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Wstęp
Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy
Skawina za 2018 rok. Jest to dokument
opracowany zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o
samorządzie
gminnym.
Podczas
opracowywania każdy z wydziałów Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie zobligowany był przekazać
możliwie pełną i syntetyczną informację
dotyczącą minionego roku. Raport nie jest
programem na kolejne lata, odnosi się do stanu gminy w roku minionym. Wielkim sukcesem
mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie było wypracowanie
Programu Rewitalizacji. W 2018 roku pozyskaliśmy wielomilionową dotację na jego realizację.
Pozwoli to w kolejnych latach na poprawę jakości życia mieszkańców w niemal wszystkich
zakątkach gminy.
Przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpoczęliśmy budowę sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzozowie, która znacznie poprawi warunki pracy
i nauki. Z inwestycji kubaturowych zakończono budowę remizy dla OSP w Facimiechu.
W budynku tym zlokalizowana jest także duża świetlica wiejska. Zakończono również
przebudowę budynku w Rzozowie, który stanowi bazę dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,
prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom
Kruszynki, a skierowanych do osób niepełnosprawnych z terenu gminy.
Bardzo mocno działaliśmy w obszarze poprawy jakości powietrza. Byliśmy inicjatorami wielu
programów i akcji zmierzających do konkretnych zmian w tej kwestii.
Na terenie gminy rozpoczęto także realizację kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej.
Łącznie do 2021 roku zostanie do niej przyłączonych kolejnych 4200 mieszkańców. Oczywiście
nie obyło się także bez problemów. Największym były sprawy związane z budową sieci szlaków
pieszo-rowerowych w mieście. Byliśmy jako Urząd zmuszeni do rozwiązania umowy z
wykonawcą, przez co inwestycja opóźniła się o kilka miesięcy.
Reasumując, rok 2018 był dobry dla mieszkańców, dla rozwoju gminy. Poniżej przedstawiam
znacznie więcej szczegółów. Zachęcam do lektury.
Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
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II. Ludność

Liczba ludności Gminy Skawina według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 42 115
osób, z czego 23 217 to mieszkańcy obszaru miasta Skawina, natomiast 18 898 to mieszkańcy
obszarów wiejskich.
Jak wynika z przedstawionych poniżej danych, liczba ludności w Gminie Skawina wzrosła
w stosunku do 1 stycznia 2018 roku o 95 osób. Zdecydowany wzrost liczby ludności następuje
na obszarze wiejskim, natomiast na obszarze miejskim liczba ludności maleje. Sołectwami
o najwyższej liczbie mieszkańców są: Radziszów, Wola Radziszowska oraz Rzozów. Największa
dynamika wzrostu ludności obserwowana jest w sołectwach: Jurczyce, Gołuchowice oraz
Krzęcin.
Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Skawina wraz z dynamiką zmian

Lp.
Miasto i Gmina Skawina

Liczba

Liczba

Zmiana

ludności

ludności

liczby

wg stanu na

wg stanu na

ludności

01.01.2018

31.12.2018

w stosunku

Dynamika
%

do
01.01.2018
1

Borek Szlachecki

1376

1384

8

0,58

2

Facimiech

690

693

3

0,43

3

Gołuchowice

535

552

17

3,17

4

Grabie

409

414

5

1,22

5

Jaśkowice

1069

1058

-11

-1,02

6

Jurczyce

564

586

22

3,90

7

Kopanka

937

928

-9

-0,96

8

Krzęcin

1625

1647

22

1,35

9

Ochodza

921

924

3

0,32

10

Polanka Hallera

468

473

5

1,06

11

Pozowice

702

701

-1

-0,14

12

Radziszów

3346

3387

41

1,23

13

Rzozów

1675

1669

-6

-0,36

14

Wielkie Drogi

1161

1170

9

0,78

15

Wola Radziszowska

2377

2379

2

0,08

16

Zelczyna

939

933

-6

-0,64
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17

Ogółem obszary wiejskie

18 794

18 898

104

0,55

18

Ogółem obszar miejski

23 225

23 217

-9

-0,04

19

Gmina SKAWINA

42019

42 115

95

0,23

Wykres 1. Liczba ludności wg stanu na 01.01.2018 i 31.12.2018
25000
20000
15000
10000
5000
0
styczeń

grudzień
obszary wiejskie

obszar miejski

Struktura ludności według płci i wieku daje podstawę do określenia wielu społecznoekonomicznych konsekwencji, zarówno obecnie, jak i na przyszłość. Na potrzeby niniejszego
opracowania

przyjęto

następujące

kategorie

wieku

związane

z aktywnością zawodową:


wiek przedprodukcyjny: 0-18 lat,



wiek produkcyjny: 19-60 lat,



wiek poprodukcyjny: 61 i powyżej.

W ogólnej liczbie ludności Gminy Skawina kobiety stanowią 52%. Więcej kobiet niż mężczyzn
jest w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zarówno na obszarach wiejskich, jak i na
obszarze miejskim. Natomiast w grupie wiekowej 0-18 lat zaobserwować można większą liczbę
mężczyzn niż kobiet.

Tabela 2. Struktura wieku i płci wg stanu na 31.12.2018 roku
Obszary wiejskie

Obszar miejski

Płeć

K

M

K

M

Gmina Skawina

0-18

2048

2101

2141

2226

8516

6516

24 397

2264

9202

4149
19-60

5673

4367
5589

6619

11 262
61 i powyżej

2012

Razem

13 135
1475

3451

3487

5715

4

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK

RAZEM

9733

9165

12211

11006

42 115

Wykres 2. Struktura wieku ludności Gminy Skawina w 2018 roku
15000
10000
5000
0
obszary wiejskie

obszar miejski
0-18

19-60

61 i powyżej

W 2018 roku 20% wszystkich mieszkańców stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym
(0-18 lat), a 22% – osoby starsze w wieku poprodukcyjnym (61+). Pozostałe 58% mieszkańców
stanowiły natomiast osoby w wieku produkcyjnym.

Wykres 3. Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym w porównaniu
z liczbą ludności w wieku produkcyjnym w 2018 roku
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
obszary wiejskie

obszar miejski
0-18 i 61 - powyżej

19 -60

W 2018 roku w Gminie Skawina urodziło się 470 osób, tj. o 46 osób więcej w porównaniu z 2017
rokiem. Mając na uwadze płeć, na obszarach wiejskich rodzi się mniej mężczyzn niż kobiet,
natomiast na obszarze miejskim występuje sytuacja odwrotna. W 2018 roku liczba urodzeń na
obszarach wiejskich i miejskim szacowała się na porównywalnym poziomie.

Tabela 3. Urodzenia i zgony w latach 2017-2018 z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania
Liczba urodzeń
Obszar

Obszary wiejskie

Liczba zgonów

Obszar miejski

Obszary wiejskie

Obszar miejski

Płeć

K

M

K

M

K

M

K

M

2017

98

92

112

122

86

84

115

120

RAZEM

190

234

Ogółem
2018
RAZEM

170

235

424
124

110
234

405
114

122
236

84

95
179

5

99

116
215
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Ogółem

470

394

Wykres 4. Urodzenia w latach 2017-2018
250
200
150
100
50
0
2017

2018
obszary wiejskie

obszar miejski

W 2018 roku liczba zgonów była mniejsza o 11 niż w 2017 roku. W analizowanych latach większa
liczba

zgonów nastąpiła u osób pochodzących z obszaru miejskiego i kolejno w latach

wynosiła ona ok. 58% i ok. 55% ogółu zgonów.

Wykres 5. Zgony w latach 2017-2018
250
200
150
100
50
0
2017

2018
obszary wiejskie

obszar miejski

Na przestrzeni badanego okresu odnotowuje się wartości dodatnie przyrostu naturalnego,
co oznacza, że w każdym roku liczba urodzeń była wyższa niż liczba zgonów. W 2018 roku
przyrost naturalny wynosił 76 osób, tj. 1,8‰. Podkreślić należy, że wyrażona wartość przyrostu
naturalnego generowana jest przede wszystkim przez wysoką przewagę urodzeń nad zgonami
na obszarach wiejskich Gminy Skawina.
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Wykres 6. Urodzenia a zgony w latach 2017-2018
500
400
300
200
100
0
2017

2018
liczba urodzeń

liczba zgonów

Analizując dane dotyczące wymeldowania i zameldowania (dotyczy pobytu stałego), brano
pod uwagę osoby, które dokonywały wymeldowania poza teren Gminy Skawina. Taka sama
sytuacja dotyczy zameldowań osób spoza terenu Gminy Skawina.

Tabela 4. Wymeldowania i zameldowania w Gminie Skawina w latach 2017-2018
Wymeldowania z Gminy Skawina
Obszar
Płeć
2017

Obszary wiejskie

Ogółem

Obszar miejski

M

K

M

K

M

K

M

71

41

97

105

62

65

106

87

112

202

Ogółem

RAZEM

Obszary wiejskie

K

RAZEM

2018

Obszar miejski

Zameldowania w Gminie Skawina

127

193

314
53

61

320
82

114

73
155

80

65

108

145

269

98
206

351

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2018 roku zanotowano mniej zdarzeń wymeldowania
z terenu Gminy Skawina aniżeli w 2017 roku. Zarówno w 2017, jak i 2018 roku zdecydowanie
więcej osób dokonało wymeldowania z obszaru miejskiego. Łącznie w 2018 roku wydano 4866
dowodów osobistych. W 2018 roku obserwowalne na terenie Gminy Skawina było dodatnie
saldo migracji na pobyt stały (82 osoby). Wymeldowania z Gminy Skawina dokonywały
najczęściej osoby meldujące się do następujących miejscowości: Kraków – 103 osoby (38%
ogółu wymeldowań), Przytkowice – 9 osób, Paszkówka i Bęczyn po 8 osób, Chorowice –
6 osób.
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Wykres 7. Wymeldowania z Gminy Skawina w latach 2017-2018
250
200
150
100
50
0
2017

2018
obszary wiejskie

obszar miejski

Analogicznie wygląda kwestia zameldowania osób na terenie Gminy Skawina. Najwięcej
osób, tj. około 60%, zarówno w 2017, jak i w 2018 roku dokonuje zameldowania na pobyt stały
na obszarze miejskim. W 2018 roku zameldowało się najwięcej osób pochodzących z Krakowa
– 151 osób, tj. 43% ogólnej liczby zameldowań.

Wykres 8. Zameldowania w Gminie Skawina w latach 2017-2018
250
200
150
100
50
0
2017

2018
obszary wiejskie

obszar miejski

Wykres 9. Wymeldowania a zameldowania w latach 2017-2018
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2017

2018
wymeldowania
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Tabela 5. Migracje wewnątrz Gminy Skawina w 2018 roku
Kobiety

Mężczyźni

Razem

Przemeldowania z miasta na wieś

23

20

43

Przemeldowania ze wsi do miasta

24

16

40

Jak wynika z powyższych danych, wewnątrz Gminy Skawina w 2018 roku migracja pomiędzy
obszarem miejskich a wiejskim utrzymywała się na podobnym poziomie.

1. Działalność gospodarcza

W 2018 roku w Gminie Skawina według danych rejestru REGON zarejestrowano w sektorze
prywatnym 366 nowych podmiotów gospodarczych.
Według form prawnych największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą – 339 nowych podmiotów. Wzrosła liczba podmiotów gospodarczych
funkcjonujących na terenie Gminy Skawina. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku na
terenie gminy było zarejestrowanych 3766 osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz 426 spółki handlowe. W poniższej tabeli zaprezentowano podmioty
gospodarki zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2016-2018.

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w Gminie
Skawina

Osoby fizyczne prowadzące

2016

2017

2018

3601

3648

3766

380

416

426

działalność
Spółki handlowe

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl)

W 2018 roku zostało zweryfikowanych i przesłanych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 2107 wniosków
CEIDG-1, w tym 306 wniosków o założenie działalności gospodarczej. Liczbę wniosków
składanych do CEIDG za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w latach 20152018 prezentuje poniższy wykres.
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Liczba złożonych wniosków CEIDG-1 w UMIG
2150
2100
2050
2000
1950

2107

2097
1900
1850

1978
1874

1800
1750
2015

2016

2017

2018

Źródło: Wydział Rozwoju i Strategii – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości UMiG w Skawinie
na podstawie raportów CEIDG, stan na dzień 31 grudnia danego roku.

III. Informacje finansowe

Planowane w 2018 roku dochody budżetu w kwocie 198 999 338 zł zostały zrealizowane
w 101,97%, w wysokości 202 917 466 zł.
Na strukturę dochodów

Struktura wykonanych dochodów

składają się:




dochody własne
116 396 100 zł,
dotacje 51 281 571 zł,
subwencje 35 239 795 zł.

Subwencje
ogólne
18%
Dochody
własne
57%

Dotacje
celowe
25%

Dochody własne
Dotacje celowe
Subwencje ogólne
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W dochodach własnych

Struktura dochodów własnych

największe pozycje stanowią:






podatek dochodowy
od osób fizycznych PIT
43 093 796 zł,
podatek od
nieruchomości
39 336 011 zł,
podatek dochodowy
od osób prawnych CIT
7 928 866 zł.

22%

podatek od osób
fizycznych

37%

podatek od osób
prawnych
podatek od
nieruchomości
34%

inne dochody

7%

Dochody własne na jednego mieszkańca gminy wyniosły 2 763,77 zł (w roku 2017 – 2 519,59 zł).
Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy wyniosły 4 818,18 zł. W raporcie
prezentowane są ogólne informacje na temat osiągniętych dochodów, szczegółowe
informacje na temat źródeł dochodów prezentuje część tabelaryczna sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2018. Sprawozdanie znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta
i

Gminy

w

Skawinie

pod

adresem

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1590622,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu.html
Planowane w 2018 roku wydatki budżetu w kwocie 213 990 068 zł zostały wykonane w 96,32%,
w kwocie 206 114 657 zł.
Wydatki w podziale na:


bieżące

Struktura wykonanych wydatków
14%

1%

175 837 009 zł,




majątkowe

Wydatki bieżące

28 988 495 zł,

Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę długu

obsługę długu

85%

1 289 153 zł,

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,28%, majątkowe – w 91,08%, a na obsługę długu –
w 92,08%. Szczegółowe informacje o wykonaniu wydatków prezentuje sprawozdanie
z wykonania budżetu. W części tabelarycznej prezentowane są wydatki bieżące w podziale
na grupy wydatków i wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania. Wydatki
ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły 4 894,09 zł. Wydatki majątkowe
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w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły 688,32 zł. Budżet 2018 roku zamknął się
deficytem w kwocie 3 197 190 zł. Na koniec 2018 roku stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił
54 568 416 zł, co stanowi 26,89% osiągniętych dochodów. W 2018 roku dokonano spłaty rat
kredytów w wysokości 8 578 944 zł. Zaciągane kredyty są przeznaczane wyłącznie na realizację
wydatków majątkowych. Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych są zachowane
i w perspektywie spłat kredytów niezagrożone.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Tabela 7. Majątek jednostki samorządu terytorialnego – zestawienie zbiorcze

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość netto

Umorzenie

Wartość brutto

1

Urząd Miasta i Gminy

294 727 693

74 481 914

369 209 608

2

Placówki Oświatowe

52 503 414

39 097 127

91 600 541

1 052 629

957 504

2 010 132

909 398

1 591 660

2 501 058

141 097

128 019

269 116

361 689

1 164 934

1 526 623

205 472

619 232

824 704

349 901 392

118 040 390

467 941 782

3

4

5

6

7

Zespół Lecznictwa Otwartego
Pogotowie Ratunkowe
Samorządowa Instytucja Kultury
Centrum Kultury i Sportu
Samorządowa Instytucja Kultury
Muzeum Regionalne
Samorządowa Instytucja Kultury
Biblioteka Publiczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

RAZEM
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Tabela 8. Wykaz spółek, gdzie gmina jest właścicielem 100% udziałów.

Wartość
Lp.

