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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. 
 

Dane demograficzne  
 

Gmina Borowa jest zlokalizowana w powiecie mieleckim w północno-zachodniej części 

województwa podkarpackiego, na prawym brzegu Wisły. Pod względem 

administracyjnym lokalizację można dodatkowo doprecyzować w centralnej części 

subregionu tarnobrzeskiego.  

Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 10 sołectw będących 

jednostkami pomocniczymi w rozumieniu art. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 

8 marca 1990 r.  

Rys 1. Sołectwa wchodzące w skład Gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Gmina Borowa od wschodu graniczy z gminą Gawłuszowice, od południa 

z gminą Czermin oraz gminą Mielec od strony południowego wschodu. Północno-

zachodnią granicę stanowi rzeka Wisła poprzez, którą Borowa graniczy z gminą 

Połaniec w województwie świętokrzyskim. Administracyjnie Gmina Borowa zajmuje 
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obszar 55,47 km2 i obejmuje 10 sołectw. W skład Gminy wchodzą miejscowości: 

Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, 

Surowa, Wola Pławska. Największą jest miejscowość Borowa, która zajmuje ponad 

1/5 powierzchni całej gminy. Liczba mieszkańców Gminy wynosi 5 602 osoby. 

 

Tabela 1. Wielkość sołectw i liczba mieszkańców w Gminie Borowa na dzień 
31.12.2018 r. 

 

Sołectwo 
Powierzchnia ogólna  

w ha 
Liczba mieszkańców 

Borowa 1 074 1 614 

Gliny Małe 824 652 

Gliny Wielkie 572 354 

Górki 626 536 

Łysakówek 380 312 

Orłów 355 255 

Pławo 510 554 

Sadkowa Góra 683 808 

Surowa 279 278 

Wola Pławska 244 239 

Razem: 5 547 5 602 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego  

 

Analiza wykonania budżetu za 2018 rok  
 

1. Budżet Gminy Borowa na koniec 2018 roku, przy planie budżetu zrównoważonego, 
wykonany został z nadwyżką budżetu w kwocie 2.700.853,06 zł., w związku 
z wykonanymi na dzień 31.12.2018 roku dochodami budżetowymi w kwocie 
22.612.816,67 zł (84,9 % planu) oraz wykonanymi wydatkami budżetowymi 
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w kwocie 19.911.963,61 zł (76,6 % planu). Na koniec 2018 roku zaplanowano 
nadwyżkę budżetu w kwocie 640.400 zł. 

 

2. Przychody budżetu wykonane zostały w 2018 roku w łącznej kwocie 624.584,93 zł, 
co odpowiada kwocie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu Gminy, z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych.  

 
3. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków zostały rozdysponowane w budżecie 

2018 roku w kwocie 161.600 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie: 

− planowanych rozchodów budżetu w kwocie 161.600 zł, a w szczególności na 
finansowanie spłat kredytów.  
 

4. Rozchody budżetu wykonane zostały w 2018 roku w łącznej kwocie 802.000 zł, 
stanowiącej 100 % planu i obejmującej: 

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych na rynku krajowym długoterminowych 

kredytów i pożyczek w kwocie 802.000 zł, co stanowi 3,01 % planowanych na 

2018 rok dochodów budżetowych oraz 3,54 % wykonanych w 2018 roku 

dochodów budżetowych. 

5. Łączny dług Gminy Borowa według stanu na dzień 31.12.2018 rok, wynosi ogółem 
3.346.014,54 zł, w tym: 
- zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów - 1.599.449,54 zł, 
- zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek - 1.746.565 zł. 

 
6. Zobowiązania Gminy Borowa na koniec 2018 roku wynosiły 3.348.662,50 zł, w tym: 

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.346.014,54 zł, 
- zobowiązania wymagalne - 2.647,96 zł. 
 

7. Łączna kwota długu Gminy Borowa na koniec 2018 roku o której mowa w art. 170 
ust 1 ustawy o finansach publicznych (ufp) z 2005 r. stanowiła 14,80 % wykonanych 
w 2018 roku dochodów budżetowych. 

 

8. Należności wymagalne Gminy Borowa na koniec 2018 roku wynosiły 
981.941,83 zł. 
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II. REALIZACJA W 2018 ROKU STRATEGII ROZWOJU 
GMINY BOROWA NA LATA 2015-2023. 

 
Opracowany w procesie uspołecznionym dokument Strategii zawiera: analizy stanu, 

opis wizji rozwoju, misję strategii, opis i systematykę celów na poziomie strategicznym 

i operacyjnym, opisy przewidywanych sposobów osiągania poszczególnych celów 

poprzez działania oraz określenie przyjętego systemu monitoringu i aktualizacji. 

 

Oczekiwanym stanem do osiągnięcia w ramach Strategii jest zintegrowana wspólnota 

lokalna gminy Borowa posiadająca dobre warunki życia wynikające z optymalnej 

infrastruktury, dostępności miejsc pracy oraz przyjaznego otoczenia wynikającego 

z troski o przyrodę i lokalne dziedzictwo kulturowe. 

Sformułowane zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego cele strategiczne dla 

gminy Borowa są następujące: 

 

Cel strategiczny A 

Zapewnienie mieszkańcom gminy Borowa bezpieczeństwa oraz dobrych warunków 

życia z racjonalnym wykorzystaniem zasobów oraz poszanowaniem środowiska 

naturalnego. 

 

Cel strategiczny B 

Sprzyjanie powstawaniu nowych oraz zachowaniu istniejących źródeł utrzymania 

mieszkańców poprzez stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz promocję 

gospodarczą gminy Borowa. 

 

Cel strategiczny C 

Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozszerzenie i podniesienie 

standardu  usług publicznych oraz modernizację infrastruktury społecznej. 

 

Osiągnięcie powyższych celów zaplanowano poprzez realizację systemu 

zintegrowanych działań, które zostały sformułowane w taki sposób, aby zawierały 

w swym uogólnionym zapisie wszystkie postulaty wyrażane podczas spotkań 

konsultacyjno-informacyjnych, propozycje zgłaszane przez sieć Internet oraz 

pisemnie. 

 

 

W 2018 roku dokonano realizacji przedsięwzięć związanych ze Strategią 
Rozwoju Gminy Borowa. 
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Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz sieci kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej, a także wyrównywanie dysproporcji między siecią 
wodociągową a kanalizacyjną. 
 

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 103,06 km. Do sieci podłączanych jest 1.411 

budynków mieszkalnych oraz wszystkie budynki komunalne i przedsiębiorstwa. Liczba 

mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi 5.479 osób, co stanowi 97,5% wszystkich 

mieszkańców. Woda do sieci dostarczana jest ze studni głębinowych na terenie stacji 

uzdatniania wody w Borowej. Na dzień 30 grudnia 2018 r. sprzedaż wody wyniosła 196 tys. m3. 

Stacja została zmodernizowana w 2011 roku, sieć wodociągowa jest przebudowywana 

w ramach występujących awarii. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 25,80 km. 

Do sieci podłączonych jest 449 budynków mieszkalnych oraz budynki publiczne 

i przedsiębiorstwa z Borowej i części Sadkowej Góry. Z kanalizacji sanitarnej korzysta 30,1% 

mieszkańców Gminy. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze 

o maksymalnej wydajności 250 m3. W 2018 r. oczyszczalnia przyjęła 50,5 tys. m3 ścieków. 

 

Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz stacji 
uzdatniania wody. 
 

Uzyskano pozwolenie na budowę zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] 

i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra”. Inwestycja dotyczy projektu 

nr RPPK.04.03.01-18-0017/17 złożonego do dofinansowania w ramach osi 

priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1. Gospodarka ściekowa RPO WP 

2014-2020 „konkurs ogólny”. Całkowita wartość zadania to kwota 10.493.560,50 zł, 

w tym dofinansowanie w kwocie 7.251.647,50 zł. 

 

Wykonanie niezbędnych zmian i modernizacji infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. 
 

W 2018 r. wykonano 19 przyłączy wodociągowych oraz 11 przyłączy kanalizacyjnych 

do budynków mieszkalnych. W ramach remontów dokonano wymiany 53 przyłączy 

wodociągowych. Na stacji uzdatniania wody znajdują się 3 czynne studnie głębinowe 

do poboru wód podziemnych S-3A, S-4 i S-5A. W 2018 r. wykonano studnię S-5A za 

kwotę 94.140 zł. 

 

Remonty i modernizacje dróg lokalnych poprzez położenie nawierzchni 
asfaltowych. 
 

