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II. Wstęp
Z wielką przyjemnością przedstawiam dokument „Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 rok”. Czynię
to po raz pierwszy jako Burmistrz Miasta i Gminy
Skawina pełniący swą funkcję przez cały rok
sprawozdawczy, informując o pracach Urzędu,
którym

kieruję.

W

obszernym

dokumencie

wskazujemy najważniejsze działania zainicjowane,
podjęte, realizowane i zakończone na obszarze miasta
i gminy. Już na pierwszy rzut oka zawartość materiału
tekstowego świadczy o ogromie zadań, które miały
miejsce w 2019 roku, dlatego nie sposób w raporcie zawrzeć informacje o wszystkich inicjatywach, zatem
koncentrujemy się na tych z punktu widzenia mieszkańców najważniejszych. Do takich należą działania
inwestycyjne przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców.
W raporcie znajdują się informacje o zakończeniu budowy drugiej części obwodnicy Skawiny
i powstawaniu nowej drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową DK 44 z DW 953 i stanowiącej dalszy
ciąg obejścia Skawiny, informacje o realizacji sieci ciągów pieszo-rowerowych, których powstanie ma na
celu skierowanie ruchu pieszego i rowerowego do Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego obok dworca
PKP. Przy dworcu pojawią się poczekalnia, kawiarnia, czytelnia, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
punkt informacji pasażerskiej, a obok budynku zostanie oddany do użytku parking typu park&ride, który
pomieści 500 samochodów. W ramach tego zadania realizowane są już dwa przejścia podziemne,
tworzone dzięki współpracy i przy współfinansowaniu ze środków Gminy Skawina oraz PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Niedługo nad torami kolejowymi pojawi się kładka łącząca Os. Rzepnik z ul. Jagielnia
i powstaną nowe perony kolejowe: Skawina Jagielnia, Skawina Zachodnia, Podbory Skawińskie
i Radziszów Centrum (wybudowany), a te już istniejące zostaną przebudowane i zmodernizowane. Na
mocy podpisanego pod koniec 2019 roku porozumienia Gminy Skawina z PKP PLK powstaną także
przystanki: Rzozów Centrum oraz Wola Radziszowska Lipki, a w ich okolicy pojawią się nowe parkingi
oraz drogi dojazdowe.
Ubiegły rok to także czas intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Skawinie.
Podjęliśmy działania pomimo tego, że samorządy mają bardzo ograniczone możliwości prawne.
Rozpoczęliśmy współpracę z firmami wskazywanymi przez stronę społeczną i efektem rozmów jest
wprowadzanie przez zakłady rozwiązań minimalizujących uciążliwości. Firmy zaczęły się modernizować
i inwestować w redukcję emisji zanieczyszczeń. Bardzo intensywnie pracowaliśmy na rzecz ograniczenia
niskiej emisji poprzez wymianę kotłów. Miło mi zakomunikować, że w 2019 roku dofinansowaliśmy
wymianę około tysiąca tzw. kopciuchów na nowoczesne piece gazowe. W ramach tego działania
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przystąpiliśmy do programu „Czysta energia blisko Krakowa”, który zakłada zainstalowanie na terenie
Skawiny ponad 500 odnawialnych źródeł energii. Cieszę się, że działania te zostały docenione i znalazły
uznanie Premiera Mateusza Morawieckiego podczas jego wizyty w naszej Gminie.
To oczywiście jedynie drobny wycinek działań realizowanych w 2019 roku. Wiele z nich znajdzie swoją
kontynuację w roku 2020 i w latach następnych. Z pewnością pandemia koronawirusa wiele z tych
działań spowolni. Jesteśmy jednak zdeterminowani, by plany inwestycyjne wciąż realizować, mimo
wyraźnego spadku dochodów Gminy. Mamy wyznaczone cele i naszym zadaniem jest je zrealizować.
Ponieważ w przypadku problemów należy szukać rozwiązań, a nie wymówek. Tak będzie i tym razem.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
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III. Informacje ogólne
1. TŁO GEOGRAFICZNE
Gmina Skawina leży w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Położona jest na
południowy zachód od Krakowa nad rzeką Skawinką, która stanowi prawy dopływ Wisły. Powierzchnia
całej gminy wynosi ok. 100,2 km2, z czego ok. 20,48 km2 stanowi miasto. Od północnej strony graniczy
z gminami Czernichów i Liszki, od strony północnowschodniej z miastem Kraków, natomiast od wschodu
z gminami Mogilany i Myślenice, od strony południowej z gminami Sułkowice i Lanckorona, od
zachodniej z gminami Kalwaria Zebrzydowska i Brzeźnica. W skład gminy wchodzi miasto Skawina oraz
16 sołectw: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowie, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin,
Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska, Zelczyna.
Historia Skawiny sięga 1364 r. (w tym samym roku utworzono w Krakowie Uniwersytet Jagielloński),
kiedy to 22 maja król Kazimierz Wielki lokował ją na prawie magdeburskim. Miasto zostało założone na
terenach należących wcześniej do trzech wsi: Babic Starych, Babic Nowych i Pisar, a jego nazwa pochodzi
prawdopodobnie od płynącej tędy rzeki Skawinki. Okolice te należały wówczas do opactwa
benedyktynów w Tyńcu.
Rysunek nr 1. Opracowanie Grzegorz Stachura, UMiG w Skawinie
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Gmina Skawina jest położona pomiędzy wzgórzami Pogórza Wielickiego od południa, wzgórzami
tynieckimi od północy, a od zachodu ogranicza ją równina rzeki Wisły. Miasto Skawina położone jest
w dolinie rzeki Skawinki. Od północy sięga porośniętych lasem, wapiennych wzgórz tynieckich –
zwieńczenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej; od południa Pogórza Wielickiego. Na zachód, wzdłuż
Wisły, otwiera się kilkukilometrowej szerokości równinny pas Kotliny Oświęcimskiej.
Rysunek nr 2. Opracowanie Grzegorz Stachura, UMiG w Skawinie

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SKAWINA (PROCESY
DEMOGRAFICZNE, STRUKTURA WIEKU I PŁCI LUDNOŚCI, MIGRACJE)
Liczba ludności Gminy Skawina według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 42 237 osób,
z czego 23 182 to mieszkańcy miasta Skawina, natomiast 19 055 to mieszkańcy obszarów wiejskich.
Liczba ludności w Gminie Skawina wzrosła w 2019 r. o 122 osoby. 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, Zelczyna, Borek Szlachecki oraz
Gołuchowice. Natomiast wśród sołectw, które odznaczają się największym spadkiem liczby ludności,
można wyróżnić: Polankę Hallera, Krzęcin oraz Rzozów. Mając na uwadze fakt, iż powierzchnia Gminy
Skawina liczy 100,2 km2, gęstość zaludnienia w gminie wynosi 422 os/km2.
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Tabela nr 1. Liczba ludności w Gminie Skawina wraz z dynamiką zmian. Źródło: Rejestr mieszkańców Gminy Skawina

LP
Miasto i Gmina Skawina

Liczba ludności

Liczba ludności

Zmiana

wg stanu na

wg stanu na

liczby

1.01.2019

31.12.2019

ludności

Dynamika %

w stosunku
do 1.01.2019

1

Borek Szlachecki

2

1 384

1 411

27

1,95

Facimiech

693

701

8

1,15

3

Gołuchowice

552

562

10

1,81

4

Grabie

414

415

1

0,24

5

Jaśkowice

1 058

1 061

3

0,28

6

Jurczyce

586

599

13

2,22

7

Kopanka

928

943

15

1,62

8

Krzęcin

1 647

1 639

-8

-0,46

9

Ochodza

924

926

2

0,22

10

Polanka Hallera

473

463

- 10

-2,11

11

Pozowice

701

705

4

0,57

12

Radziszów

3 387

3 427

40

1,18

13

Rzozów

1 669

1 662

-7

-0,42

14

Wielkie Drogi

1 170

1 187

17

1,45

15

Wola Radziszowska

2 379

2 401

22

0,92

16

Zelczyna

933

953

20

2,14

17

Ogółem obszary wiejskie

18 898

19 055

157

0,83

18

Ogółem obszar miejski

23 217

23 182

- 35

-0,15

19

Gmina SKAWINA

42 115

42 237

122

0,29

Struktura ludności według płci i wieku daje podstawę do określenia wielu społeczno-ekonomicznych
konsekwencji tak na dzień dzisiejszy, jak i na przyszłość. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto
następujące kategorie wieku związane z aktywnością zawodową:
1. wiek przedprodukcyjny: 0–18 lat,
2. wiek produkcyjny: 19–60 lat,
3. wiek poprodukcyjny: 61 lat i powyżej.
W ogólnej liczbie ludności Gminy Skawina kobiety stanowią 52%. Więcej kobiet niż mężczyzn jest
w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym zarówno na obszarach wiejskich, jak i na obszarze
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miejskim. Natomiast w grupie wiekowej (0–18 lat) zaobserwować można większą liczbę mężczyzn niż
kobiet na obszarach wiejskich oraz na obszarze miejskim.
Tabela nr 2. Struktura wieku i płci wg stanu na 31.12.2019 r.
Obszary wiejskie

Obszar miejski

Razem

płeć

K

M

K

M

Gmina Skawina

0–18

2 068

2 113

2 147

2 219

8 547

6 454

24 231

2 312

9 459

10 985

42 237

4 181
19–60

5 674

4 366
5 569

6 534

11 243
61 i powyżej

2 081

12 988
1 550

3 516

3631
RAZEM

9 823

5828
9 232

12 197

Wykres nr 1. Struktura wieku ludności Gminy Skawina w 2019 r.

Struktura wieku ludności Gminy Skawina 2019 rok
15000
10000
5000
0
obszary wiejskie

obszar miejski
0-18

19-60

61 i powyżej

W 2019 r. 20% wszystkich mieszkańców stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (0–18 lat),
a 22% stanowiły osoby starsze w wieku poprodukcyjnym (61+). Pozostałe 58% mieszkańców to
natomiast osoby w wieku produkcyjnym Udział ludności w wieku nieprodukcyjnym, czyli łącznie
przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym, w ogólnej liczbie ludności w Gminie Skawina wynosi 42%
i jest niższy od liczby ludności w wieku produkcyjnym zarówno na obszarach wiejskich, jak i na obszarze
miejskim.
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Wykres nr 2. Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym w porównaniu z liczbą ludności w wieku produkcyjnych
w 2019 r.

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym w porównaniu
z liczbą ludności w wieku produkcyjnym w 2019 roku
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
obszary wiejskie

obszar miejski
0-18 i 61 - powyżej

19 -60

W 2019 r. w Gminie Skawina urodziło się 449 dzieci, tj. o 21 mniej w porównaniu z 2018 r. Biorąc
pod uwagę płeć, na obszarach wiejskich rodzi się mniej chłopców niż dziewcząt, natomiast na obszarze
miejskim urodziła się taka sama liczba chłopców, jak i dziewcząt. W 2019 r. zanotowano większą liczbę
urodzeń na obszarach wiejskich niż na obszarze miejskim.
Tabela nr 3. Urodzenia i zgony w latach 2018–2019 z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania
Liczba urodzeń
Obszar
Płeć
2018

Obszary wiejskie

Ogółem

Obszary wiejskie

Obszar miejski

M

K

M

K

M

K

M

124

110

114

122

84

95

99

116

234

236

Ogółem

RAZEM

Obszar miejski

K

RAZEM

2019

Liczba zgonów

179

215

470
127

104

394
109

231

109
218

449

73

81

133

154

118
251

405
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Wykres nr 3. Urodzenia w latach 2018–2019

240
235
230
225
220
215
210
2018

2019
obszary wiejskie

Urodzenia 2018 - 2019

obszar miejski

Biorąc pod uwagę liczbę zgonów, to w 2019 r. była ona większa o 11 aniżeli w 2018 r.
W analizowanych latach większa liczba zgonów dotyczyła osób pochodzących z obszaru miejskiego
i wynosiła odpowiednio ok. 55% i ok. 62% ogółu zgonów.
Wykres nr 4. Zgony w latach 2018–2019

Zgony 2018-2019
300
250
200
150
100
50
0
2018

2019
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 r. przyrost naturalny
wynosił 76 osób, tj. 1,8‰, natomiast w 2019 r. zmniejszył się i wynosił 44 osoby (tj. 1‰). Podkreślić
należy, że wyrażona wartość przyrostu naturalnego generowana jest przede wszystkim przez przewagę
urodzeń nad zgonami na obszarach wiejskich Gminy Skawina. Należy również zaznaczyć, że na obszarze
miejskim zanotowano ujemny przyrost naturalny -0,8‰.
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Wykres nr 5. Urodzenia a zgony w latach 2018–2019

Urodzenia a zgony w latach 2018 - 2019
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2018

2019
liczba urodzeń

liczba zgonów

W 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skawinie zarejestrowanych zostało 250 małżeństw, w tym
145 wyznaniowych i 105 cywilnych.

Tabela nr 4 . Liczba zawartych małżeństw w latach 2018–2019
ROK

Wyznaniowe

Cywilne

RAZEM

2018

138

88

226

2019

145

105

250

Zauważyć można, że w stosunku do 2018 r. ogólna liczba zawartych związków małżeńskich wzrosła o 24.
Analizując dane dotyczące wymeldowania i zameldowania (dotyczy pobytu stałego), brano pod uwagę
osoby, które dokonywały wymeldowania poza teren Gminy Skawina. Taka sama s ytuacja dotyczy
zameldowań osób spoza terenu Gminy.
Tabela nr 5. Wymeldowania i zameldowania w Gminie Skawina w latach 2018–2019
Wymeldowania z Gminy Skawina
Obszar
Płeć
2018

Obszary wiejskie

ogółem

Obszary wiejskie

Obszar miejski

M

K

M

K

M

K

M

53

61

82

73

80

65

108

98

114

155

Ogółem

RAZEM

Obszar miejski

K

RAZEM

2019

Zameldowania w Gminie Skawina

145

206

269
63

56

351
75

119

97
172

291

82

69

113

151

105
218

369
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Na uwagę zasługuje fakt, że w 2019 r. zanotowano więcej zarówno wymeldowań, jak i zameldowań
aniżeli w 2018 r. Zarówno w 2018, jak i 2019 r. zdecydowanie więcej osób dokonało wymeldowania
z obszaru miejskiego. W 2019 r. na terenie Gminy Skawina obserwowalne było dodatnie saldo migracji
na pobyt stały (78 osób). Wymeldowania z Gminy Skawina dokonywały najczęściej osoby meldujące się
do następujących miejscowości: Krakowa – 108 osób (37% ogółu wymeldowań), Przytkowic – 10 osób,
Brzeźnicy i Wieliczki po 6 osób, Sosnowic – 5 osób.

Wykres nr 6. Wymeldowania z Gminy Skawina w latach 2018–2019

Wymeldowania z Gminy Skawina 2018-2019
200
150
100
50
0
2018

2019
obszary wiejskie

obszar miejski

Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy weźmiemy pod uwagę zameldowania osób na terenie Gminy
Skawina. Najwięcej osób, tj. około 60%, zarówno w 2018, jak i 2019 r., dokonało zameldowania na pobyt
stały na obszarze miejskim. W 2019 r. zameldowało się najwięcej osób pochodzących z Krakowa – 146,
tj. 40% ogólnej liczby zameldowań, Przytkowic – 5 osób, Żywca, Leńczy i Libertowa – po 4 osoby,
Spytkowic i Sosnowic – po 3 osoby.
Wykres nr 7. Zameldowania w Gminie Skawina w latach 2018–2019

Zameldowania w Gminie Skawina 2018 - 2019
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Wykres nr 8. Wymeldowania a zameldowania w latach 2018–2019

Wymeldowania a zameldowania 2018 - 2019
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Tabela nr 6. Migracje wewnątrz Gminy Skawina w 2019 r.

Przemeldowania

kobiety

mężczyźni

RAZEM

34

29

63

14

12

26

z miasta na wieś
Przemeldowania
ze wsi do miasta

Jak wynika z powyższych danych, wewnątrz Gminy Skawina w 2019 r. migracja pomiędzy obszarem
miejskim a wiejskim była ponad dwukrotnie wyższa niż między obszarem wiejskim a miejskim. W roku
2019 2 osoby z obszarów wiejskich zgłosiły wyjazd na pobyt stały za granicę.
Tabela nr 7. Zameldowania na pobyt czasowy w Gminie Skawina i zameldowania mieszkańców Gminy Skawina
z pobytem stałym na pobyt czasowy w innych gminach na terenie Polski
Zameldowania mieszkańców Gminy Skawina

Zameldowania na pobyt czasowy

na pobyt czasowy

w Gminie Skawina

w innych gminach
Obszar
Płeć
2019
RAZEM
Ogółem

Obszary wiejskie

Obszar miejski

Obszary wiejskie

Obszar miejski

K

M

K

M

K

M

K

M

35

37

58

57

22

59

46

28

72

115
187

81

74
155
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3. WYBORY, LICZBA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA, FREKWENCJA

Tabela nr 8. Wybory, liczba uprawnionych do głosowania, frekwencja z podziałem na kategorie wyborów
Wybory do Parlamentu

Wybory do Sejmu i Senatu

Europejskiego

Rzeczypospolitej Polskiej

26 maja 2019 r.

13 października 2019 r.