1

2

3

Nazwa spółki

Miejski Zakład Usługowy

księgowa

udziałów

i akcji
2017

2018

2 428 000

2 428 000

1 257 500

1 257 500

82 578 000

85 409 000

86 263 500

89 094 500

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

RAZEM

Szczegółowe informacje o stanie mienia zawiera załącznik do sprawozdania z wykonania
budżetu. Sprawozdanie znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie pod
adresem https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1611428,informacja-o-stanie-mienia.html
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V. Przekrój wydatków majątkowych w Gminie Skawina z podziałem na działy
Tabela 9. Przekrój wydatków majątkowych w Gminie Skawina z podziałem na działy

Wydatki majątkowe

Nazwa

Zakres

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Budowa i modernizacja budowli
melioracyjnych

111 499,00
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz przebudowa
rowu odwadniającego
w Zelczynie
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz przebudowa
rowu odwadniającego
w Zelczynie

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej
zintegrowanemu transportowi zbiorowemu

x
Wykonanie dokumentacji
projektowych w zakresie
infrastruktury drogowej
Dofinansowanie inwestycji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
w ramach zadania –
„Opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robót
budowlanych na odcinku Kraków
Płaszów – Podbory Skawińskie”

Drogi publiczne krajowe
Budowa chodników w ciągu drogi DK 44

x
Opracowanie dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej, koszty
pozwoleń wodno-prawnych

Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa chodników w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 953 w miejscowości
Gołuchowice

x
Wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania
inwestycyjnego – Gołuchowice,
w tym: wykonanie podbudowy
i nawierzchni, zbrojenia konstrukcji
nawierzchni, zamontowanie
krawężników, obrzeży i palisad

14

%
z wydatków
majątkowych
0,38

111 499,00

111499,00
9 099 587,00

Lokalny transport zbiorowy
Budowa pętli autobusowej w Polance Hallera

Wartość

316 022,00

14 268,00

301 754,00
12 408,00

12 408,00
882 713,00

882 713,00

31,39
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betonowych, pełnienie nadzoru
autorskiego

Drogi publiczne powiatowe

Inwestycje realizowane w ramach IS

x
1. Remont chodnika przy drodze
powiatowej nr 2202K –
ul. Energetyków w Skawinie,
2. Modernizacja dróg powiatowej
w miejscowościach Wola
Radziszowska, Krzęcin, Ochodza,
3. Przebudowa drogi powiatowej
nr 2172K ul. Wyspiańskiego,
4. Przebudowa drogi powiatowej
nr 2163K – ul. Bukowska
w Skawinie,
5. Przebudowa drogi powiatowej
nr 2178K w miejscowości Ochodza

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi, ul. Wyrwisko

Budowa parkingów przy ul. Witosa w Skawinie

Przebudowa drogi gminnej nr 600949K
w Skawinie

Budowa parkingów przy ul. Słonecznej
w Skawinie

Budowa drogi ul. Falbówki w Skawinie

Budowa odwodnienia drogi w Polance
Hallera

x
Roboty budowlane, w tym:
budowa sączka i kanalizacji
deszczowej (drenaż), nadzór
autorski
Wykonanie robót budowlanych –
wykonanie podbudowy i podłoża
nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, ułożenie chodnika
z płyt chodnikowych,
zamontowanie krawężników
i obrzeży, frezowanie powierzchni
asfaltowych, nasadzenie drzew,
krzewów i obsianie trawą skarp,
budowa oświetlenia, pełnienie
nadzoru autorskiego
Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej – łącznik
pomiędzy ul. Korabnicką
a ul. Sadową
Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z decyzją
o pozwoleniu na budowę
Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Wykonanie wstępnej koncepcji
wraz z opisem technicznym,
szacunkowymi kosztami realizacji

15

774 890,00

774 890,00
7 113 554,00

36 247,00

379 492,00

25 043,00

196 492,00

40 688,00

6 765,00
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inwestycji i uzyskaniem
uzgodnienia

Przebudowa drogi nr 601217K w Krzęcinie

Integracja transportu zbiorowego
z indywidualnym w Gminie Skawina w relacji
z KrOF

Strefa Aktywności Gospodarczej

Opracowanie projektu, wycinka
drzew
Projekt dofinansowany ze środków
zewnętrznych. Celem projektu jest
poprawa jakości obsługi
komunikacyjnej Gminy Skawina
oraz ograniczenie poziomu
zanieczyszczeń i zwiększenie
bezpieczeństwa poprzez budowę
Skawińskiego Centrum
Komunikacyjnego wraz
z parkingiem Park & Ride
i infrastruktury rowerowej oraz
integrację transportu zbiorowego
z indywidualnym.
Wydatki poniesione w ramach
projektu obejmują:
– wynagrodzenie za wykonanie
robót budowlanych
– wynagrodzenie za pełnienie
nadzoru inwestorskiego
– wykonanie materiałów
informacyjnych oraz
promocyjnych
– wykonanie dokumentacji
projektowej oraz opracowanie
koncepcji przejazdów
drogowo-kolejowych
Opracowanie dokumentacji
projektowej, w tym: koncepcja
projektowa, karta informacyjna
przedsięwzięcia wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach, mapa do
celów projektowych wraz
z akceptacją szerokości
i przebiegu chodnika

16

59 645,00

4 809 779,00

795 915,00
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Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie
Skawina

Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych
w m. Jurczyce

Integracja transportu kolejowego
z transportem zbiorowym i prywatnym
w m. Skawina (system Park & Ride)

Projekt dofinansowany ze środków
zewnętrznych. Jest to kolejny etap
inwestycji prowadzonych na rzecz
zrównoważonej mobilności
w ramach realizowanego
projektu pn. „Integracja
transportu zbiorowego
z transportem indywidualnym
w Gminie Skawina w relacji
z KrOF”. Głównym założeniem
projektu jest budowa parkingów
typu Park & Ride oraz ciągów
pieszo-rowerowych na terenie
Gminy Skawina.
Wydatki poniesione w ramach
projektu obejmują:
– wynagrodzenie za pełnienie
nadzoru inwestorskiego
– doradztwo i konsultacje prawne
– aktualizację dokumentacji
projektowej dot. wykonania
ciągów pieszo-rowerowych
Projekt współfinansowany ze
środków unijnych PROW:
– wykonanie prac
przygotowawczych ziemnych –
usunięcie drzew i krzewów
– rozbudowa jezdni, korekta
geometrii skrzyżowania, budowa
obustronnego chodnika, budowa
zatok autobusowych wraz
z wiatami przystankowymi,
zabezpieczenie i przebudowa
kolidującej infrastruktury obcej
w trakcie budowy,
tj. energetycznej, teletechnicznej,
przebudowa zjazdu do posesji,
dowiązanie wysokościowe
projektowanej drogi do stanu
istniejącego wraz z odtworzeniem
nawierzchni z kostki kamiennej
przy wjeździe do dworu
– nadzór autorski
Opracowanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego
parkingów Park & Ride oraz
ścieżek ciągów pieszorowerowych,
w tym: opłaty przyłączeniowe,
wykonanie opracowania
niezbędnego do uzyskania
dofinansowania projektu „Rozwój
Zintegrowanego Transportu –
etap II”, nabycie nieruchomości
w celu realizacji zadania dot.

17

66 409,00

520 518,00

176 561,00
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rozwoju zintegrowanego
transportu
TURYSTYKA

8 364,00

Pozostała działalność
Rozbudowa szlaków rowerowych

x
Budowa wiaty rowerowej
w m. Ochodza

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykupy nieruchomości

x
Nabycie nieruchomości pod
parkingi Park & Ride, pod drogi
gminne, na cele inwestycyjne
ZWiK, odszkodowania za grunty
przejęte pod rozbudowę
ul. Wyrwisko, pod rozbudowę
ul. Nad Potokiem, pod rozbudowę
ul. Za Górą, pod rozbudowę
ul. Kolejowej, pod rozbudowę
ul. Monte Cassino, pod
rozbudowę ul. Majdzika na Strefie
Przemysłowej, pod obwodnicę,
zamiana nieruchomości
z Uniwersytetem Jagiellońskim,
zakup nieruchomości na cele
budowy boiska sportowego przy
ul. Torowej, grunty nabyte
w drodze art. 98 ustawy
o gospodarce nieruchomościami

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
x
Wykonanie projektu
budowlanego i złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
x
Projekt dofinansowany
w wysokości 30 000 zł ze środków
budżetu województwa
małopolskiego w ramach
programu „Małopolskie zabytki”,
wykonanie robót budowlanych
w systemie „wybuduj”, w tym:
wykonanie i zabezpieczenie
więźby dachowej, pokrycie
dachu dachówką ceramiczną,
obróbki blacharskie, rynny i rury

18

9,85

2 854 021,00

2 854 021,00
0,11

30 799,00

30 799,00
857 559,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

Remont budynku ratusza w Skawinie

8 364,00

30 799,00

Cmentarze
Rozbudowa cmentarza komunalnego
w Skawinie

8 364,00

2 854 021,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,03

857 559,00

424 325,00

2,96
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spustowe z blachy miedzianej,
zamontowanie dwóch wyłazów
dachowych i ław kominiarskich,
na poddaszu wykonanie instalacji
elektrycznej, oświetlenia
i zasilania,
– nadzór autorski i inwestorski nad
realizacją projektu

Zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania

Cyfrowa Skawina – rozwój elektronicznej
administracji

Zakupy programów
komputerowych
Dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Małopolskiego. Budowa systemu
przyjaznych, efektywnych
i kompleksowych e-usług
samorządowych w Gminie
Skawina. Celem projektu jest
rozwój elektronicznej administracji
w Gminie Skawina w zakresie
elektronizacji usług publicznych
oraz udostępnienia usług
elektronicznych poprzez budowę
przyjaznych dla mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji
i administracji samorządowej
narzędzi. Wydatki poniesione
w związku z realizacją projektu:
– wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego wraz z modułem
płatności przez internet oraz
wdrożenie systemów
dziedzinowych,
– wdrożenie systemu EZD, SPIRD
oraz uruchomienie e-usług,
– audyt stanu przygotowania
systemów,
– oprogramowanie do ewidencji
i zarządzania majątkiem,
zarządzania licencjami,
automatycznego audytu
oprogramowania i sprzętu,
zdalnego zarządzania
komputerami pracującymi w sieci

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

82 787,00

350 447,00
1 049 520,00

Ochotnicze straże pożarne

x

19

676 316,00

3,62
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Budowa remizy OSP w Facimiechu

Modernizacja budynku OSP w Rzozowie
Straż gminna (miejska)
Zakup samochodu

Zarzadzanie kryzysowe

Przebudowa budynku na potrzeby Punktu
Koordynacyjnego Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym

Pozostała działalność

Rozbudowa systemu monitoringu

Projekt dofinansowany z budżetu
województwa małopolskiego
w ramach programu
„Małopolska Remiza”. Wykonanie
robót budowlanych, w tym:
roboty wykończeniowe
wewnętrzne – stolarka, instalacje
wewnętrzne wodnokanalizacyjne, gazowe, c.o.,
kotłownia, schody zewnętrzne
i balustrada klatki schodowej,
posadzki, tynki, okładziny,
malowanie, obudowa poddasza,
elewacje, opłaty za zużycie gazu
Wymiana dwóch bram
garażowych
Zakup samochodu
Zakup samochodu osobowego
dla Straży Miejskiej w Skawinie
oraz opłata rejestracyjna
Opracowanie projektu
budowlanego przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu
użytkowania budynku pompowni
na Punkt Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym Gminy Skawina
oraz prace adaptacyjne
Opracowanie projektu
budowlanego przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu
użytkowania budynku pompowni
na Punkt Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym Gminy Skawina
oraz prace adaptacyjne
x
Rozbudowa systemu monitoringu
miejskiego w Skawinie
ul. Spacerowa, Tyniecka,
29 Listopada, Bukowska,
Piłsudskiego, 3 Maja, Park Miejski
w Skawinie oraz w m. Kopanka,
rozbudowa stanowiska operatora
monitoringu, rozbudowa serwera
i zakup oprogramowania

OŚWIATA I WYCHOWANIE

17 491,00
66 060,00

66 060,00

63 038,00

63 038,00
244 106,00

244 106,00
1 658 311,00

Szkoły podstawowe
Budowa chodnika na terenie SP nr 6

658 825,00

x
Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę

20

1 062 026,00

12 054,00

5,72
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Budowa sali gimnastycznej w Rzozowie

Modernizacja boiska przy SP w Krzęcinie

Modernizacja budynku SP nr 1

Nowoczesne boisko sportowe przy SP nr 4

Przebudowa ogrodzenia terenu SP nr 3

Rozbudowa ogrodzenia SP nr 6

Projekt dofinansowany ze środków
Ministerstwa Sportu. Wykonanie
w systemie „wybuduj” robót
budowlanych w tym: ziemnych,
fundamentów i konstrukcji
żelbetonowych, budowa
chodnika
Modernizacja boiska na
wielofunkcyjne do piłki siatkowej,
ręcznej lub nożnej (mini),
zróżnicowane kolorystycznie,
wyposażone w słupki i siatkę do
siatkówki oraz bramki, małą
trybunę z palisady betonowej
i siedziskami drewnianymi.
Wybudowany został również
chodnik i zamontowane
piłkochwyty. Zadanie
zrealizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego
Modernizacja III piętra budynku
Szkoły Podstawowej nr 1
w zakresie wymiany wylewek,
montażu wykładziny
heterogenicznej PCV na całej
powierzchni, wymianie 9 sztuk
drzwi wejściowych do sal
lekcyjnych na aluminiowe,
demontażu boazerii drewnianej
i wykonaniu tynku żywicznego,
wykonaniu robót malarskich na
całym III piętrze i klatkach
schodowych
Budowa boiska wraz
z wyposażeniem w sprzęt
sportowy w ramach realizacji
„Budżetu Obywatelskiego 2018”
Rozbiórka istniejącego
ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej,
montaż ogrodzenia z paneli
ogrodzeniowych na podmurówce
betonowej, montaż nowej bramy
i furtki przy SP nr 3 w Skawinie
Rozbudowa ogrodzenia terenu
szkoły wykonanego z paneli
ocynkowanych na podmurówce
betonowej, montaż bramy
ręcznej przesuwnej oraz
trzech systemowych furtek
ogrodzeniowych

Przedszkola
Przebudowa tarasu wraz z odwodnieniem
w Przedszkolu nr 5

x
Roboty przygotowawcze
i rozbiórkowe, izolacja ściany
fundamentowej, wykonanie muru

21

499 982,00

109 591,00

223 984,00

115 000,00

77 980,00

23 435,00
596 285,00

489 314,00
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oporowego, kanalizacja
opadowa i kanalizacja sanitarna
Przebudowa i modernizacja instalacji
oświetleniowej w Przedszkolu nr 6

Wykonanie projektu instalacji
oświetleniowej

Montaż klimatyzacji w Przedszkolu
w Radziszowie

Wykonanie klimatyzacji w
Przedszkolu w Radziszowie
Zakup urządzeń zabawowych na
place zabaw znajdujące się przy
Przedszkolu w Wielkich Drogach
oraz przy Przedszkolu nr 3
w Skawinie
W ramach projektu unijnego
zostały przeprowadzone prace
adaptacyjne w budynku przy
ul. Hallerów w Skawinie na
potrzeby utworzenia oddziału
przedszkolnego
Zakup urządzenie do terapii
Tomatis wraz ze słuchawkami
bezprzewodowymi

Zakup urządzeń na place zabaw
w Przedszkolu nr 3 w Wielkich Drogach

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością
OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 685,00
3 500,00

29 510,00

48 869,00

13 407,00
148 421,00

Rozbudowa miejsc aktywnego
wypoczynku
– zagospodarowanie terenu,
dostawa wraz z montażem
urządzeń zabawowych,
wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej budowy
oświetlenia obiektu małej
architektury na placu zabaw
w miejscowości Kopanka,
– budowa ogrodzenia, wykonanie
nawierzchni bezpiecznych z płyt
gumowych, dostawa wraz
z montażem urządzeń
zabawowych, dostawa i montaż
urządzeń siłowni zewnętrznych na
plac zabaw w Borku Szlacheckim,
– rozbudowa ogrodzenia placu
zabaw w Ochodzy,
– wykonanie nawierzchni
bezpiecznych z płyt gumowych
na placu zabaw przy ul. Tynieckiej
w Skawinie,
– wykonanie nawierzchni
bezpiecznych z płyt gumowych,
dostawa i montaż urządzeń
siłowni zewnętrznych na placu
zabaw przy ul. Nad Wodą
w Skawinie

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

148 421,00
1 592 636,00

22

0,51

5,49
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Pozostała działalność

x

W ramach przebudowy budynku
na potrzeby Warsztatów Terapii
Zajęciowej wykonano prace
budowlane, w tym:
zamontowano konstrukcję więźby
dachowej, okna połaciowe,
wykonano prace wykończeniowe
Przebudowa budynku w Rzozowie na potrzeby
zewnętrzne, przeprowadzono
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej
instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne, gazowe, c.o.
i kanalizację opadową,
zagospodarowano teren
przylegający i wykonano roboty
drogowe, nad realizacją projektu
pełniono nadzór autorski
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
X
Odpłatne przejęcia sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych
wybudowanych przez inwestorów
ze środków własnych na terenie
Miasta i Gminy Skawina

Budowa sieci wodociągowej w rejonie
ul. Torowej Bocznej

Wykonanie dokumentacji
projektowej

Kanalizacja deszczowa w rejonie Pogotowia
Ratunkowego, Gimnazjum nr 2 oraz budynku
Sokoła

Opracowanie dokumentacji
projektowej
X
Przygotowanie terenu, dostawa
i montaż altan śmietnikowych na
terenie Osiedli : Stare Miasto,
Kościuszki, na ul. Szkolnej,
Spółdzielczej, Kilińskiego
i Wspólnej

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PROSUMENT

283 872,00

250 502,00

7 995,00

25 375,00

Gospodarka odpadami

Modernizacja altan śmietnikowych

1 592 636,00
7 111 591,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej
na terenie Miasta i Gminy Skawina

1 592 636,00

x
Budowa instalacji
fotowoltaicznych oraz pomp
ciepła w Gminie Skawina
wykorzystujących odnawialne
źródła energii. W ramach
programu priorytetowego
zamontowano 138 instalacji
fotowoltaicznych pozwalających
na wytwarzanie energii
elektrycznej oraz ciepła dla
budynków jednorodzinnych,
w których co najmniej połowa
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106 849,00

106 849,00
5 641 859,00

3 580 303,00

24,53

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK

powierzchni jest wykorzystywana
na cele mieszkalne

Projekt „Laboratorium Skawina”

Wymiana pieców

Wymiana pieców ZIT

Zakup oprogramowania do monitoringu
instalacji fotowoltaicznej na budynkach
użyteczności publicznej

Roboty budowlane zrealizowane
w ramach programu
dotyczącego termomodernizacji
budynków mieszkalnych
finansowane przy udziale
mieszkańców oraz Fundacji
PGNiG
Ze środków gminy przyznano
dotacje na wymianę pieców dla
163 gospodarstw
W ramach projektu pn. „Redukcja
niskiej emisji na terenie Gminy
Skawina” przekazano dotacje na
wymianę źródeł ciepła dla 126
gospodarstw
Zakup licencji systemu
monitoringu dot. instalacji
fotowoltaicznych

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
ulicznego

x
Rozbudowa instalacji oświetlenia
w rejonie skrzyżowania DW 953
z DP 1939K w m. Rzozów,
– rozbudowa instalacji oświetlenia
przy ul. Jana Pawła II
w m. Radziszów,
– rozbudowa i modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta i Gminy Skawina
(opracowanie projektów
budowlano-wykonawczych),
– wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych
instalacji oświetlenia przejść dla
pieszych przy drogach DW953
i DK44,
– doświetlenie przejść dla
pieszych w ciągu DK44 w m.
Jaśkowice,
– opłaty za przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej,
– budowa i rozbudowa
oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta i Gminy Skawina (Skawina,
ul. Spacerowa, ul. Leśna,
ul. Sadowa, ul. Podbory,
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164 480,00

1 168 786,00

20 664,00

707 626,00
646 354,00

646 354,00
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ul. Wyspiańskiego,
ul. Łanowa , ul. Bukowska,
ul. Willowa, Gołuchowice,
Jurczyce, Radziszów, Wola
Radziszowska, Grabie, Krzęcin,
Jaśkowice, Wielkie Drogi,
Zelczyna,
– opracowanie projektów
budowy i rozbudowy oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta
i Gminy Skawina
Pozostała działalność

