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WSTĘP

Okolice Tuszowa Narodowego w odległej przeszłości przynależały do powiatu
sandomierskiego w województwie sandomierskim. Najmniejszą jednostką podziału
administracyjnego były ówcześnie parafie katolickie. Obszary współczesnej Gminy należały
do parafii Gawłuszowice (dawniej Gałuszowice) oraz Chorzelów. Szczegółowo przedstawia
to poniższa mapa:

Podział parafialny z XV wieku (zachowano ówczesne nazewnictwo). Obszar
współczesnej gminy należał w przeszłości do domeny królewskich. Królewskie były wsie:
Tuszów, Grochów, Czajków, częściowo także Jaślany. Natomiast do majątków prywatnych
należały: Malinie, Borki, Babicha i częściowo Jaślany1.
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Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, mapy, Warszawa 1993.
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Fragment spisu podatkowego z 1581 roku2
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Polska w XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego,
Małopolska, tom III, Warszawa 1886, s. 201.
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W 1772 roku południową część województwa sandomierskiego zajęły wojska
austriackie (I rozbiór Rzeczypospolitej). W latach 1772-1918 te obszary przynależały do
Cesarstwa Austrii jako część prowincji Galicja. Od 1867 roku ta prowincja posiadała już
znaczną autonomię. W czasach austriackich, w końcu XVIII wieku w rejonie Tuszowa
założono liczne kolonie niemieckie. Władze zaborcze przekazały kolonistom rządowe grunty3
w rejonie Tuszowa.
Samorząd wiejski w Cesarstwie Austrii opierał się na tradycyjnych gminach
jednostkowych. Każda większa wieś stanowiła oddzielną gminę. Przemożny wpływ na ich
funkcjonowanie posiadał pan danej wsi. Po uwłaszczeniu ziemi dworskiej w Galicji
w połowie XIX wieku gminy wiejskie oddzieliły się od właścicieli ziemskich, jednak
pozostałe folwarki stanowiły oddzielne gminy dworskie.
Nadanie autonomii dla Galicji w 1867 roku, wiązało się także z nadaniem samorządu
dla gmin wiejskich. Za osobną gminę administracyjną uznano każdą osadę (wieś, miasto,
miasteczko), która w chwili wejścia w życie ustawy posiadała własny zarząd gminny, czyli
burmistrza lub wójta.
Według ustawy każda własność dominalna (dworska) nie należąca do związku
gminnego, stanowiła osobny obszar dworski (osobna gmina)4.
Gmina wiejska posiadała własny, oraz poruczony zakres działań. Do zadań własnych
należały sprawy: majątku gminnego i jego zarządu, dróg lokalnych, szkół wiejskich, pomocy
społecznej, bezpieczeństwa w gminie (policja gminna), nadzór nad miarami i wagami,
ochrona przeciwpożarowa5. W tym zakresie gminę nadzorował wydział powiatowy
(samorząd powiatowy).
Sprawy poruczone to: kwestie wyborcze, prowadzenie statystyk, księgi ludności,
pobór podatków i pobór do wojska. Gminę nadzorował w tym zakresie naczelnik powiatowy
– organ administracji rządowej.
Każda większa wieś stanowiła z reguły gminę jednowioskową. Czasem w jej skład
wchodziły mniejsze, okoliczne miejscowości (przysiółki). Gmin tych nie należało tworzyć
administracyjnie, gdyż istniały one w większości od końca XVIII wieku.
Na czele gminy stała rada gminna, składająca się z liczby od 8 do 36 członków,
wybranych w trzech grupach wyborców gminnych, w ten sposób, że na każdą grupę wypadała
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Dawniej królewskie.
Teoretycznie obszar dworski zamieszkały tylko przez jednego właściciela ziemskiego, stawał się osobną
gminą.
5
Feliks Koneczny, Dzieje Administracji w Polsce, Wilno 1924, s. 307.
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trzecia część podatków opłacanych w całości w gminie, poczynając od najwyżej
opodatkowanych (na przykład nauczyciele należeli do pierwszej grupy). Kobiety nie miały
prawa głosu i również biernego prawa wyborczego.
Organem wykonawczym samorządu gminnego była zwierzchność gminna, którą
stanowili wójt i asesorowie, czyli przysiężni (przynajmniej dwóch). Zwierzchność pochodziła
z wyborów dokonywanych przez radę gminną. Rada ustanawiała też urzędników gminnych,
(ilu potrzebuje i uzna za stosowne). Mandaty zwierzchności i rady trwały początkowo trzy
lata; od roku 1884, wprowadzono kadencję sześcioletnią.
Najważniejszym urzędnikiem był wójt. Jego wynagrodzeniem było zwolnienie
go z niektórych obowiązków i opłat gminnych. Miał oznaki swojej funkcji, niegdyś była to
obręcz ze słomą przed domem na drągu, po 1867 roku, tablice stojące przed domem. Na
granicach gminy stały podobne tablice. Dodatkowo zwyczajowo, wójt chodził zawsze
z grubą, ozdobną laską6.
Obok typowych gmin, istniały też „obszary dworskie”, czyli grunty należące do
szlachty (folwarki). Obszary dworskie były wydzielone z gmin wiejskich, ale policję
(uprawnienia policyjne) w karczmach dworskich sprawowała gmina wiejska. Przełożonym
obszaru dworskiego był właściciel. Jego obowiązki były identyczne, jak w przypadku wójta
(zwierzchności) i rady gminnej, ale tylko na obszarze własności dworskiej. Ten wójt –
właściciel miał jednak taką przewagę, że wójtem swojej gminy był dożywotnio lub do chwili
zmiany właściciela. W gminie wiejskiej wójtowie byli kadencyjnie zmieniani.
Dochody gminne pochodziły z przychodów z nieruchomości, praw, przywilejów,
z kapitałów i przedsiębiorstw gminnych7. W przypadku, gdy potrzeby były większe niż
dochody, nakładano dodatki do państwowych podatków. Gmina miała też prawo żądać od
mieszkańców, bezpłatnych robót na rzecz gminy (na przykład naprawa dróg).
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Grodziski S. Studia Galicyjskie, Kraków 2007, s. 316.
Tamże, s. 196.
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Na obszarze współczesnej Gminy Tuszów Narodowy w ramach powiatu mieleckiego
w cesarskiej prowincji Galicji funkcjonowały następujące gminy wiejskie: Borki, Jaślany
(miejscowości: Jaślany, Józefów Pluty), Tuszów Narodowy (Tuszów Narodowych i Tuszów
Narodowy Kolonia), Malinie, Czajkowa, Grochów i Dębiaki-Hyki. Miejscowość Babicha
przynależała natomiast do gminy Brzyście.