Liczba uprawnionych

33 720

33 658

Frekwencja

47,22 %

63,50 %

– do godz. 12:00

14,11 %

18,55 %

– do godz. 17:00

32,93 %

46,19 %

4. RADA MIEJSKA W SKAWINIE VIII KADENCJI 2018–2023
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie: Ewa Masłowska
Skład osobowy Rady Miejskiej w Skawinie w kadencji 2018–2023:

Zdzisława Bała

Antoni Bylica

Marek Fugiel

Żaneta Kotula

Leszek Kryda

Stanisław Lupa

Antoni Holik

Stefan Jezioro

Ryszard Majdzik Ewa Masłowska

Marek Klimczyk

Józef Niechaj
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Stanisław Pac

Artur Śnieżek

Tomasz Papież

Janina Rączka

Antoni Sapała

Mirosław Śliwa

Janusz Śmiech

Andrzej Wrzoszczyk Eugeniusz Zając

4. 1. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
W KADENCJI 2018–2023:
1. KOMISJA BUDŻETOWA: Zdzisława Bała – Zastępca Przewodniczącego, Antoni Bylica, Marek Fugiel,
Marek Klimczyk, Janina Rączka, Artur Śnieżek, Andrzej Wrzoszczyk – Przewodniczący.
2. KOMISJA EDUKACJI: Marek Klimczyk, Leszek Kryda, Ryszard Majdzik – Przewodniczący, Józef Niechaj,
Mirosław Śliwa – Zastępca Przewodniczącego, Janusz Śmiech, Artur Śnieżek.
3. KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA: Marek Klimczyk, Stanisław Lupa – Zastępca
Przewodniczącego, Ryszard Majdzik, Józef Niechaj, Stanisław Pac, Antoni Sapała – Przewodniczący,
Eugeniusz Zając.
4. KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI I ROLNICTWA: Zdzisława Bała, Antoni Bylica, Stefan Jezioro – Zastępca
Przewodniczącej, Janina Rączka – Przewodnicząca, Janusz Śmiech, Artur Śnieżek, Andrzej Wrzoszczyk.
5. KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI: Antoni Holik, Stefan Jezioro, Żaneta Kotula, Ryszard Majdzik,
Józef Niechaj – Przewodniczący, Tomasz Papież – Zastępca Przewodniczącego, Eugeniusz Zając
6. KOMISJA REWIZYJNA: Marek Fugiel, Stanisław Lupa, Józef Niechaj – Zastępca Przewodniczącego,
Stanisław Pac, Tomasz Papież – Przewodniczący, Antoni Sapała, Mirosław Śliwa.
7. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: Marek Fugiel, Stanisław Lupa, Stanisław Pac, Janina Rączka –
Zastępca Przewodniczącego, Mirosław Śliwa – Przewodniczący, Janusz Śmiech, Andrzej Wrzoszczyk.
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8. KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH: Antoni Bylica – Przewodniczący, Antoni Holik – Zastępca
Przewodniczącego, Żaneta Kotula, Leszek Kryda, Stanisław Lupa, Tomasz Papież, Antoni Sapała.
9. KOMISJA ZDROWIA i POMOCY SPOŁECZNEJ: Zdzisława Bała, Antoni Holik – Przewodniczący, Stefan
Jezioro, Żaneta Kotula – Zastępca Przewodniczącego, Leszek Kryda, Artur Śnieżek, Eugeniusz Zając.

4. 2. RADA MIEJSKA W SKAWINIE – UCHWAŁY
W 2019 r. Rada Miejska w Skawinie procedowała projekty uchwał związane z szeregiem ważnych dla
Gminy zagadnień. Łącznie na 18 sesjach, w tym 5 nadzwyczajnych i 1 uroczystej, podjęła 189 uchwał.
Rezolucji nie podejmowano. 33 uchwały stanowią akty prawa miejscowego. Są to głównie uchwały
dotyczące:
1. działań związanych z ochroną środowiska, w tym walki z niską emisją;
2. utrzymania czystości i porządku oraz kwestii związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Skawina;
3. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach
administracyjnych (etap II) oraz miasta Skawina w jego granicach administracyjnych (etap I i II);
4. pomocy w zakresie dożywiania;
5. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Skawina;
6. regulacji w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
7. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina;
8. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina
oraz przyznawania stypendiów, jak również określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skawina
w roku szkolnym 2019/2020;
9. ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina;
10. nadania nazw ulic na terenie sołectwa Radziszów;
11. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych mieszkańców Gminy Skawina;
12. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych, dla których
zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
13. zmian w statutach Skawińskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie;
14. określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu;
15. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych
wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
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9 stycznia 2019 r. podjęto Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Skawina na 2019 r., natomiast 31
grudnia 2019 r. – Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Skawina na 2020 r. Analogicznie przyjęto
Wieloletnią Prognozę Finansową.
19 czerwca 2019 r. udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina wotum zaufania za 2018 r. oraz
absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2018 r., jak również zatwierdzono
roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Skawina
za 2018 r. W 2019 r. zmian Budżetu Miasta i Gminy Skawina oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
dokonywano jedenastokrotnie.
Ponadto Rada Miejska w Skawinie podejmowała uchwały w sprawie:

1. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021–2030;
2. przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Skawina na lata 2020–2025;
3. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Skawina na lata 2019–2021;
4. wyrażenia zgody na zawarcie z gminami: Czernichów, Liszki, Świątniki Górne oraz Zabierzów
porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę i montaż
jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”;
5. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Skawina do Rządowego
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów w zakresie
przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na
budowie przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany-Kopanka wraz
z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu
Krakowskiego”;
6. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 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.;
7. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz
z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla gminy Skawina na lata 2015–2020”;
8. zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020–2023
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
Za zgodą Rady udzielano również pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego i Województwa
Małopolskiego oraz przejmowano prowadzenie zadań ww. jednostek oraz 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 też uchwały
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w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW
w Warszawie.
Ponadto Rada Miejska w Skawinie między innymi:

1. powołała Komisję doraźną, która przeprowadziła wybory do Skawińskiej Rady Seniorów;
2. powołała komisję doraźną Rady Miejskiej w Skawinie, która dokonuje opracowania zmian w Statucie
Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina;
3. nadała tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina Ks. Prałatowi Marianowi Podgórnemu;
4. dokonała wyboru ławników na kadencję 2020–2023;
5. dokonywała zmian w składzie Rady Muzeum Regionalnego w Skawinie;
6. wskazała spośród swojego grona przedstawicieli Rady w różnego rodzaju ciałach, m.in. do Społecznej
Rady przy Pogotowiu Ratunkowym im. Siegfrieda Greinera, Rady Przedsiębiorczości, Komitetu
Rewitalizacji, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, czy Komisji ds. stypendiów sportowych;
7. podejmowała uchwały dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie
Skawina – etap II”;
8. stwierdziła zakończenia działalności gimnazjów z terenu Gminy Skawina;
9. przyjęła „Roczny 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 2020 r.”;
10. zatwierdziła wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie
z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach tzw. środków do
dyspozycji sołectw i środków do dyspozycji osiedli za 2018 r., w zakresie rozliczeń dotacji gminnych
w wybranych organizacjach pozarządowych oraz kontroli strefy płatnego parkowania w Skawinie;
11. rozpatrzyła 9 skarg, 3 petycje i 1 wniosek;
12. zatwierdziła sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2019;
13. przyjęła plany pracy Rady Miejskiej w Skawinie i jej komisji na 2020 r.;
14. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
Inne przyjęte uchwały dotyczyły:

1. niewyodrębnienia w Budżecie Miasta i Gminy Skawina na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki;
2. współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków;
3. wniesienia wkładu w formie pieniężnej i wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego
(aportu) nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie;
4. wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości na rzecz
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie;
5. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata;
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6. wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego w przypadku najmu lokali;
7. akceptacji dla zamiaru nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności
obiektów budowlanych;
8. wyrażenia woli utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Inwestycje Sp. z o.o. w Skawinie;
9. wniesienia wkładu w formie pieniężnej do Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Inwestycje Sp. z o.o. w Skawinie;
10. wyrażenia zgody na objęcie obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krakowski Park Technologiczny
gruntów położonych na terenie Gminy Skawina;
11. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pogotowia
Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie;
12. woli wsparcia sportu na terenie Gminy Skawina;
13. przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Skawinie w roku 2019/2020;
14. wyrażenia zgody na rozłożenia na raty zaległości czynszowych mieszkańców;
15. ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących ograniczenia
wpływu i oddziaływania zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina na stan
jakości powietrza;
16. akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe
w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina;
17. akceptacji działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie realizacji projektów w ramach integracji
transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina,
18. akceptacji dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do
ustalenia herbu Gminy Skawina;
19. akceptacji zamiaru utworzenia centrum sportowo-szkoleniowego w Skawinie;
20. akceptacji działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzęcinie” wchodzącego w zakres projektu
dotyczącego rewitalizacji terenów wiejskich Gminy Skawina;
21. zatwierdzenia sprawozdań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie za 2018 r.,
Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie oraz z 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.”;
22. zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina
za 2018 r.
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5. BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

Burmistrz Miasta i Gminy

Pierwszy Zastępca

Drugi Zastępca

Skawina

Burmistrza

Burmistrza

Norbert Rzepisko

Witold Grabiec

Tomasz Ożóg

Burmistrz Miasta i Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy oraz
gminnych osób prawnych. Jest Kierownikiem Urzędu i organizuje jego prace jak i zwierzchnikiem
służbowym wszystkich pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie funkcjonował na podstawie regulaminu organizacyjnego,
wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Nowy regulamin organizacyjny
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie został nadany w dniu 7 stycznia 2019 r. 31 grudnia 2019 r. dokonano
jego aktualizacji. Poniżej przedstawiona została struktura organizacyjna:
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Rysunek nr 3. Struktura organizacyjna UMiG w Skawinie
WYDZIAŁ EDUKACJI [ED]

PIERWSZY
ZASTĘPCA
BURMISTRZA [B1]

WYDZIAŁ GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ [GP]
WYDZIAŁ MIENIA I GEODEZJI [MG]

DRUGI ZASTĘPCA
BURMISTRZA [B2]

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII
[RS]

CENTRUM WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [CWP]

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I
WSPÓŁPRACY [PSW]

CENTRUM WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI [COP]

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
[ZP]
WYDZIAŁ INWESTYCJI [IN]
WYDZIAŁ OCHRONY POWIETRZA
[OP]

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY [OR]
SEKRETARZ [SE]

REFERAT EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ [EE]

REFERAT OCEN
ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO [OOŚ]

URZĄD STANU CYWILNEGO [USC]
BIURO RADY MIEJSKIEJ [BRM]
WYDZIAŁ FINANSOWY [FN]

SKARBNIK [SK]
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT [PO]
BURMISTRZ [B]
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA [0Ś]
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA [PSZ]

CENTRUM WSPIERANIA
RODZINY [CWR]

INSPEKTOR DS. BHP (BHP)
BIURO DS. KADR I PŁAC [KP]
STRAŻ MIEJSKA [SM]
BIURO OBSŁUGI PRAWNEJ [BOP]
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
[IODO]
BIURO BURMISTRZA [BB]

RZECZNIK PRASOWY
[RZP]

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH [PN]
BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO [BZK]
AUDYTOR WEWNĘTRZNY, KONTROLA
WEWNĘTRZNA [AW]
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ [GK]
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Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skawinie wyniosła 169 osób, w tym 17 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 6 pracowników obsługi
monitoringu Straży Miejskiej oraz 2 pracowników zatrudnionych w formie robót publicznych w ramach
umowy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty na dzień
31 grudnia 2019 wynosi 167,2.
Fluktuacja wśród pracowników Urzędu wyniosła w skali roku 11%. Największą grupę wśród osób
odchodzących stanowili pracownicy, którzy przeszli na emeryturę – 33%.
Wśród przyjętych do pracy w 2019 r. prawie 70% to osoby, które uzupełniły wakaty na stanowiska
już istniejące, natomiast pozostałe osoby to pracownicy zatrudnieni na nowo utworzonych stanowiskach
pracy. Utworzenie nowych stanowisk pracy jest głównie następstwem dostosowania organizacji pracy
Urzędu do zmieniających się zadań Gminy. Rosnąca aktywność i zaangażowanie w liczne projekty mające
na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wdrożenie innowacyjnych usług (np. e-administracja,
Life, Stop Smog czy rewitalizacja terenów wiejskich i miejskich) wiąże się z dodatkowymi zadaniami
i zobowiązaniami, które przekładają się na zwiększenie zatrudnienia finansowanego ze środków
zewnętrznych.
W 2019 r. Urząd w ramach wsparcia i aktywizacji bezrobotnych zatrudnił także w formie robót
publicznych 6 osób, a dla kolejnych 6 zorganizował staż.

5. 1. BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA NORBERT RZEPISKO –
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2019 R. – FOTORELACJA
Tabela nr 9. Fotorelacja – najważniejsze wydarzenia w 2019 r.
Opis

1.

Fotografia

Podpisanie umowy –
Gmina Skawina
przystępuje do zmiany
Studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego.
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Prace na linii kolejowej
nr 94 Kraków Płaszów–
–Skawina–Oświęcim.
2.

2.1. Tunel PKP stacja
Podpory Skawińskie.
2.2. Przejście
podziemne ul.
Kilińskiego.

3.

Powódź w Gminie
Skawina – wizyta
premiera Mateusza
Morawieckiego
i wojewody Piotra
Ćwika w Woli
Radziszowskiej.

4.

Powołanie Dyrektorów
instytucji kultury.

5.

Walka o czyste
powietrze w Gminie
Skawina.
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6.

Obchody Dnia
Samorządu
Terytorialnego –
Prezydent RP Andrzej
Duda.

7.

Podpisanie umowy na
rozbudowę drogi
w Krzęcinie.

8.

Kontynuacja prac –
Skawińskie Centrum
Komunikacyjne wraz
dworcem.

9.

10.

Dni Skawiny

Podpisanie umowy na
termomodernizację
300 budynków
jednorodzinnych
i rozpoczęcie
pilotażowego programu
„Laboratorium
Skawina”.
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11.

12.

13.

14.

Przystąpieniu do
opracowania Strategii
Rozwoju Gminy
Skawina na lata 2021––
2030.

Zakończenie II etapu
budowy Obwodnicy
Skawina.

Podpisanie umowy na
prowadzenie placówki
wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży.

Przekazanie promesy
na zakup średniego
samochodu
ratowniczo-gaśniczego
dla OSP 1.
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15.

Podpisanie umowy na
dofinansowanie linii
komunikacyjnej
Skawina–Polanka
Hallera.

16.

Dożynki Gminne 2019.

17.

Wręczenie promesy na
dofinansowanie
przebudowy drogi
łączącej Zelczynę
i Krzęcin.

18.

Wręczenie sprzętu
szkoleniowego
i umundurowania dla
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych OSP
Skawina II oraz OSP
Rzozów w ramach
programu „Mały
Strażak 2019”.
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19.

Podpisanie
porozumienia
dotyczącego wsparcia
Skawińskiej Karty
Seniora.

20.

Kontynuacja prac przy
budowie CPR – zdjęcie,
ul. Tyniecka.

21.

Odebranie pozytywnej
opinii w sprawie
dofinansowania
przygotowania projektu
budowy mostu
łączącego Kopankę i
Jeziorzany.

22.

Podpisanie petycji
dotyczącej stworzenia
programu likwidacji
kotłów na lata
2020–2022.

23.

Nadanie Honorowego
Obywatelstwa Miasta
i Gminy Skawina
ks. Prałatowi
Marianowi
Podgórnemu.
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24.

Rozpoczęcie trzeciego
etapu budowy
obwodnicy Skawiny.

25.

Otwarcie nowej
Placówki Wsparcia
Dziennego w Skawinie.

26.

Uroczystego
przekazanie
samochodu dla OSP
Skawina I.

27.

Podpisanie
porozumienia
dotyczącego
współpracy samorządu
gminnego,
powiatowego
i wojewódzkiego
dotyczącego rynku
pracy.
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28.

Podpisanie
porozumienia na
wybudowanie
2 przystanków
osobowych: Rzozów
Centrum i Wola
Radziszowska Lipki –
PKP PLK S.A. Projekt
„Prace na liniach
kolejowych nr 97, 98,
99 na odcinku
Skawina–Sucha
Beskidzka–Chabówka–
Zakopane”.

6. WYKAZ JEDNOSTEK GMINY SKAWINA

Jednostki organizacyjne Gminy Skawina

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 11a, 32-050
Skawina.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, ul. S. Wyspiańskiego 5, 32-050
Skawina.
5. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie, ul. W. Witosa
4, 32-050 Skawina.
6. Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów.
7. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Skawinie, ul. W. Witosa 4, 32-050 Skawina.
8. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim, Borek Szlachecki 106, 32-050
Skawina.
9. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach, Jaśkowice 8, 32-051 Wielkie Drogi.
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie, Krzęcin 301, 32-051 Wielkie Drogi.
11. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance, Kopanka 62, 32-050 Skawina.
12. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach, Pozowice 170, 32-051 Wielkie Drogi.
13. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie, Rzozów 90, 32-052 Radziszów.
14. Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej, Wola Radziszowska 500,
32-053 Wola Radziszowska.
15. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach, 32-051 Wielkie Drogi.
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16. Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie, Zelczyna 120, 32-051 Wielkie Drogi.
17. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Skawinie, ul. Kościelna 2, 32-050 Skawina.
18. Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 56, 32-050
Skawina.
19. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie, ul. Niepodległości 5, 32-050 Skawina.
20. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie, ul. Daszyńskiego 11, 32-050 Skawina.
21. Przedszkole Samorządowe nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina.
22. Przedszkole Samorządowe w Radziszowie, ul. Szkolna 9, 32-052 Radziszów.
23. Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu, Wielkie
Drogi 241, 32-051 Wielkie Drogi.
24. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Rynek 12, 32-050 Skawina.
25. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina.
26. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.
Wykaz samorządowych instytucji kultury w Skawinie

1.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.

2.

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina.

3.

Muzeum Regionalne w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina.
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Pogotowie Ratunkowe im. Siegfrieda Greinera w Skawinie, ul. Niepodległości 12, 32-050 Skawina.
Spółki Gminy Skawina

1. Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Piłsudskiego 25, 32-050 Skawina.
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Bukowska 1, 32-050 Skawina.
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina.

III. Informacje finansowe
1. SYTUACJA FINANSOWA GMINY SKAWINA W 2019 R.

Planowane w 2019 r. dochody budżetu w kwocie 240 966 772 zł, zostały zrealizowane w 99,26%,
w wysokości 239 178 223 zł. Na strukturę dochodów składały się:
a. dochody własne – 130 645 717 zł,
b. dotacje – 70 095 533 zł,
c. subwencje – 38 436 973 zł.
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Wykres nr 9. Struktura wykonanych dochodów

Struktura wykonanych dochodów
Subwencje
ogólne
16,07%
Dochody własne
54,62%

Dotacje celowe
29,31%

Dochody własne
Dotacje celowe
Subwencje ogólne

Na dochody własne składały się następujące pozycje :
a. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 50 146 982 zł,
b. podatek od nieruchomości – 40 349 110 zł,
c. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 5 665 729 zł.
d. pozostałe dochody – 34 483 896 zł.