Wykonano zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 103263 R Gliny Wielkie-Majdan  

dz. nr ewid. 452 w km 0+000 - 0+280 w miejscowości Gliny Wielkie, remont drogi 

gminnej nr 103265 R Łysakówek-Łysaków działka nr ewid. 167 i 516 w km 0+000  

- 0+660 w miejscowości Łysakówek i remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 160 i 399 

w km 0+000 - 0+480 w miejscowości Surowa”. Całkowita wartość zadania to kwota 

279.658,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa ze środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych na remont drogi w miejscowości Gliny Wielkie 
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w kwocie 40.000 zł.  

Remont drogi Surowa (Wieś) – Wisła odcinek boczny dz. nr ewid. 436/4 w km 0+000 

– 0+250 w miejscowości Surowa o wartości 71 493,06 zł, w tym wnioskowane 

dofinansowanie w wysokości 50.000 zł. Remont mostu w ciągu drogi gminnej 

nr 103257 R Gliny Małe-Sadkowa Góra-Łysakówek w km 0+995 w miejscowości Gliny 

Małe o wartości 74 547,35 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 

40.000 zł. 

Całkowita długość wykonanej nawierzchni asfaltowej wynosi 1,67 km. 

 
 

Program modernizacji dróg rolniczych. 
 

Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 55.000 zł na 

realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. W roku 

bieżącym zadanie dotyczy modernizacji dwóch dróg w miejscowości Gliny Małe. 

Całkowita wartość zadania – 69.704,10 zł, w tym udział własny Gminy to kwota 

14.704,10 zł.  

Długość zmodernizowanych dróg transportu rolnego wyniosła 675 m. 

 

Uregulowanie stanu prawnego dróg na terenie gminy. 
 

Ogółem długość dróg o statusie drogi gminnej publicznej wynosi 36.365 m w tym drogi 

o nawierzchni asfaltowej na długości 28.650 m, powierzchniowe utrwalenie 

nawierzchni 3.335 m, nawierzchnia tłuczniowa na długości 3.830 m, nawierzchnia 

gruntowa ulepszona na długości 340 m i gruntowa naturalna na długości 210 m. Są to 

poniższe drogi. 
 

1. 103 250R Gawłuszowice ZUM - Ujście 0+000 - 1+410 klasa D – od granicy gmin 
Borowa i Gawłuszowice (ZUM) w miejscowości Sadkowa Góra do skrzyżowania 
z drogą powiatową P1 148R w miejscowości Sadkowa Góra – na początkowym 
odcinku 820 m i na końcowym 120 m nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym, 
na pozostałym odcinku nawierzchnia tłuczniowa z nielicznymi wybojami. 

 

2. 103 251R Gliny Małe - Wisła 0+000 - 0+700 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr P1 147 R w miejscowości Gliny Małe do nieczynnego promu 
na rzece Wisła – na początkowym odcinku 140 m nawierzchnia bitumiczna 
z kilkunastoma wybojami, na pozostałym odcinku nawierzchnia tłuczniowa 
powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową posiada liczne ubytki i wykruszenia 
na całym odcinku drogi. 

 

3. 103 252R Gliny Małe (Zabrnie) - Ujście 0+000 - 2+160 droga klasy L – od 
skrzyżowania z drogą powiatową P1 149R w miejscowości Gliny Małe przy wale 
Starego Brnia do przysiółka Ujście w miejscowości Sadkowa Góra i skrzyżowania 
z drogą powiatową nr P1 148R – droga o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie 
technicznym. 

 

4. 103 253R Ujście - Gwłuszowice 0+000 - 0+375 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr P1 148R w miejscowości Sadkowa Góra przysiółek Ujście 
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do drogi wojewódzkiej nr 764 – droga o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie 
technicznym. 

 

5. 103 254R Sadkowa Góra - Gawłuszowice 0+000 - 1+790 droga klasy D – od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 982 w miejscowości Sadkowa Góra do 
przysiółka Ujście i skrzyżowania z droga powiatową P1 148R w miejscowości 
Sadkowa Góra – nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym, na początkowym 
odcinku 450 m zauważalne spękania nawierzchni bitumicznej na bokach jezdni. 

 

6. 103 255R Nowa Wieś - Ujście 0+000 - 0+630 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr P1 149R w miejscowości Sadkowa Góra (Nowa Wieś) do 
przysiółka Ujście i skrzyżowania z droga gminna nr 103 254R – nawierzchnia 
bitumiczna w stanie bardzo dobrym. 

 

7. 103 256R Gliny Małe - Wągroda 0+000 - 0+640 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 1 149R w miejscowości Gliny Małe do przysiółka Wągroda 
i skrzyżowania z drogą gminną nr 103 257R – nawierzchnia bitumiczna w stanie 
bardzo dobrym. 

 

8. 103 257R Gliny Małe - Sadkowa Góra - Łysakówek 0+000 - 5+650 droga klasy L – 
od skrzyżowania z drogą pow. nr P1 147R w Glinach Małych przez skrzyżowania 
z drogą wojew. nr 982 w Sadkowej Górze do drogi pow. nr P1 150R w Łysakówku 
– nowa nawierzchnia bitumiczna w bardzo dobrym stanie. 

 

9. 103 258R Gliny Małe - Gliny Wielkie 0+000 - 1+640 droga klasy D – od 
skrzyżowania z drogą gminną 103257R w miejscowości Gliny Małe do 
skrzyżowania z drogą gminną 103261R w m Gliny Wielkie – nawierzchnia 
bitumiczna na odcinku 400 m w stanie dobrym, nawierzchnia tłuczniowa 
powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową w stanie niedostatecznym, miejscami 
nawierzchnia skruszona z wybojami i ubytkami. 

 

10. 103 259R Borowa - Rynek - Magazyny 0+000 - 1+480 droga klasy L – od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 983 w miejscowości Borowa poprzez rynek 
obok magazynów do drogi pow. P1 148R w Borowej – stan nawierzchni bitumicznej 
dobry, od magazynów do drogi powiatowej nawierzchnia tłuczniowa 
powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową w stanie dostatecznym. 

 

11. 103 261R Gliny Wielkie (most) - Wisła 0+000 - 1+460 droga klasy D – od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 982 w miejscowości Gliny Wielkie do 
skrzyżowania z drogą powiatową P1 147R w Glinach Wielkich – nawierzchnia 
bitumiczna w stanie dobrym, nieliczne pęknięcia jezdni na skrajach. 

 

12. 103 262R Gliny Wielkie - Kolonia 0+000 - 0+640 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 982 w miejscowości Gliny Wielkie do przysiółka Kolonia – 
nowa nawierzchnia bitumiczna w stanie bardzo dobrym. 

 

13. 103 263R Gliny Wielkie - Majdan 0+000 - 0+630 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 982 w miejscowości Gliny Wielkie (most) do przysiółka 
Majdan – nawierzchnia tłuczniowa powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową 
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w stanie dostatecznym, nieliczne wyboje i ubytki, odcinek boczy o nawierzchni 
bitumicznej w stanie bardzo dobrym. 

 

14. 103 264R Górki - Surowa - Wisła 0+000 - 2+700 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 982 w miejscowości Górki przez wieś Surowa do rzeki Wisły 
– nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym, w km 0+350 nieliczne wyboje. 

 

15. 103 265R Łysakówek - Łysaków 0+000 - 1+000 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą gminną 257 w miejscowości Łysakówek do miejscowości Łysaków – nowa 
nawierzchnia asfaltowa na odcinku 660 mb., na pozostałym odcinku 340 mb. droga 
o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzona tłuczniem z wybojami. 

 

16. 103 266R Łysakówek - Górki 0+000 - 2+290 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą powiatową P1 150R w miejscowości Łysakówek do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr P1 151R w m. Górki – nawierzchnia asfaltowa na początkowym 
odcinku 150 m i końcowym odcinku 240 m w bardzo dobrym stanie, nawierzchnia 
tłuczniowa na pozostałym odcinku w dobrym stanie. 

 

17. 103 267R Borowa - Gizowa 0+000 - 2+360 droga klasy L – od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką 983 w miejscowości Borowa do granicy Gmin Borowa 
i Czermin w miejscowości Gizowa – nawierzchnia bitumiczna w bardzo dobrym 
stanie na całym odcinku. 

 

18. 103 268R Borowa - Ciechowa 0+000 - 2+630 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą gminną 103267R w miejscowości Borowa do skrzyżowania z drogą gminną 
103267R w m Borowa (Ciechowa) – nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym, 
nawierzchnia tłuczniowa powierzchniowo utrwalona w stanie zadowalającym, 
nawierzchnia gruntowa na długości 150 m z koleinami i nierównościami. 

 

19. 103 269R Pławo - Majdan 0+000 - 1+065 droga klasy D – od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 983 w miejscowości Pławo do przysiółka Majdan i kolejnego 
skrzyżowania z droga 983 – nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym. 