Fragment mapy austriackiej z 1890 roku, zaznaczono granice gmin wiejskich (nie
wyróżniano gmin dworskich, opracowanie własne)
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Brak jest bliższego opisu gminy Borki (Borki Nizińskie). Gmina Jaślany według opisu
z 1882 roku obejmowała także niemieckie kolonie Józefów (Josephsdorfem, 161 mórg)
i Tusiów (160 mórg). Mieszkańcy Jaślan po uwłaszczeniu uprawiali 1 599 mórg. We wsi
znajdował się kościół parafialny oraz szkoła ludowa, jednoklasowa. Obok gminy wiejskiej
funkcjonował też folwark dworski – gmina dworska (124 mórg)8.
Gmina wiejska Tuszów Narodowy, według opisu z 1892 roku, dzieliła się na dwie
części; Tuszów Narodowych i Tuszów Kolonia (dawna kolonia niemiecka). Obok gminy
funkcjonował też niewielki obszar dworski9. W Tuszowie Narodowym (wraz z obszarem
dworskim) było 205 domów i 919 mieszkańców. Działała tu szkoła ludowa. W Tuszowie
Koloni (Tuszów Niemiecki) naliczono 24 domy i 128 mieszkańców (większość Niemców).
We wsi także działała szkoła ludowa10. W 1890 roku wyróżniano tylko jedną gminą wiejską
Tuszów Narodowych, co pokazuje powyższa mapa. W następnych latach wyodrębniono
jednak osobną gminę – Tuszów Kolonia.
Gmina Malinie w powiecie mieleckim liczyła 411 mieszkańców. Obok gminy działał
też obszar dworski (gmina dworska) licząca 592 morgi. Mieszkańcy wsi uprawiali natomiast
195 mórg11.
Gmina Czajkowa (Czaykowa) obejmowała obszar 4 366 mórg, w tym 2 811 mórg
lasu. Liczyła 118 domów i 657 mieszkańców12.
Grochów (Grochowe) z przysiółkami Chruściel i Kozikówka według opisu z 1881
roku liczyła 752 mieszkańców oraz 683 mórg obszaru. W gminie działała szkoła ludowa
i gminna kasa pożyczkowa13.
Dębiaki-Hyki (Hyjki) liczyły 233 mieszkańców. We wsi działała gminna kasa
pożyczkowa14.
Powyższe gminy wiejskie oraz obszary dworskie funkcjonowały w ramach powiatu
mieleckiego do 1918 roku. Pomiędzy 1890 a 1918 powołano nowe gminy wiejskie: Tuszów
Kolonia, Hyki-Kolonia oraz Pluty.
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Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B.
Chlebowskiego, W. Wawelskiego. Tomy I-XIV. Warszawa 1880-1902, tom III, s. 487.
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Tamże, tom XII, s. 675.
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Tamże.
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Tamże, tom VI, s. 15.
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Tamże, tom I, s. 730.
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Tamże, tom II, s. 814.
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Tamże, tom III, s. 240.
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OKRES II RZECZPOSPOLITEJ