Wykres nr 10. Struktura dochodów własnych

Struktura dochodów własnych
26,39%
38,38%
podatek od osób fizycznych
podatek od osób prawnych
podatek od nieruchomości
30,88%

4,34%

inne dochody

Dochody własne na jednego mieszkańca gminy wyniosły 3093,16 zł (w 2018 r. – 2763,77 zł).
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Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 5662,94 zł.
Tabela nr 10. Wykonanie budżetu
L.p

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na

Wykonanie na 31.12.2019

31.12.2019

1.

Dochody

240 966 772

239 178 223

2.

Wydatki

253 896 281

249 577 558

3.

Przychody

20 847 853

24 338 946

4.

Rozchody

7 918 344

7 913 283

Tabela 11. Dynamika wykonania dochodów
Wyszczególnienie
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Podatek od nieruchomości

Wykonanie na 31.12.2018 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

43 093 796

50 146 982

7 928 866

5 665 729

39 336 011

40 349 110

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami
określonymi w art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, w analizowanym okresie wyniósł: rok 2018 – 37,98%, rok 2019 – 38,08%.
W tym dokumencie prezentowane są ogólne informacje na temat osiągniętych dochodów, szczegółowe
informacje na temat źródeł dochodów przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 r.
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1753547,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu.html
Planowane w 2019 r. wydatki budżetu w kwocie 253 896 281 zł zostały wykonane w kwocie
249 577 558 zł, co stanowiło 98,30%. Na strukturę wydatków składały się:
a. wydatki bieżące – 201 949 027 zł,
b. wydatki majątkowe – 46 289 875 zł,
c. wydatki na obsługę długu – 1 338 656 zł.

Strona 33 | 142

Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r.
Wykres nr 11. Struktura wykonanych wydatków

Struktura wykonanych wydatków
18,47%

0,54%

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę długu
80,99%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,30%, majątkowe w 98,32%, a na obsługę długu
w 92,32%. Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 5908,98 zł. Wydatki
majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 1095,96 zł. Budżet 2019 r. zamknął
się deficytem w kwocie 10 399 335 zł.
Znaczna część wydatków naszej Gminy związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty
i wychowania. W 2019 r. na realizację zadań oświatowo-wychowawczych, na edukacyjną opiekę
wychowawczą, żłobek i kluby dziecięce przeznaczono 33,56% wydatków ogółem. Na pomoc społeczną,
zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny przeznaczono 24,23% wydatków ogółem. Wydatki na
administrację publiczną (w tym zadania zlecone ustawami) – stanowią 5,84% wydatków ogółem.
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.
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1753547,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu.html
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Wykres nr 12. Struktura wykonanych wydatków wg działów

Wykonanie wydatków wg działów
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Rolnictwo i łowiectwo

801

Oświata i wychowanie
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Leśnictwo
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Ochrona zdrowia
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
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Pomoc społeczna
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
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Turystyka
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Gospodarka mieszkaniowa

855

Rodzina
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Działalność usługowa

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Administracja publiczna
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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Kultura fizyczna
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Obsługa długu publicznego
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Zadłużenie gminy – na koniec 2019 r. stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił 60 621 041 zł, co
stanowi 25,35% osiągniętych dochodów. W 2019 r. dokonano spłaty rat kredytów w wysokości
7 868 344 zł. Zaciągane kredyty są przeznaczane wyłącznie na realizację wydatków majątkowych.
Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych są zachowane i w perspektywie spłat kredytów
niezagrożone.
Tabela nr 12. Aktywa trwałe jednostki samorządu terytorialnego – zestawienie zbiorcze
Lp.

Wyszczególnienie

Wartość netto

Umorzenie

Wartość brutto

1

Urząd Miasta i Gminy

453 949 283

84 451 332

538 400 615

2

Placówki Oświatowe

50 940 651

41 654 594

92 595 245

3

Zespół Lecznictwa Otwartego Pogotowie
Ratunkowe

1 047 603

962 529

2 010 132

4

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum
Kultury i Sportu

753 388

1 776 286

2 529 674

5

Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum
Regionalne

141 097

128 019

269 116

6

Samorządowa Instytucja Kultury Miejska
Biblioteka Publiczna

289 834

1 271 986

1 561 820

7

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

992 660

947 034

1 939 694

508 114 516

131 191 780

639 306 296

RAZEM

Gmina posiada 100% udziałów w spółkach: MZU, PGM i ZWiK.
Tabela nr 13. Wykaz spółek, gdzie gmina jest właścicielem 100% udziałów

Lp.

Nazwa spółki

Wartość księgowa udziałów i akcji
2018

1
2
3

Miejski Zakład Usługowy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

RAZEM

2019

2 428 000

3 030 000

1 257 500

2 487 500

85 409 000

85 889 000

89 094 500

91 406 500
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Dodatkowo Gmina Skawina posiada 1% udziałów w spółce PGM Inwestycje, których wartość księgowa
na dzień 31.12.2019 r. wynosi 12 350 zł.
Szczegółowe informacje o stanie mienia komunalnego znajdują się na stronie BIP:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1753716,informacja-o-stanie-mienia.html

2. CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I ROZWOJU GMINY NA TLE GRUPY
PORÓWNAWCZEJ

W rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego za 2019 r.,
opublikowanych

przez

Regionalną

Izbę

Obrachunkową

w

Krakowie

https://krakow.rio.gov.pl/p,138,informacja-o-finansach-jst, Gmina Skawina zajęła 10. miejsce spośród
48 gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa małopolskiego. Porównując te same dane z rokiem
wcześniejszym, Gmina Skawina osiągnęła w 2019 r. pięciostopniowy wzrost, wyprzedzając 5 gmin takich
jak: Alwernia, Bobowa, Kalwaria Zebrzydowska, Świątniki Górne i Wolbrom (w 2018 r. Gmina Skawina
zajmowała 15. miejsce wśród 47 gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa małopolskiego).
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia podstawowe dane o finansach jednostek samorządu
terytorialnego, ujęte w pięciu wskaźnikach. Dane te pochodzą ze sprawozdań budżetowych oraz
finansowych sporządzonych za IV kwartał 2019 r.
Wskaźniki:


W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem;



W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem;



W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;



W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem;



W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
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Tabela nr 14. Ranking gmin miejsko-wiejskich – źródło: RIO w Krakowie
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3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Gmina Skawina przeprowadza postępowania mające na celu regulację stanów prawnych nieruchomości
i nabycie prawa własności.
Wykres nr 13. Komunalizacja nieruchomości

Komunalizacja nieruchomości
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Rok 2018

Rok 2019
Ilość



Powierzchnia

W wyniku prowadzenia prawidłowej polityki wykorzystania zasobu, nieruchomości gminne, które nie są
planowane do wykorzystania na cele publiczne, przeznaczane są do sprzedaży. Sprzedaży dokonuje się
w trybie przetargowym lub bezprzetargowym za zgodą Rady Miejskiej w Skawinie. W okresie od
1.01.2019 do 31.12.2019 r. sprzedano 19 nieruchomości na łączną kwotę 1 343 580,00 zł netto (w roku
2018 również 19 nieruchomości na łączną kwotę 1 295 750 zł netto).
Wykres nr 14. Wartość sprzedaży nieruchomości gruntowych

Wartość sprzedaży
1350000
1340000
1330000
1320000
1310000
1300000
1290000
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Na wniosek najemców przeprowadzono sprzedaż trzech lokali na łączną kwotę 215 318,50 zł netto.
W porównaniu do 2018 r. stanowi to taką samą ilość mieszkań przy większej wartości sprzedaży o 165%
(wartość sprzedanych lokali w 2018 r. – 130 124,00 zł).



W drodze darowizny Gmina Skawina nabyła prawo własności do 21 działek i prawo użytkowania
wieczystego do 2 działek o łącznej powierzchni 6,5069 ha.



W drodze umowy cywilnoprawnej Gmina Skawina nabyła 22 nieruchomości za kwotę 258 528,89 zł
o łącznej powierzchni 1,0587 ha oraz nabyła prawo użytkowania wieczystego 7 nieruchomości za kwotę
2 808 018,71 zł netto o powierzchni łącznej 0,9202 ha.



W trybie art. 73 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Gmina Skawina
nabyła prawo własności jednej nieruchomości zajętej pod drogę publiczną o powierzchni 0,0015 ha
położoną w Radziszowie.



W trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) na mocy decyzji nr 3.2019 Starosty
Krakowskiego Gmina Skawina nabyła prawo własności 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3687
ha, które zajęte zostaną pod nowo budowaną ulicę Torową-Boczną II.



W trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 65 z późn. zm.) z mocy prawa Gmina Skawina nabyła własność 25 działek, które zostały wydzielone
na poszerzenie dróg gminnych. Łączna powierzchnia przejętych nieruchomości to 0,2631 ha.



W 2019 r. przeprowadzono postępowanie mające na celu zamianę nieruchomości. W wyniku zamiany
gmina nabyła prawo własności do nieruchomości zajętej pod drogę, a zbyła nieruchomości, która
stanowiła uzupełnienie nieruchomości osoby fizycznej.



W okresie 1.01.2019 do 31.12.2019 przeprowadzono 7 postępowań mających na celu uregulowanie
stanów prawnych związanych z wykorzystywaniem nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne w celu
przejazdu i przechodu. Ponadto przeprowadzono inwentaryzację zajętości działek należących do Gminy
Skawina sieciami uzbrojenia terenu. Wystąpiono do operatorów odpowiednich sieci o uregulowanie
stanu poprzez ustanowienie służebności przesyłu – łączna kwota 37 859,58 zł.



Gospodarując zasobem nieruchomości, Gmina Skawina wydzierżawiała nieruchomości gruntowe.
Poniższa tabela przedstawia ilościowe zestawienie nieruchomości pozostających w dzierżawie
Tabela nr 15. nieruchomości w dzierżawie
Miejscowość

ilość umów

Pow. m2

Miasto Skawina

181

176 580

Razem obszar wiejski

90

823 474

Wartość roczna umów
211 276,02
22 943,89
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Zarządzając zasobem nieruchomości, Gmina Skawina wynajęła 12 lokali użytkowych o pow. 15 m2
w cenie 640 zł netto miesięcznie każdy oraz 1 lokal 12 m2 za kwotę 250,00 zł netto miesięcznie. Ponadto
pozostawało w najmie 13 lokali użytkowych będących w administracji PGM Sp. z o.o., a stanowiących
własność Gminy Skawina.



W związku ze zmianami ustawowymi z dniem 1.01.2019 r. 63 zabudowane nieruchomości gruntowe
przeznaczone na cele mieszkaniowe, będące własnością Gminy Skawina, uległy przekształceniu w prawo
własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.



W celu racjonalnego wykorzystania obiektów publicznych położonych na terenie Gmina Skawina
przekazano w zarząd nieruchomości sołectwom i osiedlom z przeznaczeniem korzystania na cele
statutowe – w 2019 r. przekazano sołectwu Jaśkowice działkę nr 924 o powierzchni 0,21 ha.

IV. Inwestycje
1. PRZEKRÓJ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE SKAWINA

Tabela nr 16 . Przekrój wydatków majątkowych w Gminie Skawina z podziałem na działy
Wydatki majątkowe 2019 r.
Dział Rozdział

Nazwa

46 289 875

Zakres

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO

010
01008

Melioracje wodne

Budowa i modernizacja
budowli melioracyjnych

600

105 165
x
wykonanie dokumentacji
projektowej oraz przebudowa
odwodnienia w Krzęcinie
i w rejonie ul. Kolorowej
w Radziszowie

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004

Wartość

Lokalny transport
x
zbiorowy
Budowa i przebudowa
infrastruktury służącej
zintegrowanemu
transportowi zbiorowemu
w ramach zadania
dofinansowanie inwestycji PKP
„Opracowanie
Polskie Linie Kolejowe S.A.
dokumentacji projektowej
i wykonanie robót
budowlanych na odcinku
Kraków Płaszów–Podbory
Skawińskie”

% z wydatków
majątkowych
0,23

105 165

105 165

20 324 225

43,91

1 879 069

1 879 069
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60011

Drogi publiczne krajowe

Budowa chodników
w ciągu drogi DK 44

60013

Drogi publiczne
wojewódzkie
Budowa chodników
w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 953
w miejscowości
Gołuchowice

60014

Budowa obwodnicy
Skawina – etap II
Drogi publiczne
powiatowe

Inwestycje realizowane
w ramach IS

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2163K
ul. Bukowska w Skawinie

Przebudowa drogi
powiatowej nr 1940K
w Radziszowie

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

x

88 911

opracowanie dokumentacji
projektowej z szacunkowymi
kosztami realizacji i uzyskaniem
uzgodnienia, przyłączenie do sieci
elektrycznej słupów oświetlenia
ulicznego w Borku Szlacheckim

88 911

x

427 600

wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania
inwestycyjnego – Gołuchowice
etap II, w tym: wykonanie
podbudowy i nawierzchni,
frezowanie, czyszczenie urządzeń
odwadniających, wykonanie
kanalizacji deszczowej
dofinansowanie zadania dla
Województwa Małopolskiego
x

333 850

93 750
2 365 366

– przebudowa drogi powiatowej
nr 2172K ul. Wyspiańskiego –
etap II,
– modernizacja nawierzchni
drogi powiatowej nr 2174K
ul. Korabnicka na odcinku od
ul. Popiełuszki do ul. Kopernika,
– rozbudowa drogi powiatowej nr
2171K w miejscowości Krzęcin,
– modernizacja drogi powiatowej
nr 1940K ul. Żwirki i Wigury,
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1939K w miejscowości Borek
Szlachecki etap I
wykonanie dokumentacji wraz
z zaświadczeniem organu
administracji o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu do
zgłaszanych robót
wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie
infrastruktury drogowej, w tym
opracowanie projektu
koncepcyjnego układu
drogowego z obiektem
mostowym, wykonanie
dokumentacji dot. ustalenia pasa
drogowego, nadzór inwestorski
realizacja zadania w zakresie
dróg powiatowych na podstawie
porozumienia z 16.01.2018 r. dot.
partycypacji w kosztach
inwestycji

1 283 013

85 471

169 032

827 850
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60016

Drogi publiczne gminne

x

15 563 279

Przebudowa ul. Leśnej
w Radziszowie

opracowanie dokumentacji
projektowej, wstępnej koncepcji
wraz z opisem technicznym,
szacunkowymi kosztami
realizacji, nadzór autorski

15 473

Przebudowa ul. Wojska
Polskiego

opracowanie dokumentacji
projektowej, wstępnej koncepcji
wraz z opisem technicznym,
szacunkowymi kosztami
realizacji, nadzór autorski

17 835

Budowa parkingów przy
ul. Słonecznej

wykonanie robót budowlanych,
w tym wykonanie podbudowy
i nawierzchni, frezowanie,
zbrojenie konstrukcji, wykonanie
chodników

152 604

Rozbudowa ul. Jagielnia
w Skawinie w rejonie
wiaduktu

wykonanie wstępnej koncepcji
z opisem technicznym
zamierzenia inwestycyjnego wraz
z szacunkowymi kosztami
realizacji

21 000

Rozbudowa ul. Wodnej
w Radziszowie

wykonanie wstępnej koncepcji
z opisem technicznym
zamierzenia inwestycyjnego wraz
z szacunkowymi kosztami
realizacji

27 000

Budowa drogi gminnej od
skrzyżowania DW 953
do działki nr 2241
w Skawinie

wykonanie wstępnej koncepcji
wraz z opisem technicznym
i szacunkowymi kosztami
realizacji

29 841

Budowa drogi pożarowej
w rejonie ul. Tynieckiej

Integracja transportu
zbiorowego
z transportem
indywidualnym w Gminie
Skawina w relacji
z KrOF - projekt
dofinansowany ze
środków zewnętrznych
Rozwój Zintegrowanego
Transportu w Gminie
Skawina

budowa drogi wewnętrznej ze
zjazdem z DP nr 2177K ul.
Tyniecka, w zakresie budowy
konstrukcji nawierzchni jezdni,
budowy chodnika, przełożenie
istniejącej nawierzchni chodnika
oraz wykonania dowiązania do
istniejącej nawierzchni z betonu
asfaltowego
– roboty budowlane
– wynagrodzenia za pełnienie
nadzoru inwestorskiego
– wykonanie materiałów
informacyjnych oraz
promocyjnych
– wypłaty odszkodowań za
zajęcie nieruchomości
– przygotowanie niezbędnych
materiałów do uzyskania
decyzji środowiskowej,
– projekt budowy drogi
dojazdowej łączącej parking

287 435

14 129 628

705 326
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Strefa Aktywności
Gospodarczej

P&R Skawina ul. Jagielnia
z ul. Korabnicką
– zaprojektowanie
i uzyskanie decyzji ZRiD
(opracowanie koncepcji),
– projekt budowy parkingu
P&R w Jaśkowicach
(opracowanie koncepcji),
– projekt budowy parkingu
P&R w Zelczynie
(opracowanie koncepcji),
– projekt budowy ciągu
pieszo-rowerowego
w Woli Radziszowskiej,
– projekt budowy ciągu
pieszo-rowerowego na
odcinku Skawina Os. Willowe
Radziszów – boisko,
– projekt budowy parkingu
P&R Skawina Zachodnia,
– koncepcja budowy parkingu
Bike&Ride w Woli
Radziszowskiej wraz z dojściem
do peronu kolejowego,
– budowa ścieżki rowerowej
na poziomie korony prawego
wału Kanału Skawina–Łączany
od Kopanki do Jaśkowic,
– wykup nieruchomości,
– nadzór inwestorski
– wykonanie dokumentacji
projektowej dla budowy układu
drogowego pomiędzy ulicami:
Torową, Skawińską i Za Górą,
– wykonanie mapy do celów
projektowych, projekty
wykonawcze, przedmiar robót,
kosztorys inwestorski,
specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót
budowlanych

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

700
70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wykupy nieruchomości

Objęcie akcji

177 137

3 337 232
x
– wykupy nieruchomości oraz
nabycie prawa wieczystego
użytkowania na cele publiczne
związane z realizacją inwestycji
– przekazanie środków do spółki
PGM Inwestycje
– podniesienie kapitału
zakładowego spółki na
dofinansowanie realizacji
zadań własnych Gminy