 

20. 103 270R Pławo - Lasek - Gizowa 0+000 - 2+290 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 983 w miejscowości Pławo do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1 150R w miejscowości Gizowa – w km 0+000 do 1+100 
nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie technicznym, na pozostałym odcinku 
nawierzchnia tłuczniowa z wybojami i nierównościami. 

 

21. 103 271R Wola Pławska - Majdan 0+000 - 0+365 droga klasy D – od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 983 w miejscowości Wola Pławska do przysiółka Majdan – 
nowa nawierzchnia bitumiczna w stanie bardzo dobrym. 

 

22. 103 272R Orłów - Czermin 0+000 - 2+475 droga klasy D – od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 983 w miejscowości Orłów do granicy gmin Borowa i Czermin – na 
całym odcinku nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie. 

Wszystkie drogi mają uregulowany stan prawny i są własnością Gminy Borowa, 
jedynie droga 103 268R Borowa – Ciechowa na odcinku 150 o nawierzchni gruntowej 
jest własnością osoby fizycznej. 
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Wykonanie gminnej drogi dojazdowej do wysypiska śmieci i punktu 
PSZOK. 
 

Droga wewnętrzna działka nr ewid. 2515 obręb Borowa prowadząca do składowiska 

odpadów komunalnych została przejęta przez Gminę i jest jej własnością. 

 

Budowa nowych niezbędnych chodników w systemie dróg na terenie 
gminy. 
 

Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Wola 

Mielecka w zakresie budowy chodnika w km 0+000 ÷ 0+200 w miejscowości Sadkowa 

Góra”. Całkowita kwota realizacji zadania wyniosła 187.809,32 zł w tym udział Gminy 

Borowa w kwocie 95.250 zł. 

 

Rozbudowa parkingu przy budynku Ośrodku Zdrowia w Borowej. 
 

Został zakupione działki pod wykonanie nowego parkingu obok Ośrodka Zdrowia 

w Borowej, opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu parkingu oraz 

wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
Prowadzenie systemowych działań prowadzących do rozbudowy sieci 
gazowniczej w całej gminie. 
 

W celu stworzenia warunków do budowy sieci gazowniczej na terenie Gminy 

przeprowadzono ankietyzację wśród mieszkańców. Gotowość podłączenia się do sieci 

gazowej wyraziło 565 ankietujących. Obecnie Polska Spółka Gazownictwa jest na 

etapie opracowania studium wykonalności realizacji inwestycji. 

 

Wymiana pieców na ekologiczne. 
 

Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania pn.”Dostawę i montaż kolektorów 

słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na 

terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach 

projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”. Projekt 

przewiduje wymianę kotłów na kotły na biomasę w ilości 68 sztuk. 

 

Program wsparcia instalacji fotowoltaicznych. 
 

W ramach zadania „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew 
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Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia 

w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” planowany jest montaż 
117 instalacji fotowoltaicznych. 

 

Program wsparcia instalacji kolektorów słonecznych. 
 

W ramach zadania „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew 

Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia 

w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” planowany jest montaż 
164 instalacji kolektorów słonecznych. 

 

Wymiana starych systemów ogrzewania na bardziej energooszczędne. 
 

W ramach zadania „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew 

Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia 

w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” planowany jest montaż 
68 instalacji kotłów na biomasę. 

 

Oczyszczenie, pogłębienie i utrzymywanie w niezbędnym stanie 
istniejących kanałów, cieków wodnych i zbiorników naturalnych. 
 

Gmina udzieliła Gminnej Spółce Wodnej w Borowej dofinansowania w wysokości 

40.000 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów melioracji szczegółowych na 

terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Borowej objętych utrzymaniem w 2018 r.” 

W ramach dotacji wykonano konserwację rowów melioracji szczegółowych na długości 

20.630 mb na ogólną kwotę 52.068,62 zł. 

 

Inicjatywy na rzecz rozwoju i poprawy warunków do podejmowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie. 
 

Według raportu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności główne miejsce 

(siedzibę) wykonywania działalności gospodarczej na terenie Gminy Borowa posiada 

216 przedsiębiorców, w tym 8 przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą 

wyłącznie w formie spółek cywilnych. Status aktywnego przedsiębiorcy posiada 

193, a 23 ma zawieszoną działalność. Przedsiębiorcy według płci to 160 mężczyzn 

i 56 kobiet.  

Ponadto 16 przedsiębiorców posiada dodatkowe miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej na terenie naszej gminy.  

W 2017 roku działalność gospodarczą na terenie naszej gminy zarejestrowało 

36 przedsiębiorców, a zlikwidowało 17. 
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W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nową działalność zarejestrowało 

25 przedsiębiorców, a zlikwidowało 12. 

Wśród zarejestrowanych firm dominują 2 średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają 

największą liczbę pracowników, kilka firm to małe przedsiębiorstwa zatrudniające 

powyżej 10 pracowników. Największa grupa to firmy jednoosobowe.  

Przedsiębiorcy prowadzą działalność w różnych branżach. Biorąc pod uwagę 

przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej przez 

216 przedsiębiorców, sytuacja przedstawia się następująco: 

− usługi budowlane - 45, 

− działalność handlowa - 32, 

− produkcja metalowa i usługi - 23, 

− usługi transportowe - 20, 

− mechanika pojazdowa – 9, 

− działalność usługowa w rolnictwie - 5, 

− usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne -10, 

− inne usługi – 72.  

 

Sieć handlowa, funkcjonująca na obszarze gminy, obejmuje 24 sklepy wielobranżowe 

należące do sektora prywatnego. W każdej miejscowości jest co najmniej 1 sklep 

spożywczo-przemysłowy poza miejscowościami Pławo, Surowa i Łysakówek. W chwili 

obecnej funkcjonuje 1 placówka gastronomiczna w Borowej 1 apteka w miejscowości 

Borowa oraz 2 stacje paliw w miejscowościach Borowa i Górki. Na terenie gminy 

sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi 13 sklepów spożywczo-przemysłowych 

i 1 placówka gastronomiczna. W bieżącym roku został zlikwidowany 1 sklep 

prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w miejscowości Górki. 

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 7 spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w tym 2 zrzeszające producentów rolnych, 3 produkcyjne i 2 firmy 

transportowe. Ponadto zarejestrowane są 2 spółki jawne, w tym 1 produkcyjna 

i 1 handlowa. Wszystkie spółki mają siedzibę na terenie naszej gminy. 

Kompleksowa przebudowa centrum Borowej pod kątem rewitalizacji 
społecznej. 
 

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania 

pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa” na operację typu 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy zagospodarowania terenu za 

budynkiem Urzędu Gminy oraz otoczenia budynku administracyjnego (siedziba 

Policji). Wartość zadania 199.124,45 zł w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 

126.702 zł.  
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 Kompleksowa odnowa i dostosowanie Urzędu Gminy do współczesnych 
standardów. 
 

Wykonano ciąg dalszy remontu korytarzy budynku Urzędu Gminy w Borowej, 

tj. usunięto łatwopalne okładziny ścienne z boazerii drewnianej oraz płyt laminowanych 

na I piętrze budynku, parterze oraz klatce schodowej oraz wykonano remont 

obejmujący: remont i malowanie ścian, ułożenie płytek na podłogach i schodach, 

wykonanie balustrad schodów, wymianę drzwi do pomieszczeń, sufit podwieszany. 

Wartość wykonanych robót wg umowy na wykonanie w/w robót wynosi 103.999,99 zł. 

 

Program modernizacji domów ludowych w gminie. 
 

W ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie terenu obok budynku OSP 

w Glinach Wielkich pełniącego rolę Domu Ludowego na kwotę 14.160 zł, utwardzenie 

terenu obok budynku OSP w Orłowie na kwotę 14.541 zł oraz Domu Ludowego w 

Sadkowej Górze na kwotę 20.000 zł. 

 

Odnowa miejsc pamięci, kapliczek i miejsc kultu religijnego. 
 

Wykonano kompleksowy remont pomnika ofiar bombardowania w Borowej na kwotę 

36.200 zł. W ramach remontu wykonano dwa nowe cokoły, nowe tablice z napisami 

oraz ogrodzenie pomnika. 

 

Modernizacja istniejących i budowa nowych placów zabaw. 
 

Wykonano doposażenie placu zabaw w Borowej przysiółek Gizowa na kwotę 

18.500 zł, doposażenie placu zabaw w Borowej na terenie przedszkola na kwotę 

23.000 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000 zł.  

 

Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków na realizację 
przedsięwzięć związanych z infrastrukturą rekreacyjną. 
 