W końcu 1918 roku Austro-Węgry zaczęło rozpadać się na państwa narodowe. Było to
wynikiem przedłużającej się wojny. W dniu 31 października 1918 roku w Krakowie władzę
przejęła Polska Komisja Likwidacyjna dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Celem Komisji
było odłączenie polskich obszarów od monarchii austro – węgierskiej. Tak też się stało na
przełomie 1918 i 1919 roku.
Jednak dopiero w końcu 1920 roku, utworzono w części dawnej Galicji
województwa, w tym województwo krakowskie podzielone na powiaty, wraz z powiatem
mieleckim15.
W tamtym okresie w wielu kwestiach pozostawiono rozwiązania prawne odrębne dla
każdej dzielnicy16.

Dotyczyło to także kwestii ustroju samorządu wiejskiego.

Kwestie

ujednolicenia i scalenia kraju pozostawiono na następne lata. W dziedzinie ustroju lokalnego
i samorządu aż do początku lat 30. XX wieku obowiązywały zatem dawne, jeszcze zaborcze
prawa.
Ustrój gmin wiejskich został jednak nieco zmieniony. Polska Komisja Likwidacyjna
rozporządzeniem z 23 listopada 1918 roku, przeprowadziła reformę gminnego prawa
wyborczego w kierunku jego demokratyzacji. Dano możliwość głosowania także kobietom.
W ten sposób prawo wyborcze w gminach stało się powszechne17.
26 lipca 1919 roku, Sejm Ustawodawczy uchwalił odpowiednią ustawę,
dostosowującą ustrój galicyjskich gmin do systemu prawnego II RP. Sejm Ustawodawczy
tego samego dnia przeprowadził faktyczne połączenie obszarów dworskich z sąsiednimi
gminami; uchwalono ustawę „o połączeniu obszarów dworskich z gminami”18.
Na obszarze współczesnej gminy Tuszów Narodowy folwarki zostały w części już
wcześniej rozparcelowane, pozostałe jeszcze obszary dworskie wcielono do sąsiednich gmin
na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1919 roku19.
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Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji
(województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w
skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy. Dz. Ustaw, 1920, nr 117, poz. 768.
16
Osobno dla byłego Królestwa Polskiego, Galicji, „byłej Dzielnicy Pruskiej” i Kresów.
17
Pazdro Zbigniew, Przemiany ustrojowe samorządu terytorialnego na obszarze byłej Galicji (1918-1939),
Lwów 1939, s. 5.
18
Tamże.
19
Dz. U. 1919, nr 67 poz. 404)
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W 1921 roku przeprowadzono w całym kraju spis powszechny dzięki czemu
posiadamy pewne dane o tych obszarach:
Gmina

Liczba domów

Liczba mieszkańców

Borki Nizińskie

98

509 (w tym 21 Żydów)

Czajkowa

134

695 (w tym 15 Żydów)

Grochowe

141

734

Hyki-Dębiaki

58

292 (w tym 9 Żydów)

Hyki-Kolonia

48

252

Jaślany

289

1 293 (w tym 24 grekokatolików i 74
Żydów)

Józefów (Josefsdorf)

40

207 (wszyscy podali narodowość
polską)

Malinie

115

646 (w tym 8 Żydów)

Pluty

29

125

Tuszów Kolonia

21

111

Tuszów Narodowy

201

955 (w tym 1 grekokatolik i 12
Żydów)20

20

Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, województwo krakowskie, nakładem GUS, Warszawa
1925.
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Zapisy z Księgi Adresowej Polski z 1929 roku21

21

Księga Adresowa Polski wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem Dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa
1929, Warszawa 1930.
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Zapisy z Księgi Adresowej Polski z 1929 roku22