7,21

3 337 232

3 324 882

12 350
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DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA

710
71035

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza
komunalnego w Skawinie

469 078
x

469 078

opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego,
specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót,
przedmiary i kosztorysy
inwestorskie, przeprowadzenie
badań laboratoryjnych i czynności
wykonane w ramach nadzoru
sanitarnego, wykonanie
oświetlenia, nawierzchni
i obrzeży, nadzór autorski

469 078

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

750
75023

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
Zakup sprzętu
i oprogramowania

105 294
x

75412

Ochotnicze straże
pożarne
Zakup samochodu
pożarniczego
Zakup samochodu
pożarniczego I

75421

75495

zakup systemu nagrywania
rozmów telefonicznych, systemu
monitoringu budynków, sprzętu
i oprogramowania

105 294

603 188
x

84 000

269 500

Zarzadzanie kryzysowe

x

20 295

Punkt Koordynacyjny
Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym

wykonanie projektu zamiennego
przebudowy budynku na potrzeby
Punktu Koordynacyjnego
Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym w m. Kopanka

20 295

Pozostała działalność

x

229 393

Rozbudowa systemu
monitoringu

1,30

353 500

dotacja dla OSP Jaśkowice
z przeznaczeniem na zakup
samochodu pożarniczego
dotacja dla OSP Skawina I
z przeznaczeniem na zakup
samochodu pożarniczego

wymiana kamer monitoringu:
w rejonie PGM, ul. Mickiewicza
(szkoła), ul. Skłodowskiej-Curie,
montaż nowych punktów
kamerowych: ul. Zamkowa,
ul. Popiełuszki/ Ogrody,
ul. Mickiewicza, ul. Bukowska,
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Studzińskiego

0,23

105 294

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

754

1,01

229 393
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OŚWIATA
I WYCHOWANIE

801
80101

Szkoły podstawowe

Budowa sali
gimnastycznej
w Rzozowie

1 750 184
x

1 725 149

wykonanie w systemie „wybuduj”
robót budowlanych w tym:
wykonanie fundamentów
i konstrukcji żelbetonowych
i murowych, podkładów
betonowych i izolacji ścian
fundamentowych, schodów
zewnętrznych, pokryć dachowych,
budowa chodnika, nadzór
autorski, oraz wykonanie
posadzek, tynków i okładzin
wewnętrznych i zbiornika na
wody opadowe

1 595 874

Budowa chodnika na
terenie SP nr 6 Skawinie
Przebudowa pomieszczeń
sal lekcyjnych w ZPO
w Woli Radziszowskiej
Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania
w SP w Radziszowie
Rozbudowa systemu
monitoringu wizyjnego
w SP nr 4 w Skawinie
80104

80148

851

Przedszkola
Przebudowa sali zajęć
w Przedszkolu nr 2
w Skawinie
Stołówki szkolne
i przedszkolne
Zakup zmywarki dla
SP nr 2 w Skawinie

78 779
22 403

14 293

13 800
x

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Ośrodek wsparcia dzieci
i młodzieży

Tworzenie miejsc
aktywnego spędzania
czasu

12 035
12 035

x

13 000
13 000

OCHRONA ZDROWIA

85154

3,78

362 654

x
przystosowanie pomieszczeń na
potrzeby realizacji projektu
– dostawa i montaż urządzeń
na place zabaw na terenie
miasta i gminy,
– wykonanie nawierzchni
bezpiecznych pod urządzenia
siłowni zewnętrznej w m.
Wielkie Drogi
– modernizacja boiska
sportowego przy SP nr 3
w Skawinie

0,78

362 654

34 850

327 804
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852

POMOC SPOŁECZNA
85203

Ośrodki wsparcia
Ośrodek wsparcia dzieci
i młodzieży

245 958
x

245 958

przystosowanie lokalu na
potrzeby realizacji projektu

245 958

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

853
85395

Pozostała działalność
Utworzenie placówek
wsparcia dla seniorów
Przebudowa budynku
w Rzozowie

900
90001

GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Budowa wodociągów
i kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta i gminy
Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Wojska Polskiego
Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Kwiatowej

590 782
x

Gospodarka odpadami
Modernizacja altan
śmietnikowych

90005

1,28

590 782

– dostosowanie lokalu na
potrzeby projektu,
– zakup samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych
roboty budowlane w ramach
projektu WTZ w Rzozowie
i zaleceń PINB

541 912

48 870

8 693 041
x

18,78

3 535 065

odpłatne przejęcia sieci wod.-kan.
wybudowanych przez inwestorów
ze środków własnych na terenie
miasta i gminy

46 494

opracowanie dokumentacji
projektowej

10 455

wykonanie robót budowlanych –
budowa kolektorów wraz z siecią
do granicy działek
wykonanie robót budowlanych
Budowa sieci
wodociągu wraz z uzbrojeniem,
wodociągowej w rejonie
wpięcie do sieci oraz przewodów
ul. Torowej-Bocznej
bocznych do hydrantów
Przekazanie środków
dofinansowanie realizacji zadań
w formie aportu do spółki związanych z budową wodociągu
ZWiK
i kanalizacji na terenie gminy
Strefa Aktywności
budowa sieci kanalizacyjnej oraz
Gospodarczej – etap III
pompowni w rejonie ul. Łąkowej
90002

0,53

x

178 085

122 287

230 000
2 947 744
59 009

przygotowanie terenu, dostawa
i montaż altan śmietnikowych
przy blokach ul. Głowackiego 9
i ul. Kraszewskiego 4

59 009

Ochrona powietrza
atmosferycznego
x
i klimatu
„Redukcja niskiej emisji
działania ograniczające niską
na terenie Gminy Skawina
emisję generowaną przez budynki
– wymiana pieców ZIT”

4 409 537

3 516 347
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„Laboratorium Skawina”

90015

Oświetlenie ulic, placów
i dróg

Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia
ulicznego na terenie
miasta i gminy

90095

Pozostała działalność

Inwentaryzacja terenów
zdegradowanych lub
zanieczyszczonych na
terenie miasta Skawiny

921
92109

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Przebudowa i adaptacja
pomieszczeń Domu
Ludowego w Woli
Radziszowskiej

mieszkalne zlokalizowane na
terenie gminy, projekt
realizowany przy udziale środków
unijnych
program dotyczący
termomodernizacji budynków
mieszkalnych zrealizowanych ze
środków Fundacji PGNiG oraz
wkładów mieszkańców
x
– opracowanie projektów
budowlano-wykonawczych,
– poprawa bezpieczeństwa
pieszych na istniejących
przejściach dla pieszych w ciągu
DK 44 (Zelczyna, Borek
Szlachecki)
– budowa i rozbudowa
oświetlenia ulicznego na terenie
miasta (ul. Wesoła, Robotnicza,
Żychonia, Wojska Polskiego, Os.
Bukowskie)
– budowa i rozbudowa
oświetlenia ulicznego na terenie
gminy (Borek Szlachecki,
Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka,
Wielkie Drogi, Gołuchowice,
Rzozów, Wola Radziszowska
dofinansowanie dla
Województwa Małopolskiego
inwestycji dotyczącej
poprawy bezpieczeństwa na
przejściu dla pieszych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 953
w m. Grabie
x
działania związane z analizą
dwóch obszarów na terenie
miasta Skawina w zakresie
występujących zanieczyszczeń
i stopnia degradacji terenu,
wykonano koncepcję
zagospodarowania oraz
niezbędną dokumentację
inwestycyjną

893 190

529 530

529 530

159 900

159 900

3 847 303
X
– opracowanie dokumentacji
projektowej,
– roboty budowlane
w tym: roboty rozbiórkowe
posadzek, płyty, wymiana

8,31

1 533 284

85 815
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okien, zmiana lokalizacji
komina, budowa przewodów
wentylacyjnych
Instalacja klimatyzacji
w budynku OSP Facimiech

Utworzenie Centrów
Aktywności Kulturalnej
w Skawinie CAK Rzepnik,
CAK Ogrody

Rewitalizacja terenów
wiejskich Gminy Skawina
(dofinansowanie ze
środków zewnętrznych)
92120

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami
Dworzec „Biblioteka
Skawina” – przywrócenie
budynkowi dworca
kolejowego w Skawinie
walorów zabytku
z przeznaczeniem obiektu
na cele publiczne

926

18 819
wykonanie opisu taksacyjnego
miejsca wyłączenia oraz operatu
szacunkowego, wykonanie map
do celów projektowych,
opracowanie projektu
architektoniczno-budowlanego
wraz z uzyskaniem zgód, zakup
materiałów budowlanych
– budowa budynku CAK
Borek Szlachecki,
– przebudowa poddasza świetlicy
wiejskiej wraz
z termomodernizacją w Woli
Radziszowskiej

Obiekty sportowe
Rozbudowa obiektu
sportowego w Woli
Radziszowskiej
Modernizacja obiektu
sportowego w
Radziszowie
Budowa ogrodzenia
boiska sportowego przy
ul. Podgórki w Skawinie
Modernizacja boiska
sportowego przy SP nr 3
w Skawinie
Zakup bramek na boisko
sportowe w Rzozowie

1 254 326

x

2 314 019

prace budowlane, pełnienie
nadzoru inwestycyjnego,
wykonanie projektu aranżacji
wnętrz, opłaty za przyłącz do sieci
energetycznej, ciepłowniczej,
wod.-kan, zakup reperów,
wykonanie i montaż tablic
informacyjnych dotyczących
realizacji projektu

2 314 019

KULTURA FIZYCZNA
92601

174 324

5 855 771
x

4 141 934

opracowanie dokumentacji
projektowej, wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego
wraz z kosztorysem inwestorskim
i wydanie decyzji na budowę
wykonanie nawierzchni z trawy
syntetycznej

12,65

32 103

152 564

10 701

179 973
11 956
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Rewitalizacja terenów
wiejskich Gminy Skawina
(dofinansowanie ze
środków zewnętrznych)

92695

Pozostała działalność
Budowa ogrodzenia
siłowni zewnętrznej
w Radziszowie
Budowa i rozbudowa
placów zabaw

Rewitalizacja terenów
wiejskich Gminy Skawina
(dofinansowani ze
środków zewnętrznych)

– rozbudowa kompleksu
sportowego wraz ze ścieżką
rowerową w Borku Szlacheckim,
– przebudowa boiska
wielofunkcyjnego w Jurczycach,
– przebudowa boiska
sportowego w Polance Hallera,
– rozbudowa i przebudowa
ogólnodostępnego boiska
sportowego w Pozowicach,
– przebudowa i rozbudowa
boiska sportowego
w Radziszowie,
– rozbudowa istniejącego
obiektu sportowego w Rzozowie
o boisko wielofunkcyjne
i miejsce spotkań plenerowych,
– teren rekreacyjno-sportowy dla
mieszkańców Zelczyny

3 754 637

x

1 713 837
27 807

Modernizacja placu zabaw
w Zelczynie
– rozbudowa placu zabaw
w Gołuchowicach,
– rozbudowa infrastruktury
rekreacyjnej w Kopance,
– rozbudowa i przebudowa
placu zabaw i miejsca spotkań
oraz rekreacji dla rodzin
i młodzieży w Ochodzy,
– rozbudowa placu zabaw
przy Izbie Pamięci w Jurczycach

20 082

1 665 948
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Wykres nr 15. Wydatki majątkowe 2019 wg działów

Wydatki majątkowe 2019 według działów (%)
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1,28

% z wydatków majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
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Wykres nr 16. Wydatki majątkowe w wydatkach budżetu Gminy Skawina

Wydatki majątkowe w wydatkach budżetu Gminy Skawina
w 2019 roku (%)
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2. REALIZACJA BUDŻETU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2019 r. Zarządy Osiedli oraz Sołectwa otrzymały po 25 000 zł do rozdysponowania na zadania
wytypowane przez mieszkańców na terenie danego osiedla lub sołectwa. Poniżej tabelarycznie ujęto
zestawienie zrealizowanych prac.
Tabela nr 17 . Realizacja zadań ze środków budżetu obywatelskiego na 2019 r. przez Zarządy Osiedli
L.p.

Osiedle

Zadanie

Wykorzystane środki
w zł

1.

Przemysłowe

2.

Stare Miasto

3.

Kościuszki

4.

Ogrody

5.

Korabniki

6.

Bukowskie

7.

Samborek

8.

Rzepnik

9.

Radziszowskie

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi,
działka nr 2076/1 – ul. Hutników (boczna) – dofinansowanie
Remont chodników przy ul. Kilińskiego nr 4 i nr 6

25 000

Modernizacja altan śmietnikowych przy ul. Kraszewskiego nr 4
i Głowackiego nr 9– dofinansowanie
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie osiedla na
LED (ul. Ogrody, Słoneczna, Wesoła)
1. Zakup wraz z montażem defibrylatorów AED
2. Dofinansowanie rozbudowy monitoringu w budynku SP nr 4

25 000

25 000

20 475
25 000

Zarząd Osiedla nie wyodrębnił zadania realizowanego
z budżetu obywatelskiego
Budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego, dz. 722/6 –
dofinansowanie
Zarząd Osiedla nie wyodrębnił zadania realizowanego
z budżetu obywatelskiego
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulicy Groble –
dofinansowanie

0
25 000
0
25 000

Tabela nr 18. Realizacja zadań ze środków budżetu obywatelskiego na 2019 r. przez sołectwa
L.p.

Sołectwo

Zadanie

Wykorzystane środki w
zł

1.

Borek Szlachecki

2.

Facimiech

3.

Gołuchowice

4.

Grabie

5.

Jaśkowice

1. Utrzymanie boiska ogólnodostępnego
– zakup 2 kompletów ławek rezerwowych
2. Remont ogrodzenia terenu boiska
Wyposażenie pomieszczeń w świetlicy Sołectwa
– zakup artykułów gospodarstwa domowego
– wykonanie zabudowy meblowej wraz z urządzeniami
– wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy
Wyposażenie pomieszczeń w budynku świetlicy – wykonanie
mebli biurowych
Remont drogi nr 601018K (dz. nr 82 – brak realizacji z uwagi na
sprawy własnościowe, zlecono wydzielenie działek pod
poszerzenie drogi)
Powierzchniowe utrwalenie grysami dróg gminnych (ul. Leśna,
ul. Graniczna) – dofinansowanie

25 000

25 000

3 075
0

25 000
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6.

Jurczyce

7.

Kopanka

8.

Krzęcin

9.
10.

Ochodza
Polanka Hallera

11.

Pozowice

12.
13.

Radziszów
Rzozów

14.

Wielkie Drogi

15.

Wola
Radziszowska

16.

Zelczyna

1. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi, dz. nr 251/8
2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 601212K –
dofinansowanie
Dofinansowanie do kontynuacji przebudowy budynku pompowni
na PKZRP – zmiana dokumentacji projektowej
Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP
Krzęcin (brak realizacji, OSP nie pozyskało dodatkowych środków
na zakup samochodu)
Konserwacja rowów przydrożnych na terenie Sołectwa
Pilotażowy program uruchomienia komunikacji na linii Skawina–
–Polanka Hallera (linia P-BIS) w okresie od 16.09 do 31.12 2019 r.
– dofinansowanie
Remonty dróg gminnych w zakresie wykonania nakładek
asfaltowych – droga nr 601092K – dofinansowanie
Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej – dofinansowanie
Remont sanitariatów w pomieszczeniach wykorzystywanych na
potrzeby Sołectwa w budynku OSP – dofinansowanie
1. Zakup garażu blaszaka, stołów, ławek i parasoli
2. Przygotowanie nawierzchni pod garaż wraz z dojściem
Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego – zmiana
przeznaczenia na modernizację i adaptację pomieszczeń na
parterze budynku (klimatyzacja jest objęta projektem rewitalizacji
budynku) – dofinansowanie
Zagospodarowanie terenu placu zabaw, dz. nr 246

25 000

20 295
0

25 000
25 000

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

20 082

3. INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2019 R.

Zgodnie z treścią Rocznego Sprawozdania o Udzielonych Zamówieniach w 2019 r., przekazanego
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4.03.2020 r., Gmina Skawina udzieliła następujących
zamówień:
Tabela nr 19. 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
zawartej
Rodzaj
Tryb udzielenia
l.p.
Nazwa
umowy
zamówienia
zamówienia
bez podatku
VAT (zł)
roboty
Budowa
ścieżki
rowerowej
na
wale
kanału
Skawina–
przetarg
1
7 473 875,94
budowlane –Łączany
nieograniczony
roboty
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
przetarg
2
5 992 881,92
budowlane „Rewitalizacja terenów wiejskich w gminie Skawina”
nieograniczony
Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek
roboty
rowerowych na terenie miasta Skawina
przetarg
3
17 903 672,72
budowlane i miejscowości Radziszów
nieograniczony
– dokończenie rozpoczętej inwestycji

4

roboty
budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
„Rewitalizacja terenów wiejskich w gminie Skawina”

przetarg
nieograniczony

4 636 052,87
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5

usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
złotowego

przetarg
nieograniczony

1 582 352,20

Razem

37 588 835,65

Tabela nr 20. 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
Tryb udzielenia
zamówienia

Dostawy
Wartość
zawartych
liczba
umów
postępowań
bez
podatku
VAT (zł)

Liczba
postępowań

Wartość
zawartych
umów
bez podatku
VAT (zł)

24

11 644 347,7
9

3

1

129 044,74

25

11 773 392,5
3

Przetarg
nieograniczony
Zamówienie
z wolnej ręki
Razem

Usługi

liczba
postępowań

Wartość
zawartych
umów
bez podatku
VAT (zł)

917 877,59

24

3 128 134,89

-

-

1

548 332,08

3

917 877,59

25

3 676 466,97

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 3 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.
Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy PZP z uwagi na
wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 30 000 euro, 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 10 listopada 2016 r. 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 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843), tj. których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro, zmienionego Zarządzeniem Nr 259.2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Skawina z 3 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 267.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z 13 listopada 2018 r.
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:
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7 799 480,56 zł netto, w tym przeprowadzono 23 postępowania o wartości powyżej 50 000 zł netto,
prowadzone 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 1 175 082,64 zł netto. Pozostałe postępowania, o wartości mniejszej od 50 000 zł netto,
na łączną kwotę zawartych umów 6 624 397,89 zł netto, przeprowadzone były w procedurach
określonych w/w Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy, przez merytoryczne wydziały/komórki.