Pozyskano środki na realizację zadania pn. ”Przebudowa budynku sportowo-

rekreacyjnego na stadionie w miejscowości Borowa”. Całkowity koszt zadania 

295.230,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 139.455 zł. 

Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2019 r. 
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Pomoc Społeczna i Rodzina 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości.  

Gminną jednostką organizacyjną, zajmującą się wykonywaniem zadań z zakresu 

pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej. 

Realizacja polityki społecznej w gminie, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn zm.), ma na celu: 

zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców gminy, wyrównywanie 

szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy. 

Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie 

trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Rolą gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest zaspokajanie 

w środowisku lokalnym indywidualnych potrzeb jej mieszkańców tj. wspieranie osób 

i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych 

oraz umożliwianie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Na 

szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej 

potrzebujących. Skupia się na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej podejmuje działania zmierzające do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Przyznawany rodzaj, forma i rozmiar pomocy jest odpowiedni do okoliczności 

uzasadniających jej udzielenie, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są 

uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka.  

 

Wspieranie rozwoju środowiskowych form wsparcia rzecz dzieci, osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
 
1. Wspieranie rozwoju środowiskowych form wsparcia na rzecz dzieci obejmuje 

realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 4 dzieci. Zakres przyznanych 
specjalistycznych usług opiekuńczych obejmował uczenie i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienia zaburzonych funkcji 
organizmu poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do 
wielostronnej aktywizacji.W 2018r. zrealizowano 927 godzin specjalistycznych 
usług opiekuńczych na kwotę 26.883zł. Wydanych zostało 5 decyzji 
administracyjnych.  

 
2. Z uwagi na problemy funkcjonowania w środowisku, gmina zapewniła miejsce 

w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz ponosi do 
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pełnej wysokości koszty utrzymania osób w domu pomocy społecznej. Taką formą 
pomocy objęto 4 osoby. Wydano 6 decyzji administracyjnych. Kwota udzielonej 
pomocy wyniosła 90.927,54zł. 

 
Programy wsparcia rodzin. 
 
1. W ramach wsparcia rodzin zrealizowano poniższe programy: 

a) rządowy program 500+: świadczenie wychowawcze (500+) wypłacono 

420 rodzinom na kwotę 3.682.474,20zł. Wydano 489 decyzji administracyjnych. 

b) rządowy program,, Dobry start":- na realizację jednorazowego świadczenia 

300+ wydatkowano kwotę 214.500zł i objęto nim 715 uczniów w wieku od 7 roku 

do ukończenia 20 lat. W tym zakresie wydano 468 decyzji. 

c) Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze 

KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety 

rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Kartę Dużej Rodziny 

w gminie wydano łącznie 93 rodzinom posiadającym troje i więcej dzieci, w tym 

w 2018r. po Kartę zgłosiło się 6 rodzin. 

2. Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się 

w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych otrzymało: 

a) zasiłki rodzinne wraz dodatkami wypłacono 192 rodzinom na kwotę 

787.634,97 zł. Wydano 196 decyzji. 

b) świadczenia opiekuńcze ogółem - zasiłek pielęgnacyjny - 146 osób 

uprawnionych, świadczenie pielęgnacyjne 17 rodzin uprawnionych, specjalny 

zasiłek opiekuńczy - 5 rodzin uprawnionych. Kwota wypłaconych świadczeń 

opiekuńczych wyniosła 60.0621zł. Liczba wydanych decyzji w ww. sprawach 

wyniosła 153. 

c) świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono 14 rodzinom dla 

23 uprawnionych dzieci na kwotę 99 714zł. Wydano 16 decyzji. 

d) kwotę 4.079 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z opieką 

i wychowaniem jednego dziecka z terenu gminy Borowa umieszczonego 

w rodzinie zastępczej spokrewnionej. 

 

Rozwój działań związanych z pomocą socjalną dla najuboższych. 
 

W ramach pomocy społecznej objętych zostało 265 rodzin (642 osoby w rodzinach). 

Kwota udzielonych świadczeń wyniosła 258123zł. Zrealizowano świadczenia 

finansowe w takiej formie jak: zasiłki stałe dla 13 osób, zasiłki okresowe dla 12 rodzin, 

zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla107 rodzin oraz świadczenia niefinansowe: 

dożywianie dzieci w szkole dla 72 dzieci, w ramach rządowego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” oraz w związku z przyjętym Uchwałą 
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Nr XXXIII/222/2014 Rady Gminy Borowa z dnia 27 marca 2014 r. programem 

osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 

2014-2020, a następnie, w związku ze zmianą przepisów prawa, Uchwałą 

Nr III/15/2018 Rady Gminy Borowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

programu osłonowego Gminy Borowa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. 

Ponadto, przyznano pomoc w formie schronienia 4 osobom bezdomnym z terenu 

gminy Borowa (schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Mielcu - 2 osoby i w Dębicy - 

2 osoby. Ogółem wydano 195 decyzji administracyjnych. Ponadto, pracą socjalną 

objęto 140 rodzin.  

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy 
w rodzinie. 
 

W 11 rodzinach realizowano procedurę „Niebieskie karty” w ramach przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie (działania określone 

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w gminie Borowa na lata 2016-2022 - przyjętym Uchwałą 

Nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Borowa z dnia 29 kwietnia 2016 r.). 

Na potrzeby realizacji procedury „Niebieskie karty” Zespół Interdyscyplinarny utworzył 

11 grup roboczych, które przeprowadziły 68 posiedzeń. 

W 11 rodzinach monitorowana jest sytuacja rodziny przez pracownika socjalnego oraz 

dzielnicowego. 

 
Podejmowanie inicjatyw na rzecz utworzenia domu dziennego pobytu dla 
osób starszych i niepełnosprawnych. 
Podejmowanie programów i działań na rzecz seniorów. 
Wspieranie rozwoju środowiskowych form wsparcia rzecz dzieci, osób 
starszych i niepełnosprawnych). 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w wieku senioralnym, w trosce 

o poprawę jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich 

potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej, w 2018r. Gmina Borowa 

przystąpiła do realizacji projektu Dom Seniora ,,Nazaret" przy współudziale 

Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach 

działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, w ramach którego wsparciem objęto osoby niesamodzielne, 

powyżej 60-go roku życia, zamieszkałe w gminie Borowa, Czermin i Wadowice Górne. 

W projekcie przewidziano 3 formy wsparcia dla uczestników. 

Pierwszym działaniem było utworzenie Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla 

25 uczestników projektu. Realizacja tego przedsięwzięcia składała się z dwóch 

etapów. Pierwszym było dostosowanie budynku na DDP tj. modernizacja, remont, 
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w którym finalnie powstał w pełni dostosowany do osób starszych w tym 

z niepełnosprawnościami budynek, wyposażony w meble i sprzęt do takich 

pomieszczeń jak jadalnia, sala do warsztatów, łazienki, kuchnia, szatnia, sala do 

rehabilitacji i sala komputerowa.  

Drugim etapem jest udział uczestników w zajęciach w DDP. Zajęcia/warsztaty i pobyt 

odbywają się w dni robocze przez 8 godzin dziennie przy udziale profesjonalnej kadry 

z doświadczeniem, która zajmuje się uczestnikami poprzez: pomoc w codziennych 

czynnościach, rehabilitacji i innych zajęciach, pomagających w zachowaniu 

aktywności i sprawności umysłowej i fizycznej. Uczestnikom w DDP zapewniona 

zostałaby możliwość dowozu i odwiezienia, w tym samochodem dostosowanym 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad). 

Drugie działanie dotyczy objęcia usługami opiekuńczymi 25 uczestników projektu w ich 

domach, średnio 2 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu. Zakres usług obejmuje 

pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego tj. w sprzątaniu, praniu, 

gotowaniu, zakupach, dojazdach do lekarza, urzędu itp. Usługi świadczone są przez 

wykwalifikowaną kadrę, a uzupełnieniem usług jest teleopieka dla każdego uczestnika 

korzystającego z usług. Uczestnicy otrzymali tzw. „opaski życia” monitorujące ich stan 

zdrowia i czynności życiowe oraz czujniki dymu i czadu, alarmujące odpowiednie 

służby za pomocą aplikacji mobilnej o ewentualnych nieprawidłowościach. 

Trzecie działanie realizowane jest w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

20 uczestników projektu i świadczone w miejscu zamieszkania uczestnika. 