22

Księga Adresowa Polski wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem Dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa
1929, Warszawa 1930.
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Zapisy z Księgi Adresowej Polski z 1929 roku23

23

Księga Adresowa Polski wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem Dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa
1929, Warszawa 1930.
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W 1931 roku przeprowadzono drugi spis powszechny w II RP. Jego wyniki dla
obszaru dzisiejszej Gminy:
Nazwa gminy

Obszar w km2

Liczba domów

Liczba mieszkańców

Borki Nizińskie

4,99

110

544

Czajkowa

25,83

137

776

Grochowe

7,57

148

767

Hyki-Dębiaki

6,48

63

286

Hyki-Kolonia

4,5

51

272

Jaślany

13,81

290

1163

Józefów (Josefsdorf)

2,72

43

199

Malinie

6,78

125

595

Pluty

0,96

34

127

Tuszów Kolonia

1,53

22

101

Tuszów Narodowy

8,21

204

85724

24

Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, województwa południowe, Warszawa 1933.
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W

latach

1933-1934

ujednolicono

ustrój

administracji

lokalnej

w całej Polsce, do tej pory funkcjonowały bowiem różne systemy odziedziczone po
państwach zaborczych. Największą zmianą na terenach dawnych zaborów austriackiego
i pruskiego austriackiego było zlikwidowanie tradycyjnych gmin jednostkowych i w zamian
powołanie gmin zbiorowych - podobnych do gmin dawnego zaboru rosyjskiego. Gminy takie
obejmowały po kilka lub kilkanaście wsi, a nie jak do tej pory jedną dużą wieś i przysiółki.
Według

nowej

ustawy gminnej o

częściowej

zmianie

ustroju

samorządu

terytorialnego25 z 23 marca 1933 roku funkcje uchwałodawcze przejęła całkowicie rada
gminy. Wyboru radnych dokonywało kolegium, złożone z delegatów rad gromadzkich,
sołtysów i podsołtysów wszystkich gromad. Istniał cenzus wieku przy prawie wyborczym
czynnym - 25 lat (wcześniej 21) i w prawie wyborczym biernym wynoszący 30 lat (wcześniej
25). W gminach do 5000 mieszkańców radnych było 12. Kadencja radnych wynosiła 5 lat.
Częściami składowymi gmin stały się gromady, często wywodzące się z dawnych
gmin jednostkowych.
W gromadach organem uchwałodawczym było zebranie gromadzkie. Zbierało się pod
przewodnictwem sołtysa lub jego zastępcy (podsołtysa). Podejmowało uchwały dotyczące
danej gromady (np. kwestie majątkowe), wybierało sołtysa i jego zastępcę na 3-letnie
kadencje. Wybrani musieli mieć ukończone 30 lat. Zebranie gromadzkie wybierało radnych
gromadzkich w liczbie od 12 do 30. Organem wykonawczym gromady był sołtys oraz jego
zastępca. Wybory zatwierdzał starosta powiatowy. Do sołtysa należało kierowanie sprawami
gromady, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie gromady na zewnątrz. Przewodniczył on
także zebraniom. Należały też do niego sprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego,
przestrzegania

przepisów,

doręczania

pism

sądowych,

wykonywania

obowiązków

związanych z poborem wojskowym.
W nowym ustroju gminnym utworzono nieznany wcześniej organ – zarząd gminy.
Zarząd gminy funkcjonował na czele z wójtem i podwójcim. W skład zarządu wchodziło też
dwóch lub trzech ławników. To właśnie zarząd gminy na co dzień sprawował władzę
w gminie. Zarząd gminy przygotowywał projekt budżetu, regulaminy, instrukcje urzędu,
decydował o wydatkach. Kadencja członków zarządu wynosiła 5 lat. Wójta oraz członków
zarządu wybierała rada gminy w głosowaniu tajnym.
Wójt był zwierzchnikiem całej gminy i aparatu urzędniczego. Miał prawo
25