X

Wykonanie robót budowlanych
polegających na przebudowie
instalacji wodociągowej
Przebudowa instalacji wodociągowej
i elektrycznej do pomieszczeń
i elektrycznej na Placu Targowym
handlowych, montaż konsoli
wodomierzowych i instalacji
elektrycznej grzewczej
Projekt obejmuje działania
związane z analizą dwóch
obszarów na terenie miasta
Skawina w zakresie
występujących zanieczyszczeń
Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub
i stopnia degradacji terenu
zanieczyszczonych na terenie Miasta Skawiny
(gleby, ziemi, wód gruntowych
i wód w zbiornikach wodnych),
– wykonanie badań i raportów
inwentaryzacyjnych terenów
zdegradowanych gminy
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej
w Skawinie

112 857,00

319 800,00
3 596 778,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Modernizacja instalacji c.o. w budynku Domu
Ludowego w Pozowicach

432 657,00

x
W ramach zadania dokonano
wymiany pieca gazowego na
kocioł jednofunkcyjny,
kondensacyjny, przebudowy
komina spalinowego, wymiany
osprzętu i armatury kotłowni
Podstawowym zadaniem projektu
jest budowa Centrum Aktywności
Kulturalnej na os. Awaryjnym,
os. Ogrody oraz os. Rzepnik. Przy
realizacji projektu zastosowane
zostaną innowacyjne rozwiązania
związane z energooszczędnością.
Wydatki poniesione w roku 2018
w związku z realizacją zadania:
wykonanie analizy finansowej
i ekonomicznej do wniosku
o dofinansowanie

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

x
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57 115,00

29 475,00

27 640,00
3 453 493,00

12,41
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Remont budynku ratusza

Dworzec „Biblioteka Skawina”

Wykonanie robót budowlanych
w systemie „wybuduj”, w tym:
wykonanie i zabezpieczenie
więźby dachowej, pokrycie
dachu dachówką ceramiczną,
obróbki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy miedzianej,
zamontowanie dwóch wyłazów
dachowych i ław kominiarskich,
na poddaszu wykonanie instalacji
elektrycznej, oświetlenia
i zasilania,
– nadzór autorski i inwestorski nad
realizacją projektu
dofinansowanie z Województwa
Małopolskiego w ramach
konkursu „Ochrona zabytków
Małopolski”
Przywrócenie budynkowi dworca
kolejowego w Skawinie walorów
zabytku z przeznaczeniem obiektu
na cele publiczne,
wykonanie prac budowlanych,
pełnienie nadzoru inwestycyjnego

Pozostała działalność

Wykonanie popiersia gen. Hallera

x
Wykonanie rzeźby popiersia gen.
Józefa Hallera w Jurczycach wraz
z zagospodarowaniem terenu
wokół pomnika

KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja stadionu miejskiego

Budowa oświetlenia boiska sportowego
w Kopance

Rozbudowa ogrodzenia obiektu sportowego
w Pozowicach
Zakup kontenera socjalnego na boisko
sportowe w Krzęcinie
Zakup traktora kosiarki

3 423 493,00
86 170,00

86 170,00
869 409,00

Obiekty sportowe

Modernizacja boiska sportowego w Rzozowie

30 000,00

x
Wykonanie nowej nawierzchni
boiska sportowego w Rzozowie
w ramach Budżetu
Obywatelskiego
Wykonanie ogrodzenia stalowego
sektora kibiców na stadionie
miejskim w Skawinie
Budowa oświetlenia boiska
sportowego, zlokalizowanego na
działce nr 236/1 w m. Kopanka –
etap II
Rozbudowa ogrodzenia wraz
z montażem bramy wjazdowej
i furtek na terenie obiektu
sportowego w Pozowicach
Doposażenie boiska sportowego
w kontener socjalny wyposażony
w instalację elektryczną
Zakup traktora – kosiarki dla
sołectwa Facimiech
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215 396,00

99 900,00

39 347,00

9 135,00

36 915,00

18 450,00
11 649,00

3,00
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Pozostała działalność

Budowa placu zabaw w Borku Szlacheckim

Budowa i rozbudowa siłowni plenerowych

Rewitalizacja terenów wiejskich Gminy
Skawina

X
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz przygotowanie
terenu pod budowę placu zabaw
w Borku Szlacheckim
Przygotowanie terenu oraz
montaż urządzeń siłowni
plenerowych w Radziszowie
i Wielkich Drogach (Budżet
Obywatelski)
Rozbudowa kompleksu
sportowego w Krzęcinie
(uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę), budowa
boiska wielofunkcyjnego w Borku
Szlacheckim (roboty budowlane,
nadzór inwestorski)

654 013,00

14 248,00

154 982,00

484 783,00
28 988 495,00
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Wydatki majątkowe 2018 według działów (%)

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3,00%

TURYSTYKA

0,38%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
12,41%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
31,39%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE

24,53%

9,85%
5,49%
5,72%
0,51%
3,62%

OCHRONA ZDROWIA
0,03%

0,11%
2,96%

POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
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Wydatki majątkowe – transport 2018
0%
3%
10%
9%

Lokalny transport
zbiorowy
Drogi publiczne krajowe
Drogi publiczne
wojewódzkie
Drogi publiczne
powiatowe
Drogi publiczne gminne

78%

Wydatki majątkowe – oświata 2018

36%
Szkoły
podstawowe
Przedszkola
64%
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Wydatki majątkowe – gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 2018
2%
6% 4%
9%
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Gospodarka odpadami
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Pozostała działalność

79%

Wydatki majątkowe – kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego 2018
2%2%

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
Pozostała działalność

96%
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Wydatki majątkowe w wydatkach budżetu
Gminy Skawina w 2018 roku (%)
5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Serie1

POZOSTAŁ
BEZPIECZE
GOSPODA KULTURA
E
ŃSTWO
RKA
I
ROLNICTW
GOSPODA DZIAŁALN ADMINIST
ZADANIA
TRANSPOR
PUBLICZN OŚWIATA I
KOMUNAL OCHRONA
OI
TURYSTY
RKA
OŚĆ
RACJA
OCHRONA
W
KULTURA
TI
EI
WYCHOW
NA I
DZIEDZICT
ŁOWIECT
KA
MIESZKAN USŁUGOW PUBLICZN
ZDROWIA ZAKRESIE
FIZYCZNA
ŁĄCZNOŚĆ
OCHRONA
ANIE
OCHRONA
WA
WO
IOWA
A
A
POLITYKI
PRZECIWP
ŚRODOWIS NARODOW
SPOŁECZN
OŻAROWA
KA
EGO
EJ
0,05

4,41

0,00

1,38

0,01

0,42

0,51

0,80

0,07

0,77

3,45

1,75

0,42

VI. Realizacja Budżetu Obywatelskiego

W głosowaniu udział wzięło 14 911 mieszkańców, z czego 1 370 osób oddało swój głos przez
internet.
Tabela 10. Lista rankingowa projektów.
Nazwa projektu

1

Rekreacja w Radziszowie – siłownia
zewnętrzna z miejscami odpoczynku

Liczba
oddanych
głosów

Planowana
wartość
projektu

Końcowy koszt
projektu

1530

100 000,00 zł

98 027,97 zł
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2
3

Regeneracja murawy boiska
sportowego w centrum Rzozowa
Nowoczesne boisko sportowe przy
Szkole Podstawowej nr 4

1528

99 946,00 zł

99 900,00 zł

1410

100 000,00 zł

99 768,50 zł

4

Oświetlenie uliczne – Jaśkowice,
siłownia plenerowa – Wielkie Drogi

1393

100 000,00 zł

5

Podniesienie funkcjonalności
i poziomu bezpieczeństwa boiska
PKS Milenium

1353

98 916,60 zł

6

NOWE BEZPIECZNE BOISKO
Gołuchowice Grabie Krzęcin
Polanka Hallera

1315

99 987,23 zł

Tabela 11. Opis realizacji projektów.
Opis

Nowe bezpieczne
boisko
Gołuchowice
Grabie Krzęcin
Polanka Hallera

Fotografia

W ramach zadania dokonano
modernizacji boiska szkolnego
w Krzęcinie. Na boisku
o wymiarach 22,0 x 12,0 m
wykonano wymianę
nawierzchni asfaltowej na
nawierzchnię poliuretanową.
Boisko zostało wykonane
w formie boiska
wielofunkcyjnego
przeznaczonego do gry
w piłkę nożną, piłkę ręczną
i siatkową – wyposażone
w bramki 3,0 x 2,0 m oraz słupki
i siatkę do piłki siatkowej

32

Oświetlenie
uliczne –
Jaśkowice:
41 670,75 zł,
siłownia
plenerowa Wielkie Drogi:
56 955,14 zł
Projekt z uwagi
na stopień
skomplikowania
zostanie
zrealizowany
w 2019 roku,
aktualnie trwa
przygotowanie
przetargu

99 990,61 zł
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Regeneracja
murawy boiska
sportowego
w centrum
Rzozowa

Rekreacja w
Radziszowie siłownia
zewnętrzna z
miejscami
odpoczynku

Nowoczesne
boisko sportowe
przy Szkole
Podstawowej nr 4

Oświetlenie
uliczne –
Jaśkowice,
siłownia
plenerowa –
Wielkie Drogi

Zadanie polegało na
wykonaniu nowej nawierzchni
trawiastej boiska piłkarskiego
o wymiarach 100 x 50 m

W ramach zadania
w Radziszowie wykonano
plenerową siłownię,
uwzględniając poniższe
elementy: przygotowanie
terenu i wykonanie chodnika
z kostki betonowej – 74,00 m2,
wykonanie placu
rekreacyjnego z kostki
betonowej – 87,00 m2,
wykonanie stanowiska pod
urządzenia siłowni – 141,00 m2,
montaż 6 kompletów urządzeń
siłowni. Teren uporządkowano
i obsiano trawą
W ramach zadania przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Skawinie
usunięto nawierzchnię
asfaltową istniejącego boiska
sportowego, wykonano
podbudowę pod nową
nawierzchnię boiska oraz
wykonano nawierzchnię
poliuretanową o powierzchni
28,00 x14,00 m, teren
uporządkowano i obsiano
trawą
W ramach pierwszej części
zadania wykonano oświetlenie
uliczne typu LED
w Jaśkowicach wzdłuż
ul. Brzozowej. W ramach
drugiej części zadania
wykonano siłownię plenerową
w Wielkich Drogach
w sąsiedztwie boiska
sportowego: 9 kompletów
urządzeń siłowni, doposażono
oświetlenie terenu,
zamontowano

33
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Podniesienie
funkcjonalności
i poziomu
bezpieczeństwa
boiska PKS
Milenium

bezprzewodowy zestaw do
monitorowania terenu placu.
Wykonano dokumentację
projektową usunięcia kolizji linii
elektroenergetycznych na
terenie boiska sportowego
przy ul. Torowej w Skawinie
wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowę.
Projekt z uwagi na stopień
skomplikowania zostanie
zrealizowany w 2019 roku,
aktualnie trwa przygotowanie
przetargu

Aktualnie trwa przygotowanie przetargu.

VII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

1. Strategia rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 jest podstawowym i najważniejszym
dokumentem samorządu gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki
rozwoju w przestrzeni prowadzonej przez władze gminy.
WIZJA „GMINA SKAWINA 2020”: Miasto i Gmina Skawina w 2020 roku to dobre miejsce do życia,
pracy i spędzania wolnego czasu, czyste oraz dostosowujące się do trendów ekologicznych,
z rozbudowaną infrastrukturą świadczącą o wysokiej jakości życia. Nasza Gmina – otwarta na
biznes i rodziny – jest gotowa zaspokajać potrzeby mieszkańców, w tym osób starszych i tych,
które mają trudności w realizacji własnych celów i aspiracji. Bliskość Krakowa jest atutem
pozwalającym rozwijać się nam w zrównoważony i trwały sposób.
W ramach Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 wyodrębniono cztery obszary
priorytetowe, które są względem siebie równoważne i uzupełniające się.
OBSZAR 1. GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
OBSZAR 2. PRZYJAZNE ŚRODOWISKO
OBSZAR 3. AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
OBSZAR 4. INTEGRUJĄCA POLITYKA SPOŁECZNA
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Do najważniejszych zadań realizowanych w 2018 roku w poszczególnych obszarach można
zaliczyć:
OBSZAR 1. GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
1. Wsparcie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej poprzez realizację kolejnego etapu
budowy obwodnicy Skawiny – 4 i 5 odcinek. Realizacja przedsięwzięcia budowa
obwodnicy Skawiny ma na celu odciążenie centrum miasta od nadmiernego ruchu
pojazdów, zwłaszcza ciężkich. Dzięki zbudowaniu obwodnicy ruch tranzytowy zostanie
wyprowadzony z centrum miasta. Realizacja przedmiotowego odcinka obwodnicy
w połączeniu z istniejącym już fragmentem połączy dwa główne wyloty z miasta;
w kierunku Krakowa oraz w kierunku Oświęcimia. Inwestycja finansowana z budżetu
państwa.

Budowa obwodnicy Skawiny, fot. GDDKiA
2. Realizacja projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Celem projektu

było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się

w szkołach zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego
oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania
właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W 2018 roku
prowadzono

rekrutację

uczniów

oraz

kontynuowano

działalność

doradców

zawodowych w ramach funkcjonowania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery
(SPInKa). Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3. Dalsze funkcjonowanie Rady Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina.
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OBSZAR 2. PRZYJAZNE ŚRODOWISKO
1. Realizacja działań w ramach redukcji niskiej emisji – wymiana kotłów. Celem projektu
jest ograniczenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne zlokalizowane na
terenie Gminy Skawina – projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2018 roku
wymieniono 289 kotłów.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Skawina. W ramach realizowanego
przedsięwzięcia zaplanowano utworzenie instalacji prosumenckich, tj. instalacji
fotowoltaicznych.

Na

terenie

gminy

zainstalowano

138

instalacji.

Projekt

dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Realizacja projektów związanych z rozwojem infrastruktury zintegrowanego transportu:
a) „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina
w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym”. Celem projektu jest poprawa
jakości obsługi komunikacyjnej Gminy Skawina oraz ograniczenie poziomu
zanieczyszczeń i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę Skawińskiego
Centrum Komunikacyjnego wraz z parkingiem Park & Ride i infrastruktury rowerowej
oraz integrację transportu zbiorowego z indywidualnym. Projekt dofinansowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020. Projekt zakłada wykonanie następujących prac:


budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (SCK) – do końca
2018 roku wykonano ok. 40% dokumentacji projektowej wraz
z

niezbędnymi

pozwoleniami

i

zgodami,

zrealizowano

roboty

przygotowawcze na obszarze parkingu P+R, tj. m.in. wycinkę drzew
i krzewów, rozbiórkę budynku kolejowego, rozpoczęto roboty drogowe
w zakresie robót ziemnych i nawierzchniowych na pętli autobusowej
oraz wykonano kanalizację deszczową na pętli autobusowej;


rozbudowa ul. Kolejowej w Skawinie na odcinku od skrzyżowania
z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Niepodległości – całościowo
wykonano zadanie w 2018 roku;



budowa 4 parkingów rowerowych zadaszonych na 80 miejsc łącznie.
Do końca 2018 roku nie rozpoczęto realizacji zadania;



budowa ciągów pieszo-rowerowych w Skawinie – na koniec 2018 roku
wybudowano ok. 2,9 km ciągów pieszo-rowerowych;



budowa ciągów pieszo-rowerowych w Radziszowie – do końca 2018
roku nie rozpoczęto realizacji zadania;
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wprowadzenie uspokojenia ruchu na wybranych ulicach w Skawinie –
rozpoczęto budowę podworca miejskiego na ul. Batorego w Skawinie.

b)

„Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina” – Gmina Skawina w ramach
przedmiotowego zadania kontynuuje działania w zakresie poprawy jakości obsługi
komunikacyjnej, ograniczenia poziomu zanieczyszczeń i zwiększenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego, pieszych oraz rowerzystów. Zadanie obejmuje budowę parkingów
P&R

w

Skawinie

prowadzących

do

i

Radziszowie
węzłów

oraz

budowę

komunikacyjnych

ciągów

na

terenie

pieszo-rowerowych
Gminy

Skawina.

W roku 2018 przygotowano oraz przeprowadzono postepowania przetargowe dla
zadań obejmujących budowę parkingów P&R.
4. Realizacja projektu „Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych
na terenie miasta”. Projekt ma na celu inwentaryzację i analizę poziomu
zanieczyszczeń, przygotowanie dokumentacji oraz pozwoleń, a także identyfikację
niezbędnych prac przywracających przestrzeń dla mieszkańców na obszarze byłego
Składowiska Odpadów Poprzemysłowych Zakładów Metalurgicznych w Skawinie oraz
żwirowiska Samborek. Celem projektu jest więc przygotowanie do realizacji działań
inwestycyjnych pozwalających na bezpieczne stworzenie trenów rekreacyjnych dla
mieszkańców. Do końca 2018 roku wykonano inwentaryzację i badania terenów oraz
opracowano koncepcje ich zagospodarowania. Projekt dofinansowany w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
5. Działania miękkie w ramach edukacji ekologicznej – konkursy dla przedszkolaków,
konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, warsztaty dla nauczycieli,
happeningi, zajęcia i wydarzenia rowerowe, akcje pn. „Wymień odpad na sadzonkę”,
spektakle ekologiczne w przedszkolach, wycieczki np. do ekospalarni w Krakowie,
wydawnictwo dla dzieci i uczniów klas 1-3 Eko Ćwiczeniówki skawińskiego sokoła,
program „Każdy WAT na wagę złota” dotyczący wdrażania oszczędności energii
w szkołach na formułach zasad 50/50 – 50%. W 2018 roku w ramach powyższych
przedsięwzięć zorganizowano 14 wydarzeń.
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Akcja pn. „ Wymień odpad na sadzonkę fot. UMiG w Skawinie”

Ogródki deszczowe przy skawińskich szkołach, fot. UMiG w Skawinie

6. Stworzenie ogrodów deszczowych przy szkołach w ramach projektu „Skawina chwyta
wodę”. Działanie to ma na celu promowanie zrównoważonego gospodarowania
wodami opadowymi, w ramach którego wykonano 5 ogrodów deszczowych. Projekt
został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.
7. Realizacja przedsięwzięcia „Odkrywanie miasta – warsztaty dla mieszkańców”.
Działanie polegało na zamianie uszczelnionego betonowymi płytami terenu i starej
piaskownicy w osiedlowy ogród w Skawinie. Za realizację odpowiadał City Plus Urban
Do Tank wspólnie z Fundacją Sendzimira, przy wsparciu Gminy Skawina, w ramach
inicjatywy Wspólne Działania na rzecz bioróżnorodności finansowanej przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.
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OBSZAR 3. AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
1. Proces rewitalizacji:


Projekt

pn.