Zapewniona została wykwalifikowana kadra opiekunów wspieranych przez 

rehabilitantów. Zakres wsparcia obejmuje pielęgnację zaleconą przez lekarza, 

rehabilitację i fizjoterapię. Uzupełnieniem usług jest również teleopieka dla każdego 

uczestnika korzystającego z usług. Uczestnicy otrzymali tzw. „opaski życia” 

monitorujące ich stan zdrowia i czynności życiowe oraz czujniki dymu i czadu, 

alarmujące odpowiednie służby za pomocą aplikacji mobilnej o ewentualnych 

nieprawidłowościach. 
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Oświata 
 

System oświaty 

System oświatowy Gminy Borowa w 2018 roku przedstawiał się następująco: 

− Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej (oddziały przedszkolne, 

klasy szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne), 

− Zespół Szkół Społecznych w Glinach Małych (oddziały przedszkolne, szkoła 

podstawowa oraz gimnazjum), 

− Niepubliczny Zespół Szkół w Górkach (oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa 

oraz gimnazjum). 

 

Finansowanie oświaty 

W 2018 roku wydatki na oświatę w działach 801 i 854 zamknęły się w kwocie 

6.576.152,23 zł  

 

Wydatki oświatowe były finansowane w szczególności z: 

− subwencji oświatowej – 4.404.038 zł, 

− dotacji celowych (np. na zakup podręczników szkolnych, na sfinansowanie 

stypendiów o charakterze socjalnym, na realizację wychowania przedszkolnego) - 

233.235,60 zł, 

− wpłat rodziców (np. dożywianie, opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego) - 153.616,22 zł, 

− innych środków finansowych gminy – 1.785.262,41 zł 

 

Szkoły prowadzone przez gminę. 

W 2018 roku Gmina Borowa była organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Borowej. W skład struktury szkoły poszczególnych latach 

szkolnych wchodziły: 

Rok szkolny 2017/18: 

− oddziały przedszkolne (dzieci 3 do 6 lat) - 104 dzieci, 

− klasy 1-7 szkoły podstawowej - 205 uczniów, 

− klasy 2, 3 gimnazjum - 57 uczniów. 

 Rok szkolny 2018/19: 

− oddziały przedszkolne (dzieci 3 do 6 lat) - 119 dzieci, 

− klasy 1-8 szkoły podstawowej - 235 uczniów, 

− klasa 3 gimnazjum - 17 uczniów. 
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Zajęcia odbywały się w budynku szkoły w Borowej i w Pławie oraz budynku starej 

szkoły w Borowej. 

 

Zatrudnienie 

Rok szkolny 2017/18: 

− nauczyciele – 37,62 etatu w tym: 

• nauczyciel stażysta – 1,00, 

• nauczyciel kontraktowy – 3,78, 

• nauczyciel mianowany – 3,39, 

• nauczyciel dyplomowany – 29,45, 

− administracja i obsługa – 15,25 etatu. 

  

Rok szkolny 2018/19: 

− nauczyciele – 38,82 etatu w tym: 

• nauczyciel stażysta – 1,50 

• nauczyciel kontraktowy – 5,05 

• nauczyciel mianowany – 2,33 

• nauczyciel dyplomowany – 30,01 

− administracja i obsługa – 15,50 etatu 

 

Świetlica 

Zarówno w roku szkolnym 2017/18 jak i 2018/19 do świetlicy szkolnej uczęszczało 

25 dzieci  

Dożywianie 

Z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną w roku szkolnym 2017/18 korzystało 

248 dzieci, a w roku szkolnym 2018/19  korzysta 265 dzieci. 

Pomoc materialna 

W roku szkolnym 2017/18 stypendia o charakterze socjalnym otrzymało 42 uczniów 

na kwotę 21.702 zł, natomiast roku szkolnym 2018/19 40 uczniów na kwotę 4.560 zł. 

Dowożenie 

Uczniom i dzieciom gmina zapewniła bezpłatny dowóz do Szkoły Podstawowej 

w Borowej. 

W roku szkolnym 2017/18 dowożone były 203 osoby, natomiast w roku szkolnym 

2018/19 jest dowożonych 210 osób. 
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Modernizacja otoczenia szkoły. 
 

− zagospodarowanie terenu wokół szkoły: boisko, chodniki, trawniki, 

− wyłożenie kostką miejsca dla rowerów, 

− remont schodów przy wyjściu ewakuacyjnym, 

− przeróbka schodów do kuchni, poprawiono ich wygląd, 

− uzupełniono brakujące opaski  z kostki brukowej wokół szkoły. 

 

Prowadzenie systemowego przeglądu, modernizacji i rozwoju 
infrastruktury dydaktycznej, wyposażenia szkół i placówek oświatowych 
na wszystkich poziomach edukacyjnych. 
 

− oczyszczenie piwnic szkoły, wywóz i zabezpieczenie śmieci, 

− odmalowanie kotłowni, 

− odmalowanie sali sensorycznej, 

− stworzenie klasopracowni fizyczno-chemicznej,  

− wyremontowano pomieszczenie na salę lekcyjną nr 7 i w pełni wyposażono, 

− remont pieca w kuchni, 

− wymiana bojlera i część instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

− doposażenie kuchni w nowy sprzęt kuchenny, 

− wymiana oświetlenia na bardziej ekonomiczne w łazience i świetlicy.  

 

Cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno-
komunikacyjnych w procesach edukacji. 
 

− zakup 14 jednostek komputerowych do sali nr 14, 

− zakup 2 tablic multimedialnych z programu „Aktywna tablica” (sala nr 14, sala nr 1), 

− zakup tablicy multimedialnej i laptopa do sali nr 15, 

− zakup laptopów do sali nr 7 i sali nr 1, 

− przegląd techniczny, doposażenie i uaktywnienie bazy komputerowej 

w klasopracowniach, alarmu, monitoringu, 

− doposażenie szkoły w pomoce do programowania w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Wzmocnienie bazy oświatowej poprzez kompleksowe doposażenie szkół 
w pomoce dydaktyczne oraz zaplecze sportowe. 
 

− remont sali gimnastycznej, 

− przebudowa zaplecza sportowo-sanitarnego, przygotowanie 2 przebieralnie, 

2 łazienki oraz magazynek wychowania fizycznego, 
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− wyremontowano pomieszczenie na piętrze z przeznaczeniem na gabinet pedagoga 

i w pełni wyposażono, 

− wyposażono w nowe ławki, krzesła i meble salę nr 15, 

− zakup pomocy do chemii, 

− nowe krzesełka do świetlicy szkolnej, 

− zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej, 

− zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola. 

 

Tworzenie możliwości wyrównywania szans w dostępie do edukacji dla 
dzieci i młodzieży, w tym także niepełnosprawnych. 
 

− wyposażenie sali sensorycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne: sensoryczny 

basen kulkowy podświetlany zmiennymi kolorami, magiczna ściana, czyli 

wielofunkcyjna tablica multimedialna, 

− zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych. 

 

Poprawa jakości i zakresu oferty edukacyjnej w szkołach lokalnych.  
 

− zatrudnienie 2 nauczycieli współorganizujących proces kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkole, 

− organizacja zajęć w ramach kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, 

− pomoc logopedy, pedagoga, doradcy zawodowego, 

− bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: 10 językowych, 6 matematycznych, 

3 przyrodnicze, 3 informatyczne, 2 artystyczne, 2 sportowe, 2 religijne, 

2 psychologiczno-pedagogiczne, 

− zajęcia dodatkowe – sportowe, gimnastyka korekcyjna, 

− mała liczebność klas, 

− metody i formy pracy dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów, 

− podział na grupy na informatyce, 

− dostęp do komputera i internetu dla każdego ucznia w szkole, 

− wyposażenie 3 klasopracowni w tablice multimedialne, 

− wyposażenie klasopracowni informatycznej w nowe komputery, 

− doposażenie szkoły w pomoce do programowania w edukacji wczesnoszkolnej, 

− zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych z chemii. 

 

Dodatkowe zajęcia prowadzone w szkole w 2018 roku. 

− zajęcia informatyczne: „Kodowanie na dywanie”, „Ciekawa informatyka – robotyka”, 

„Mali konstruktorzy”, 

− matematyczne: „Wesołe liczenie”, „Z matematyką za pan brat”, „Gry planszowe 

rozwijające myślenie - szachy, warcaby”, „Jestem dobry z matematyki”, „Czytamy, 
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liczymy, mierzymy”, „Zabawy z czytaniem i liczeniem”, „Matematyka da się lubić”, 
„Klub gier planszowych”, 

− przyrodnicze: „Wokół  przyrody”, „Cztery pory roku w nauce i zabawie”, 

„Przedszkolak przyjacielem przyrody”, „Bliżej biologii”, „Zwierzęta wokół nas”, 

− językowo-literackie: „Język niemiecki w komunikacji”, „ I can play, I can learn”, 

„ English is cool ”, „Ortofrajda”, „Ortografia nie jest trudna”, „Wędrówki literackie”, 

„Język polski musimy umieć”, Lubimy pisać i czytać”, „Język oknem na świat”, „I can 

do it”, „W świecie literatury”, „Ortografia w czterech porach roku”, „Gry planszowe i 

językowe na lekcji”, „Koło przyjaciół książki”, „Zabawy z czytaniem i pisaniem”, 

„Ortograffiti z Bratkiem”, 

− religijne: „Ewangelia w życiu”, „Pismo Święte listem Boga”, 

− psychologiczno-pedagogiczne: „ Saper, czyli jak rozminować agresję”, „Jak żyć 
z ludźmi?” – umiejętności interpersonalne, „Spójrz inaczej na agresję” - gry 

i zabawy integracyjne, „Pismo Święte listem Boga”, „Ewangelia w życiu”, 

− artystyczne: „Koło plastyczno-teatralne”, „Kolorek”, „Mały plastyk”, 

− sportowe: „Piłka nożna”, „Korekta wad postawy”. 