Dz. U. 1933, nr 35, poz. 294.
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reprezentowania gminy i podpisywania umów w jej imieniu. Dokumenty, w których były
zobowiązania finansowe gminy, należało opatrzyć podpisem jeszcze jednego członka zarządu
gminy. Wójt był reprezentantem administracji rządowej w terenie, wykonywał także zadania
zlecone przez rząd.
Na czele urzędu gminy stał sekretarz. Jako jedyny musiał mieć odpowiednie
kwalifikacje. Mianował go i zwalniał starosta powiatowy. Starosta miał prawo zwolnić wójta
lub rozwiązać radę gminy w przypadkach łamania prawa26.
W 1934 roku władze zwierzchnie zdecydowały o powołaniu zbiorowej Tuszów
Narodowy: Chorzelów, Czajkowa, Grochowe, Hyki-Dębiaki, Hyki-Kolonia, Jaślany, Malinie,
Pluty, Szydłowiec, Trześń, Tuszów-Kolonia, Tuszów Narodowy i Wola Chorzelowska27.
Jednak nie cały obszar współczesnej Gminy Tuszów Narodowy wszedł w skład
dawnej gminy Tuszów Narodowy. Babicha i Borki Nizińskie włączono do sąsiedniej gminy
Gawłuszowice28, natomiast Józefów włączono do gminy Padew Narodowa29.

26

Tamże.
Dz. U. 1934, nr 68 poz. 593.
28
Tamże.
29
Tamże.
27
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 roku o podziale
powiatu mieleckiego w województwie krakowskim na gminy wiejskie, Dz. U. 1934, nr 68
poz. 593 (s. 1). Akt powołania gminy Tuszów Narodowy.
17

Nową gminę należało jeszcze podzielić na gromady (sołectwa). W gminie Tuszów
Narodowy powołano gromady:

Chorzelów, Czajkowa, Grochowe, Hyki-Dębiaki, Hyki-

Kolonia, Jaślany, Malinie, Pluty, Szydłowiec, Trześń, Tuszów Kolonia, Tuszów Narodowy
i Wola Chorzelowska30.

Podział gminy Tuszów Narodowy na gromady (sołectwa) (Krakowski Dziennik Urzędowy,
1934, nr 19 poz. 142)

30

Krakowski Dziennik Urzędowy, 1934, nr 19 poz. 142
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Powyżej fragment mapy Rzeczpospolitej z 1938 roku

19

Gmina Tuszów Narodowy na przedwojennej mapie sztabowej (opracowanie
własne)

20

II WOJNA ŚWIATOWA

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Wkrótce teren gminy znalazł się
pod okupacją niemiecką.
Niemcy dużą część podbitego kraju włączyli bezpośrednio do Rzeszy, pozostałą
włączyli do tak zwanej Generalnej Guberni - kraju posiadającego pewne cechy niezależności,
jednak całkowicie podległego Niemcom.
Generalną Gubernię podzielono na dystrykty (województwa) i powiaty. Z tym, że
niektóre powiaty zlikwidowano. Między innymi powiat mielecki uległ likwidacji i włączono
ten obszar do powiatu dębickiego i dystryktu krakowskiego.
Okupant w dniu 28 listopada 1939 roku wydał zarządzenie „o zarządzie gmin
polskich” dla terenów Generalnej Guberni. Gminy stały się odtąd narzędziem władz
okupacyjnych. Władze niemieckie zniosły samorząd wiejski. Rozwiązano rady gminne,
zarządy gmin i rady gromadzkie. Pozostały tylko organy wykonawcze – wójt i sołtysi oraz
urząd gminy z sekretarzem. Niemcy nie mogli zastąpić całego aparatu administracyjnego
swoimi ludźmi. Przedwojenni wójtowie i sołtysi najczęściej pozostawali początkowo na
swoich stanowiskach. Odsetek Niemców wśród nich był znikomy. Wójtowie i sołtysi stali się
funkcjonariuszami niemieckich starostw. Do ich głównych zadań należała organizacja
kontyngentów oraz wyznaczanie ludzi do pracy przymusowe31.
Wójta mianował starosta i zatwierdzał szef okręgu (dystryktu). Starosta miał pełną
władzę nad wójtem, kontrolował go i mógł uchylić każdą jego decyzję lub zmienić jego
zarządzenie. Wójtowie i sołtysi mieli obowiązek dokładnego wypełniania poleceń władz
okupacyjnych, byli za to osobiście odpowiedzialni. W trudnych warunkach okupacyjnych
ludzie ci przyjmowali różne postawy. Niektórzy spośród polskich wójtów i sołtysów starali się
łagodzić los swych współrodaków z narażeniem własnego bezpieczeństwa; zdarzały się
jednak wypadki kolaboracji32.
Obok oficjalnych struktur władz gminnych wyznaczanych i kontrolowanych przez
Niemców istniały też struktury polskiego państwa podziemnego. Każda gmina w ówczesnej
Polsce miała podziemnego, konspiracyjnego wójta.

