 grudnia 2021r. XXXI/463/21 
Uchwała Nr XXXI/463/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. 
17.12.2021r 

15 grudnia 2021r. XXXI/464/21 
Uchwała Nr XXXI/464/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup 

odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno. 
17.12.2021r 

15 grudnia 2021r. XXXI/465/21 

UCHWAŁA NR XXXI/465/21 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2021 R. w sprawie przystąpienia 

Gminy Żabno do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn. „Dzieciaki na start – wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania 

podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Żabno” w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

17.12.2021r 

15 grudnia 2021r. XXXI/466/21 
Uchwała Nr XXXI/466/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2022. 
17.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/467/21 
Uchwała Nr XXXII/467/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Żabno na rok 2021 nr XXIII/335/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020r. 
31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/468/21 
Uchwała Nr XXXII/468/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żabno na lata 2021-2035. 
31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/469/21 
Uchwała Nr XXXII/469/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. 
31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/470/21 
Uchwała Nr XXXII/470/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 
31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/471/21 

Uchwała Nr XXXII/471/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 559/1 o pow. 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, 

stanowiącej własność Gminy Żabno 

31.12.2021r 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026810,uchwala-nr-xxx45821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026810,uchwala-nr-xxx45821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026814,uchwala-nr-xxx45921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zaw.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026814,uchwala-nr-xxx45921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zaw.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026814,uchwala-nr-xxx45921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zaw.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026816,uchwala-nr-xxx46021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-op.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2026816,uchwala-nr-xxx46021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-2-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-op.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033439,uchwala-nr-xxxi46121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033439,uchwala-nr-xxxi46121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033440,uchwala-nr-xxxi46221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-p.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033440,uchwala-nr-xxxi46221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-p.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033463,uchwala-nr-xxxi46321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-n.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033463,uchwala-nr-xxxi46321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-n.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033465,uchwala-nr-xxxi46421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranyc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033465,uchwala-nr-xxxi46421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-doplaty-dla-wybranyc.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033467,uchwala-nr-xxxi46521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-gminy-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033467,uchwala-nr-xxxi46521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-gminy-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033467,uchwala-nr-xxxi46521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-gminy-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033467,uchwala-nr-xxxi46521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-gminy-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033494,uchwala-nr-xxxi46621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-wprowadzenia-zwolnie.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2033494,uchwala-nr-xxxi46621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-15-grudnia-2021-r-w-sprawie-wprowadzenia-zwolnie.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039826,uchwala-nr-xxxii46721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039826,uchwala-nr-xxxii46721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039827,uchwala-nr-xxxii46821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039827,uchwala-nr-xxxii46821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039829,uchwala-nr-xxxii46921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039829,uchwala-nr-xxxii46921-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039832,uchwala-nr-xxxii47021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039832,uchwala-nr-xxxii47021-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039834,uchwala-nr-xxxii47121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039834,uchwala-nr-xxxii47121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039834,uchwala-nr-xxxii47121-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
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30 grudnia 2021r. XXXII/472/21 

Uchwała Nr XXXII/472/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności drogowej na działce nr 1400/8 o pow. 400 m², położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność Gminy 

Żabno. 

31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/473/21 

Uchwała Nr XXXII/473/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 1393 o pow. 0,42 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, z 

dotychczasowym dzierżawcą. 

31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/474/21 

Uchwała Nr XXXII/474/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działek: nr 989/1 o pow. 0,1217 ha, nr 989/2 o pow. 0,4679 ha oraz 

części działki nr 630/3 o pow. 3 ha, położonych w Żabnie, z dotychczasowym dzierżawcą 

31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/475/21 

Uchwała Nr XXXII/475/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1498/4 o pow. 0,16 ha, położonej w Żabnie, z 

dotychczasowym dzierżawcą 

31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/476/21 

Uchwała Nr XXXII/476/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1498/4 o pow. 0,23 ha, położonej w Żabnie, z 

dotychczasowym dzierżawcą. 

31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/477/21 

Uchwała Nr XXXII/477/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1077 o pow. 0,0060 ha, położonej w Żabnie, z 

dotychczasowym najemcą 

31.12.2021r 

30 grudnia 2021r. XXXII/478/21 

Uchwała Nr XXXII/478/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1032 o pow. 0,06 ha, położonej w Żabnie, z 

dotychczasowym najemcą 

31.12.2021r 

 

 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039836,uchwala-nr-xxxii47221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039836,uchwala-nr-xxxii47221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039836,uchwala-nr-xxxii47221-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039837,uchwala-nr-xxxii47321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039837,uchwala-nr-xxxii47321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039837,uchwala-nr-xxxii47321-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039838,uchwala-nr-xxxii47421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039838,uchwala-nr-xxxii47421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039838,uchwala-nr-xxxii47421-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039840,uchwala-nr-xxxii47521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039840,uchwala-nr-xxxii47521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039840,uchwala-nr-xxxii47521-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039843,uchwala-nr-xxxii47621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039843,uchwala-nr-xxxii47621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039843,uchwala-nr-xxxii47621-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039844,uchwala-nr-xxxii47721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039844,uchwala-nr-xxxii47721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039844,uchwala-nr-xxxii47721-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039845,uchwala-nr-xxxii47821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039845,uchwala-nr-xxxii47821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2039845,uchwala-nr-xxxii47821-rady-miejskiej-w-zabnie-z-dnia-30-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html