 

Poprawianie dostępności i jakości usług edukacyjnych na wszystkich 
poziomach nauczania w tym szczególnie edukacji przedszkolnej. 
 

− uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi włączeni do szkoły 

ogólnodostępnej, 

− możliwość korzystania z biblioteki szkolnej w czasie ferii i wakacji, zwiększenie 

księgozbioru bibliotecznego, 

− korzystanie z porad logopedy, pedagoga, doradcy zawodowego, 

− świetlica szkolna dostępna codziennie od 6.30 do 17.00, 

− czas pracy przedszkola dostosowany do zapotrzebowania rodziców: 6.00-17.00, 

− uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć tanecznych, rytmiki, zajęć 
gimnastyki korekcyjnej, 

− place zabaw na podwórku szkolnym i przedszkolnym a także Sala Integracji 

Sensorycznej, 

− posiłki przygotowywane  na miejscu w szkolnej stołówce, 

− strona internetowa na bieżąco aktualizowana, 

− elektroniczna gazetka szkolna na korytarzach. 

 

Rozszerzenie w szkołach i przedszkolach zakresu zajęć wyrównawczych. 
 
− organizacja zajęć wyrównawczych w szkole ze wszystkich zajęć obowiązkowych, 

− zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych prowadzone przez 

specjalistów, 

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego. 
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Szkolnictwo niepubliczne  

Na terenie gminy funkcjonowały również szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 

publicznych: 

− Zespół Szkół Społecznych w Glinach Małych w skład którego wchodzi szkoła 

podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz gimnazjum, 

− Niepubliczny Zespół Szkół w Górkach w skład którego wchodzi również szkoła 

podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz gimnazjum. 

 

Do szkół niepublicznych w poszczególnych latach szkolnych uczęszczało: 

Rok szkolny 2017/18 

− 59 dzieci do oddziałów przedszkolnych, 

− 116 uczniów szkół podstawowych 

− 43 uczniów gimnazjum. 

 

Rok szkolny 2018/19 

− 56 dzieci do oddziałów przedszkolnych, 

− 134 uczniów szkół podstawowych 

− 24 uczniów gimnazjum. 

 

Promocja gminy 
 

W 2018 r. Gmina Borowa podejmowała wiele zadań mających na celu propagowanie 

jej walorów. 

1. Rozwój pozytywny działań wpływających na estetykę i wizerunek gminy poprzez 
wykonanie nowych tablic informacyjnych tzw. “witacze” przy wjazdach na teren 
Gminy Borowa – koszt inwestycji 14 268 zł. 

 

2. Zwiększenie liczby i zakresu działań związanych z promocją gminy poprzez 
wykonanie 2 Biuletynów Informacyjnych Gminy Borowa oraz zakupu gadżetów 
promocyjnych. 

 

3. Podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy estetyki w gminie poprzez dalsze 
wykonanie remontu korytarzy budynku Urzędu Gminy w Borowej. 

 

4. Organizowanie konkursów związanych z dbałością o estetykę gminy 
pn.: „Najładniejsza i bezpieczna posesja na terenie Gminy Borowa”, w kategoriach: 
najładniejsza posesja wiejska, najładniejsza i bezpieczna posesja rolnicza, 
najładniejszy ogród. 
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5. Promocja rozwoju e-usług w gminie poprzez zmianę wyglądu strony internetowej 
Gminy Borowa. 

 

6. Współpraca z Lokalną Grupą Działania PROWENT – zostały podjęte 2 inicjatywy: 
a) wyjazd szkoleniowy do dwóch gospodarstw agroturystycznych w Leżajsku 

i Ulanowie,  

b) projekt pn.:”Smaki lata” mający na celu podniesienia świadomości 

mieszkańców obszaru LGD PROWENT o zasobach, jakie oferuje region. 

 

Działania z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Borowa 
w 2018 r. 

 

Działania techniczne sprzyjające lepszej ekspozycji obiektów dziedzictwa 
kulturowego w zakresie odnowy, renowacji, remontów. 

1. Remont obelisku z krzyżem i tablicą o treści „W XXX rocznicę zwycięstwa nad 
faszyzmem hitlerowskim ofiarom wojny poległym w latach 1939 - 45 składa hołd 
społeczność gminy Borowa” usytuowany w centrum Borowej.  

2. Remont kapliczki przydrożnej w Woli Pławskiej. 
 

Modernizacja budynków pełniących funkcję domów ludowych w gminie. 
 

1. Wykonano utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej przy budynku 
wiejsko-strażackim (remizie) oraz remont nawierzchni schodów wejściowych do 
budynku wiejsko-strażackiego (remizy) w Glinach Wielkich. 

2. Remont kuchni w Domu Ludowym w Pławie poprzez odgrzybienie ścian 
i malowanie, wymiana armatury wodnej przy zlewach, a także usprawnienie 
wentylacji w kuchni poprzez zakup okapów. 

3. Utwardzenie terenu obok budynku Domu Ludowego w Sadkowej Górze, poprzez 
ułożenie kostki brukowej. 

4. Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kuchni w budynku Domu Ludowego 
w Sadkowej Górze, 

5. Zakup stołów i krzeseł do budynku "starej szkoły" w Łysakówku. 
6. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku "starej szkoły" w Łysakówku 

(nad tzw. małymi schodami) wraz z niezbędnym remontem schodów. 
7. Wykonano „Remont Domu Ludowego w miejscowości Sadkowa Góra”, poprzez 

wymianę instalacji elektrycznej podpiwniczenia, zabezpieczenie fundamentów, 
opaska wokół budynku, ślusarka i stolarka zewnętrzna oraz wewnętrzna, naprawa 
tynków i malowanie. 

 

Modernizacja istniejących i budowa nowych placów zabaw. 

1. W ramach Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 zrealizowane zostało 
uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Borowej. 

2. Zakup i instalacja zabawek (urządzeń) na placu zabaw we wsi Borowa – Gizowa. 
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3. Remont budynku szatni na boisku sportowym w Górkach w zakresie remontu 
dachu oraz odnowienia elewacji zewnętrznych budynku. 

 

Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków na realizację 
przedsięwzięć związanych z infrastrukturą rekreacyjną 
 

W ramach Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 zrealizowane zostało 

uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Borowej, wartość pozyskanych 

środków 10 000 zł. 

 
Rozwój i wzmocnienie techniczne istniejącej bazy kulturalnej 
i bibliotecznej poprzez organizację różnych form promocji książki 
i biblioteki.  

 

W 2018 r. biblioteki zorganizowały następujące wydarzenia, mające na celu promocję 

czytelnictwa: 

− konkurs czytelniczy „Najaktywniejszy czytelnik roku”, 

− konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała”, 

− spotkanie autorskie z p. Zbigniewem Kołbą, pisarzem, 

− Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz Antologii 

Niepodległości. 

 

Wspieranie inicjatyw lokalnych realizowanych z udziałem i na rzecz 
seniorów.  
 

Powstanie w 2018 r. Zespołu Śpiewaczy Znad Wisły skupiającego osoby starsze. 

Podejmowanie form pracy mającej na celu popularyzację rodzimego 
folkloru, tańca, plastyki.  

 

1. Wydarzenia muzyczne: 
a) Koncert Zimowy w wykonaniu instrumentalistów i grupy wokalnej,  

b) Koncert Letni w wykonaniu instrumentalistów i grupy wokalnej,  

c) IX Festiwal Piosenki „Kolorowe Nutki” (110 uczestników). 

2. Wydarzenia plastyczne: 
a) Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanoc wiosną pachnąca”- (86 uczestników), 

b) Warsztaty „Filcowanie na mokro” (20 osób), 

c) III Gminny Konkurs Fotograficzny „Odkryj piękno Gminy Borowa”. 

3. Wydarzenia literackie: 
a) V Gminny Konkurs Poezji Religijnej „Usłysz Panie moje słowa” - 

(83 uczestników), 
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b) Wojewódzki Konkurs „Literatura i dzieci” – (eliminacje gminne 54 uczestników). 