31

Gończar M., Samorząd wsi – historia i nowe możliwości, Warszawa 1990, s. 27.
Ćwik W. Reder, Lubelszczyzna – dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz,
Lublin 1977, s. 154.
32
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LATA 1945-1954

W początkach 1945 roku na teren gminy wkroczyły wojska Armii Czerwonej. Władzę
objął

Polski

Komitet

Wyzwolenia

Narodowego

i

następnie

Rząd

Tymczasowy

Rzeczypospolitej Polskiej (od stycznia 1945) korzystający z osłony ZSRR. Powrócono
generalnie do przedwojennych rozwiązań ustrojowych na poziomie gmin, powiatów
i województw. Gminę Tuszów Narodowy ponownie włączono do powiatu mieleckiego
(reaktywowanego) i województwa krakowskiego. Jednak przynależność wojewódzka szybko
uległa zmianie. Z dniem 18 sierpnia 1945 roku wszedł w życie dekret o powołaniu
województwa rzeszowskiego do którego włączono także powiat mielecki33.
Jeszcze w trakcie wojny wprowadzono nowe rozwiązania ustrojowe, ustanowiono
rady narodowe, wzorowane na rozwiązaniach sowieckich. Ustrój rad narodowych został
określony w dekrecie z 11 września 1944 roku

o organizacji

i zakresie działań rad

narodowych34. Rady narodowe włączono do systemu samorządowych gmin wiejskich,
zastępując rady gminy. Ostateczny kształt organizacji powojennego samorządu lokalnego
został określony na mocy dekretu z 23 listopada 1944 roku35.
Według tych rozwiązań gminne rady narodowe składały się z nie mniej niż 16 i nie
więcej niż 36 radnych, reprezentujących w miarę możliwości ludność poszczególnych wsi.
Radnych od tej pory nie wybierała społeczność gminna, lecz powoływano (delegowano) ich
przez legalne organizacje polityczne i społeczne. W praktyce decydowały o tym gminne
i powiatowe struktury PZPR (do 1948 roku PPR) delegując zaufanych ludzi.
Na czele gminnej rady narodowej stało prezydium złożone z przewodniczącego,
zastępcy i kilku członków. Był to także organ uchwałodawczy zbierający się na sesjach, tak
jak gminna rada narodowa36.
Organem wykonawczym gminy pozostał początkowo zarząd gminy, jednak jego ranga
spadła do roli wykonawcy uchwał gminnej rady narodowej i prezydium. Rola wójta obniżała
się na rzecz przewodniczącego prezydium.
Urząd gminy pozostał w niezmienionym kształcie, jednak od czasu okupacji
niemieckiej był on bardziej rozbudowany. Wzrastała biurokracja. W ówczesnym urzędzie
33

Większość obszarów nowo powołanego województwa rzeszowskiego należała poprzednio do województwa
lwowskiego. Lwów jednak pozostał po drugiej stronie granicy.
34
Dz. U. 1944, nr 5, poz. 22.
35
Dz. U. 1944, nr 14, poz. 74.
36
Tamże.
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gminy pracowali: sekretarz gminy, referent finansowo-podatkowy, referent wojskowy,
referent gospodarczo-społeczny, drogomistrz, kancelista oraz praktykant.
Organami

pomocniczymi

dla

gmin

pozostały

gromady

(sołectwa),

jednak

zlikwidowano rady gromadzkie.

Dane ze spisu powszechnego z 1946 roku37. Gmina Tuszów Narodowy liczyła 9 049
mieszkańców

37

Powszechny sumaryczny spis ludności z dnia 14 lutego 1946 roku, Warszawa 1947, s. 64.
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Fragment mapy administracyjnej z 1946 roku. Powiat mielecki w ramach województwa
rzeszowskiego.
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Duże zmiany nastąpiły w 1950 roku. Wtedy to na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku
O terenowych organach jednolitej władzy państwowej38 zniesiono w Polsce samorząd
terytorialny. Likwidacji uległ nawet urząd wójta czy starosty. Wszelkie funkcje
uchwałodawcze i wykonawcze przejęły rady narodowe; gminne rady narodowe i prezydia.
W prezydium zasiadali: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz prezydium
i członek prezydium. Ten organ przejął funkcje dawnego zarządu gminy.
Przewodniczący i sekretarz prezydium przeszli na stały etat w urzędzie gminy. W tym
okresie w urzędzie gminy funkcjonowały referaty: ogólno-administracyjny, finansowy, spraw
socjalnych i kulturalnych, wojskowy i spraw rolnych.
Według danych z 1952 roku w skład gminy Tuszów Narodowy wchodziły gromady
(sołectwa):