4. DOTACJE ZEWNĘTRZNE – ŚRODKI POZYSKANE LUB INWESTYCJE
REALIZOWANE W 2019 R. PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYCH
1. ŚRODKI EUROPEJSKIE
Nazwa projektu

Redukcja niskiej emisji na
terenie Gminy Skawina –
Etap II

Czysta Energia Blisko
Krakowa

Redukcja niskiej emisji na
terenie Gminy Skawina

Opis

Przedmiotem projektu jest wymiana 262
kotłów na paliwa stałe na nowe kotły na
paliwa gazowe.
W 2019 r. kontynuowano projekt
Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy
Skawina – Etap I, w ramach którego
można było otrzymać dofinansowanie do
wymiany kotła /pieca. Po wyczerpaniu
środków z Etapu I dotacja będzie
udzielana w ramach Etapu II.
Projekt realizowany w partnerstwie
z innymi gminami z LGD Blisko Krakowa.
Przedmiotowy projekt w Gminie Skawina
obejmie zakup i montaż:
– Instalacje fotowoltaiczne – 128 szt.
– Kolektory słoneczne – 154 szt.
– Powietrzne pompy ciepła – 21 szt.
– Kotły na biomasę – 212 szt.
W 2019 r. podpisano umowę
o dofinansowanie i przeprowadzono
postępowanie przetargowe wyłaniające
wykonawcę działań inwestycyjnych.
Przedmiotem projektu jest wymiana 472
kotłów na paliwa stałe na nowe kotły na
paliwa gazowe (462) i podłączenia do sieci
ciepłowniczej (10).
W 2019 r wymieniono 292 kotły. Oprócz
zadań związanych z wymianą źródeł ciepła
realizowano również zadania mające na
celu podniesienie świadomości
ekologicznej w szczególności w zakresie
oszczędności zasobów naturalnych,
obniżenia niskiej emisji oraz poprawy
efektywności energetycznej.

Program/źródło

Kwota dofinansowania/

dofinansowania

wkład własny

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego,
Poddziałanie 4.4.1
Obniżenie poziomu niskiej
emisji - ZIT

Wartość projektu:
7 510 260,45 zł

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego,
Poddziałanie 4.1.1. Rozwój
infrastruktury produkcji
energii ze źródeł
odnawialnych

Wartość projektu
(Gmina Skawina):
10 248 966,00 zł
Kwota dofinansowania:
5 254 043,82 zł
Wkład własny:
4 994 922,18 zł

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego,
Poddziałanie 4.4.1
Obniżenie poziomu niskiej
emisji – ZIT

Wartość projektu:
4 306 686,00 zł
Kwota dofinansowania:
3 816 119,99 zł
Wkład własny:
490 5666,01 zł

Kwota dofinansowania:
6 740 243,07 zł
Wkład własny:
770 017,38 zł
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Utworzenie placówek
wsparcia dla seniorów,
osób zależnych oraz ich
opiekunów na terenie
Gminy Skawina

LOW CARB (Zakres Gminy
Skawina: Autobus
ekologiczny w Gminie
Skawina)

Wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skawinie

W ramach projektu w 2019 r.
uruchomiono na terenie Gminy Skawina
placówki (w Budynku Rynek 24 oraz
w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie),
w których zapewniono kompleksową
opiekę i wsparcie osób niesamodzielnych
poprzez udostępnienie usług
realizowanych w Klubie
Samopomocowym (KS) oraz Centrum
Wspierania Opiekunów Osób
Niesamodzielnych (CWO). Projekt
adresowany jest do osób po 60. roku
życia, niesamodzielnych,
z niepełnosprawnościami, ich opiekunów
(nieformalnych, faktycznych), a także
rodzin, w których funkcjonują.
Projekt realizowany w Partnerstwie
przedstawicieli kilku państw europejskich,
m.in.:
– Chorwacja (Miasto Koprivica,
Uniwersytet North)
– Czechy (Miasto Brno)
– Niemcy (Miasto Lipsk, Miejskie
Przedsiębiorstwo Transportowe z Lipska Lider Projektu)
– Węgry (Przedsiębiorstwo Transportowe
z miasta Szeged – Szeged Transport Ltd.)
– Włochy (Przedsiębiorstwo
Transportowe z miasta Parma – Electric
Tramways Parma)
– Polska (Gmina Skawina, ZTP
w Krakowie)
Celem projektu jest promocja
i wprowadzanie ekologicznych rozwiązań
w dziedzinie transportu publicznego.
W ramach projektu w 2019 r.
uruchomiono na terenie Gminy Skawina
pilotażową linię autobusową obsługiwaną
przez pojazdy niskoemisyjne. Linia ta łączy
główne skupiska ludności
z najważniejszymi punktami w Gminie, np.
placówkami oświatowymi, instytucjami
publicznymi.
Celem głównym projektu jest zmiana
organizacji pracy MGOPS poprzez
wdrożenie usprawnień organizacyjnych
polegających na oddzieleniu pracy
administracyjnej od świadczenia pracy
socjalnej do połowy 2019 r.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego,
Poddziałanie 9.2.2 Usługi
opiekuńcze oraz
interwencja kryzysowa –
ZIT

Wartość projektu:
12 034 368,50 zł
Kwota dofinansowania:
11 155 859,59 zł
Wkład własny:
878 508,91 zł
w tym wkład
niefinansowy:
554 400,00 zł

INTERREG CENTRAL
EUROPE

Wartość projektu dla
części dotyczącej Gminy
Skawina:
242 000,00 EUR
Kwota dofinansowania:
206 000,00 EUR
Wkład własny:
36 000,00 EUR

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna

Wartość projektu:
384 100,00 zł
Kwota dofinansowania:
384 100,00 zł
Wkład własny:
0,00 zł

W 2019 r w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Skawinie,
kontynuowano wdrożony od sierpnia
2018 system pracy polegający na podziale
zespołu pracowników socjalnych na cztery
zespoły tj. stanowiska ds. pierwszego
kontaktu, zespół ds. pracy socjalnej,
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zespół ds. usług, zespół ds. świadczeń
przyznawanych decyzją. Realizacja
projektu zakończyła się 31 lipca 2019r.
Ogólnodostępna
przestrzeń publiczna dla
aktywizacji i integracji
mieszkańców
podobszarów rewitalizacji
z terenów wiejskich
Gminy Skawina – ITD i ITP.

Przedsięwzięcie, złożone z 2 kluczowych
komponentów, które związane są
z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej
spotkaniom oraz aktywizacji i integracji
mieszkańców.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego, Działanie
11.2 Odnowa obszarów
wiejskich

KOMPONENT 1/ITD – INSPIRACJA
TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE
(CAK) w Woli Radziszowskiej
KOMPONENT 2/ITP – INTEGRACJA
TWÓRCZOŚĆ PRZESTRZEŃ

Wartość projektu:
16 958 084,65 zł
Wnioskowana kwota
dofinansowania:
11 682 799,38 zł
Wkład własny:
5 275 285,27 zł

W 2019 r. przeprowadzono trzy
postępowania przetargowe w celu
wyłonienia wykonawców zadań
inwestycyjnych. Następnie przystąpiono
do realizacji 14 zadań rewitalizacyjnych.
W 2019 r. zakończono 2 inwestycje, tj.
„Przebudowa boiska sportowego w
Polance Hallera” oraz „Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego w Jurczycach”.
Utworzenie Centrów
Aktywności Kulturalnej
w Skawinie

Przedmiotem projektu jest utworzenie
3 Centrów Aktywności Kulturalnej:
budowa CAK na Os. Awaryjnym,
utworzenie CAK na Os. Ogrody,
utworzenie CAK na Os. Rzepnik.
W 2019 r. przeprowadzono pierwsze
postępowanie przetargowe w celu
wyboru wykonawcy na budowę CAK na
Os. Awaryjnym, które zostało
unieważnione ze względu na
przekroczenie wartości przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia. W ramach
zadania utworzenia CAK na Os. Ogrody,
rozstrzygnięto przetarg w zakresie zakupu
materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia prac remontowych,
a także przeprowadzono przetarg na
dostawę mebli oraz wyposażenia do CAK.
W odniesieniu do zadania utworzenia CAK
na Os. Rzepnik w 2019 r., uzyskano
pozwolenie na budowę budynku oraz
trwały procedury związane z uzyskaniem
finansowania inwestycji budowy CAK
przez podmiot PGM Inwestycje.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego,
Poddziałanie 11.1.2
Rewitalizacja miast
średnich i małych

Wartość projektu:
2 787 536,43
Wnioskowana kwota
dofinansowania:
1 723 404,92 zł
Wkład własny:
1 064 131,51 zł.
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Rozwój SAG – etap III

Utworzenie placówki
wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży
w Gminie Skawina

Utworzenie nowych
miejsc wychowania
przedszkolnego na terenie
Gminy Skawina.

Inwentaryzacja terenów
zdegradowanych lub
zanieczyszczonych na
terenie miasta Skawiny

Obszar projektu SAG III wchodzi w skład
strefy pn. Strefa Aktywności Gospodarczej
(opis w C.1.1). Przedmiotem projektu był
rozwój płn.-zach. części SAG, będąc
kolejnym etapem dozbrajającym
istniejącą SAG (w perspektywie 2007–13
zrealizowano etapy I i II).
W 2019 r. nastąpiło zakończenie projektu.
Wykonano działania inwestycyjne
(wodociąg, kanalizacja sanitarna) wraz
z działaniami pomocniczymi koniecznymi
do ich zrealizowania, które umożliwią
przyciągnięcie nowych przedsiębiorców
z sektora MŚP oraz stworzenie możliwości
rozwojowych firmom obecnie
rezydującym w SAG.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego,
Poddziałanie 3.1.1
Strefy aktywności
gospodarczej – ZIT

Celem projektu jest objęcie działaniami
prewencyjno-profilaktycznymi 145 dzieci
i młodzieży oraz osób z rodzin
dysfunkcyjnych poprzez utworzenie
ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży w Gminie Skawina a następnie
finansowanie jego kosztów
funkcjonowania do 31.12.2020r.
W 2019 r. jej prowadzenie zostało zlecone
przez Gminę (w drodze otwartego
konkursu ofert) Stowarzyszeniu
SIEMACHA.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego
poddziałanie 9.2.1. Usługi
społeczne i zdrowotne
w regionie Typ projektu:
C. wsparcie dla tworzenia
i/lub działalności placówek
wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży

Wartość projektu:
3 496 805,00 zł

W wyniku realizacji projektu powstały
nowe miejsca w przedszkolu
w następujących placówkach:
• ZPO w Borku Szlacheckim – 98 nowych
miejsc przedszkolnych (finansowanie
funkcjonowania miejsc w okresie od
września 2017 r. do sierpnia 2018r.)
• Przedszkole na ul. Hallerów w Skawinie
– 18 nowych miejsc przedszkolnych
(finansowanie funkcjonowania miejsc
w okresie od października 2018 r. do
października 2019r.).

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego
poddziałanie 10.1.1.
Wychowanie Przedszkolne
– ZIT

Wartość projektu:
2 453 311,30 zł

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
działanie 2.5 Poprawa
jakości środowiska
miejskiego

Wartość projektu:
538 842,00 zł

Sumarycznie w placówkach tych
utworzono 116 nowych miejsc
przedszkolnych
W ramach projektu w 2019 r. dokonano
inwentaryzacji zanieczyszczeń i ich
poziomu na także przygotowano
dokumentację niezbędną do realizacji
działań inwestycyjnych celem
przygotowania na tych terenach zieleni
która będzie udostępniana mieszkańcom
terenów zdegradowanych przy
Os. Awaryjnym w Skawinie oraz Samborek
w Skawinie

Wartość projektu:
3 234 308,20 zł
Wnioskowana kwota
dofinansowania:
1 883 173,24 zł
Wkład własny:
1 403 111,96 zł

Kwota dofinansowania:
3 241 538,23 zł
Wkład własny:
255 266,77 zł

Kwota dofinansowania:
2 085 314,60 zł
Wkład własny:
367 996,70 zł

Kwota dofinansowania:
458 015,70 zł
Wkład własny:
80 826,30 zł (15%)
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Integracja transportu
zbiorowego z transportem
indywidualnym w Gminie
Skawina w relacji z KrOF

W zakresie projektu znajdują się
następujące zadania:
a) Budowa Skawińskiego Centrum
Komunikacyjnego (tj. zatoka autobusowa,
2 parkingi typu P&R [300 i 200 miejsc],
zatoka K&R, parking B&R z wiatą
rowerową, jezdnia manewrowa),
b) rozbudowa ul. Kolejowej od
skrzyżowania z ul. Krakowską do
skrzyżowania z ul. Niepodległości;
c) Budowa ciągów pieszo-rowerowych
i ścieżki rowerowe na terenie Skawiny
i Radziszowa (łącznie ok. 8 km) wraz
z budową 4 zadaszonych oraz
niezadaszonych parkingów dla rowerów.

W 2019 r. zakończono realizację
Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego,
które obejmuje parking typu Park&Ride
dla 500 pojazdów, chodniki, drogę dla
rowerów, zatokę autobusową, zatokę
typu K&R, wiatę rowerową na 60 miejsc
postojowych (parking B&R). Ponadto
oddano do użytku nowopowstałą ul.
Kolejową w Skawinie. W zakresie zadania
budowy ciągów pieszo-rowerowych
i ścieżek rowerowych na terenie Skawiny
i Radziszowa, wyłoniono nowego
wykonawcę prac budowlanych, tj. firmę
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp.
z o.o. Do końca 2019 r. były
kontynuowane prace budowlane na
terenie miasta Skawina. Rozpoczęto
również prace inwestycyjne na terenie
miejscowości Radziszów.
Dworzec „Biblioteka
Projekt obejmował generalny remont
Skawina" – przywrócenie obiektu dworca PKP w Skawinie przy
budynkowi dworca
ul. Sikorskiego 18. Zasadnicza funkcja
kolejowego w Skawinie
budynku pozostanie bez zmian – obiekt
walorów zabytku
nadal będzie dworcem kolejowym
z przeznaczeniem obiektu związanym z bezpośrednią obsługą
na cele publiczne
podróżnych korzystających zarówno
z rozwijającej się kolei aglomeracyjnej, jak
też dalekobieżnych linii kolejowych.
Podstawowa funkcja dworca, czyli obsługa
pasażerów, informacja kolejowa,
handlowa i turystyczna dla
przyjeżdżających, zostanie wzbogacona
o element kulturotwórczy w mieście,
poprzez działalność kulturalno-czytelniczą,
którą będzie prowadziła Miejska
Biblioteka Publiczna. W ramach projektu
zakupione zostało wyposażenie obiektu
dla pełnienia przez niego nowych funkcji
społecznych. Prace budowlane zostały
zakończone w 2019 r.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego Poddziałanie
4.5.1 Niskoemisyjny
transport miejski – ZIT

Wartość projektu:
24 573 910,53 zł,
Kwota dofinansowania:
19 405 927,16 zł.
Wkład własny:
5 167 983,37 zł

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego
poddziałanie 6.1.1 projekty
większej skali

Wartość projektu:
7 038 663,39 zł
Kwota dofinansowania:
4 142 497,78 zł
Wkład własny:
2 896 165,61 zł
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Budowa systemu
przyjaznych, efektywnych
i kompleksowych e-usług
samorządowych w Gminie
Skawina

Projekt zintegrowany LIFE
– Wdrażanie Programu
ochrony powietrza dla
województwa
małopolskiego”

Projekt udostępniający mieszkańcom
e-usługi na wysokim poziomie dojrzałości,
tj. indywidualną informację
o należnościach i możliwość zapłaty ich
przez internet, złożenie wniosku
i załatwienie sprawy w całości przez
internet, elektroniczny obieg
dokumentów pozwalający na śledzenie
postępu sprawy przez mieszkańców,
moduł dialogu społecznego, w tym
z radnymi, oraz Subregionalny System
Analiz Samorządowych, system
komunikacji z mieszkańcami (wiadomości
głosowe i tekstowe oraz aplikacja
mobilna). Na początku 2019 r. nastąpiło
rozliczenie oraz zakończenie projektu
Zintegrowany projekt LIFE – Wdrażanie
Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego” zakłada
zatrudnienie w 39 gminach
w województwie małopolskim
specjalistów w zakresie ochrony
powietrza i efektywności energetycznej
pełniących funkcję ekodoradców.
W 2019 r. ekodoradcy edukowali
mieszkańców poprzez organizowanie akcji
takich jak „Skawińskie Targi ekoCiepła”
czy „Wymień odpad na sadzonkę
i naturalny oczyszczacz powietrza” oraz
uczestnictwo w spotkaniach wiejskich,
osiedlowych i spotkaniach z rodzicami
dzieci w szkołach, gdzie informują m.in.
o zapisach uchwały antysmogowej dla
Małopolski, przeprowadzanych kontroli
palenisk czy dofinansowaniach do
wymiany kotła, a także kwestiach
zdrowotnych związanych
z zanieczyszczeniem powietrza.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego
poddziałanie 2.1.1

Wartość projektu:
976 910,77 zł
Kwota dofinansowania:
638 044,33 zł
Wkład własny:
338 866,44 zł

Program LIFE + Komisja
Europejska, Narodowy
Fundusz Ochrony
Środowiska
Projekt partnerski

Wartość projektu
(Gmina Skawina):
756 191,00 zł
Kwota dofinansowania
383 160,00 zł,
Wkład własny
373 031,00 zł.

2. ŚRODKI KRAJOWE
Nazwa projektu
Program STOP SMOG
w Gminie Skawina

Opis

Program/Źródło
dofinansowania
Modernizacja 300 budynków
Fundusz Termomodernizacji
jednorodzinnych osób należących do grupy i Remontów Ministerstwa
osób zagrożonych ubóstwem
Przedsiębiorczości
energetycznym na terenie Gminy Skawina i Technologii
w których funkcjonują stare nieefektywne
źródła ciepła na paliwa stałe.
W 2019 r. podpisano porozumienie
z Ministerstwem Przedsiębiorczości
i Rozwoju na dofinansowanie zadania.
Podjęto uchwałę określającą regulamin
przyznawania dotacji oraz ogłoszono
I nabór wniosków.