4. Wydarzenia taneczne. 
a) Koncert Zimowy Zespołów Tanecznych, 

b) Koncert Letni Zespołów Tanecznych. 

5. Wydarzenia patriotyczne: 
a) Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

b) Rocznica Bombardowania Borowej w czasie II wojny światowej, 

c) Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

d) Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę „Pieśń 

Ojczysta”. 

6. Wydarzenia folklorystyczno-rekreacyjne: 
a) Gminny Dzień Seniora, 

b) Powiatowy Jarmark Wielkanocny, 

c) XX Gminny Przegląd Wieńca Dożynkowego - Najsmaczniejsze Ciasto 

Dożynkowe Gminy Borowa „Masz Babo Miodowy Placek”, 

d) Gminny Dzień Kobiet. 

 

Zdrowie. 
 

Na terenie gminy w 2018 roku funkcjonował Gminny Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej im prof. Klemensa Skóry w Borowej. Liczba pacjentów w 2018 roku 

korzystających z ośrodka zdrowia wynosiła 3 785. Liczba udzielonych porad 

zdrowotnych w 2018 roku wyniosła 15 223. W gminie w 2018 roku funkcjonowała 

w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w GSP ZOZ Borowa przychodnia 

ginekologiczna. W 2018 r. odbył się Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. 

Głównym celem Przeglądu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości 

i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz 

aktywizacja młodego pokolenia do pracy twórczej inspirowanej szeroko rozumianą 

profilaktyką. 

 

Sport. 
 

W 2018 r. Gmina Borowa podejmowała wiele przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi 

oferty sportowo rekreacyjnej. 

1. Modernizacja stadionu wraz z budynkiem i zapleczem w Borowej - wykonywano 
roboty konserwacyjne (malowanie szatni, remont sanitariatów) w budynku obiektu 
sportowego na stadionie w Borowej¨ na kwotę 18.450 zł. 

2. Wykonanie boiska małogabarytowego (treningowego) na stadionie w Borowej – 
koszt inwestycji 12.000 zł. 

3. Remont budynku szatni na boisku sportowym w Górkach w zakresie remontu 
dachu oraz odnowienia elewacji zewnętrznych budynku. Koszt inwestycji – 
7.995 zł. 

4. Modernizacja trybun na stadionie w Borowej – koszt około 3.000 zł. 
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5. przyznano 2 stypendia sportowe dla najlepszych sportowców z terenu Gminy 
Borowa. 

6. zorganizowane zostały 3 przedsięwzięcia sportowo rekreacyjne: 
a) Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dla Dzieci, 

b) Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej o “Puchar Wójta Gminy Borowa”, 

c) rozgrywki sołectw o “Puchar Wójta Gminy Borowa”. 

 

Organizacje pozarządowe 
 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. głównym celem 

było kształtowanie i wzmocnienie współpracy między gminą a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w zakresie 

definiowania i zaspokajania potrzeb mieszańców gminy oraz zwiększania aktywności 

społeczności lokalnej. Cel ten został osiągnięty poprzez: 

1. Wspieranie rozwoju sektora lokalnych organizacji pozarządowych – w 2018 r. 
zostały udzielone 3 dotacje na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi 
sportu w gminie Borowa. Dotację z budżetu Gminy Borowa otrzymały: 
a) LKS „Wisłoka” Borowa  – 30.000 zł, 

b) LKS „Błysk” Górki   – 15.000 zł, 

c) LKS „Wisła” Gliny Małe  – 10.000 zł. 

 

2. Sprzyjanie powstawaniu nowych formalnych organizacji pozarządowych – 
w 2018 r. zostały zarejestrowane takie organizacje jak: „LKS „Pławianka Orłów”, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Glinach Wielkich, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sadkowej Górze, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Pławskiej, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Glinach Małych. 
 

 

 

Stan bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: 

− na terenie gminy działa 10 jednostek OSP z tego dwie włączone do KSRG, 

− ogółem w strukturach OSP zrzeszonych jest 432 osoby, 

− OSP gminne dysponują łącznie 13 samochodami ratowniczymi, jednym 

samochodem ratowniczo – gaśniczym ciężkim, jednym średnim i jedenastoma 

lekkimi. Ponadto do dyspozycji jednostek służy 15 motopomp, 1 zestaw 

ratownictwa technicznego „Lukas”, 6 pilarek do drewna, 2 piły do betonu, 

9 agregatów prądotwórczych i sprzęt pomocniczy wszelkiego rodzaju. W gotowości 

operacyjnej mamy 131 strażaków z wyszkoleniem podstawowym 24 z zakresu 

ratownictwa technicznego, 14 z zakresu kierowania ruchem drogowym, 
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15 z zakresu pierwszej pomocy medycznej, 15 z zakresu ratownictwa 

przeciwpowodziowego, 8 sterników motorowodnych, 16 dowódców OSP, 

13 naczelników OSP, 8 pilarzy do drewna, 4 pilarzy do betonu i stali., 

− w 2018 roku, Gmina Borowa pozyskała środki finansowe z Funduszu 

Sprawiedliwości na zakup dwóch walizek ratownictwa medycznego PSP – R1, 

sześciu walizek OSP – R1 oraz dwóch defibrylatorów. Łączna wartość 
pozyskanych środków to kwota 31 600 zł, 

− dnia 4 sierpnia 2018 roku jednostka OSP w Borowej obchodziła 150 rocznicę 

powstania. 

 

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe: 

Teren gminy, z uwagi na sąsiedztwo rzek Wisły i Wisłoki oraz dzielący gminę na dwie 
części potok Stary Breń, a także na ukształtowanie terenu - znajduje się w obszarze 
zagrożenia powodziowego. Cechą charakterystyczną jest występowanie praktycznie 
w każdym roku wiosennych i letnich wezbrań rzek i potoków, przy czym zazwyczaj 
przekraczany jest stan alarmowy na rzece Wiśle. Potencjalne zagrożenia można 
podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

− zagrożenie powodziowe w wyniku wezbrań obwałowanych rzek. 

− zagrożenie powodziowe spowodowane nawalnymi opadami deszczu i nagłym 

topnieniem śniegu – spływem wód potokami i rowami melioracyjnymi do naszej 

gminy z gmin wyżej położonych. 

 
Na wypadek pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, a także innych zagrożeń, 

działa system ostrzegania ludności z użyciem nowych syren alarmowych 

zlokalizowanych w sołectwach. Nowy system został wzbogacony o możliwość 
przekazywania komunikatów głosowych przez Wójta, Starostę, Wojewodę. 

Zestawienie cieków wodnych na terenie gminy: 

− Wisła 9460 mb, 

− Wisłoka 9500 mb, 

− Stary Breń 8570 mb, 

− Brnik 7420 mb, 

− Łukawiec 3450 mb. 

 

Stan wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych, głównie w worki i łopaty, 

pozwala na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej przez okres przynajmniej jednej 

doby. Gmina dysponuje pompą wysokowydajną SANECO o wydajności 700m3/h oraz 

sprzętem OSP. 

W przypadku zagrożenia zalania wodami powodziowymi terenu części lub całej gminy 
Borowa, podjęta może być decyzja o ewakuacji całej ludności na teren mniej 
zagrożony.  
Zgodnie z ustaleniami z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mielcu, 
Wójtem Gminy Wadowice Górne i Burmistrzem Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 
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(umowy – porozumienia) ewakuacja nastąpi na teren gminy Wadowice Górne 
(2 miejscowości) oraz, z pozostałych miejscowości na teren Miasta i Gminy Radomyśl 
Wielki. 
 

Pozostałe zagrożenia w gminie: 

Zagrożenia ujęte są w „Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Borowa”. 

Nadrzędnym zadaniem owego planu jest ukierunkowanie na odpowiednie reagowanie, 

zapobieganie oraz wspólne zwalczanie zagrożeń w czasie trwania klęski, przez 

połączone siły poszczególnych organów oraz odbudowa infrastruktury zapewniająca 

funkcjonowanie gminy. 

 

 

III. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. 
 

Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla żadnego jej obszaru. 

Gmina posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obejmujące cały jej obszar. W 2018 r. wydano 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz 45 decyzji o warunków zabudowy, w tym 16 dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 11 usługowej oraz 18 dotyczących innych przypadków. 
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IV. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII. 

 

Główne kierunki działań strategicznych samorządów w Polsce w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów oraz uzależnień zostały wyznaczone przez ustawę z dnia 

26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę 

z dnia 29 lipca z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowy Program 

Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492). Kluczową rolę w zakresie polityki wobec alkoholu 

i narkomanii ustawodawca powierzył samorządom gminnym. 