Chorzelów, Czajkowa, Grochowe, Hyki-Dębiaki, Jaślany, Ławnica, Malinie,

Mościska, Sarnów, Szydłowiec, Trześń, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy i Wola
Chorzelowska. W miejsce dawnych 13 gromad działało już 15 gromad. Zlikwidowano
gromadę Hyki-Kolonia39. Dawna gromada Tuszów-Kolonia zyskała nową nazwę Tuszów
Mały. Powstał natomiast nowe gromady (sołectwa): Sarnów, Ławnica i Mościska40.
W gminie Padew Narodowa nadal funkcjonowała gromada Józefów, natomiast
w gminie Gawłuszowice wyodrębnioną gromadę Babicha, obok nadal istniejącej gromady
Borki Nizińskie41.
W 1954 roku zakończyła się działalność gmin w Polsce, zastąpiono je gromadami –
wzorowanymi na rozwiązaniach radzieckich42.

38

Dz. U. 1950, nr 14, poz. 130.
Prawdopodobnie włączona do gromady Hyki-Dębiaki,
40
Wykaz gromad Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku, Warszawa 1952,
s. 282.
41
Tamże.
42
Formalnie zakończyły działalność wraz z pierwszą sesją gromadzkiej rady narodowej, miało to miejsce
zazwyczaj w połowie grudnia 1954 roku.
39
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GROMADZKIE RADY NARODOWE 1954-1972

W końcu 1954 roku wprowadzono zupełnie nowy system administracyjny na polskiej
wsi43. Ustanowiono ustrój gromadzki. Gromady miały stać się zalążkiem dużych,
kolektywnych gospodarstw rolnych, na wzór radziecki.
Nowe gromady (nie mylić z gromadami - sołectwami z lat 1945-1954) liczyły od
tysiąca do trzech tysięcy mieszkańców i obejmowały po kilka wsi. Na czele danej gromady
stała gromadzka rada narodowa (GRN) - organ uchwałodawczy, wybierana w powszechnych
wyborach spośród wyznaczonych przez władze kandydatów.
Pierwsze wybory do rad gromadzkich przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku.
Wyborom

towarzyszyła

wielka

akcja

propagandowa.

Kolejne

wybory

również

przeprowadzano w podobny sposób. Frekwencja zawsze zbliżała się do 100%.
Z grona radnych wyłaniano prezydium GRN; przewodniczący, zastępca, sekretarz
prezydium i dwóch, trzech członków44. Tylko przewodniczący i sekretarz prezydium byli
etatowymi pracownikami. Organem pomocniczym było biuro gromadzkie, zwane
powszechnie „prezydium”.
Jednym z problemów ówczesnej administracji było rozdrobnienie. W dawnej gminie
utworzono po kilka gromadzkich rad narodowych z osobnymi biurami gromadzkimi.
Każdej z tych gromad należało zapewnić lokal, sprzęt biurowy i kadry. Często był z tym duży
problem. Pensje były niskie i trudno było znaleźć kompetentne osoby do pracy.
W latach 1954-1958 gromady posiadały bardzo wąskie kompetencje. W praktyce
zostały głównie sprowadzone do wykonywania zarządzeń władz powiatowych.
Zlikwidowano w tym okresie stanowisko sołtysa wprowadzając powoływanych przez
władze pełnomocników gromadzkich. Gromada składała się z wsi, dla większych z nich
ustanowiono pełnomocników.
Od lutego 1958 roku weszła w życie nowa ustawa o radach narodowych dająca gromadom
większe uprawnienia45. Rozpoczęto także proces komasacji gromad w duże jednostki,
większość z nich była bowiem kompletnie nieefektywna.
Tak jak poprzednio na czele gromady stała gromadzka rada narodowa wybierana
w wyborach powszechnych. Władze przywiązywały dużą wagę do wyborów. Pierwsze dwie
43