Wartość projektu/kwota
dofinansowania
Wartość zadania:
15 900 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
11 130 000,00 zł
Wkład własny:
4 770 000,00 zł
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AUTOBUS + w Gminie
Skawina

Modernizacja
nawierzchni boiska
sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 3
w Skawinie

Przebudowa drogi
gminnej nr 601217 K
Zelczyna–Krzęcin

Mały Strażak

„Wyposażenie w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy
jednostek OSP z terenu
Gminy Skawina – etap II”

Laboratorium Skawina

Budowa sali
gimnastycznej przy SP
w Rzozowie

W ramach projektu uzyskano
dofinansowanie do funkcjonowania
uruchomionej 16 września 2019 r. linii
komunikacyjnej P BIS Polanka Hallera–
Gołuchowice–Rzozów–Skawina.
Dofinansowanie dotyczy funkcjonowania
linii do 31.12.2019 r.
Przedmiotem niniejszego zadania
inwestycyjnego jest modernizacja nawierzchni
istniejącego boiska.
W 2019 r. zrealizowano cały zakres zadania.
Zmodernizowano nawierzchnie boiska
sportowego poprzez zmianę starej
nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię
poliuretanową. Ponadto wyposażono teren
boiska w sprzęt sportowy, tj. bramki
aluminiowe do piłki ręcznej, zestaw do piłki
siatkowej, zestaw do gry w piłkę koszykową,
a także zamontowano piłkochwyty oraz ławki.
W ramach realizacji robót budowlanych
przewiduje się poszerzenie i wymianę
nawierzchni wraz z przebudową sieci
gazociągu na odcinku ok. 920 m drogi
gminnej łączącej Krzęcin z Zelczyną (tzw.
Działy), tj. ul. Spokojna w Krzęcinie.
W 2019 r. nastąpiło przygotowanie terenu
do realizacji inwestycji.
W 2019 r. w ramach projektu zakupione
zostało wyposażenie dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych (MDP) przy jednostkach
OSP w Rzozowie oraz OSP Skawina II.

Fundusz Rozwoju
Przewozów Autobusowych

Wartość zadania:
37 797,79 zł

Program Mały Strażak
WFOŚiGW w Krakowie

Wartość:
11 090,00 zł

W 2019 r. jednostki OSP w Polance Hallera,
Woli Radziszowskiej, Kopance, Krzęcinie
oraz Skawinie II zostały doposażone w
sprzęt ratowniczy w postaci defibrylatorów,
pilarki ratowniczej, pompy elektrycznej
szlamowej.
Pilotażowe wdrożenie i przetestowanie
instrumentu termomodernizacji budynków
wraz z wymianą źródła ciepła do walki
z „ubóstwem energetycznym”. W 2019 r.
zakończony projekt pilotażowy, w którym
łącznie stermomodernizowano
16 budynków osób zagrożonych ubóstwem
energetycznym.
Przedmiotem projektu jest inwestycja
polegająca na budowie sali gimnastycznej
z zapleczem i funkcjami towarzyszącymi
wraz z infrastrukturą drogową oraz
techniczną.
W 2019 r. wykonano I etap budowy
polegający na wykonaniu stanu surowego
budynku, przykrytego dachem. Rozpoczęto
II etap budowy, którego celem jest
wykonanie całości inwestycji z terminem
zakończenia w 2020 r.

Bezpieczny strażak –
WFOŚiGW w Krakowie

Kwota dofinansowania:
4 399,00 zł
Wartość zadania:
21 558,00 zł

Kwota dofinansowania:
7 708,80 zł

Małopolskie Boiska

Wartość zadania:
420 494,00 zł
Kwota dofinansowania:
168 000,00 zł

Fundusz Dróg
Samorządowych

Wartość zadania:
1 445 333,70 zł
Kwota dofinansowania:
722 667,70 zł

Kwota dofinansowania:
9 779,67 zł
Fundacja PGNiG

Wartość zadania:
1 000 000 zł
Kwota dofinansowania:
1 000 000 zł

Ministerstwo Sportu
Wartość projektu:
i Turystyki, Sportowa Polska 5 756 509,90 zł
2018;
Rezerwa Budżetu Państwa; Dofinansowanie [MSiT]:
1 790 872,50 zł
Dofinansowanie [RBP]:
500 000,00 zł
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VI. Środowisko i przestrzeń

1. GOSPODARKA PRZESTRZENNA

1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY SKAWINA
Zdjęcie nr 1. Fot. dr inż. arch. Anna Szczybura, UMiG w Skawinie

Na obszarze całej Gminy Skawina obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skawina przyjęte przez Radę Miejską w Skawinie uchwałą Nr XXXIX/387/09
w dniu 30 grudnia 2009 r.
29 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę Nr XLVI/619/18 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skawina. 6 czerwca 2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie i obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina, w którym określono termin składania
wniosków do 30 września 2019 r. W terminie zostało złożonych 605 wniosków.

2. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
29 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 5689 została ogłoszona
uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Skawina

w

jej

granicach

administracyjnych – etap II. Zmiana planu miejscowego obowiązuje od 28 sierpnia 2019 r.
Uchwała dotyczy obszaru dla etapu II, obejmującego fragmenty sołectw: Borek Szlachecki,
Gołuchowice, Grabie, Jurczyce, Krzęcin, Polanka Hallera, Radziszów, Rzozów, Wola Radziszowska,
Zelczyna, którego granice zostały określone w załączniku graficznym do uchwały Nr XV/195/16 Rady
Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu
etap II wynosi 932ha.
Zmiana planu – etap II stanowi dopełnienie i kontynuację ustaleń zawartych w zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I,
uchwalonej uchwałą Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r. Dotyczy
w szczególności: zachowania ustalonych ogólnych zasad zagospodarowania obszaru dotyczącego
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowania przestrzeni publicznych, zasad
i szczegółowych warunków scalania i podziału nieruchomości oraz granic i sposobów zagospodarowania
obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, z ich stosowną modyfikacją w przypadkach koniecznych, to jest wynikających z dokumentacji
projektu SOPO (System Ochrony Przeciwosuwiskowej) oraz dokumentacji dotyczącej map zagrożenia
powodziowego (ISOK) i innych dokumentacji z zakresu zagrożenia powodziowego, co było powodem
podziału obszaru objętego zmianą planu na etap I i II; zachowanie ciągłości i spójności rozwiązań zmiany
planu – etap II ze zmianą planu – etap I w zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury komunikacyjnej oraz systemów infrastruktury technicznej.
27 lutego 2019 r. Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę Nr V/39/19 w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach
administracyjnych. Zakres zmian planu miejscowego obejmował ustalenia planu w zakresie zmian
zapisów zawartych w:
§ 24 ust. 4 pkt 4 lit. a (zmiana wysokości zabudowy), bez zmiany rysunku planu;
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§ 24 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów), bez zmiany rysunku planu;
§ 26 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów), bez zmiany rysunku planu;
§ 27 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów), bez zmiany rysunku plan;
§ 49 ust. 3 (zmiana dotyczy wprowadzenia nowych ustaleń dla terenu KK, w granicach działki
nr 2289/36), bez zmiany rysunku planu.
28 sierpnia 2019 r. Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę Nr XI/146/19 o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego
granicach administracyjnych. Zmiana polegała na podzieleniu dotychczasowej zmiany na dwa
sporządzane i uchwalane etapy:
Etap I – obejmujący zmianę zapisów, bez zmiany rysunku planu, w:
§ 24 ust. 4 pkt 4 lit. a,
§ 24 ust. 4 pkt 5,
§ 26 ust. 4 pkt 5,
§ 27 ust. 4 pkt 5;
Etap II – obejmujący zmianę przeznaczenia działki nr 2289/36 w obr. 0017 Skawina.
30 grudnia 2019 r Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwalę nr XVI/197/19 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach
administracyjnych – etap I. Na tej samej sesji Rady Miejskiej w Skawinie została podjęta uchwała nr
XVI/198/19 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap II.
20 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 621 została
ogłoszona Uchwała Nr XVI/197/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach
administracyjnych – etap I. Zgodnie z § 4 niniejszej uchwały, Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, czyli 3 lutego 2020 r.
Także 20 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 622 została
ogłoszona Uchwała Nr XVI/198/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego
granicach administracyjnych – etap II. Zgodnie z § 12 niniejszej uchwały Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, czyli 3 lutego
2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia 2019 r.
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Opracowanie: Wydział Gospodarki Przestrzennej UMiG w Skawinie

Powierzchnia terenów chronionych:
1. Natura 2000 w mieście Skawina – 2,28 ha
2. Natura 2000 w Gminie Skawina - około 11,00 ha
3. Rezerwat Kozie Kąty (gmina) – 24,21 ha
Łącznie – około 37,49 ha.
Wykaz powierzchni dla poszczególnych przeznaczeń w MPZP dla Miasta i Gminy Skawina:
1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 80 ha
2. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 515 ha
3. Zabudowa usługowa – 911 ha
4. Zabudowa produkcyjno-usługowa – 280 ha
5. Komunikacja – 551 ha
6. Infrastruktura techniczna – 110 ha
7. Zabudowa zagrodowa – 40 ha
8. Tereny rolnicze – 2 063 ha
9. Tereny zieleni i wód – 3 465 ha
Łącznie – 10 015 ha.
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W 2019 r. zostały wydane 37 ostateczne decyzje o ustaleniu opłaty planistycznej – w tym 4 decyzje dla
miasta Skawina i 33 decyzje dla Gminy Skawina (sołectwa). Naliczona kwota opłaty planistycznej wynosi
177 280,00 zł, w tym dla miasta Skawina 12 673,00 zł oraz dla Gminy Skawina (sołectwa) 164 607,00 zł.
Opłaty te dotyczą decyzji prawomocnych, wszczętych z urzędu (bez umorzeń i bez decyzji z wniosków).

2. GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA
Na terenie Gminy Skawina podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

2.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Gmina Skawina zasilana jest w wodę z ujęcia powierzchniowego „Skawina” zlokalizowanego na rzece
Skawinka oraz ujęcia podziemnego „Pozowice” zlokalizowanego w Pozowicach. Wodociąg z ujęcia
„Skawina” zaopatruje w wodę pitną miasto Skawinę oraz sołectwa: Rzozów, Gołuchowice, Polanka
Hallera, Jurczyce, Kopanka, Borek Szlachecki, Zelczyna, Ochodza, Wola Radziszowska, Radziszów oraz
część Gminy Mogilany. Wodociąg z ujęcia „Pozowice” zaopatruje w wodę pitną sołectwa: Pozowice,
Wielkie Drogi, Facimiech, Jaśkowice, Krzęcin, Grabie i Sosnowice (część). Odsetek ludności Gminy
korzystający z sieci wodociągowej wynosi 99,1%. Gmina Skawina posiada wodociągową sieć rozdzielczą
o długości 263,5 km oraz sieć magistralną 11,4 km (miasto Skawina: magistralna 5,9 km, rozdzielcza
49,8 km, sołectwa: magistralna 5,5 km, rozdzielcza 213,7 km).
Wykres nr 17. Długość sieci wodociągowej w km
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Na terenie gminy wybudowanych jest 8987 przyłączy wodociągowych z czego na terenie miasta Skawina
to 3574, a na terenie sołectw to 5413 przyłączy.

Wykres nr 18. Ilość przyłączy wodociągowych
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Zużycie wody w Gminie Skawina w 2019 r. wyniosło 2 713 974 m3, w tym: gospodarstwa domowe
1 428 817 m3, przemysł 542 624 m3 oraz hurt 742 533m3. Dla porównania, zużycie w 2018 r. wyniosło
2 672 385 m3, w tym: gospodarstwa domowe: 1 406 641 m3, przemysł: 525 178 m3, hurt: 740 566 m3.

Wykres nr 19 . Zużycie wody
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2. 2. KANALIZACJA SANITARNA
Na terenie Gminy Skawina funkcjonuje jeden system kanalizacji zbiorowej, sprowadzający ścieki do
oczyszczalni w Skawinie. Na oczyszczalni znajduje się stacja zlewcza nieczystości płynnych,
umożliwiająca przyjęcie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Stopień skanalizowania Gminy
Skawina wynosi 79,76%, co daje łączną długość sieci kanalizacyjnej 253,3 km, w tym miasto Skawina to
74,7 km, obszar sołectw to 178,6 km.
Wykres nr 20. Długość sieci kanalizacji
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Na terenie miasta Skawina zlokalizowanych jest 3055 przyłączy kanalizacyjnych, natomiast na obszarze
sołectw 3122, co daje łączną ilość 6177 sztuk przyłączy.
Wykres nr 21. Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej
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Z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skawina korzysta 247 budynków, z czego na
terenie miasta Skawina 62, a na terenie sołectw 185.
Wykres nr 22. Ilość przydomowych oczyszczalni
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3. 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 2019 r. wytworzono 12 160,16 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych ( w 2018 r. 11 507,68 Mg), które zostały przekazane do instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych w Brzeszczach, zarządzanej przez Agencję Komunalną Brzeszcze oraz przez MIKI Recykling
w Krakowie. 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
i wielorodzinne). W największych ilościach odebrano opakowania z tworzyw sztucznych (975,54 Mg)
oraz odpady wielkogabarytowe (785,88 Mg). Odebrano również opakowania ze szkła (532,24 Mg),
opakowania z papieru i tektury (359,02 Mg) oraz odpady ulegające biodegradacji – zielone (138,94 Mg).
Razem selektywnie odebrano 2 807,92 Mg odpadów.
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W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości korzystali z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. gen. E. Fieldorfa „Nila” 8, do którego odpady były
dostarczane we własnym zakresie. W PSZOK-u przyjęto razem 1 259,80 Mg wysegregowanych
odpadów. W największych ilościach na teren Zakładu przywożone były odpady ulegające biodegradacji
– zielone (412,42 Mg), odpady wielkogabarytowe (370,48 Mg) oraz odpady gruzu budowlanego (263,04
Mg).
Dodatkowo, staraniem Gminy, w aptekach prowadzono zbiórkę przeterminowanych leków
pochodzących od osób fizycznych – zebrano 3, 6 Mg odpadów. W ramach systemu zlikwidowano dzikie
wysypiska śmieci, z których zebrano 275 m3 śmieci.
Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.
– stan na dzień 31.12. 2019 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 21. Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.
Rodzaj wydatków
Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Wydatki za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych –
porozumienie z Gminą Brzeszcze
Wydatki za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych
i wielkogabarytowych
Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
Razem

Kwota
120 479
5 094 074
2 573 925
367 903
8 156 381

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

3 183 267

Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków

29 579

Razem

3 212 846
Obsługa administracyjna systemu

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

304 979

Doradztwo prawno-ekonomiczne w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami

36 519

Zakup materiałów kancelaryjnych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego

3 303

Zakup worków do zbierania odpadów, w tym zielonych

4 595

Serwis kserokopiarki, usługa kopertowania

2 468

Prowizja KBS

54 000

Usługi pocztowe

31 946

Usługi telefoniczne
Aktualizacja programu Odpady w Gminie

781
14 760

Wykonanie tablic i ulotek dot. segregacji dla bud. wielorodzinnego

5 830

Wykonanie pieczątek, ryczałt samochodowy, opłata komornicza

4 032
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Razem
463 213
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

39 573

Razem

39 573

RAZEM WYDATKI

11 872 013

W 2019 r. z budżetu Gminy pokryto koszty odbioru transportu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest, zgromadzonych na 42 działkach gruntowych osób fizycznych za kwotę 23 311 zł
w ilości 74,5 Mg. Ponadto za kwotę 13 922 zł pokryto koszt odbioru odpadów komunalnych z akcji
porządkowych tzw. Sprzątanie świata, w których zebrano 165 m3 śmieci, oraz zakupiono worki i rękawice
do akcji porządkowych za kwotę 181 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 809 zł na zakup
sadzonek 260 szt. na akcję „Sadzonka za odpad”. W ramach akcji „Sadzonka za odpad” realizowanej ze
środków Projekt LIFE i UE oraz środków z budżetu zebrano selektywnie 3,88 Mg odpadów. Szczegółowe
dane dotyczące pozostałych elementów środowiska zostaną ujęte w raporcie za okres 2019–2020 r.
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 2021 r.

4. NISKA EMISJA
W 2019 r. zrealizowano 519 umów na wymianę kotłów i pieców. Dotacje finansowane były zarówno ze
środków Gminy, jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020.
Tabela nr 22. Dotacje na wymianę kotłów i pieców
Ilość kotłów

Kwota dotacji w zł

Budżet Gminy Skawina

227

1 387 202,65

Środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WM 2014–2020

292

2 129 179,18

SUMA:

519

3 516 381,83
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Wykres nr 23. Nowe źródła ciepła w 2019 r.