Aktem prawnym regulującym kwestie alkoholowe, i w całości skoncentrowanym na 
wieloaspektowej problematyce alkoholowej jest „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, zaś problematykę narkomanii „”Ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii”. Zgodnie z tym co stanowi ustawa, „prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu ’’ należy do zadań własnych 
gminy. Dzięki tym ustawom gminy uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii. Szczegółowe działania zostały sformułowane i zawarte w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Niniejsze Programy 
uwzględniają zadania ustaw oraz potrzeby środowiska lokalnego, jak również są 
kontynuacją bądź rozwinięciem działań prowadzonych przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie naszej gminy w latach 
poprzednich w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
zwalczaniu narkomanii. Założenia Programów są zgodne z zapisami Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Borowa na lata 2016-2025.  

 

Zadania związane z realizacją w 2018 roku Gminnego Programu 
Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
   

Rok 2018 był kolejnym rokiem realizacji Programów. Był kontynuacją wielu działań 

zainicjowanych w latach poprzednich. Gminny Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii określają zakres i formę 

realizacji zadań wynikających z ustaw. Ich nadrzędnym celem było, jak co roku, 

tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających 

do: 

− zapobiegania powstawaniu nowych problemów 

− zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują 

− poszerzenie działań informacyjno-edukacyjnych.  
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Działania profilaktyczne wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 realizowane były i są w miejscowościach 

naszej gminy. Dotyczyły przede wszystkim organizacji czasu wolnego mieszkańców 

gminy w ramach, którego zrealizowano szereg imprez o charakterze sportowo– 

rekreacyjnym (festyny, turnieje) i artystycznym.  

W katalogu imprez znalazły się: 

− spotkania okazji Dnia Babci i Dziadka, imprezy choinkowe dla dzieci i młodzieży, 

Dzień Kobiet,  

− festyny kulturalno-rekreacyjne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka,, 

− imprezy pielęgnujące lokalne tradycje w tym 150-lecie OSP w Borowej, warsztaty 

wicia wieńca dożynkowego, IV edycja przedsięwzięcia „ Smaki lata zachowane 

w naszej spiżarni”, Warsztaty Pierogowe,  

− wyjazdy krajoznawczo-turystyczne organizowane przez placówki oświatowe 

z terenu Gminy Borowa (dofinansowanie wyjazdu do Szczawnicy – SP Borowa, 

wycieczka w Bieszczady – Gliny Małe, wycieczka do Wrocławia – Górki), 

− festyny rodzinne, imprezy promujące zdrowy tryb życia, turniej piłki nożnej dla 

młodzieży szkolnej, 

− spektakle profilaktyczne i koncert profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, 

 

Z inicjatywy GKRPA organizowany jest Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych dla 

uczniów szkól podstawowych (kl. IV – VI) i uczniów gimnazjum oraz Turniej 

Mikołajkowy w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych kl. I-III.  

Są to tylko niektóre działania, których wsparcie finansowe miało na celu organizację 

czasu wolnego i propagowanie zasad wychowania w trzeźwości oraz promowanie 

zdrowego stylu życia. 

Kontynuujemy współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu, 

który świadczy usługi m. in. z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu, terapii 

uzależnienia od narkotyków, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji 

kryzysowej, edukacji społecznej. W roku 2018 z pomocy Ośrodka skorzystało 28 osób. 

Gmina udziela osobie uzależnionej od alkoholu pomocy finansowej na pokrycie 

kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

w Mielcu lub zakładu lecznictwa odwykowego w celu podjęcia leczenia, na podstawie 

dokumentu potwierdzającego udział w sesjach terapeutycznych. W tym roku z takiego 

wsparcia skorzystała 1 osoba. W GSP ZOZ w Borowej działa Punkt konsultacyjny, 

w którym zatrudniony jest psycholog i udziela bezpłatnych porad osobom szukającym 

pomocy w obszarze profilaktyki alkoholowej. Z porad w Punkcie skorzystało 19 osób. 

W 2018 roku Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
opiniowała 2 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W wyniku pozytywnej 
opinii wydano 5 postanowień: 

− na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa 

– 2; 
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− na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu 

– 1; 

− na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – 2. 

 

W ramach działalności merytorycznej GKRPA opiniowała projekty uchwał Rady Gminy 

Borowa w sprawie: 

− określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania 

napojów alkoholowych na terenie gminy Borowa, 

− ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Borowa. 

 

Projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji. 

Podsumowując, zadania Programów były realizowane z myślą o jak najlepszym 

wykorzystaniu środków i sposobów na profilaktykę i walkę z problemem alkoholowym 

oraz narkomanią. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone 

efekty. 

Reasumując, w celu zmniejszenia ilości i częstotliwości szkód spowodowanych 

nadużywaniem środków psychoaktywnych i alkoholu przez mieszkańców, wskazane 

jest dalsze podejmowanie działań profilaktycznych, w szczególności wśród dzieci 

i młodzieży, przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy osobom 

uzależnionym i współuzależnionym. 
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V. REALIZACJA W 2018 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ 
W RAMACH  FUNDUSZU SOŁECKIEGO. 

 

 

 

Nazwa 

Sołectwa 
Zakres zadania,  przedsięwzięcia 

Wykonanie 

wydatków 

Borowa       32 543,29    

  Zakup i instalacja zabawek (urządzeń) na placu zabaw we wsi 

Borowa - Gizowa 

      20 543,29    

Wykonanie boiska małogabarytowego (treningowego) na 

stadionie w Borowej 

      12 000,00    

Gliny Małe       28 268,00    

  Opracowanie dokumentacji budowy parkingu wraz z jego 

odwodnieniem oraz wykonanie odwodnienia terenu pod 

parking, projektowany przy szkole w Glinach Małych 

      28 268,00    

Gliny Wielkie       18 088,99    

  Wykonanie utwardzenia terenu poprzez ułożenie kostki 

brukowej przy budynku wiejsko-strażackim (remizie) oraz 

remont nawierzchni schodów wejściowych do budynku 

wiejsko-strażackiego (remizy) w Glinach Wielkich nr 36a 

      14 160,00    

Zakup i montaż chłodni oraz kuchenki gazowej do budynku po 

byłej szkole w Glinach Wielkich nr 47. 

        3 928,99    

Górki       23 804,63    

  Remont budynku szatni na boisku sportowym w Górkach w 

zakresie remontu dachu oraz odnowienia elewacji 

zewnętrznych budynku 

        7 995,00    

Remont budynku dawnego (byłego) ośrodka zdrowia w 

Górkach,  w zakresie wykonania ogrzewania kominkowego 

        7 995,00    

Remont części drogi dojazdowej do pól - nr działki 179, poprzez 

utwardzenie kruszywem (tłuczniem) 

        7 814,63    

Łysakówek       16 680,13    

  Zakup stołów i krzeseł do budynku "starej szkoły" w Łysakówku         6 939,00    

Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku "starej 

szkoły" (nad tzw. małymi schodami) wraz z niezbędnym 

remontem schodów 

        4 000,00    

Zakup i montaż urządzenia (karuzela) na placu zabaw w 

Łysakówku 

        5 741,13    

Pławo       24 772,00    

  Remont, konserwacja, pokrycie blachą, wymiana podłogi na 

metalową  wiaty za Domem Ludowym w Pławie wraz z 

opracowaniem niezbędnej dokumentacji 

      21 000,00    

Remont kuchni w Domu Ludowym w Pławie poprzez 

odgrzybienie ścian i malowanie, wymiana armatury wodnej 

przy zlewach, a także usprawnienie wentylacji w kuchni 

poprzez zakup okapów 

        3 772,00    
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Sadkowa Góra       32 518,67    

  Remont budynku remizy OSP w Sadkowej Górze nr 154, w 

zakresie przystosowania pomieszczenia na łazienkę 

        9 918,67    

Utwardzenie terenu obok budynku Domu Ludowego w 

Sadkowej Górze nr 42, poprzez ułożenie kostki brukowej 

      20 000,00    

Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kuchni w 

budynku Domu Ludowego w Sadkowej Górze Nr 42 

        2 600,00    

Orłów         14 541,00    

  Remont nawierzchni terenu przy budynku wiejsko-strażackim w 

Orłowie wraz z remontem części drogi przyległej do terenu 

budynku wiejsko-strażackiego 

      14 541,00    

Surowa       15 519,00    

  Remont części drogi nr ew. 160 prowadzącej do pól i 

nieruchomości, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 

      15 519,00    

Wola Pławska       14 345,99    

  Wykonanie robót remontowych kapliczki przydrożnej w Woli 

Pławskiej, na działce gminnej nr 434 

      14 345,99    

 

Razem Fundusz Sołecki 

   

 221 081,70     
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