Dz. U. 1954, nr 43, poz. 191.
Tamże.
45
Dz. U. 1958, nr 5, poz. 16 (tekst ujednolicony Dz.. U. 1975, nr 26, poz. 139).
44
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kadencje rad narodowych były trzyletnie (1955-1958, 1958-1961). Od 1961 roku kadencje rad
narodowych były czteroletnie46. Przed każdymi wyborami na wsiach przeprowadzano
kampanię wyborczą, w postaci zebrań wiejskich. Na zebraniach ludność wysuwała swoje
postulaty, te realne stawały się programem wyborczym.
Gromadzkie rady narodowe zbierały się na sesjach raz w miesiącu. Z grona radnych
powoływano prezydium; przewodniczący, zastępca i sekretarz prezydium. Prezydium
kolegialnie reprezentowało gromadę na zewnątrz. Etatowym pracownikiem był jednak tylko
przewodniczący. Prezydium zbierało się na sesjach maksymalnie dwa razy w miesiącu.
W tym okresie (1954-1972) nie funkcjonował ścisły podział między organy uchwałodawcze
i wykonawcze.
Od wiosny 1958 roku zatrudniano sekretarza gromadzkiego jako stałego pracownika
nadzorującego pracę biura gromadzkiego. W biurze pracowało kilku urzędników referentów.
Ważną zmianą po 1958 roku, było na nowo ustanowienie sołtysów wybieranych przez
społeczność wiejską podczas zebrania wiejskiego. Sołtysów musiała jednak zaakceptować
gromadzka rada narodowa lub prezydium GRN. W początku lat 70-tych funkcjonował już
formalny podział na sołectwa.
W drugiej połowie lat 60-tych rosły uprawnienia gromad (na przykład w kwestiach
podatkowych). Od 1968 roku ustanowiono gromadzkiego zootechnika i agronoma, którzy
tworzyli gromadzką służbę rolną.
W latach 1954-1972 na obszarze współczesnej Gminy funkcjonowały następujące
gromady: Chorzelów, Jaślany, Sarnów i Tuszów Narodowych. Po likwidacji gromad,
z końcem 1972 roku, rozpoczął się następny okres w dziejach administracji, powołane
obecnie funkcjonujące gminy.

46

Daty wyborów: 5 grudnia 1954, 2 lutego 1958, 16 kwietnia 1961, 30 maja 1965, 1 czerwca 1969;

27

GROMADA CHORZELÓW
W skład gromady Chorzelów włączono dotychczasowe gromady: Chorzelów, Ławnica
i Malinie ze zniesionej gminy Tuszów Narodowy47.
Z początkiem 1962 roku do gromady przyłączono także obszar zniesionej gromady
Złotniki48. W takim kształcie terytorialnym gromada funkcjonowała do końca 1972 roku.

GROMADA JAŚLANY
W skład gromady Jaślany włączono dotychczasowe gromady: Jaślany i Pluty ze
zniesionej gminy Tuszów Narodowy oraz obszar dotychczasowej gromady Józefów ze
zniesionej gminy Padew Narodowy49.
Gromadę zniesiono z końcem 1961 roku, a cały jej obszar przyłączono do sąsiedniej
gromady Tuszów Narodowy50.

GROMADA SARNÓW
W skład gromady Sarnów włączono dotychczasowe gromady: Sarnów, Czajkowa
i Hyki-Dębiaki ze zniesionej gminy Tuszów Narodowy51.
Gromada funkcjonowała do końca 1968 roku, następie została zniesiona i przyłączono
do gromady Tuszów Narodowy52.

47

Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1954 nr 9 poz. 34.
Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1961 nr 11 poz. 55.
49
Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1954 nr 9 poz. 34.
50
Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1961 nr 11 poz. 55.
51
Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1954 nr 9 poz. 34.
52
Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1968 nr 11 poz. 92.
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GROMADA TUSZÓW NARODOWY
W skład gromady Tuszów Narodowy włączono dotychczasowe gromady: Tuszów
Narodowy, Tuszów Mały i Grochowe ze zniesionej gminy Tuszów Narodowy.
Z dniem 30 czerwca do gromady przyłączono obszar wsi Babicha ze zniesionej
gromady Borki Nizińskie53.
Z początkiem 1962 roku przyłączono dodatkowo obszar gromady Jaślany (Jaślany,
Pluty i Józefów)54.
Natomiast od 1 stycznia 1969 roku do gromady Tuszów Narodowy przyłączono także
obszar zniesionej gromady Sarnów (Sarnów, Czajkowa i Hyki-Dębiaki)55.

53

Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1960 nr 6 poz. 42.
Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1961 nr 11 poz. 55.
55
Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1968 nr 11 poz. 92.
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Podział na gromady (opracowanie własne) w 1955 roku
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Akt powołania gromadzkich rad narodowych (Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1954 nr 11 poz.
41)
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Akt powołania gromadzkich rad narodowych (Dz. Urz. WRN Rzeszów, 1954 nr 11 poz.
41)
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