„Utworzenie

Centrów

Aktywności

Kulturalnej

w Skawinie”, obejmuje budowę 3 centrów aktywności kulturalnej na terenie
Miasta

Skawina.

We

wrześniu

2018

roku

podpisano

umowę

o dofinansowanie. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Projekt

pn.

„Ogólnodostępna

przestrzeń

publiczna

dla

aktywizacji

i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy
Skawina – ITD i ITP”, obejmuje wykonanie 19 zadań rewitalizacyjnych na
obszarach wiejskich Gminy Skawina. W wrześniu 2018 roku podpisano umowę
o dofinansowanie. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Realizacja projektu pn. „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych
e-usług samorządowych w Gminie Skawina”. Celem bezpośrednim projektu jest
zapewnienie klientom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie dostępu do szerokiego zakresu
wysokiej jakości i prostych w obsłudze usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną.

Przedmiotem

projektu

jest

uruchomienie

świadczenia

drogą

elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli (A2C), biznesu (A2B)
i administracji (A2A) oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć
cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych. W 2018 roku wykonano całość
założonego zakresu. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3. Działania poprawiające jakość infrastruktury edukacyjnej, społecznej i kulturalnej.
Należy tutaj wymienić następujące projekty:


Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy szkole w Rzozowie. Przedmiotem
projektu

jest inwestycja polegająca

na

rozbudowie istniejącej

Szkoły

Podstawowej w Rzozowie o salę gimnastyczną z zapleczem i funkcjami
towarzyszącymi wraz z infrastrukturą drogową oraz techniczną i komunikacyjną.
W roku 2018 uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
rozpoczęto budowę.


Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Skawina. Realizacja
działań projektowych umożliwi osiągnięcie celu, tj. utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych na terenie Gminy Skawina. Grupę docelową stanowią dzieci w
wieku przedszkolnym oraz pośrednio ich opiekunowie prawni i placówki
wychowania przedszkolnego. W roku 2018 utworzono 18 miejsc przedszkolnych.
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Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Przekazanie do użytku nowej remizy OSP w Faćmiechu. Zadanie obejmowało
budowę budynku OSP w Facimiechu. Prace zakończyły się w 2018 roku.
Otrzymano

dofinansowanie

ze

środków

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy”.


Remont dachu ratusza miejskiego. W 2018 roku wykonano remont dachu
ratusza miejskiego. Zadanie zrealizowano w ramach programu „Ochrona
zabytków Małopolski”.

4. Funkcjonowanie Centrum Wsparcia NGO oraz wdrażanie projektów realizowanych
przez organizacje pozarządowe. W ramach realizacji „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018 r.” łącznie w 2018 roku wpłynęło ponad 160 ofert (zarówno w otwartych
konkursach ofert, jak i w trybie art. 19a). Podpisano 142 umowy z organizacjami
pozarządowymi. Łącznie na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wykorzystano
prawidłowo kwotę 1 049 361,67 zł (przyznaną w trybie otwartych konkursów ofert),
149 282,54 zł (przyznaną w trybie art. 19a ustawy) oraz 7 542,00 zł z funduszu wkładu
własnego. Udzielono również pożyczki w wysokości 42 789,00 zł. W 2018 roku Centrum
Wsparcia

dla

informacyjne,

NGO

realizowało

konsultowano

następujące

wnioski

działania:

aplikacyjne

prowadzono

poszczególnych

dyżury

organizacji

pozarządowych, prowadzono otwarte spotkania informacyjno-edukacyjnych ze
środowiskiem pozarządowym Gminy Skawina, organizowano szkolenia i warsztaty dla
organizacji

pozarządowych,

prowadzono

konsultacje

prawne

i

księgowe,

zorganizowano „Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich 2018”.
OBSZAR 4. INTEGRUJĄCA POLITYKA SPOŁECZNA
1. Realizacja projektów pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży w Gminie Skawina” – celem projektu jest objęcie działaniami prewencyjnoprofilaktycznymi 145 dzieci i młodzieży oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych poprzez
utworzenie ośrodka wsparcia dziennego (PWD) dla dzieci i młodzieży w Gminie
Skawina. W 2018 roku rozpoczęto i sfinalizowano działania mające na celu znalezienie
lokalu dla planowanego ośrodka. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dla
seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” – w ramach
projektu w 2018 roku rozpoczęto działania mające na celu uruchomione na terenie
Gminy Skawina oraz Gminy Mogilany placówek, w których zostanie zapewniona
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kompleksowa opieka i wsparcie osób niesamodzielnych poprzez udostępnienie usług
realizowanych w Klubie Samopomocowym (KS) oraz Centrum Wspierania Opiekunów
Osób Niesamodzielnych (CWO), w tym rozpoczęto i sfinalizowano działania mające na
celu znalezienie lokalu dla planowanych placówek. Projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020.
3. Realizacja

projektu

pn.

„Wzmocnienie

potencjału

instytucjonalnego

Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie”. Celem projektu jest zmiana
organizacji pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie poprzez
wdrożenie

usprawnień

organizacyjnych

polegających

na

oddzieleniu

pracy

administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług. W 2018 roku podjęto działania
przygotowawcze dla realizacji poszczególnych zadań. W kolejnych miesiącach
nastąpiło

oddzielenie

zadań

związanych

z

prowadzeniem

postępowania

administracyjnego od świadczenia usługi pracy socjalnej oraz rozpoczęto wdrożenie
nowego modelu funkcjonowania MGOPS. Projekt finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
4. Zakończono przebudowę budynku w Rzozowie na potrzeby prowadzenia Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
5. Realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Skawinie specjalistycznej Terapii Metodą
Biofeedback oraz Metodą A. Tomatis”. W 2018 roku zakończono realizację projektu.
Celem projektu było wsparcie dzieci niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie oferty
dodatkowej

Przedszkola

Samorządowego

nr

2

z

Oddziałami

Integracyjnymi

i Specjalnymi w Skawinie (PS2) do 30 czerwca 2018 roku o prowadzenie terapii Metodą
Tomatisa (TMT) oraz Biofeedback (TMB) oraz podniesienie kwalifikacji pedagogów
specjalnych do prowadzenia tych terapii. Projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020.
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2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania

Obszar Miasta i Gminy Skawina. Biuro Rozwoju Krakowa Spółka Akcyjna, lipiec 2017 roku

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skawina zostało przyjęte uchwałą nr XXXIX/387/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia
2009 roku.
W tym miejscu jako istotny należy wskazać TOM I, który stanowi diagnozę stanu istniejącego
uwarunkowania i możliwości rozwoju (załącznik nr 1a do ww. uchwały), oraz TOM II, który
określa kierunki zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 1b ww. uchwały). Studium
sporządzono w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi podstawowy dokument dla koordynacji
działań samorządu lokalnego, uwzględniający potrzeby społeczności oraz wypełniający
wymogi zgodności z prawem. Uchwałą nr XLVI/619/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
29 sierpnia 2018 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Obecnie trwają prace nad tym
dokumentem.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Jako ostatnią ocenę aktualności można przyjąć dokumentację urbanistyczną pn. „Ocena
aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skawina i planów miejscowych w obszarze Gminy (w świetle wymogów art. 32 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)” opracowaną przez Biuro Rozwoju Krakowa
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Spółka Akcyjna (lipiec 2017 r.). Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Skawina*:
Tabela 12. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Lp.
NAZWA MPZP

NUMER UCHWAŁY UCHWALAJĄCEJ

Obszar miasta
1.

Miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie

przestrzennego Miasta Skawina

nr XIIN/456/13 z dnia 12 grudnia 2013 r.

w jego granicach administracyjnych

(Dz. Urz. Woj. Mał.
z dnia 16 stycznia 2015 r. poz. 266)

2.

Miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie

przestrzennego Miasta Skawina

nr XXXV/499/17

w jego granicach administracyjnych

z dnia 25 października 2017 r.
(Dz. Urz. Woj. Mał.
z dnia 2 listopada 2017 r. poz. 6/62)

Obszar gminy
3.

4.

Miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie

przestrzennego Gminy Skawina

nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016 r.

w jej granicach administracyjnych

(Dz. Urz. Woj. Mał.

– etap I

z dnia 13 kwietnia 2016 r. poz. 2430)

Miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie

przestrzennego Gminy Skawina

nr IX N/309/06 z dnia 15 maja 2006r.

w jej granicach administracyjnych

(Dz. Urz. Woj. Mał. nr 388 poz. 2478

z wyłączeniem terenu Sołectwa

z dnia 11 lipca 2006 r.)

Rzozów zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej w Skawinie
nr XLV/289/06 z dnia 22.02.2006 r.
5.

Miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała nr LI/330/06 Rady Miejskiej

przestrzennego Gminy Skawina

w Skawinie z dnia 20.09.2006 r.

w granicach strefy ochronnej ujęcia

(Dz. Urz. Woj. Mał. nr 708 poz. 4230

wody dla wodociągu „Skawina”

z dnia 6 listopada 2006 r.)

z rzeki Skawinki określonych
w decyzji Wojewody Krakowskiego
nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia
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19.03.1996 r., z wyłączeniem terenu
położonego w Rzozowie zgodnie
z Uchwałą nr XLV/289/06 Rady
Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006 r.
* http://www.gminaskawina.pl/; materiały Wydziału GP UMiG Skawina.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują na terenie całej Gminy
Skawina. Podstawowym celem tych planów było stworzenie prawnych warunków
dla zagospodarowania przestrzennego obszaru w zgodności z wymogami kształtowania ładu
przestrzennego i wymogami zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Skawina. Plany stanowią podstawę realizacji programów inwestycyjnych w terenach
przeznaczonych do zabudowy, ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych
obszaru oraz rozwoju funkcji służących rekreacji i turystyce.
Wykaz powierzchni dla poszczególnych przeznaczeń w MPZP dla Miasta i Gminy Skawina:


Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 80 ha



Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 515 ha



Zabudowa usługowa – 911 ha



Zabudowa produkcyjno-usługowa – 280 ha



Komunikacja – 551 ha



Infrastruktura techniczna – 110 ha



Zabudowa zagrodowa – 40 ha



Tereny rolnicze – 2 063 ha



Tereny zieleni i wód – 3 465 ha

Łącznie – 10 015 ha
Faktyczny stopień zurbanizowania ogółem:


Dla miasta wyznaczono 1 295,14 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę,
z czego 620,72 ha zabudowane oraz 674,42 ha niezabudowane.



Dla gminy wyznaczono 2 535,11 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę,
z czego 1 176,36 ha zabudowane oraz 1 358,75 ha niezabudowane.

Łączna powierzchnia terenów zabudowanych na terenie Miasta i Gminy Skawina
wynosi 1 797,08 ha. Łączna powierzchnia terenów niezainwestowanych na terenie Miasta
i Gminy Skawina wynosi 2 033,17 ha.
W 2018 roku zostały wydane 162 ostateczne decyzje o ustaleniu opłaty planistycznej – w tym
76 decyzji dla Miasta Skawina i 86 decyzji dla Gminy Skawina (sołectwa). Naliczona kwota
opłaty planistycznej wynosi 523 867,00 zł, w tym dla Miasta Skawina 309 811,00 zł oraz dla Gminy
Skawina (sołectwa) 214 056,00 zł.
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4. Gminny program rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu
i realizacji procesu rewitalizacji. Ma on charakter strategii, w której dokonuje się pogłębionej
diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące osiągnięciu –
także opisanej w GPR – wizji stanu obszaru po rewitalizacji.
CEL GŁÓWNY GPR: Zmniejszenie zróżnicowania przestrzennego poziomu życia na obszarze
rewitalizacji oraz wzrost poziomu spójności społecznej i włączenia społecznego poprzez
zwiększenie dostępu do usług publicznych, w tym integrujących miejsc i oferty, inkubowanie
i wspieranie oddolnych inicjatyw, inkluzyjną politykę społeczną, w tym w zakresie
mieszkalnictwa, oraz zapewnienie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia oraz klimatu dla
rozwoju przedsiębiorczości.
CEL 1: SPÓJNE SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE
CEL 2: BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I ZDROWE ŚRODOWISKO
CEL 3: SILNA GOSPODARKA LOKALNA I DOBRY DOSTĘP DO USŁUG
Wyrazem rozwiązania określonych w GPR problemów (wyzwań) jest realizacja zaplanowanych
tam również przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W 2018 roku zostały podpisane umowy
o dofinansowanie w ramach projektów w ramach RPO Województwa Małopolskiego Osi 11
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, obejmujących Miasto Skawinę pn. „Utworzenie Centrów
Aktywności Kulturalnej” w Skawinie, oraz obszary wiejskie gminy pn. „Ogólnodostępna
przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji
z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP”. Dofinansowanie obejmuje 22 zadania,
realizujące dwa podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w GPR. Projekty obejmują
budowę kompleksowo wyposażonych Centrów Aktywności Kulturalnej, w których znajdą swoją
lokalizację świetlice, filie bibliotek, klubokawiarnie, ale również miejsc rekreacji takich jak
boiska, place zabaw czy siłownie zewnętrzne. W 2018 roku zostało wybudowane boisko
wielofunkcyjne w Borku Szlacheckim, stanowiące jedno z zadań w ramach przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego, jednakże finansowane z Budżetu Obywatelskiego Gminy Skawina.
W

ramach

przedsięwzięcia

„Zróbmy

Sobie

Podwórko”

zorganizowano

warsztaty

z rozszczelniania powierzchni miasta połączone z rozszczelnieniem i przeobrażeniem podwórka
pomiędzy blokami na os. Kościuszki w Skawinie. Ponadto w roku ubiegłym został zrealizowany
projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów
i uczennic gimnazjów w Gminie Skawina”. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie
w postaci zajęć edukacyjnych, które będą rozwijać ich kompetencje kluczowe: kompetencje
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informatyczne oraz związane z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Równocześnie
w zakresie przedsięwzięcia pn. „Eko-zmiana” realizowano działania wspierające i promujące
zachowania proekologiczne, wśród różnych grup wiekowych. Ponadto zorganizowano
inicjatywę odnoszącą się do współpracy sąsiedzkiej pn. „Dni sąsiada w Skawinie”.

Logo – Rewitalizacja Miasta i Gminy Skawina

Spotkania na os. Awaryjnym, fot. UMiG w Skawinie
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Boisko wielofunkcyjne – Borek Szlachecki, fot. UMiG w Skawinie

Zróbmy sobie podwórko – os. Kościuszki, fot. UMiG w Skawinie

Wizualizacja – CAK Awaryjne, własność, fot. UMiG w Skawinie
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5. Plan mobilności dla Gminy Skawina

Plan mobilności to dokument, który stanowi narzędzie identyfikacji potrzeb transportowych
społeczności oraz definiowania zakresu usług ze strony organizatora transportu zbiorowego,
działań miękkich, a także inwestycyjnych. Jest to narzędzie nieskupiające się na środkach
transportu, jednakże charakteryzujące potrzeby społeczności związane z przemieszczaniem się
w codziennych podróżach.
Plan Mobilności zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz propozycje rozwiązań obecnych
problemów

transportowych

określone

na

podstawie

badań

i analiz, dzięki czemu stanowi wytyczne dla rozwoju systemu transportowego. Głównymi
zadaniami w ramach systemu zarządzania mobilnością mieszkańców Gminy Skawina
określonymi w Planie Mobilności są:


włączenie gminy w system kolei aglomeracyjnej;



modyfikacja systemu autobusowej komunikacji aglomeracyjnej, z uwzględnieniem
uruchomienia połączeń kolejowych;



stworzenie systemów Park & Ride (P+R), Bike & Ride (B+R) oraz Kiss & Ride (K+R);



poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz dostępności do przystanków
transportu zbiorowego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych, a także fizyczne
uspokajanie ruchu;



rozważenie stworzenia systemu miejskiej wypożyczalni rowerów;



rozważenie stworzenia systemu miejskiej wypożyczalni samochodów (car sharing).

Stan realizacji obejmujący rok 2018 prezentuje się następująco. W ramach projektu
pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina
w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym” wykonano kolejne etapy budowy
Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz ul. Kolejowej w Skawinie, tj.:


do

końca 2018 roku w ramach budowy SCK wykonano ok. 40% dokumentacji

projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i zgodami, wykonano roboty
przygotowawcze na obszarze parkingu P+R, tj. m.in. wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę
budynku kolejowego, rozpoczęto roboty drogowe w zakresie robót ziemnych
i nawierzchniowych na pętli autobusowej oraz wykonano kanalizację deszczową na
pętli autobusowej;


wykonano rozbudowę ul. Kolejowej w Skawinie na odcinku od skrzyżowania
z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Niepodległości wraz z budową ścieżki rowerowej;



w zakresie tworzenia infrastruktury, która umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszym
oraz rowerzystom, odseparowanie ich od ruchu samochodowego w ramach projektu
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kontynuowano budowę ciągów pieszo-rowerowych w Skawinie – na koniec 2018 roku
wybudowano ok. 2,9 km ciągów pieszo-rowerowych;


ponadto wprowadzano uspokojenie ruchu poprzez budowę podworca miejskiego na
ul. Batorego w Skawinie.