Wykres nr 24. Ilość wymienionych kotłów w latach 2016–2019

W 2019 r. zmodyfikowano Regulamin udzielenia dotacji, wg którego kotły na paliwa stałe nie są już
objęte dotacją, tak aby za pomocą środków publicznych wspierać mieszkańców inwestujących
w bezpyłowe źródła ciepła. Ci z mieszkańców, którzy z przyczyn braku dostępu do sieci gazowej lub
miejskiej sieci ciepłowniczej chcą wymienić kocioł węglowy na wysokosprawny kocioł na biomasę, mogą
złożyć wniosek w programie „Czysta Energia Blisko Krakowa”.
W 2019 r. zakończono realizację pilotażowego programu „Laboratorium Skawina”, w ramach
którego testowany był pierwszy w Polsce model wsparcia termomodernizacji domów mniej zamożnych
mieszkańców. W tym też roku poddano termomodernizacji 14 budynków, w których wymieniono nie
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tylko źródło ciepła, ale także dokonano prac, które miały na celu zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną budynków. Koszt termomodernizacji: 893 189,52 zł.
Również w 2019 r. przystąpiono do realizacji rządowego programu „STOP SMOG”, który jest
kontynuacją założeń „Laboratorium Skawina”. W ramach podpisanego porozumienia w czerwcu 2019 r.
z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Gmina Skawina otrzyma dofinansowanie w kwocie 11
130 000,00 zł na termomodernizację 300 budynków jednorodzinnych rodzin zagrożonych „ubóstwem
energetycznym”.
Gmina podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie, w ramach którego ekodoradca pomaga
mieszkańcom wypełniać wnioski o dofinansowanie do programu „Czyste powietrze”, aby mogli pozyskać
środki m.in. na wymianę kotła i termomodernizację swoich budynków. Mieszkańcy mogą złożyć wniosek
do programu w UMiG w Skawinie, a wstępna ocena następuje już w urzędzie. Pracownicy Wydziału
Ochrony Powietrza pomagają w przygotowaniu wniosku i udzielają doradztwa.
Istotne w minionym roku były działania edukacyjne i informacyjne, adresowane do różnych grup
wiekowych. Dzięki spotkaniom mieszkańcy byli lepiej przygotowani do reakcji na problem niskiej emisji,
ale także świadomi jego wagi. Ekodoradcy edukowali mieszkańców poprzez organizowanie akcji takich
jak „Skawińskie Targi ekoCiepła” czy „Wymień odpad na sadzonkę i naturalny oczyszczacz powietrza”
(współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) oraz uczestnictwo w spotkaniach wiejskich,
osiedlowych i spotkaniach z rodzicami dzieci w szkołach, gdzie informują m.in. o zapisach uchwały
antysmogowej dla małopolski, przeprowadzanych kontrolach palenisk czy dofinansowaniach do
wymiany kotła, ale także kwestiach zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Łącznie
w spotkaniach z ekodoradcami i zorganizowanych akcjach w tym roku uczestniczyło ponad 1800
mieszkańców.
Pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie wraz z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej w Skawinie prowadzili kontrole, zarówno pod kątem spalania odpadów w kotłach i piecach, jak
również przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski. Istotnym elementem każdej kontroli jest
spotkanie z mieszkańcem i jego edukacja na temat poprawy jakości powietrza w Gminie oraz możliwości
skorzystania z dotacji przy wyborze ekologicznego źródła ciepła, termomodernizacji, odnawialnych
źródeł energii. W 2019 r. wykonano 777 kontroli pod względem przestrzegania uchwały antysmogowej
oraz spalania odpadów, pobrano 52 próbki popiołu. Nałożono 21 mandatów karnych na kwotę 7800 zł.
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie prowadził w 2019 r. aktywne działania w celu wyegzekwowania
od przedsiębiorców prowadzenia swojej działalności w taki sposób, by nie była ona uciążliwa dla
mieszkańców. Część z nich zobowiązała się do wprowadzenia u siebie rozwiązań technologicznych
minimalizujących uciążliwości, które zgłaszają mieszkańcy. Stwierdzone i zgłaszane nieprawidłowości
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przekazywał do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Odpowiednie informacje kierowane były też do Starostwa Powiatowego, Państwowej Inspekcji Pracy,
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Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Jednocześnie powołana Rada Naukowa przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina, działająca jako
zespół

opiniodawczo-doradczy,

w

ramach

prowadzonych

prac

analizowała

dokumentację

przedsiębiorstw, wyniki realizowanych badań, wysuwając zalecenia i propozycje działań. Kontynuowano
prace związane z uruchomieniem przy ul. Studzińskiego stacji monitoringowej w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, co pozwoliło na uruchomienie
stacji od początku 2020 r. Zrealizowano badania jakości powietrza, tj. poziomu stężenia i składu
chemicznego pyłów, badania czujnikami pasywnymi m.in. lotnych związków organicznych przy
współpracy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Realizowano spotkania
instytucji ochrony środowiska, które usprawniły przepływ informacji pomiędzy jednostkami.
Przygotowano „Raport z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności
mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych na podstawie
danych statystycznych ogólnodostępnych oraz uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za lata
2008–2018”.

4. 1. DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Liczba wydanych decyzji w 2019 r.
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Opracowanie: Wydział Gospodarki Przestrzennej UMiG w Skawinie
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Tabela nr 23. Postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego
oddziaływać na środowisko dla spraw zakończonych w 2019 r.
Liczba
Rodzaj rozstrzygnięcia
Dla wniosków z 2018 r.
Dla wniosków z 2019 r.

10
0
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Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
mogącego oddziaływać na środowisko dla spraw zakończonych w 2019 r.
Decyzje/rozstrzygnięcia wydane w 2019 r.:
w sumie 20 rozstrzygnięć:
a) 19 decyzji: 15 decyzji pozytywnych, 4 decyzje umorzenia;
b) 1 pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
W tym dla spraw wszczętych w 2018 r.:
a) 12 decyzji: 11 decyzji pozytywnych, 1 decyzja umorzenia (z powodu wycofania wniosku).
W tym dla spraw wszczętych w 2019 r.
a) 7 decyzji: 4 decyzje pozytywne, 3 decyzje umorzenia;
b) 1 pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. 2. WYCINKA DRZEW
Tabela nr 24. Zestawienie wniosków i rozstrzygnięć
W 2019 r. wpłynęło 69 wniosków zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów przez osoby prowadzące
działalność gospodarczą (w 2018 r. 68)

1.

Wydano zezwolenia

2.

Odmowa

4 (w 2018 r. 5)

3.

Umorzone postępowania

10 (w 2018 r. 7)

5.

W trakcie rozpatrywania

1

54 (w 2018 r. 56)

W 2019 r. wpłynęło 407 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne (w 2018 r. 330)

1

Brak sprzeciwu usunięcia drzewa

396 (w 2018 r. 323)

2

Sprzeciw wobec usunięcia drzewa

7 (w 2018 r. 0)

3

Wnioski wycofane

4 (w 2018 r. 7)

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w 2019 r. wystąpił z 86 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów (w 2018 r. 63). W tym 56 wniosków skierowano do Starostwa Powiatowego w Krakowie,
a 30 wniosków do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

1.

Decyzje zezwalające

48 (w 2018 r. 45)

2.

Decyzje odmowne

32 (w 2018 r. 16)

3.

Umorzenie postępowania

2 (w 2018 r. 2)

4.

W trakcie rozpatrywania

4
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Ilość nakazów wykonania nasadzeń zastępczych przy wydawaniu zezwoleń:
2018 r. – 563 szt. drzew, 61 szt. krzewów.
2019 r. – 831 szt. drzew, 269 szt. krzewów.
Nasadzenia kompensacyjne na terenie Gminy Skawina:
2018 r. – 94 szt. drzew oraz 171 m2 krzewów.
2019 r. – 73 szt. drzew oraz 139 m2 krzewów

5. ZABYTKI
Na terenie Gminy Skawina jest 21 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, natomiast w wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków znajduje się 210 obiektów. W 2019 r. przeprowadzono następujące prace
konserwatorskie przy obiektach zabytkowych:
1. wykonanie renowacji ogrodzenia oraz naprawa oświetlenia kapliczki domkowej w Jaśkowicach, koszt:
1800 zł;
2. renowacja cokołu, uzupełnienie ubytku profilu Kolumny Chrystusa Frasobliwego w Skawinie,
koszt: 1000 zł;
3. renowacja słupowej kapliczki Najświętszej Marii Panny w Ochodzy, koszt: 10 800 zł
4. oraz prace przy budynku dworca w Skawinie (opis m.in. na str. 60 raportu).
Ponadto wykonano dwa programy konserwatorskie renowacji kapliczek w Ochodzy i w Polance Hallera.
Zaplanowano do realizacji w 2020 r. następujące prace renowacyjne obiektów wpisanych do Gminnej
Ewidencji Zabytków: „Renowacja kamiennej słupowej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w
Gołuchowicach”; „Renowacja słupowej kapliczki Najświętszej Marii Panny w Polance Hallera wraz z
uporządkowaniem terenu wokół obiektu”.
W zależności od pozyskania dofinansowania zewnętrznego wykonanie renowacji budynku zabytkowej
dzwonnicy w miejscowości Pozowice wpisanej do rejestru zabytków.

VII. Polityki, Programy i Strategie

1. STRATEGIA ROZWOJU
1.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKAWINA NA LATA 2014–2020
Wskazane i opisane w niniejszym raporcie przedsięwzięcia z 2019 r. wpisują się w realizację celów
strategicznych ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014–2020, w ramach czterech
obszarów priorytetowych: Obszar 1. „Gospodarka i przedsiębiorczość”, Obszar 2. „Przyjazne
środowisko”, Obszar 3. „Aktywna społeczność lokalna”, Obszar 4. „Integrująca polityka społeczna”.

Strona 77 | 142

Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r.

1.2. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKAWINA NA LATA 2021–2030
W 2019 r. Gmina Skawina przystąpiła do tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021–2030.
Proces opracowania strategii wspiera konsorcjum Instytutu Ekonomiki Przestrzeni oraz Biura Inicjatyw
Społecznych. Zaangażowanie tych podmiotów zagwarantowało uwzględnienie zarówno zagadnień
związanych z mieszkańcami gminy i ich codziennymi problemami, jak i kwestii bardziej technicznych,
związanych z tematyką ochrony środowiska naturalnego, mobilnością czy rozwojem lokalnego rynku
pracy. W ramach prac nad strategią wykorzystano szerokie narzędzia o charakterze partycypacyjnym:
spotkania diagnostyczne z mieszkańcami, badanie ankietowe, wywiady pogłębione, czy konsultacje
„mimochodem”, tj. organizacja stoiska konsultacyjnego przy placu targowym. Materiał wypracowany
podczas konsultacji posłuży do opracowania raportu diagnozy, będącego podstawą do dalszych prac
nad dokumentem Strategii.
Zdjęcie nr 2. Warsztaty diagnostyczne Korabniki. Fot. UMiG w Skawinie
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Zdjęcie nr. Spotkania „mimochodem” – stoisko konsultacyjne na placu targowym. Fot. UMiG w Skawinie
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2. REWITALIZACJA

Rok 2019 to kolejny rok realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Skawina na lata
2016–2022. Podjęto działania zmierzające do realizacji przedsięwzięć podstawowych oraz
uzupełniających o charakterze inwestycyjnym i społecznym.
Od 2019 r. trwa realizacji fazy inwestycyjnej procesu rewitalizacji, w ramach projektów
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”. Do roku 2021
mają powstać kompleksowo wyposażone Centra Aktywności Kulturalnej (CAK), w których znajdą swoją
lokalizację świetlice, filie bibliotek, klubokawiarnie, ale również miejsca rekreacji, takie jak boiska, place
zabaw czy siłownie zewnętrzne. Poniżej zaprezentowano stan realizacji zadań na koniec 2019 r.
Rewitalizacja miasta

Projekt pn. „Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie”: przedmiotem projektu jest
utworzenie trzech Centrów Aktywności Kulturalnej na podobszarach rewitalizacji w Skawinie.
1. Budowa CAK na Os. Awaryjnym – w 2019 r. pozyskano niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające
realizację zadania oraz przeprowadzono I postępowanie przetargowe, które nie wyłoniło wykonawcy
zadania inwestycyjnego.
2. Utworzenie CAK na Os. Ogrody. W roku poprzednim prowadzono prace przygotowawcze do realizacji
działań związanych z utworzeniem CAK na osiedlu Ogrody oraz ogłoszono postępowania przetargowe
na dostawę materiałów budowlanych do realizacji prac remontowo-adaptacyjnych oraz na dostawę
mebli i wyposażenia.
3. Utworzenie CAK na Os. Rzepnik. W 2019 r. uzyskano pozwolenia na budowę budynku CAK.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Skawinie – PGM Inwestycje prowadziło działania mające
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na celu pozyskanie finansowania i wyboru wykonawcy budynku CAK. Realizacja zadania nie rozpoczęła
się w 2019 r.
Rewitalizacja terenów wiejskich

Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów
rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP. Przedsięwzięcie, złożone z 2 kluczowych
komponentów, które związane są z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej spotkaniom oraz aktywizacji
i integracji mieszkańców.


KOMPONENT 1/ITD – INSPIRACJA TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE
Projekty uzupełniające sieć miejsc istotnych dla możliwości spotkań mieszkańców podobszarów
rewitalizacji i ich działalność na rzecz społeczności lokalnej (niezależnie od warunków pogodowych).
Będą to miejsca typu: świetlica, klubokawiarnia, CAK. Łącznie 4 zadania:

1. Budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku Szlacheckim – w 2019 r. przeprowadzono
postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie
realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 2021 r.
2. Przebudowa piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką i miejscem spotkań dla
mieszkańców w Jaśkowicach, CAK w Jaśkowicach – w 2019 r. z uwagi na toczące się postępowanie
sądowe w sprawie o zasiedzenie działki nr 926/3 w Jaśkowicach nie wznowiono zawieszonego
postępowania administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Krakowie dot. wniosku o wydanie
pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, a co za tym idzie, nie przeprowadzono
postępowania przetargowego.
3. Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera do funkcji CAK wraz z zagospodarowaniem
otoczenia remizy – w 2019 r. przeprowadzono 2 postępowania przetargowe obejmujące przedmiotowe
zadanie. Dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie
realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
4. Przebudowa poddasza świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją w Woli Radziszowskiej, CAK w Woli
Radziszowskiej – w 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę
zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.


KOMPONENT 2/IT P – INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ PRZESTRZEŃ
Animacja istniejących oraz kreacja nowych przestrzeni publicznych (modernizacja i przebudowa
istniejących placów zabaw, ogólnodostępnych boisk sportowych na wspólne przestrzenie aktywności)
jako sprzyjających spotkaniom i integracji mieszkańców. Łącznie 15 zadań:
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1. Rozbudowa kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna) wraz ze ścieżką
rowerową w Borku Szlacheckim. W 2019 r. przeprowadzono 2 postępowania przetargowe obejmujące
przedmiotowe zadanie. Dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie
w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
2. Przebudowa i rozbudowa ogólnodostępnego boiska w Facimiechu, wraz z infrastrukturą rekreacyjną.
W 2019 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe obejmujące przedmiotowe zadanie. Dopiero
trzeci przetarg wyłonił wykonawcę zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia prac: 2021 r.
3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Jurczycach. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie
przetargowe, które wyłoniło wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało zrealizowane
w 2019 r.
4. Remont i rozbudowa istniejącego placu zabaw w Gołuchowicach. W 2019 r. przeprowadzono
postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie
realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
5. Rozbudowa i konserwacja istniejącego placu zabaw w Grabiu. W 2019 r. przeprowadzono
3 postępowania przetargowe obejmujące przedmiotowe zadanie. Dopiero trzeci przetarg wyłonił
wykonawcę zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
6. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Kopance. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie
przetargowe, które wyłoniło wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
7. Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzęcinie. W 2019 r. przeprowadzono
3 postępowania przetargowe obejmujące przedmiotowe zadanie, które nie wyłoniły wykonawcy.
Z uwagi na znaczne przekroczenie wartości najniższej oferty w 3 kolejnych przetargach, konieczne jest
przeprojektowanie części kompleksu sportowo-rekreacyjnego, a następnie ogłoszenie kolejnego
postepowania przetargowego. Planowany termin realizacji zadania: 2022 r.
8. Rozbudowa i przebudowa placu zabaw i miejsca spotkań oraz rekreacji dla rodzin i młodzieży (przy Domu
Ludowym) w Ochodzy. W 2019 r. przeprowadzono 2 postępowanie przetargowe obejmujące
przedmiotowe zadanie. Dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie
w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac 2020 r.
9. Przebudowa boiska sportowego w Polance Hallera. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie
przetargowe, które wyłoniło wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
10. Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia
zewnętrzna) w Pozowicach. W 2019 r. przeprowadzono 2 postępowanie przetargowe obejmujące
przedmiotowe zadanie. Dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w:
trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
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11. Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Radziszowie. W 2019 r. przeprowadzono
2 postępowania przetargowe obejmujące przedmiotowe zadanie. Dopiero drugi przetarg wyłonił
wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac:
2020 r.
12. Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego w m. Rzozów o boisko wielofunkcyjne i miejsce do spotkań
plenerowych (wiata rekreacyjna). W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które
wyłoniło wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin
zakończenia prac: 2020 r.
13. Rozbudowa infrastruktury społecznej przy Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach (boisko
wielofunkcyjne, park linowy, plac zabaw). W 2019 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe
obejmujące przedmiotowe zadanie. Dopiero trzeci przetarg wyłonił wykonawcę zadania
inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia prac: 2021 r.
14. Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców wsi: boisko piłkarskie, teren rekreacyjny z wiatą
w Zelczynie. W 2019 r. przeprowadzono dwa postępowanie przetargowe obejmujące przedmiotowe
zadanie. Dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie
realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
15. Remont i rozbudowa placu zabaw przy Izbie Pamięci w Jurczycach. W 2019 r. przeprowadzono
postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie
realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 2020 r.
Zdjęcie nr 3. Boisko sportowe w Polance Hallera. Fot. UMiG w Skawinie
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Zdjęcie nr 4. Boisko wielofunkcyjne w Jurczycach. Fot. UMiG w Skawinie

Przeprowadzone działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej w Gminie, wpisują się w założenia przedsięwzięcia
BEZPIECZNY PIESZY oraz przedsięwzięcia SKOMUNIKOWANI MOBILNI. Zrealizowano działania w zakresie
uzupełnienia sieci ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek i dróg rowerowych i chodników oraz sieci dróg
zwiększających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, dokonano poprawy oznakowania pionowego
i poziomego dróg, przebudowano przejścia dla pieszych, zamontowano bariery ochronne i progi
zwalniające.
W ramach działań miękkich, które miały miejsce w 2019 r. należy wymienić następujące zadania
i wydarzenia. Jako wyraz wzajemnego zobowiązania pomiędzy stroną społeczną a Gminą Skawina
w zakresie poczucia odpowiedzialności i identyfikacji z wytworzoną infrastrukturą miejsc publicznych,
podpisano 12 umów społecznych z przedstawicielami lokalnych społeczności. W 2019 r. w ramach
realizacji zadań rewitalizacyjnych mieszkańcy brali czynny udział w pracach, przyczyniając się do
powstania zrewitalizowanych obiektów.
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Zdjęcie nr 5. Podpisanie umowy społecznej. Fot. UMiG w Skawinie

Zdjęcie nr 6. Prace mieszkańców w Jurczycach. Fot. Jerzy Kłępa
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W poprzednim roku w ramach przedsięwzięcia Animator Rozwoju Lokalnego przeprowadzono
spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy oraz przedstawicielami jednostek
pomocniczych Gminy w zakresie wypracowania modelu włączenia społecznego do tworzenia
i prowadzenia Centrów Aktywności Kulturalnej w mieście i na obszarach wiejskich. Zebrane wnioski
posłużą do dalszych prac nad uspołecznianiem i aktywizowaniem lokalnych społeczności
w zrewitalizowanych miejscach publicznych.
W ramach przedsięwzięcia WW: WSPARTY – WŁĄCZONY, polegającego na organizacji wsparcia dla
osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym przede wszystkim seniorów, osób
niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi na terenie podobszarów rewitalizacji, w 2019 r. utworzono
placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu wsparciem w pierwszej
kolejności zostały objęte rodziny i osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, wsparcia
asystenta rodziny, w których realizowana jest lub była procedura Niebieskiej Karty, skierowane na
podstawie postanowienia sądu, objęte nadzorem kuratorskim, zamieszkujące na obszarach
rewitalizacyjnych oraz inne, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze i deficyty
wymagające kompensacji.
Tabela nr 25. Rewitalizacja na obszarze wiejskim
OGÓLNODOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA AKTYWIZACJI I INTEGRACJI
MIESZKAŃCÓW PODOBSZARÓW REWITALIZACJI Z TERENÓW WIEJSKICH GMINY
SKAWINA – ITD i ITP.

l.p.