W zakresie tworzenia infrastruktury, która umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszym oraz
rowerzystom, odseparowanie ich od ruchu samochodowego w ramach projektu rozpoczęto
budowę ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta oraz drogi rowerowej wzdłuż
ul. Kolejowej.
W 2018 roku Gmina Skawina w dalszym ciągu funkcjonowała w systemie kolei aglomeracyjnej.
Należy zaznaczyć jednak, iż połączenia na trasie Skawina–Kraków były realizowane
nieregularnie z uwagi na modernizację linii kolejowej nr 94 oraz linii kolejowej nr 97 prowadzonej
przez PKP PLK S.A. Pasażerowie korzystający z przewozów kolejowych musieli się liczyć
z utrudnieniami w ruchu pociągów. Działania gminy w 2018 roku realizowały również inicjatywy
„miękkie”, które mają doprowadzić do rozwoju zrównoważonego transportu, ale także
poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Obejmowały one udział gminy w następujących programach/wydarzeniach. Europejski
Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018. Kampania ETZT promuje ekologiczne formy
mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport
multimodalny (połączenie różnych gałęzi transportu). Tematem zeszłorocznej edycji ETZT była
multimodalność, a hasłem przewodnim „Przesiadaj się i jedź”. Zorganizowano wydarzenie,
podczas którego wszyscy mieszkańcy Gminy Skawina mogli wziąć udział w

paradzie

rowerowej ulicami miasta oraz przystąpić do specjalnych konkursów. Na płycie rynku powstał
tor przeszkód dla rowerzystów, rozmieszczone zostały stoiska zaproszonych firm oferujących
sprzedaż rowerów, hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego. Ponadto promowano
„dzień bez samochodu", w ramach którego zachęcano kierowców do rezygnacji
z użytkowania samochodów przez dobę. Kampania „Rowerowy Maj” 2018 – kampanię po raz
drugi zorganizowano w Gminie Skawina. To największa kampania w Polsce promująca zdrowy
tryb

życia i zrównoważoną mobilność wśród

dzieci przedszkolnych, uczniów szkół

podstawowych oraz grona nauczycielskiego. „Rowerowy Maj”, poprzez zabawę połączoną z
elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych
i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. „Rowerowy Maj”
skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom,
zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji
prorowerowych. Udział Gminy Skawina w sieci wymiany wiedzy i doświadczeń CiViNET /
CiViTAS – jako platformy w obszarze transportu miejskiego, służącej wymianie doświadczeń
oraz najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wdrażania polityk, strategii i działań
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zrównoważonej mobilności miejskiej. Przedstawiciele gminy uczestniczyli w jednym spotkaniu.
Udział Gminy Skawina w Partnerskiej Inicjatywie Miast – to jeden z projektów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy
oraz

wymiany

doświadczeń

i

wiedzy

między

miastami

oraz

innymi

podmiotami

zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Gmina Skawina uczestniczy
w dwóch sieciach wymiany: Mobilność miejska oraz Jakość powietrza. Udział w projekcie UE
Regio-Mob – głównym celem projektu jest wypracowanie nowych strategicznych rozwiązań
transportowych służących usprawnieniu polityki mobilności na szczeblu regionalnym. Ponadto
w ramach własnych inicjatyw oficer pieszo-rowerowy prowadził promocję pieszo-rowerowych
form przemieszczania się, w tym akcję 5, 10 i 15; chodnik należy do pieszych – malowanie linii,
idź prawą – jedź prawą. W sumie w 2018 roku przeprowadzono 10 wydarzeń. Równocześnie w
ramach środków edukacyjnych realizowano kampanie edukacyjne w szkołach (wycieczki
rowerowe,

konkursy),

w

ramach

których

przeprowadzono

pięć

wydarzeń.

Logo: Plan Mobilności

Funkcjonowanie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy Skawina, fot. UMiG
w Skawinie
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Kampania „Rowerowy Maj 2018”, fot. UMiG w Skawinie

Kampania ETZT 2018, fot. UMiG w Skawinie
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Droga rowerowa – ul. Kolejowa, fot. UMiG w Skawinie

CPR – ul. Korabnicka, fot. UMiG w Skawinie
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Partnerska Inicjatywa Miast – wizyta w Gdańsku, fot. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
W chwili obecnej obsługę komunikacyjną Gminy Skawina zapewnia 12 linii aglomeracyjnych
(201, 203, 213, 223, 233, 235, 245, 253, 263, 273, 283, 903 linia nocna) uruchomionych na
podstawie porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Kraków. Linie obsługiwane są
przez 23 autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Roczna praca
przewozowa na liniach aglomeracyjnych to ok. 1 911 928 wozokilometrów (2018).

Tabela 13. Trasy linii aglomeracyjnych obsługujących Gminę Skawina
Liczba kursów na jednym
kierunku
Linia

Trasa
Dzień
roboczy

Sobota Święta

201

Borek Fałęcki – Skawina

15

18

18

203

Borek Fałęcki – Skawina – Czerwone Maki

14

6

6

213

Czerwone Maki (Skawina) – Krzęcin

16

9

9

223

Czerwone Maki (Skawina) – Brzeźnica

14

7

7

233

Borek Fałęcki (Skawina) – Kopanka

10

7

-
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235

Borek Fałęcki – Skawina Podbory (Ochodza Odwiśle)

21

16

12

245

Borek Fałęcki – Gaj – Mogilany – Skawina

11

3

–

253

Czerwone Maki – Radziszów

17

9

8

263

Czerwone Maki – Wola Radziszowska

20

8

8

273

Skawina PKP – Grabie

8

6

–

283

Czerwone Maki – Skawina

34

29

19

903

Czerwone Maki – Skawina (nocna)

-

2

2

Źródło: Plan Mobilności dla Gminy Skawina/ opracowanie UMiG w Skawinie.
Wszystkie linie autobusowe aglomeracyjne obsługują łącznie 9 290 pasażerów w dzień
roboczy, 4 410 w sobotę oraz 2 757 w niedzielę, co w przeliczeniu na liczbę pasażerów
przewożonych w roku statystycznym daje 2 731 988 osób. W Gminie Skawina funkcjonuje
również gminny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Pozowice – Skawina (przez
Facimiech, Ochodzę i Kopankę). Linia obsługiwana jest dwoma autobusami i realizuje 9 kursów
w dzień roboczy, 6 w soboty i 5 w niedzielę i święta. Roczna praca przewozowa na linii P to
ok. 89 746 wozokilometrów.

6. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata
2018-2022

Rolą gminy jest aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skierowana do
najbiedniejszych. Program obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną
z wdrożeniem i realizacją planowanej polityki mieszkaniowej dla gminy, a w szczególności:


prognozy dotyczące wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;



analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu
technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata;



planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;



zasady polityki czynszowej;



sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami

wchodzącymi

w skład

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
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źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;



wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatków inwestycyjnych.

Tabela 14. Mieszkaniowy zasób Gminy Skawina wg stanu na 31.12.2018 roku
Liczba
Rodzaj własności

budynków

Liczba lokali (w szt.)

Powierzchnia użytkowa
lokali (w m²)

(w szt.)

mieszkalnych

socjalnych

mieszkalnych

socjalnych

Własność gminy w 100%

6

–

108

–

2 478,89

Współwłasność gminy

80

285

–

12 127,63

–

–

53

86

341

Budynki TBS
Razem

2 243,34
108

14 370,97

2 478,89

W 2018 roku wpłynęło 27 wniosków osób starających się o przyznanie lokalu mieszkalnego.
Pozyskano w ramach naturalnego ruchu ludności lokali mieszkalnych – 5, lokali socjalnych – 19.
Liczba wydanych skierowań na lokal mieszkalny – 5 .
Liczba wydanych skierowań na lokal socjalny – 5
Liczba wykonanych eksmisji – 9, w tym 7 do lokali socjalnych, 2 do pomieszczeń zastępczych.

7. Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy
Skawina na lata 2015-2020

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skawina wraz z niezbędnymi elementami
uzupełniającymi na lata 2015-2020 (w skrócie PGN) jest dokumentem strategicznym,
określającym kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach
związanych z użytkowaniem energii na całym terenie Gminy Skawina na lata 2015-2020.
Celem strategicznym PGN jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości
powietrza na terenie Gminy Skawina. W ramach realizacji ww. celów zrealizowano główne
zadania:


W roku 2018 zrealizowano 289 umów na wymianę kotłów. Mieszkańcy, którzy
zmodernizowali system ogrzewania swoich domów, wymienili stare źródła ciepła na
kotły gazowe (72%), kotły na ekogroszek (25%), pellet (3%), sieć ciepłowniczą (1 osoba).
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W 2018 roku zmodyfikowano Regulamin udzielania dotacji, uwzględniając sytuację
społeczną wnioskodawców – w pierwszej kolejności nowe wnioski o dotację będą
rozpatrywane z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, np. ważna jest informacja,
czy

wnioskodawca

jest

osobą

starszą,

niepełnosprawną,

członkiem

rodziny

wielodzietnej/ wielopokoleniowej, korzysta z pomocy MGOPS w Skawinie itd. Ma to
pomóc w zmniejszaniu zjawiska „ubóstwa energetycznego”.


W 2018 roku na terenie gminy rozpoczęto realizację pilotażowego projektu
„Laboratorium Skawina”, w ramach którego jest testowany model wsparcia w postaci
instrumentów termomodernizacji budynków jednorodzinnych osób zagrożonych
ubóstwem energetycznym. W 2018 roku zakończono w pełni termomodernizację
dwóch budynków jednorodzinnych.



Straż Miejska w Skawinie wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Powietrza UMiG
w Skawinie prowadziła kontrole planowe (również w sobotę i niedzielę) oraz
realizowane w trybie interwencyjnym na zgłoszenie mieszkańca pod akcją „Mój sąsiad
już nie truje”. W naszej gminie w 2018 roku przeprowadzono 862 kontrole. Według
danych ze Straży Miejskiej wystawiono 15 mandatów za spalanie niedozwolonych
paliw/ śmieci w kotłach na paliwa stałe na łączną kwotę 6 300 zł.



Ekodoradca – Krzysztof Szulada zatrudniony w ramach projektu LIFE działa już ponad
dwa lata na terenie Gminy Skawina. Doradza mieszkańcom w zakresie wymiany źródła
ciepła, prowadzi działania edukacyjne w szkołach, przedszkolach, na spotkaniach
w sołectwach i mieście, wykonuje zdjęcia kamerą termowizyjną w okresie zimowym,
promuje program rządowy „Czyste Powietrze” realizowany przez WFOŚiGW w Krakowie.



Realizowane są kampanie informacyjno-edukacyjne w placówkach edukacyjnych
wdrażany jest program edukacji ekologicznej, w tym m.in. akcje pn. „Wymień odpad
na

sadzonkę”,

akcje

edukacyjno-wystawiennicze

przy

udziale

„Autobusu

Energetycznego OZE”, „Skawińskie Targi ekoCiepła”, wyjazdy uczniów do spalarni
śmieci w Krakowie.


W 2018 roku zakończono realizację programu Prosument dotyczącego instalacji
fotowoltaicznych (138 instalacji), promującego odnawialne źródła energii jako
alternatywę w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej w stosunku do emisyjnych
źródeł.
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Targi ciepła, fot. UMiG w Skawinie

Wyjazd do spalarni, fot. UMiG w Skawinie
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Instalacje fotowoltaiczne, fot. UMiG w Skawinie

Kontrola kotłów, fot. UMiG w Skawinie
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8. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gmina obejmuje odbiorem odpadów komunalnych wszystkie zlokalizowane w jej granicach
administracyjnych

nieruchomości

zamieszkałe

(budownictwo

jednorodzinne

oraz

wielorodzinne) oraz wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady
komunalne.
Na terenie Gminy Skawina w 2018 roku wytworzono 11 507,68 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych, które zostały przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Brzeszczach celem zagospodarowania. Oprócz zmieszanych odpadów
komunalnych z nieruchomości odbierane były surowce wtórne, takie jak: tworzywa sztuczne
i tetrapaki, szkło i metal, makulatura, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady zielone (budownictwo jednorodzinne). W największych ilościach
odebrano opakowania z tworzyw sztucznych – 838,2 Mg, odpady wielkogabarytowe – 712,8
Mg, opakowania ze szkła 497,1 – Mg, opakowania z papieru i tektury – 260,1 Mg oraz odpady
ulegające biodegradacji – 202,6 Mg.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości korzystali z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. gen. E. Fieldorfa „Nila” 8, do którego odpady
były dostarczane we własnym zakresie. W PSZOK-u przyjęto razem 917,4 Mg wysegregowanych
odpadów. W największych ilościach na teren Zakładu przywożone były odpady gruzu
budowlanego – 237,1 Mg, odpady ulegające biodegradacji – 227,4 Mg oraz odpady
wielkogabarytowe – 262,9 Mg. Dodatkowo, staraniem gminy, w aptekach prowadzono zbiórkę
przeterminowanych leków pochodzących od osób fizycznych i w roku 2018 zebrano 3, 1 Mg
odpadów. W ramach systemu zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci, z których zebrano 224 m3
śmieci. Ponadto za kwotę 15 128 zł pokryto koszt odbioru odpadów komunalnych z akcji
porządkowych, tzw. „sprzątanie świata”, w których zebrano 179 m3 śmieci.
Zestawienie

kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w 2018 roku – stan na dzień 31.12. 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli.
W roku 2018 z budżetu gminy pokryto koszty odbioru transportu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych za kwotę
24 306 zł w ilości 73 Mg. Na mocy polskiego prawa wykorzystywanie azbestu lub wyrobów
zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. Co roku aktualizowane są dane wprowadzone do Bazy
Azbestowej, czyli narzędzia informatycznego do gromadzenia i przetwarzania informacji
uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
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Tabela 15. Zestawienie

kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi w 2018 roku
Rodzaj wydatków

Kwota

Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Wydatki za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów

3 592 512

zielonych Porozumienie z Gminą Brzeszcze
Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

2 856 240

Razem

6 448 752

Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Pokrycie kosztów prowadzenia PSZOK

1 331 124

Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków
Razem

26 570
1 357 694

Obsługa administracyjna systemu
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

254 796

Obsługa administracyjna systemu

4645

Opłaty za prowadzenie indywidualnych rachunków bankowych

54 000

Usługi pocztowe

43 697

Razem

357 138

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

32 320

Razem

32 320

RAZEM WYDATKI

8 195 904

Szczegółowe dane, dotyczące pozostałych elementów środowiska zostaną ujęte w raporcie
z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Skawina na lata 2015-2017 z perspektywą
na lata 2018-2021, który zostanie opracowany do końca pierwszego półrocza br.

60

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK

9. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
i Gminy Skawina

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2018 poz. 755
z późn. zm.) burmistrz zobowiązany jest do opracowania projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwanego dalej „projektem
założeń”. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat
i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
Ostatnia aktualizacja została dokonana w 2016 roku i zakończyła się podjęciem przez Radę
Miejską w Skawinie Uchwały nr XXI/308/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie aktualizacji
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
i Gminy Skawina. Uchwalona w 2016 roku aktualizacja projektu założeń dla Miasta i Gminy
Skawina zawierała bieżące na tamten okres dane, a następnie na ich podstawie
przeprowadzone
energetycznych

zostały
do

2030

analizy
roku

dotyczące
dla

Miasta

aktualnych
i

Gminy

oraz

Skawina.

przyszłych
Zmiany

potrzeb

dotyczące

zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny określone w prognozie dla roku
2030 nie będą na tyle istotne, aby wymagały podjęcia prac wchodzących w zakres Projektu
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skawina.
W bieżącym roku planowana jest kolejna aktualizacja projektu założeń.

Struktura zużycia paliw i energii w Gminie Skawina

paliwo stałe 32,9%
system ciepłowniczy 7,1%
gaz sieciowy 34,7%
drewno 3,4%
olej opałowy 2,0%
propan-butan 0,8%
energia elektryczna 19,3%
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Struktura zużycia nośników energii na cele grzewcze
w Gminie Skawina
paliwo stałe 65,8%
system ciepłowniczy 14,1%
gaz sieciowy 6,9%
drewno 6,8%
olej opałowy 3,9%
propan-butan 1,6%
energia elektryczna 1,0%

10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, realizując zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii opracował i realizował Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą nr XXXVII/519/17 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 20 grudnia 2017 roku (dokumenty źródłowy dostępny jest pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1400235,uchwala-nr-xxxvii51917-rady-miejskiej-wskawinie-z-dnia-20-grudnia-2017-r-w-sprawie-przyjecia-gminne.html)

oraz

Gminny

Program

Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty Uchwałą nr XXXVII/520/17 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 20 grudnia 2017 roku (dokumenty źródłowy dostępny jest pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1400240,uchwala-nr-xxxvii52017-rady-miejskiej-wskawinie-z-dnia-20-grudnia-2017-r-w-sprawie-przyjecia-gminne.html).
W dokumentach określono priorytetowe działania w odniesieniu do profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
W ramach prowadzonych działań w omawianym obszarze zwiększano dostępność
terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, a także dla osób
uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielano rodzinom,
w których występują wymienione problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej. Zadania te
realizowane

były

m.in.

poprzez

poradnictwo

specjalistyczne

organizowane

w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. ks. J. Popiełuszki 17. Psychologowie oraz
terapeuta uzależnień dyżurujący w CWR (wraz z psychologiem dyżurującym w ramach
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„Telefonem Wsparcia”) udzielili łącznie 1454 porady. Kategorie udzielonych porad przedstawia
załączona tabela nr 2, a zgłaszane problemy obejmowały przede wszystkim sferę problemu
uzależnienia (w szczególności uzależnienia od alkoholu), przemocy domowej, konfliktów
rodzinnych, ale również problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków,
dopalaczy, leków). Z kolei prawnik przyjął 727 osób, udzielając 2910 porad prawnych i służył
pomocą w sporządzaniu 353 pism procesowych. Mająca swoją siedzibę w CWR Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie podejmowała m.in. czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W roku 2018 Komisja przyjęła 68
nowych wniosków dotyczących postępowań w sprawie podjęcia leczenia odwykowego,
skierowała 42 wnioski do sądu w sprawie zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Skierowała 26 osób do biegłych sądowych
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego. Założyła jedną „Niebieską Kartę” i zaopiniowała 67 wniosków o wydanie
zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod kątem zgodności
z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i ich lokalizacji.
W ramach programów tworzono warunki do działania i wspierano środowiska abstynenckie
i samopomocowe, tj. Stowarzyszenie Abstynenckie Alam, Grupę AA „AQUA VITA” i Al.-Anon
„VITA ROSA” m.in. poprzez udostępnianie pomieszczeń w CWR na spotkania grup. Ponadto
wspierano organizacyjnie i finansowo XXII Bezalkoholowy Bal Karnawałowy, spotkania wigilijne,
wyjazd na XXX Jasnogórskie Spotkania AA i warsztaty terapeutyczne organizowane przez
wymienione środowiska. W CWR organizowano także grupy psychoedukacyjne i grupę
psychoterapeutyczną dla osób doświadczających przemocy, w których wzięły udział
24 osoby. Mając na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców, prowadzono szeroko
zakrojone działania informacyjne – edukacyjne dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie
oraz możliwości uzyskania pomocy. Dystrybuowano różnorodne materiały edukacyjne
upowszechniane za pomocą dostępnych mediów, a także w licznych instytucjach na terenie
gminy. Pomoc psychospołeczna i prawna udzielana była rodzinom, w których występują
problemy uzależnień głównie poprzez prowadzenie bezpłatnego poradnictwa w CWR.
Ponadto organizowano inne formy opiekuńczo-wychowawcze kierowane do dzieci z rodzin
problemowych, będące nie tylko szczególną formą spędzania wolnego czasu, ale przede
wszystkim mających za zadanie prowadzenie działań profilaktyczno-naprawczych. Należy
w tym miejscu wymienić: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz socjoterapeutyczne dla
24 dzieci w Klubie Środowiskowym w Skawinie przy ul. Szkolnej 1, półkolonię (w której brało
udział 22 dzieci), kolonię letnią w Jantarze o charakterze profilaktycznym dla 37 dzieci,
zimowisko profilaktyczne z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego „POTRAFIĘ”
w miejscowości Murzasichle dla 20 dzieci. W ramach współpracy z Powiatowym Centrum
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Pomocy Rodzinie w Krakowie realizowano w CWR Program Cyklu „Zajęć specjalistycznych dla
9 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skawina z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i agresji”.
Prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, podejmowano na terenie gminy
współpracę z placówkami oświatowymi, w ramach której realizowano m.in. programy
profilaktyki uniwersalnej (w tym programy rekomendowane „Spójrz Inaczej” czy „Archipelag
Skarbów”);

objęto

nimi

ok.

1519

uczniów.

Przeprowadzono

konkursy

o

tematyce

uzależnień, w tym cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczniów XVI Gminne Warsztaty
Profilaktyczne „Szkoła Wolna od Nałogów”. W roku 2018 placówki oświatowe wzięły udział
w „Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów” zorganizowanej w ramach akcji „Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2018”.
Działaniami edukacyjnymi objęto również rodziców. Spotkania, które m.in. wyposażały
rodziców w wiedzę dającą podstawę do dyskusji z dzieckiem w obszarze bezpieczeństwa
w odniesieniu do substancji psychoaktywnych oraz zwracały uwagę na kwestie właściwych
relacji z dzieckiem, zyskały duże uznanie ze strony rodziców – wzięło w nich udział ok. 796 osób.
Mając na celu doskonalenie kadr w omawianym obszarze, zorganizowano szkolenia i warsztaty
dla ok. 320 nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych. Wdrażano
kampanie społeczno-edukacyjne związane z tematyką uzależnień, w tym kampanię „Masz
wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko” adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych,
„NO PROMIL NO PROBLEM”, której celem było zwrócenie uwagi na problematykę nietrzeźwości
na drogach, „Bicie, czas z tym skończyć”, dotyczącą przemocy w rodzinie, czy „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Wymienione akcje poza przewidzianymi do realizacji działaniami, były
inspiracją do podejmowania wielu przedsięwzięć profilaktycznych na terenie gminy, takich jak
np. XV edycja Imprezy Środowiskowej Zachowaj Trzeźwy Umysł, która spotyka się z dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy. Należy wspomnieć,
że w 2018 roku Gmina Skawina została wyróżniona certyfikatem i medalem za kilkunastoletni
udział w kampanii „ZTU”, za wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych naśladowania
działań w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
Mając na celu zwiększenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców
i opiekunów w ramach konkursu ofert w zakresie zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym w 2018 r.” udzielono dotacji Fundacji „Wyobraź sobie” na realizację
czterech edycji programu profilaktyki uniwersalnej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
w których wzięły udział 53 osoby. Ponadto Fundacja realizowała projekt: „Z rodziną w świat
wartości”, którym objęto ok. 250 osób. W ramach wymienionego wyżej konkursu ofert
Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia realizowało również projekt „Klub Środowiskowy Relax”,
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którym objęto ok. 50 dzieci i młodzieży, a Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice
XXI Wiek realizowało projekt: „Akademia Super Dzieciaka w Jaśkowicach 2018”, którym objęto
ok. 40 osób – celem wymienionych działań było zagospodarowanie czasu wolnego, promocja
zdrowego stylu życia – wolnego od nałogów, wyrównywanie zaległości w nauce, rozwój
zainteresowań własnych dzieci i młodzieży, eliminowanie zaburzeń zachowania. Szczegółowe
informacje na temat działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dostępne są w raporcie
przyjętym Uchwałą nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii – dokument
źródłowy dostępny jest pod adresem https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1582046,uchwala-

nr-vi6919-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-27-marca-2019-r-w-sprawie-zatwierdzenia-raportuz.html .
Opisane zadania służyły ograniczeniu szkód zdrowotnych oraz zaburzeń życia rodzinnego
wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, kształtowaniu postaw
prozdrowotnych ze zwróceniem uwagi na profilaktykę uzależnień od alkoholu i środków
psychoaktywnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ale i dorosłych mieszkańców Gminy
Skawina. Działania te powinny być kontynuowane, a dzięki skoordynowanym, spójnym,
systemowym i długofalowym działaniom instytucji oraz organizacji pozarządowych, a także
społeczności lokalnej, możliwa jest skuteczna profilaktyka i próba rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień na terenie Gminy Skawina. Należy
nadmienić, że prowadzono stały medialny system informacji o działaniach podejmowanych
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – wzmacniając w ten sposób
zewnętrzny wizerunek Gminy Skawina jako aktywnej w tym obszarze. W tym celu m.in.
prowadzono stronę internetową CWR pod adresem www.cwr-skawina.pl, gdzie na bieżąco
zamieszczano informacje na temat prowadzonych działań i informacje na temat oferty
pomocowej dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy
przemocy w rodzinie i członków ich rodzin. Źródłem finansowania programów był dochód z
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2018 w rozdziale 85153
„Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę: 44 347,93 zł, natomiast w rozdziale 85154
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 724 353,43 zł. Poza wymienionymi zadaniami
objętymi programami, w ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Skawina ze
Szpitalem Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie, przy CWR prowadziło działalność Centrum
Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe będące filią szpitala. Świadczenia udzielane przez
placówkę finansowane są z NFZ i obejmują diagnozowanie, terapię i rehabilitację osób
dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. W skład Centrum wchodzą: Oddział Dzienny
Psychiatryczny

Skawina,

Poradnia

Zdrowia

Środowiskowego.
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Tabela 16. Liczba porad udzielonych w CWR w latach 2014-2018 – dane Biura CWR

Liczba porad udzielonych w CWR

L.P

Rodzaj

.

konsultacji

1.

Psycholog/
terapeuta
uzależnień,
w tym
„Telefon
Wsparcia”

1513

Prawnik

3 462 porad
418
pism
procesowych
w tym udzielono:
 374 porad
osobom
doznającym
przemocy
w rodzinie
 8 porad
sprawcom
przemocy
 11 porad
świadkom
przemocy

2.

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

1313
1302
1291
+ 153
+141
+ 84
Telefon Wsparcia Telefon Wsparcia Telefon Wsparcia

1360
+ 94
Telefon
Wsparcia

3 830 porad

3380 porad

2933 porad

2910 porad

433
pism
procesowych
w tym udzielono:
 348 porad
osobom
doznającym
przemocy
w rodzinie
 13 porad
sprawcom
przemocy

412
pism
procesowych
w tym udzielono:
 243 porad
osobom
doznającym
przemocy
w rodzinie
 0 sprawcom
przemocy

459
pism
procesowych
w tym udzielono:
 210 porad
osobom
doznającym
przemocy
w rodzinie
 0 sprawcom
przemocy

353
pisma
procesowe
w tym
udzielono:
 276 porad
osobom
doznający
m
przemocy
w rodzinie
 0
sprawcom
przemocy

Tabela 17. Liczba konsultacji specjalistycznych udzielonych w CWR w okresie od 1.01.2018 roku
do 31.12.2018 roku – dane Biura CWR
Liczba osób
Wyszczególnienie:

kobiety

mężczyźni

Liczba
dzieci

udzielonych
porad

A. Ogólna liczba osób korzystających
z pomocy psychologów i terapeuty
w Centrum Wspierania Rodziny

316

189

17

1360

w 2018 roku, w tym „Telefon
Wsparcia”
B.

C. Liczba osób korzystających z pomocy psychologa/terapeuty oraz udzielonych im
porad w poszczególnych kategoriach klientów/problemów1:

1

Ze względu na zgłaszanie przez jedną osobę kilku kategorii problemów, liczba osób korzystających z pomocy
psychologa/terapeuty oraz udzielonych im porad w poszczególnych kategoriach klientów/problemów (w punkcie
B) może się różnić (może być większa) od ogólnej liczby osób korzystających z pomocy (w punkcie A).
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UZALEŻNIENIA

1. Osoby z problemem alkoholowym

23

79

0

428

69

6

0

160

3

13

5

33

10

6

0

16

3

3

1

14

5

1

0

9

(uzależnienie od alkoholu)

2. Osoby będące w relacji z osobą
uzależnioną – obciążone tą sytuacją
(w tym osoby współuzależnione
i DDA)

3. Osoby uzależnione od substancji
psychoaktywnych (narkotyków,
leków i innych, np. tzw. „dopalaczy”)

4. Osoby będące w relacji z osobą
uzależnioną od substancji
psychoaktywnych (narkotyków,
leków i innych, np. tzw. „dopalaczy”)

5. Osoby, których zachowania mają
cechy uzależnienia (uzależnienie od
czynności takich jak hazard, Internet
i inne)

6. Osoby będące w relacji z osobą,
której zachowania mają cechy
uzależnienia (uzależnienie od
czynności takich jak hazard, internet
i inne)
PRZEMOC W RODZINIE

7. Ofiary przemocy w rodzinie

40

0

2

77

8. Sprawcy przemocy w rodzinie

0

3

0

7

9. Świadkowie przemocy

12

0

0

29

INNE PROBLEMY

10. Kryzys w związku partnerskim

27

13

0

100

11. Kryzys rodziny (konflikty, trudności

53

27

2

96

wychowawcze, rozkład pożycia)
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12. Osoby niewydolne opiekuńczo-

11

1

0

16

69

33

6

257

34

7

2

141

45

21

1

116

wychowawczo

13. Zaburzenia nerwicowe, związane ze
stresem i pod postacią somatyczną

14. Zaburzenia nastroju (zaburzenia
depresyjne)

15. Inne

11. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Skawina na lata 2018-2022

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Skawina na lata 2018-2022 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy w rodzinie, ograniczania rozmiaru przemocy w rodzinie, poprawy
bezpieczeństwa rodzin oraz minimalizacji szkód spowodowanych stosowaniem przemocy.
Zatwierdzony został uchwałą nr XLIV/593/18 przez Radę Miejską w Skawinie w dniu 20 czerwca
2018 roku. Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności pomocy osobom
uwikłanym w przemoc oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy
Skawina. Jego osiągnięcie możliwe jest tylko przy współpracy przedstawicieli wszystkich służb
i instytucji, które zobowiązane są do działań na rzecz profilaktyki w powyższym zakresie.
Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku do przewodniczącej Zespołu wpłynęło 109
formularzy „Niebieska Karta-A” w 86 rodzinach, sporządzonych przez przedstawicieli
uprawnionych podmiotów. W 2018 roku przez Grupę Roboczą zostało sporządzonych 48
formularzy „Niebieskich Kart C”, a liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart D” przez
Grupę Roboczą wyniosła 52. Natomiast w roku 2018 procedurą „ Niebieskiej Karty” łącznie było
objętych 135 rodzin. Na dzień 31 grudnia 2018 roku łącznie w 62 rodzinach podjęto decyzję
o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” w tym, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie
oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy w 44 przypadkach oraz z uwagi na brak
zasadności do podejmowania działań wobec rodziny w 18 przypadkach. W związku
z zakończeniem procedury „Niebieskie Karty” po wyrażeniu zgody przez rodzinę został
wprowadzony

6-miesięczny

monitoring

w

celu

sprawdzania

stanu

bezpieczeństwa

domowników w 2018 roku w 28 rodzinach. W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych podejmowane były działania polegające w szczególności na:


diagnozowaniu przemocy w rodzinie;



podejmowaniu działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

68

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK



inicjowaniu interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;



rozpowszechnieniu informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowaniu działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie.

Z danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Skawinie wynika, że w 2018 roku zatrzymanych,
podejrzanych o popełnienie przestępstwa z art. 207 kk (czyli za znęcanie się nad rodziną), było
łącznie 40 osób ( 39 mężczyzn i 1 kobieta).
W 2018 roku liczba zatrzymanych osób, podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie
będących pod wpływem alkoholu, wynosiła łącznie 41 (40 mężczyzn i 1 kobieta).
W placówkach oświatowych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzone były działania mające na celu:


uświadamianie uczniom, że przemoc narusza elementarne prawo każdego człowieka
do życia w poczuciu bezpieczeństwa;



przedstawianie uczniom psychologicznych konsekwencji, jakie ponoszą osoby
doznające przemocy;



wyposażenie uczniów w umiejętności pozwalające sobie na radzenie z przemocą ze
strony innych osób ( w tym cyberprzemocą);



wskazywanie uczniom osób i miejsc, w których można znaleźć pomoc w trudnych
sytuacjach związanych z przemocą;



informowanie rodziców o konsekwencjach przemocy zarówno wobec dzieci, jak
i dorosłych;



informowanie rodziców o działalności instytucji z terenu Gminy Skawina, które niosą
pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych ( zachowania ryzykowne dzieci, przemoc,
uzależnienie od alkoholu, narkotyki, dopalacze).

W ramach działań profilaktycznych adresowanych do mieszkańców na terenie Gminy
Skawina zrealizowano:


warsztaty „Szkoła dla Rodziców i wychowawców, z elementami programu Kids Skills”
prowadzone

przez

Fundację

„Wyobraź

sobie”

na

zlecenie

Urzędu

Miasta

i Gminy w Skawinie, zwiększające kompetencje opiekuńcze i wychowawcze,
skierowane do rodziców, którzy chcą skutecznie wychowywać dzieci i nauczyć się
rozwiązywać konflikty bez przemocy;


w ramach współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skawinie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
w okresie od 5 listopada do 10 grudnia 2018 roku realizowano program cyklu „Zajęć
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specjalistycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skawina z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji”;


zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne kierowane do osób dotkniętych przemocą
w rodzinie, realizowany w Centrum Wspierania Rodziny. Głównym celem działania
grupy była pomoc osobom doznającym przemocy, które chcą odzyskać godność
osobistą, zmienić życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc;



w grudniu 2018 roku został ogłoszony Konkurs na Logo Zespołu Interdyscyplinarnego
i Plakat „Przemocy mówię STOP” przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Skawinie.

Na podstawie analizy dokumentów można wnioskować, iż podjęte działania w 2018 roku
spowodowały osiągnięcie przewidywanych efektów programu. W związku z powyższym
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie będą prowadzone zgodnie
z przyjętymi w Programie założeniami. W odniesieniu do przeprowadzonej diagnozy, analizy
dokumentów w obszarze problematyki przemocy w rodzinie należy wziąć pod uwagę
następujące kwestie:


konieczność dalszego prowadzenia kampanii społecznych informujących o możliwości
uzyskania wsparcia, a tym samym zwiększenie świadomości na temat przemocy
w rodzinie wśród mieszkańców;



zwiększenie

działań

profilaktycznych

poprzez

działania

edukacyjne

służące

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach
zagrożonych przemocą;


prowadzenie działań profilaktycznych wśród młodzieży w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;



kontynuowanie i dostosowywanie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych
problemem przemocy w rodzinie do aktualnych potrzeb;



zwiększenie oferty pomocowej zwłaszcza w zakresie działań ukierunkowanych
na sprawców przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie stałego systemu działań
korekcyjnych i ścisłą współpracę sądów i prokuratury;



podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;



konieczność dalszego usprawniania współpracy pomiędzy instytucjami działającymi
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podejmowanie powyższych działań zwiększy umiejętności pracy z rodziną uwikłaną w przemoc
domową oraz świadomość na temat przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy
Skawina.
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12. Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych na lata 2016-2022

W obszarze Strategii Rodzina zostały podjęte działania mające na celu promocję i edukację
nakierowaną na rzecz rodziny, wparcie rodzin oraz efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie
kryzysów w rodzinie, profilaktykę i zwalczanie uzależnień, a także promocję i ochrona zdrowia.
W ramach tych działań zorganizowano poradnictwo specjalistyczne, działania edukacyjne,
których celem było zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów.
Organizowano pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Odbyło się wiele
spotkań z terapeutą uzależnień, psychologami oraz prawnikiem. Prowadzono szeroką
działalność obejmującą rozpowszechnianie informacji o możliwościach i formach uzyskania
pomocy przez osoby doświadczające przemocy, w tym dystrybucję plakatów, ulotek
i informatorów. Działały również grupy wsparcia przeznaczone dla różnych odbiorców, w tym
dla osób uzależnionych, dotkniętych przemocą oraz dla rodziców dzieci mających różnego
rodzaju zaburzenia rozwoju. W ramach wspierania szkolnych programów wychowawczoprofilaktycznych w placówkach oświatowych oraz w środowisku lokalnym organizowano
warsztaty, treningi mające na celu uczenie zdrowego życia i radzenia sobie z trudnymi sytuacji
życiowymi. Organizowano spotkania z Strażą Miejską i Policją w celu zwiększenia
bezpieczeństwa. Zadbano też o działania mające na celu organizację czasu wolnego poprzez
wyjazdy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na półkolonie, kolonie letnie, zimowiska. Dodatkowo
w Skawinie funkcjonuje centrum zdrowia psychicznego, w tym: oddział dzienny psychiatryczny,
poradnia zdrowia psychicznego i zespół leczenia środowiskowego, w którym przeprowadza się
diagnozę, terapię i rehabilitację osób dorosłych. Promowano także akcje prozdrowotne,
bezpłatne badania profilaktyczne i konsultacje ze specjalistami. Organizowano wyjazdy
mające na celu integrację rodzin. W obszarze osób starszych podjęto działania w ramach
programu aktywizacji społeczno-kulturalnej i ruchowej w formie cyklu spotkań teatralnych,
muzycznych, seansów wyjazdowych, gimnastyki dla seniorów. W obszarze zagrożenia
wykluczeniem społecznych w obrębie bezrobocia podjęte zostały działania mające na celu
uaktywnienie

bezrobotnych

poprzez

odbywanie

staży,

szkoleń

zawodowych,

prac

interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych, przyznanie środków na
rozpoczęcie

działalności

gospodarczej.

Współpracowano

również

z

organizacjami

pozarządowymi w ramach realizacji akcji „Szlachetna Paczka”, fundacja „Dar Serca”, „Zdążyć
z pomocą”, „Adoptuj szkołę”. W obszarze jakości życia mieszkańców wspierano lokalnych
twórców i artystów, organizacje pozarządowe poprzez organizowanie akcji, np. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, przedstawienia jasełkowe, koncert kolęd, dożynki gminne,
wigilijne spotkanie z mieszkańcami i inne. W placówkach oświatowych organizowano
wszelakiego rodzaju zajęcia taneczne, sportowe, wycieczki szkolne, kiermasze, jasełka.
Współpracowano także z radą rodziców w ramach współdecydowania w sprawach szkoły,
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współpracy między szkołami, współpracy z lekarzami. Umożliwiono również odpracowywanie
długów czynszowych w PGM.

13. Roczny program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Rezultaty współpracy:


zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych;



włączenie mieszkańców gminy w rozwiązywanie lokalnych problemów;



rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dialogu i partnerstwa między przedstawicielami
władz samorządowych a organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

Obszary zadań publicznych:


„wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”;



„podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej”;



„przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”;



„zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”;



„działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”;



„działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami”.

Tabela 18. Liczba ofert, podpisanych umów i przyznanych dodatcji
Obszar
[nazwa umowna]

Liczba ofert/postępowań

Liczba

Łączna wartość

(w przypadku art. 19a)

podpisanych

przyznanych

realizacji zadań

umów

dotacji

publicznych

SPORT

62

55

634 630,00 zł

WYPOCZYNEK LETNI

14

12

48 500,00 zł
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WYPOCZYNEK ZIMOWY

15

12

30 000,00 zł

PROFILAKTYKA

6

3

50 035,00 zł

KULTURA

22

18

92 000,00 zł

INTEGRACJA

5

5

35 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

1

1

120 000,00 zł

ART. 19A

43

32

153 550,00 zł

SUMA

168

138

1 163 715,00 zł

EUROPEJSKA
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W 2018 roku podpisano jedną umowę pożyczki (na realizację na terenie gminy zadań
współfinansowanych ze środków zewnętrznych w formie refundacji, których beneficjentami są
mieszkańcy gminy, oraz możliwość finansowania lub współfinansowania wkładu własnego
organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy w związku
z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie spoza budżetu gminy) ze Stowarzyszeniem
Jaśkowice – Nasza Przyszłość (wysokość środków: 42 789,00 zł) oraz jedną umowę w ramach
finansowania wkładu własnego z LKS Radziszowianka (wysokość środków: 7 542,00 zł).
Współpraca pozafinansowa gminy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku polegała
w szczególności na:


wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło prawidłowo
diagnozować problemy i potrzeby mieszkańców Gminy;



opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy oraz projektów aktów
prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;



zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów;



promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe;



wspólnej organizacji imprez i realizacji programów;



wspieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta.

Ważnym elementem współpracy z organizacjami jest działalność Centrum Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, w ramach którego realizowane były działania związane ze
wsparciem doradczo-konsultacyjnym na rzecz organizacji prowadzących działalność na
terenie gminy, planujących aplikować o środki finansowe spoza budżetu na potrzeby
planowanych inicjatyw i projektów oraz wspierające ich rozwój.
W 2018 roku głównymi elementami Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
były: 3-godzinne, comiesięczne dyżury umożliwiające rozpoznanie potrzeb organizacji
i

ukierunkowanie

dalszej

formy

współpracy,

konsultacje

wniosków

aplikacyjnych

poszczególnych organizacji, otwarte spotkania informacyjno-edukacyjne ze środowiskiem
pozarządowym gminy, szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych, konsultacje
prawne i księgowe, spotkania sieciujące oraz mentoring dla przedstawicieli NGO.
Szczegółowo:
 osiem dyżurów umożliwiających rozpoznanie potrzeb organizacji i ukierunkowanie
dalszej formy współpracy;
 konsultacje wniosków aplikacyjnych poszczególnych organizacji – łącznie 89
godzin;
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 konsultacje indywidualne związane z tematyką bieżącego funkcjonowania NGO
z terenu gminy – łącznie 29 h;
 jedno

otwarte

spotkanie

informacyjno-edukacyjne

ze

środowiskiem

pozarządowym gminy;
 organizacja ośmiu szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych;
 konsultacje prawne i księgowe – łącznie 10 h;
 organizacja czterech spotkań sieciujących;
 opracowanie informacji dla organizacji pozarządowych;
 mentoring, w ramach którego realizowane były działania obejmujące: analizę
organizacji

pozarządowych,

planowanie

koncepcji

rozwoju

organizacji,

wyznaczenie kierunków działań w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania,
wskazanie

potencjalnych

kierunków

nawiązywania

współpracy

z przedstawicielami gminy oraz z sektorem biznesu oraz doskonalenie umiejętności
członków organizacji objętych mentoringiem w szczególności w zakresie
zarządzania,

pozyskiwania

środków

finansowych,

działań

promocyjnych

i marketingowych. Łącznie działaniami mentoringowymi zostało objętych
7 organizacji pozarządowych.

Łącznie ze wsparcia skorzystali przedstawiciele ponad 40 organizacji pozarządowych. Na
realizację ww. działań przeznaczono środki finansowe w wysokości 44 080,00 zł.
Jednym z zadań realizowanych w ramach PWSK-COP była organizacja II Dnia Organizacji
Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (DOPIS 2018), w którego organizację włączyło się
ponad 25 organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Skawina oraz prawie 200
wolontariuszy. Podczas DOPIS, który odbył się pod hasłem #SkawinazINICJATYWĄ, organizacje
i grupy nieformalne miały możliwość zapoznania mieszkańców Skawiny ze swoją działalnością.
W grze stanowiskowej, która towarzyszyła wydarzeniu, wzięło udział prawie 300 osób. DOPIS
poprzedziły liczne spotkania informacyjne i sieciujące, podczas których organizacje
zaangażowane w organizację wydarzenia wspólnie planowały działania, wymieniały się
pomysłami i koncepcjami. Spotkania te stworzyły także pole do integracji stowarzyszeń
i zapoczątkowania bliższej współpracy. 5 września odbyło się spotkanie podsumowujące,
podczas którego wspólnie z organizacjami omówiliśmy całe przedsięwzięcie.
1. Współpraca z innymi organizacjami.
Gmina Skawina współpracuje w ramach:


Stowarzyszenia Metropolia Krakowska



Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa



Stowarzyszenia Miasta Króla Kazimierza
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Stowarzyszenia Związek Miast Polskich

Wysokość składki płaconej przez Gminę Skawina
w roku 2018 - łączna kwota 70 905,86 zł
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
Metropolia
Krakowska

LGD Blisko Krakowa

Związek Miast
Polskich

Stowarzyszenie
Miast Króla
Kazimierza

2. Współpraca międzynarodowa – miasta partnerskie.

Od 1997 roku skawiński samorząd wraz ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast (SSPM)
inicjuje

i

rozwija stosunki

przyjacielskie

z

miastami

partnerskimi

Skawiny,

aby

w ten sposób przyczynić się do trwałej przyjaźni i współpracy między mieszkańcami miast
partnerskich.
Wzajemne informowanie się o historii, wydarzeniach społecznych i politycznych miast partnerskich,
o życiu ich mieszkańców, jak również o życiu miejscowych instytucji i organizacji ma na celu
przybliżenie mieszkańcom Gminy Skawina i miast współpracujących kultury i tradycji partnerów. Do
miast partnerskich Skawiny należą: HÜRTH (NIEMCY), TURČIANSKE TEPLICE (SŁOWACJA), THETFORD
(WIELKA BRYTANIA), ROZTOKY (CZECHY), CIVITANOVA MARCHE (WŁOCHY), PRZEMYŚLANY
(UKRAINA), HOLESOV (CZECHY).
Podjęte działania w zakresie współpracy z miastami partnerskimi w 2018 roku:
 wizyta Przemyślan w Skawinie w dniach 1-3 marca 2018 roku;
 delegacja Skawiny w Holesov w dniach 11-13 maja 2018 roku;
 obchody upamiętniające 10-lecie podpisania umów partnerskich między
miastami Skawiną i Przemyślanami w dniu 16 czerwca 2018 roku w Skawinie;
 delegacja Skawiny w Turčianskich Teplicach w dniu 18 sierpnia 2018 roku;
 wizyta w Hürth w dniach 12-15 lipca 2018 roku;
 dożynki w Jaśkowicach w dniu

8 września 2018 roku z udziałem miast

partnerskich: Przemyślan na Ukrainie oraz Turcianskich Teplic ze Słowacji;
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 wyjazd do Przemyślan i Lwowa w dniach 22-27 sierpnia 2018 roku w związku
z obchodami 10-lecia podpisania umowy partnerskiej między obu miastami;
 „Do nauki i zabawy z robotami czeskich kolegów zapraszamy” – program wymiany
uczniów w dniach 1-5 października 2018 roku;
 wizyta w Thetford w dniach 6-9 września 2018 roku;
 przyjazd delegacji seniorów ze Słowacji w dniach 15-17 października 2018 roku.

14. Program rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+
Najważniejsze przedsięwzięcia z 2018 roku:
1. Pozyskanie nieruchomości z przeznaczeniem na budowę nowoczesnego stadionu
piłkarskiego. Gmina zakupiła działki nr 1759, nr 1758/2 oraz nr 1760/1, poł. w Skawinie,
na cele związane z budową boiska do piłki nożnej wraz z trybunami, pawilonem
szatniowym i parkingiem na samochody osobowe i autokary.
2. Pozyskanie dofinansowania w maksymalnie możliwej kwocie 1 790 800,00 zł na
rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej w Rzozowie o salę gimnastyczną
z zapleczem i funkcjami towarzyszącymi wraz z infrastrukturą drogową oraz techniczną
i komunikacyjną.
3. Przyznanie 40 stypendiów sportowych na kwotę 94 500,00 zł oraz 12 nagród sportowych
na kwotę 46 935,00 zł.
4. Modernizacja lub budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach środków
z Budżetu Obywatelskiego.
5. Realizacja akcji promujących szlaki turystyczne w ramach „Skarbów Blisko Krakowa”.
Ścisła, wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Blisko
Krakowa owocuje promocją m.in.: zabaw „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa”, rajdów
terenowych oraz samych szlaków turystycznych w publikowanym cotygodniowym
zestawieniu wydarzeń.
6. Modernizacja niecki basenowej w kompleksie OK-R Gubałówka.
7. Podjęcie działań mających na celu przywrócenie funkcji rekreacyjnej terenom nad
rzeką Skawinką na odcinku od parku do ujęcia wody.
8. Podjęcie prac nad koncepcją utworzenia parku na os. Jagielnia.
9. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych we współpracy z NGO. Zorganizowano
łącznie 41 imprez sportowych i rekreacyjnych, w których uczestniczyło łącznie 12 087
osób.
10. Prowadzenie

kampanii

społecznych

propagujących

zdrowy

tryb

życia

(#miastootwartenaSPORT, #Skawinakibicuje oraz #ludziezPASJĄ) – w szczególności
poprzez zawarcie dedykowanych umów ze sportowcami rozumiane jako wykorzystanie
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znanych postaci (Radosław Woźniak, Rafał Wójcik, Izabela Fidzińska, Bartłomiej Kruk)
oraz klubami sportowymi (MTS Piast Skawina, Małopolski Związek Brydża Sportowego,
SWSiR Skimka).
11. Udzielenie wsparcia finansowego na organizację wyjazdów i spotkań dla seniorów
(rehabilitacyjnych i integracyjnych):
a) w ramach otwartych konkursów ofert – na rzecz:


Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Skawinie („Wspólnie podziwiamy piękne zakątki Polski – cykl wycieczek dla
seniorów”), 156 uczestników;



Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” („Wspieranie
osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”), 30 uczestników;



Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej („Seniorzy krzęcińscy i mieszkańcy
gminy poznają piękne polskie krajobrazy”), 40 uczestników;

b) w ramach trybu określonego w art. 19a:


Kółko Rolnicze w Zelczynie („Seniorzy Górą w Zelczynie!”), 219 uczestników;



Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie („W zdrowym
ciele zdrowy duch – wyjazd sportowo-turystyczny członków Skawińskiego
Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie”), 20 uczestników;



Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek („Wycieczka
krajoznawcza

z

elementami

rehabilitacji

do

Rabki

dla

grupy

osób

niepełnosprawnych i seniorów”), 28 uczestników;


Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” („Wspieranie osób
w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”), 30 uczestników.

c) w ramach pozostałych form wsparcia finansowego: wsparcie finansowe na rzecz
organizacji „Gminnego Dnia Seniora” przez Skawińską Radę Seniorów;
d) doskonalenie

współpracy

finansowej

i

pozafinansowej

rozumiane

jako

prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie współpracy z NGO, m.in.
poprzez konsultacje kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na wykonanie
zadań

publicznych

realizowanych

przez

organizacje

pozarządowe

oraz

konsultacje społeczne w zakresie projektów „Rocznego programu współpracy
Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 r.” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy
Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2019-2022”.
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Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (DOPIS 2018)

Fundacja Wyobraź sobie, fot. UMiG w Skawinie

Fundacja Inkluzja, fot: UMiG w Skawinie

Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy, fot. UMiG w Skawinie
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Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa, fot. UMiG w Skawinie

Skawiński Alarm Smogowy, fot. UMiG w Skawinie

Skawińskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, fot. UMiG w Skawinie
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SSKS Seniorek, fot. UMiG w Skawinie

Stowarzyszenie Dzieci są Ważne, fot. UMiG w Skawinie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom Kruszynki, fot. UMiG
w Skawinie
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, fot. UMiG w Skawinie

Stowarzyszenie Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski Wielkie Drogi, fot. UMiG w Skawinie
15. Program rozwoju oświaty w Gminie Skawina na lata 2013-2018

Jednostki samorządu terytorialnego odgrywają istotną rolę w polskim systemie oświaty, będąc
organami prowadzącymi dla przedszkoli i szkół podstawowych, na które na mocy
obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób realizacji tych zadań
przez gminę ma ogromne znaczenie dla jakości edukacji. Jednym z ważniejszych czynników
warunkujących odpowiedni poziom edukacji jest wielkość nakładów.
Uwarunkowania Gminy Skawina, gminy miejsko-wiejskiej bardzo rozległej, którą tworzy miasto
Skawina oraz 16 sołectw, mają bardzo duży wpływ tak na sieć, jak i strukturę organizacyjną
gminnych jednostek oświatowych, a tym samym na wielkość nakładów finansowych.
Pogodzenie istniejących realiów z możliwościami tworzy określoną strategię polityki oświatowej
w gminie. W roku 2018 w strukturze skawińskiej oświaty funkcjonowało 7 samodzielnych
przedszkoli samorządowych, w tym jedno (P6) z oddziałami żłobkowymi, 4 zespoły (szkoła
podstawowa i przedszkole), 15 szkół podstawowych, 15 świetlic, Szkoła Muzyczna I stopnia,
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Biblioteka

Pedagogiczna

i

Specjalistyczna

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna.

W placówkach tych opieką i wychowaniem objętych było w 290 grupach i oddziałach
5 358 dzieci i uczniów. Zatrudnionych było 1180 pracowników, w tym 807 nauczycieli
i 373 pracowników administracji i obsługi. Tabela poniżej przedstawia wykaz oddziałów
i liczbę dzieci w żłobku, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.
Tabela 19. Wykaz oddziałów i liczba dzieci w żłobku, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
i szkołach podstawowych
Placówka

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Oddziały żłobkowe w Przedszkolu nr 6

4

73

Przedszkole nr 1

3

73

Przedszkole nr 2

9

153

Przedszkole nr 3

7

163

Przedszkole nr 5

7

167

Przedszkole nr 6

3

70

Przedszkole w Radziszowie

3

74

5

120

2

50

10

227

ZPO w Kopance P

2

49

ZPO w Woli Radziszowskiej

6

111

57

1257

SP nr 1

1

20

SP nr 4

1

25

SP Jaśkowice

1

12

ZSP Krzęcin

2

32

SP Pozowice

1

8

SP Radziszów

1

22

SP Rzozów

1

13

SP Zelczyna

2

26

SP Wielkie Drogi

1

9

11

167

Przedszkole w Wielkich Drogach
z oddziałami w Facimiechu
ZPO w Krzęcinie – oddziały
w Polance Hallera
ZPO w Borku Szlachecki – w tym
oddziały na ul. Hallerów w Skawinie

SUMA

Tabela 20. Dzieci w oddziałach przedszkolnych

SUMA
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Tabela 21. Uczniowie w szkołach podstawowych – stan na 30.09.2018 roku
SP nr 1

33

629

SP nr 2

28

551

SP nr 3

5

94

SP nr 4

16

307

SP nr 6

12

243

ZPO Borek Szl.

9

137

SP Jaśkowice

8

99

ZSP Krzęcin

15

226

ZPO Kopanka

9

134

SP Pozowice

4

23

SP Rzozów

10

157

SP Radziszów

18

344

ZPO Wola Radz.

12

208

SP Wielkie Drogi

8

117

SP Zelczyna

14

232

201

3501

SUMA

Tabela 22. Uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – stan na
30.09.2019 roku
SP nr 3

4

78

SP nr 6

9

206

SP Radziszów

4

76

SUMA

17

360

RAZEM

290

5358

W minionym roku przyznano stypendia Burmistrza w kwocie 58 200 zł dla 188 uczniów szkół za
wysokie wyniki w nauce. Ponadto 32 uczniom wręczone zostały nagrody za szczególne
osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych w ogólnej kwocie 7 300 zł.
Umiejętności uczniów klas gimnazjalnych mierzone są wynikami egzaminów zewnętrznych.
Wyniki tych uczniów w ubiegłym roku przedstawiona tabela poniżej.
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Część
humanistyczna

Część
matematycznoprzyrodnicza

Język angielski

Język
niemiecki

Język rosyjski

Nazwa szkoły prowadzącej
oddziały gimnazjalne

SP
nr 6

SP
nr 3

Liczba piszących
Procent uczniów z
zaświadczeniem o dysleksji
(%)

204

61

77

25

38

23

Język polski (%)

73

65

70

Język polski - stanin

7

5

6

Historia i WOS (%)

64

56

58

Historia i WOS - stanin

7

5

5

Matematyka (%)

58

48

47

Matematyka - stanin

7

5

4

62

56

58

7

6

6

200

60

77

Poziom podstawowy (%)

74

57

66

Poziom podstawowy - stanin

6

4

5

Liczba uczniów - poziom
rozszerzony

200

60

77

Poziom rozszerzony (%)

58

39

42

Liczba uczniów - poziom
podstawowy

2

1

-

Poziom podstawowy (%)

48

43

-

Przedmioty przyrodnicze
(%)
Przedmioty przyrodnicze stanin
Liczba uczniów - poziom
podstawowy

Poziom podstawowy - stanin

SP
powiat województwo
Radziszów

kraj

70

72

68

63

62

59

58

51

52

60

55

56

69

68

68

53

49

52

55

57

52

54

53

42

41

67

48

70

70

-

Liczba uczniów - poziom
rozszerzony

-

-

-

Poziom rozszerzony (%)

-

-

-

Liczba uczniów - poziom
podstawowy

2

-

-

Poziom podstawowy (%)

41

-

-

Liczba uczniów - poziom
rozszerzony

-

-

-

Poziom rozszerzony (%)

-

-

-

Tabela 23. Zestawienie wyników egzaminów
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W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym 298 uczniom wypłacono stypendia
socjalne w wysokości 74 342,08 zł. Natomiast na zasiłki szkolne dla 30 uczniów przeznaczono
kwotę 14 756,00 zł. Dzięki programowi „Wyprawka szkolna” 36 uczniom przekazano kwotę
8 736,99 zł jako zwrot kosztów zakupu podręczników. Dotacja celowa dla gminy na zakup
podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 441 422,81 zł pozwoliła wyposażyć
4 070 uczniów z 17 szkołach. W ramach refundacji kosztów kształcenia młodocianych
pracowników wydano 36 decyzji na kwotę 264 039,11 zł.
Koszt organizacji dowozu uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w 2018 roku
wyniósł 677 182,34 zł. Ponadto 112 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było do
przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi oraz do specjalistycznych placówek
w Skawinie i Krakowie. Koszt ich dowozu wyniósł 1 121 579,14 zł.
W Gminie Skawina funkcjonuje także 17 placówek prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego. Wśród nich są: żłobek, kluby malucha, punkty
przedszkolne, przedszkola, szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne w Zespole Katolickich Szkół.
Dotacja dla tych podmiotów w 2018 roku wyniosła 5 613 989,11 zł. Strukturę tych placówek
wraz z liczbą dzieci i wysokością dotacji dla poszczególnych podmiotów za 2018 rok
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 24. Struktura placówek wraz z liczbą dzieci i wysokością dotacji dla poszczególnych
podmiotów za 2018 rok

Rodzaj placówki

Żłobek

Kluby malucha

Nazwa placówki

Liczba dzieci
(grudzień 2018 r.)

Wysokość rocznej
dotacji za 2018
rok

Kolorowe Kropki

25

89 700,00

Bajkowa Kraina

15

36 000,00

Parkowe Skrzaciki

13

30 800,00

7

8 400,00

10

19 941,76

13

16 236,72

Teraz My

8

311 048,90

Parkowe Skrzaty

15

265 587,22

ZIPI INKLUZJA

23

481 228,82

ZIPI INKLUZJA
(funkcjonował do czerwca
2018 r.)
Akademia Krasnala
(funkcjonował do lipca 2018 r.)

Punkty przedszkolne Skawińskie Smyki
(funkcjonuje od sierpnia 2018 r.)

Przedszkola
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Royal

39

286 415,82

Bajkowa Kraina

18

124 552,29

Pod lasem

21

158 188,08

Tęczowe Przedszkole

12

112 850,19

Mała Akademia Montessori

21

221 210,78

Katolickie Przedszkole

100

937 645,15

7

286 527,36

ZIPI Inkluzja
Szkoły Podstawowe Katolicka Szkoła Podstawowa

Klasy gimnazjalne

147

1 116 734,79

Szkoła Podstawowa Royal School

23

70 045,35

Katolickie Gimnazjum

60

1 040 874,88

VIII. Bezpieczeństwo.

1. Straż Miejska.

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku publicznego wynikające z ustaw
i aktów prawa miejscowego.
W 2018 roku Straż Miejska podjęła 14 106 wszelkiego rodzaju interwencji. Działania
w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:
1. W zakresie poprawy czystości i porządku przeprowadzono 523 kontrole posesji na terenie
Miasta i Gminy Skawina pod kątem:


posiadania odpowiednich umów i rachunków na wywóz nieczystości płynnych;



utrzymania porządku na posesji;



prawidłowego oznakowania posesji;



wypalania śmieci w kotłowniach: w tym przeprowadzono 862 kontroli kotłowni,
pobrano 16 próbek popiołu do analizy, nałożono 15 mandatów karnych na kwotę
6300,00 zł.

2. W zakresie poprawy bezpieczeństwa:


przeprowadzono 8 718 interwencji pochodzących od mieszkańców naszej gminy;



zabezpieczono 75 wszelkiego rodzaju imprez na terenie gminy;



przeprowadzono 38 konwojów dokumentów, przedmiotów wartościowych lub
wartości pieniężnych;



przewieziono do izby wytrzeźwień 18 osób oraz 53 do miejsca zamieszkania;



wystawiono 736 wezwań do dalszych czynności służbowych;



wylegitymowano 5 276 osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia;



pouczono 4731 osoby;
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wystawiono 372 mandaty karne na kwotę 55 950,00 zł;



skierowano 30 wniosków do Sądu Rejonowego.

3. W zakresie edukacji dzieci i młodzieży:


przeprowadzono 57 spotkania w placówkach oświatowych oraz 88 spotkań na terenie
Miasteczka Komunikacyjnego, w których uczestniczyło 4 042 uczniów;



w trakcie tych spotkań wręczono 4100 elementów odblaskowych dla najmłodszych
uczestników.

Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu ujawnili 927 wszelkiego rodzaju wykroczeń
i przestępstw, które przekazali do dalszych czynności służbowych:


do Policji – 291;



do innych służb – 497;



do wydziałów Urzędu – 139.

2. Straż Pożarna.

Na terenie Gminy Skawina funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie.
W roku 2018 jednostki OSP wyjeżdżały łącznie 418 razy do różnego rodzaju zdarzeń:


pożary, w tym także nieużytków (wypalanie traw) – 259 wyjazdów;



miejscowe zagrożenia – 151 wyjazdów: zdarzenia związane z transportem drogowym –
26,

usuwanie skutków wichur i silnych wiatrów – 35, inne zdarzenia, w tym także

usuwanie gniazd błonkoskrzydłych – 90;


alarmy fałszywe – 8 wyjazdów.

Tabela 25. Zestawienie liczby wyjazdów poszczególnych OSP:

0

Miejscowe
zagrożenia
2

Alarmy
fałszywe
0

NIE

6

3

1

10

Jaśkowice

TAK

25

24

0

49

Kopanka

NIE

49

10

1

60

Lp.

Nazwa OSP

KSRG

Pożary

1.

Borek Szlachecki

NIE

2.

Facimiech

3.
4.

89

Razem
2
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5.

Krzęcin

TAK

28

28

0

56

6.

Polanka Hallera

NIE

0

1

0

1

7.

Radziszów

TAK

27

22

2

51

8.

Rzozów

NIE

42

15

1

58

9.

Skawina I

TAK

37

20

1

58

10.

Skawina II

NIE

17

14

1

32

11.

Wielkie Drogi

NIE

1

0

0

1

12.

Wola Radziszowska

TAK

27

12

1

40

259

151

8

418

RAZEM :

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie, której terenem działania jest nie tylko Gmina
Skawina, ale także Gmina Mogilany, część Gminy Kraków, tj. Sidzina i Tyniec, może być także
dysponowana do działań ratowniczych na teren sąsiedniego powiatu wadowickiego.
W roku 2018 dysponowana była do 973 zdarzeń, w tym:


pożary – 341;



miejscowe zagrożenia – 540 (zdarzenia drogowe – 90);



alarmy fałszywe – 92.

Fot. UMiG Skawina
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IX. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Skawinie.

W 2018 roku Rada Miejska w Skawinie łącznie na 17 sesjach, w tym dwóch nadzwyczajnych,
podjęła 142 uchwały. Rezolucji nie podejmowano.
W okresie od stycznia do listopada 2018 roku Rada Miejska w Skawinie VII kadencji 2014-2018
odbyła 12 sesji zwyczajnych i 1 nadzwyczajną. Podjęto na nich 123 uchwały, z czego 28
stanowi akty prawa miejscowego. Są to m.in. regulaminy, kryteria i zasady dotyczące:


rekrutacji do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skawina;



udzielania i rozliczania dotacji placówkom oświatowym;



wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar;



udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy;



dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy wraz z ustaleniem
taryf w tym zakresie;



korzystania ze strefy płatnego parkowania;



udzielania dotacji celowej osobom fizycznym związanej z realizacją zadań w ramach
Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla
Gminy Skawina na lata 2015-2020.



pomocy rzeczowej związanej z realizacją Lokalnego Programu Pomocy Społecznej
polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych;



wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Skawina;



ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

23 maja 2018 roku udzielono absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu
wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2017 rok oraz zatwierdzono roczne
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Skawina za 2017 rok. Zmian budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej dokonywano jedenastokrotnie. Ponadto Rada Miejska w Skawinie
podejmowała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na:


przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Czysta
Energia Blisko Krakowa, utworzenie placówek wsparcia dla seniorów);
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współfinansowanie zadania inwestycyjnego



pn. „Opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory
Skawińskie” realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
przystąpienie przez Gminę Skawina do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej



i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Za zgodą Rady udzielano również pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego
i województwa małopolskiego oraz przejmowano prowadzenie zadań ww. jednostek
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Związane to było w głównej mierze
z realizacją inwestycji drogowych i budową chodników. Uchwalono także wsparcie finansowe
dla Straży Pożarnej i Policji. Podjęto ponadto uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku
długoterminowego kredytu oraz długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie. Rada
Miejska w Skawinie dokonała zmiany Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej
w Skawinie i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, jak również uchwaliła
Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie. Przyjęto też Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2018-2022 oraz
programy dotyczące:


współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;



opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Inne przyjęte uchwały dotyczyły:


pozbawienia kategorii drogi gminnej I, II i III odcinka obwodnicy Skawiny;



wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące
własność Gminy Skawina związku z budową obwodnicy;



ograniczeń w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;



organizacji Dożynek Województwa Małopolskiego 2018;



podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze oraz stałe obwody do głosowania;



nadania nazw ulic w sołectwach Jaśkowice i Borek Szlachecki oraz jednej ulicy
w Skawinie;



wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego w przypadku dzierżawy
nieruchomości czy najmu lokali;



wyrażenia akceptacji dla zamiaru nabycia nieruchomości na cele związane
z budową boiska do piłki nożnej wraz z trybunami, pawilonem szatniowym
i parkingiem na samochody osobowe i autokary;
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przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

w granicach

administracyjnych

Gminy

Skawina oraz oceny aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina, a także miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;


wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości czynszowych mieszkańców.

Ponadto w tym czasie Rada Miejska w Skawinie rozpatrzyła trzy skargi i podjęła dwie uchwały
w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Skawinie. Przyznano również dwa tytuły Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina
oraz przyjęto uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Skawina do
realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Wielkich Drogach”.
Rada Miejska w Skawinie VIII kadencji 2018-2023 w okresie od listopada do grudnia 2018 roku
obradowała czterokrotnie, z czego jedna z sesji była nadzwyczajna. Podjęto na nich
21 uchwał, w tym dwie stanowią akty prawa miejscowego i dotyczą:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia



w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina;
warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa



użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy
Skawina i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
Ponadto Rada Miejska nowej kadencji w 2018 roku:


dokonała

wyboru

Przewodniczącej

Rady

Miejskiej

w

Skawinie,

Wiceprzewodniczących oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;


ustaliła składy osobowe stałych komisji;



powołała do Społecznej Rady przy Pogotowiu Ratunkowym im. Siegfrieda Greinera
w Skawinie przedstawicieli Rady;



wskazała

przedstawicieli

Rady

Miejskiej

w

Skawinie do

Społecznej Komisji

Mieszkaniowej;


zatwierdziła sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2018;



przyjęła plany pracy Rady Miejskiej w Skawinie i jej komisji na 2019 rok;



przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2019 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

93

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK

Ustaliła również wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina i dwukrotnie uchwaliła
zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Podjęto też uchwały w sprawie przekazania środków trwałych w formie aportu na rzecz
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Skawinie, w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Skawina dla powiatu krakowskiego oraz
w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez
Miasto Kraków.

XI. Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2018

Zgodnie z treścią Rocznego Sprawozdania o Udzielonych Zamówieniach w roku 2018,
przekazanego Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2019 roku, Gmina
Skawina udzieliła następujących zamówień:
1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzw. „przetargów unijnych”.
Tabela 26. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzw. „przetargów
unijnych.
Wartość

Lp.

Rodzaj

Tryb udzielenia

Nazwa

zamówienia

zamówienia

zawartej
umowy
bez podatku
VAT (zł)

Dowóz uczniów niepełnosprawnych
1

usługi

do szkół specjalnych na terenie miast
Skawiny i Krakowa

przetarg
nieograniczony

1 655 010,00

Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego złotowego na
finansowanie wydatków niemających
2

usługi

pokrycia
w planowanych dochodach Budżetu
Miasta i Gminy Skawina
w 2018 roku

94

przetarg
nieograniczony

1 455 932,69
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Zagospodarowanie zmieszanych
3

usługi

przetarg

odpadów komunalnych oraz

nieograniczony

odpadów zielonych

Razem

2.

9 573 500,00

12 684 442,69

Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty,

o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, i mniejszej od kwot wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
Tabela 27. Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, i mniejszej od kwot wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
Roboty budowlane

Dostawy
Wartość

Wartość

Tryb
udzielenia
zamówienia

Usługi

Liczba

zawartych

Liczba

postęp

umów

postęp

owań

bez podatku

owań

VAT (zł)

zawartych
umów
bez
podatku

Wartość
Liczba

zawartych

postep

umów

owań

bez podatku
VAT (zł)

VAT (zł)

Przetarg
nieograniczo

19

8 910 647,72

4

1 095 885,11

16

15 537 236,81

4

2 481 446,52

0

0

1

373 500,00

4

1 095 885,11

17

15 910 736,81

ny
Zamówienie
z wolnej ręki*
Razem

23

11 392 094,2
4

* Zamówienia z wolnej ręki dotyczyły zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, których
Zamawiający może udzielić w okresie trzech lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, jeżeli takie
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
3.
z

Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp
uwagi

na

wartość

zamówienia

nieprzekraczającą
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równowartości

30 000

euro,
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tj. 129 351,00 zł netto. Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 129 351,00 zł
netto prowadzone były na podstawie Zarządzenia nr 227.2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Skawina z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy
Skawina Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, o których mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. takich, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem nr 259.2017 Burmistrza Miasta
i Gminy Skawina z dnia 3 października 2017 roku oraz Zarządzeniem nr 267.2018 Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina z dnia 13 listopada 2018 roku. Łączna wartość zamówień udzielonych
z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp z uwagi na wartość zamówienia,
udzielonych w procedurach określonych w w/w Zarządzeniu, wynosi: 8 591 781,38 zł netto,
w tym przeprowadzono 31 postępowań o wartości powyżej 50 000 zł netto, realizowanych
przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie „zapytania ofertowego” opublikowanego na
stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umigskawina, w wyniku których zawarto umowy
na łączną kwotę 1 881 005,79 zł netto. Pozostałe postępowania, o wartości mniejszej od
50 000 zł netto, na łączną kwotę zawartych umów 6 710 775,59 zł netto, przeprowadzone były
w procedurach określonych w/w Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy, przez merytoryczne
wydziały/komórki.

XI. Podsumowanie

Zgodnie z art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U.
z 2019 r., poz. 506) po raz pierwszy prezentujemy podczas sesji absolutoryjnej dokument
pn.: „Raport o stanie Gminy za 2018 r.”. To nowy obowiązek, wprowadzony od bieżącej
kadencji. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina co roku do dnia 31 maja przedstawiać będzie
Radzie Miejskiej Skawiny „Raport o stanie Gminy Skawina”. Zgodnie z ustawą ma on
obejmować podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.
Raport nie może więc zawierać elementów skierowanych na przyszłość, takich jak plany czy
prognozy, ma wyłącznie walor dokumentu sprawozdawczego.

XII. Wykaz dokumentów źródłowych

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1590622,sprawozdanie-z-wykonaniabudzetu.html

96

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK

2. Informacja o stanie mienia
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1611428,informacja-o-stanie-mienia.html

3. Strategia Rozwoju Gminy

:
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=145&menu_id=604&page
=3
4. Gminny Program Rewitalizacji
:
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=178&menu_id=823&page
=3
5. Plan Mobilności dla Gminy Skawina
:
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=432
&menu_id=475&page=47
6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1400235,uchwala-nr-xxxvii51917-radymiejskiej-w-skawinie-z-dnia-20-grudnia-2017-r-w-sprawie-przyjecia-gminne.html)
7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1400240,uchwala-nr-xxxvii52017-radymiejskiej-w-skawinie-z-dnia-20-grudnia-2017-r-w-sprawie-przyjecia-gminne.html).
8. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1582046,uchwala-nr-vi6919-rady-miejskiej-wskawinie-z-dnia-27-marca-2019-r-w-sprawie-zatwierdzenia-raportu-z.html
9. Studium
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=59&menu_id=186&page=
41
10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=181
11. Program ochrony środowiska dla Gminy Skawina na lata 2015-2017, z perspektywą na
lata 2018-2021
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1143685,program-ochrony-srodowiska-dlagminy-skawina.html
12. Roczny program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=654
&menu_id=866&page=22
13. Program rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=146&menu_id=605&page
=3
14. Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla
Gminy Skawina na lata 2015-2020
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1099844,uchwala-nr-x12015-rady-miejskiej-wskawinie-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-przyjecia-i-wdrozeni.html
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1141180,uchwala-nr-xiii17415-rady-miejskiejw-skawinie-z-dnia-25-listopada-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-n.html
15. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016-2022
https://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1212571.html
16. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla Gminy Skawina na lata 2018-2022
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1465989,uchwala-nr-xliv59318-rady-miejskiejw-skawinie-z-dnia-20-czerwca-2018-r-w-sprawie-przyjecia-programu.html
17. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na
rok 2018-2022:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1444503,uchwala-nr-xli56918-radymiejskiej-w-skawinie-z-dnia-25-kwietnia-2018-r-w-sprawie-przyjeciawielolet.html
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18. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy
Skawina
http://www.gminaskawina.pl/components/download/send.php?pos_id=9158
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