ITD - INSPIRACJA TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE

1

Budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku Szlacheckim

2

Przebudowa piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką i miejscem
spotkań dla mieszkańców w Jaśkowicach, CAK w Jaśkowicach
Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera do funkcji CAK wraz
z zagospodarowaniem otoczenia remizy (plac zabaw, wiata rekreacyjna, miejsce
na grilla).
Przebudowa poddasza świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją w Woli
Radziszowskiej, CAK w Woli Radziszowskiej

3
4

Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją (m2)

1989,00
366,09
316,20
527,20

ITP - INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ PRZESTRZEŃ

5
6

Rozbudowa kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna)
wraz ze ścieżką rowerową w Borku Szlacheckim
Przebudowa i rozbudowa ogólnodostępnego boiska w Facimiechu wraz
z infrastrukturą rekreacyjną

1584,90
9132,50

7

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Jurczycach

291,43

8

Remont i rozbudowa istniejącego placu zabaw w Gołuchowicach

1151,00

9

Rozbudowa i konserwacja istniejącego placu zabaw w Grabiu

1285,00

10

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Kopance

2079,11
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11

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzęcinie

21617,20

12

Rozbudowa i przebudowa placu zabaw i miejsca spotkań oraz rekreacji dla rodzin
i młodzieży (przy Domu Ludowym) w Ochodzy

1411,48

13

Przebudowa boiska sportowego w Polance Hallera

1442,00

14

Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego (boisko
wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna) w Pozowicach

7320,00

15

Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Radziszowie

1013,00

16

Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego w m. Rzozów o boisko
wielofunkcyjne i miejsce do spotkań plenerowych (wiata rekreacyjna)
Rozbudowa infrastruktury społecznej przy Szkole Podstawowej w Wielkich
Drogach (boisko wielofunkcyjne, park linowy, plac zabaw)
Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców wsi: boisko piłkarskie, teren
rekreacyjny z wiatą, zaplecze dla sportu (szatnie i toalety) w Zelczynie

17
18
19

Remont i rozbudowa placu zabaw przy Izbie Pamięci w Jurczycach

2191,00
11261,00
9429,00
603,00

Razem

75010,11

Tabela nr 26. Rewitalizacja na obszarze miejskim

Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie

Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją (m2)

l.p.
1

Budowa CAK na Os. Awaryjnym

1274,00

2

Utworzenie CAK na terenie Os. Ogrody

146,00

3

Utworzenie CAK na Os. Rzepnik

900,00

Razem

2320,00

Powierzchnie objęte rewitalizacją, zrealizowane w 2019 r.:
1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Jurczycach – pow. 291,43 m2
2. Przebudowa boiska sportowego w Polance Hallera – pow. 1442,00 m2
Łącznie w 2019 r – 1733,43 m2.
Łączna powierzchnia przeznaczona na rewitalizację na terenie Gminy Skawina: 75 010,11 m2 na terenie
wiejskim oraz 2320,00 m2 na terenie miejskim.

3. MOBILNOŚĆ
Zwiększenie mobilności mieszkańców i lepsza dostępność komunikacyjna obszarów jest jednym
z podstawowych celów rozwojowych Gminy. Działania nakierowane są na osiągnięcie lepszej integracji
komunikacyjnej pomiędzy różnymi obszarami Miasta i Gminy Skawina, a także z powiatem krakowskim,
Krakowem oraz innymi jednostkami Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Poszczególne miejscowości

Strona 87 | 142

Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r.
powinny spinać usługi transportu zbiorowego oraz bezpieczne połączenia pieszo-rowerowe. Sieć
infrastruktury komunikacyjnej powinna sprzyjać mobilności pieszych oraz rozwojowi infrastruktury
rowerowej i transportu zbiorowego – synergicznie wzmacniając ich skuteczność. Wszystkie działania
w tym zakresie powinny służyć poprawie bezpieczeństwa, dostępności usług, większej aktywności
i integracji przestrzennej oraz społecznej.

3.1. ZADANIA INWESTYCYJNE I DZIAŁANIA NA RZECZ MOBILNOŚCI
W GMINIE SKAWINA W 2019 R.
Dalsza realizacja projektów związanych z rozwojem infrastruktury zintegrowanego transportu w ramach
projektu „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. W 2019 r.
zakończono budowę Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego, czyli budowę 200 ogólnodostępnych
i 300 włączonych w system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (tzw. parking MKA) miejsc postojowych,
jezdni manewrowej, pętli autobusowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie dworca oraz
wiaty rowerowej na 60 rowerów wraz z panelami fotowoltaicznymi. W ramach zadania budowy ciągów
pieszo-rowerowych, w 2019 r. kontynuowano budowę ciągów pieszo-rowerowych w Skawinie
i rozpoczęto realizację zadania w Radziszowie. Do końca projektu planuje się wybudowanie 6,8 km
ciągów pieszo rowerowych oraz 1,4 km ścieżek rowerowych.
Zdjęcie nr 7. Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie
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Zdjęcie nr 8. Ciąg pieszo-rowerowy Skawina. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie

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
w 2019 r. kolejnego odcinka obwodnicy ruch tranzytowy został znacząco zmniejszony w centralnej
części miasta. Realizacja przedmiotowego odcinka obwodnicy połączyła dwa wyloty z miasta w kierunku
Krakowa oraz w kierunku Oświęcimia. Inwestycja finansowana z budżetu państwa.
Zdjęcie nr 9. Obwodnica Skawiny. Fot. UMiG w Skawinie
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W 2019 r. w ramach projektu „LOW-CARB”, współfinansowanego ze środków transnarodowego
programu Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe) na lata 2014–2020, pojawił się na ulicach
Skawiny autobus spełniający normy emisji i całkowicie bezpłatny dla wszystkich pasażerów. Linia 773
rozpoczęła kursowanie w grudniu i zatrzymuje się w najczęściej wybieranych przez mieszkańców
miejscach, takich jak rynek, szkoły i osiedla. Uruchomienie linii wynika z realizacji celów Planu Mobilności
dla Gminy Skawina i ma zachęcić do zrezygnowania z samochodu na rzecz bezpłatnego autobusu.
W ramach programu pilotażowego autobus będzie jeździł po mieście co najmniej do czerwca 2020 r.
Zdjęcie nr 10. Autobus ekologiczny LOW-CARB. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie

Zdjęcie nr 11. Autobus ekologiczny LOW-CARB. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie
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W 2019 zorganizowano już III edycję Kampanii „Rowerowy Maj” w Skawinie, czyli największej,
ogólnopolskiej kampanii promującej zdrowy tryb życia i aktywne podróże dzieci do szkół i przedszkoli.
W 2019 r. udział brały udział cztery szkoły podstawowe (ZPO Kopanka, SP 3, SP 4, SP 6) oraz trzy
przedszkola (P3, Katolickie i Kopanka). Udział Gminy Skawina w kampanii to pomysł na promocję
aktywności fizycznej i zdrowych nawyków, tak by wszyscy mogli doświadczyć, że rowerem czy hulajnogą
po mieście jest szybciej, taniej i sprawniej. Kampania „Rowerowy Maj” zakończyła się 15 czerwca
piknikiem sportowym, na którym wręczono nagrody i podsumowano ubiegłoroczną edycję.
Zdjęcie nr 12. Kampania „Rowerowy Maj” 2019. Fot. UMiG w Skawinie

Po raz czwarty w 2019 r. Gmina Skawina brała udział w kampanii Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu (ETZT). Kampania trwała od 16 do 22 września. Zeszłoroczne hasło to:
„Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy – CHODŹMY RAZEM!” Odbyło się spotkanie informacyjne
i edukacyjne z mieszkańcami, które dotyczyło podejmowanych w gminie działań z zakresu poprawy
bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Zaprezentowano postępy realizacji projektu LOW-CARB,
zbierane były pomysły na kolejne działania mobilnościowe. W czasie trwania ETZT prowadzono kolejny
etap malowania oznakowania „idź prawą, jedź prawą” na terenie Parku Miejskiego, ciągach pieszorowerowych, gotowych i będących w budowie. Ponownie pojawiło się oznakowanie 5+10+15 promujące
transport pieszy w całym mieście. Podczas finału obchodów ETZT poprowadzono przygotowany przez
Rowerową Skawinę przejazd rowerami, hulajnogami i na rolkach wyznaczoną trasą o długości 6,8 km.
Zorganizowano konkursy dla rodzin i zabawy plastyczne, które przygotował fantastyczny zespół Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Skawinie. Odbyło się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biorących
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udział w finale. Dzięki współpracy z Komisariatem Policji w Skawinie rowerzyści mogli oznakować swoje
rowery. Dzięki współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Skawinie uczestnicy finału mogli zmierzyć
swoje ciśnienie i poziom cukru. Można było także wykonać badanie spirometryczne w ramach projektu
LIFE oraz poradzić się ekodoradcy. Zaprezentowaliśmy pierwszy w Skawinie rower transportowy cargo.
Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu wyłączone zostały kasowniki w pojazdach komunikacji
zbiorowej, która była w tym dniu bezpłatna.
Zdjęcie nr 13. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie

Informacje w liczbach:

Długość infrastruktury
dedykowanej
rowerzystom

Łączna długość infrastruktury dedykowanej rowerzystom – 14,2 km
Łączna długość infrastruktury dedykowanej rowerzystom zrealizowana
w 2019 r. – 3,47 km

Wyposażenie
w odpowiednią
infrastrukturę rowerową
(m.in. stojaki rowerowe,
liczba miejsc)

Stojaki rowerowe 103 szt., co stanowi 206 miejsc do parkowania rowerów
Stojaki na hulajnogi 6 szt., co stanowi 60 miejsc do parkowania hulajnóg

Długość linii kolejowej

Linia Kolejowa nr 94 Kraków Płaszów–Oświęcim – 15,49 km
Linia Kolejowa nr 97 Skawina–Żywiec – 11,43 km

Linie kolejowe ogółem na
10 tys. ludności

6,4 km

Liczba przystanków
kolejowych

10

Liczba połączeń

7 połączeń [stan na 31.12.2019]
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Drogi według kategorii
(długość łączna oraz
zrealizowana
w analizowanym roku)

Długości sieci poszczególnych dróg publicznych na terenie Gminy Skawina
na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób (w oparciu
o dane z aplikacji GISON-Drogi):
Autostrady i ekspresowe – 0,000 km
Krajowe
– 15,672 km
Wojewódzkie
– 13,970 km
Powiatowe
– 53,913 km
Gminne
– 207,476 km
Zrealizowane w 2019 r.
Droga krajowa – 2,2 km [obwodnica Skawina – odcinek od ul. Energetyków
do ul. Piłsudskiego]
Drogi gminne – 45,08 m [budowa drogi w obrębie DP nr 2177K –
ul. Tyniecka w Skawinie]

Długość linii
autobusowych

Komunikacja Miejska w Krakowie [KMK] – 643,1 km
Linia P:
– Skawina–Pozowice – 17,3 km
– Pozowice–Skawina – 16,9 km
Linia P BIS:
– Skawina–Polanka Hallera – 8,8 km
– Polanka Hallera–Skawina – 8,8 km

Liczba i lokalizacja
przystanków
komunikacyjnych

Liczba – 248

Stan taboru
komunikacyjnego

– Pojazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie [KMK] spełniają normy spalin
EURO 5 i EURO 6
– Linia P – EURO 3
– Linia P BIS – EURO 2

Liczba parkingów P+R

1 – Skawińskie Centrum Komunikacyjne [P&R]

Pojemność parkingów
P+R

500 miejsc parkingowych

Liczba wozokilometrów
na analizowany rok

Komunikacja Miejska w Krakowie [KMK] – 1 336 668,54 wkm
Linia P – 89 946,0 wkm
Linia P Bis – 7 708,80 wkm

Dopłaty gminy do
wozokilometrów

Komunikacja Miejska w Krakowie [KMK] – 3 781 450 zł
Linia P – 213 300 zł
Linia P Bis – 27 442 zł

3.2. OŚWIETLENIE ULICZNE
Koszty eksploatacyjne oświetlenia ulicznego w 2019 r. wyniosły 235 968 zł, w tym prowadzenie
eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie objętym zarządem Gminy Skawina
oraz awaryjne wymiany i naprawy słupów oświetleniowych. Opłaty za usługi dystrybucyjne i zakup
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energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy wynosiły
895 864 zł.
W 2019 r. zrealizowano następujące działania związane z rozbudową oświetlenia ulicznego:


wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dotyczących rozbudowy i modernizacji oświetlenia
ulicznego na terenie miasta i gminy – kontynuacja działań z 2018 r. Koszt 109 433 zł;



poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych w m. Zelczyna – rejon Szkoły
Podstawowej, m. Borek Szlachecki – rejon ul. Dworcowej i m. Wielkie Drogi w km 93+473. Koszt 84 870 zł;



budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego ulic Wesołej, Robotniczej, Żychonia, Wojska Polskiego i drogi
nr 600957K na terenie Os. Bukowskiego. Koszt 59 494 zł;



budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych na terenie Sołectwa Borek Szlachecki,
Jaśkowice ul. Kościelna, Jurczyce, Kopanka, Wielkie Drogi. Koszt 174 776 zł;



budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych na terenie Sołectwa Gołuchowice
dr. nr 601132K, Rzozów dr. nr 601141K, Wola Radziszowska i ul. Wojska Polskiego. Koszt 85 826 zł.
4. INNE DZIAŁANIA
Projekt pn. „Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej – etap III” dofinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, został zakończony w 2019 r. Projekt obejmował
wykonanie dozbrojenia strefy w niezbędną infrastrukturę techniczną, poprzez wykonanie brakujących
odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łąkowej. Inwestycje te wpisują się
w cele strategiczne gminy, ale – co najważniejsze – stanowią kontynuację realizacji przyjętych wiele lat
wcześniej planów obejmujących sukcesywne dozbrajanie tworzonej strefy, przyczyniając się do jej
rozwoju. Powstanie nowej infrastruktury wpłynie też niewątpliwie na podniesienie rozpoznawalności
skawińskiej SAG jako marki poprzez udostępnienie kompleksowo przygotowanego obszaru pod lokację
nowych przedsiębiorstw.
Zdjęcie nr 14. Rozwój SAG etap III. Fot. UMiG w Skawinie
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VIII. Edukacja
W 2019 r. w strukturze skawińskiej oświaty, bez zmian w stosunku do roku 2018, funkcjonowało
7 samodzielnych przedszkoli samorządowych, w tym jedno (Przedszkole nr 6) z 4 oddziałami
żłobkowymi, 4 zespoły (w skład których wchodzą szkoła podstawowa i przedszkole), 15 szkół
podstawowych, 15 świetlic, Szkoła Muzyczna I Stopnia, Biblioteka Pedagogiczna oraz Specjalistyczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W placówkach tych opieką i wychowaniem objętych było w 275
grupach i oddziałach 5 157 dzieci i uczniów. Rok 2019 był ostatnim, w którym 360 gimnazjalistów
zakończyło naukę w gimnazjum. Tym samym przestały funkcjonować gimnazja, a ściślej rzecz biorąc,
klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych nr 3 i 6 w Skawinie oraz w Radziszowie. Na funkcjonowanie
wszystkich naszych placówek wydano w 2019 r. kwotę 78 272 178 zł. Zatrudnionych w nich było
(wg stanu na grudzień 2019 r.) 1178 pracowników, w tym 793 nauczycieli i 385 pracowników
administracji i obsługi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ogromny wpływ na funkcjonowanie
skawińskiej oświaty oraz wysokości ponoszonych kosztów miały podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,
które wyniosły 5,2% od stycznia 2019 r. i 9,6% od września 2019 r.
Wielkość naszej gminy i struktura organizacyjna szkół powoduje, że wypełniając swoje obowiązki,
Gmina Skawina organizuje dowóz uczniów do szkół i pokrywa jego koszty, które w 2019 r. wyniosły 625
100,86 zł. Gmina organizuje także dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół z oddziałami
integracyjnymi, specjalnymi oraz do specjalistycznych placówek w Skawinie i Krakowie. Koszt dowozu
zorganizowanego dla 89 uczniów niepełnosprawnych wyniósł 1 013 854,83 zł. Ponadto zrefundowaliśmy
rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy indywidualnie dowożą dzieci do szkół, koszty dowozu
w wysokości 62 193,19 zł. W ramach pomocy o charakterze socjalnym przyznano zasiłki szkolne dla
22 uczniów na łączną kwotę 13 270,00 zł. Dzięki programowi „Wyprawka szkolna” 53 dzieciom
przekazano kwotę 14 745,14 zł. Program „Bezpłatny podręcznik” za kwotę 330 998,26 zł pozwolił
wyposażyć 3763 uczniów z 17 szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Ponadto w ramach refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazano
40 pracodawcom kwotę 264 039,11 zł za wyszkolenie 47 uczniów.
Gmina od lat wspiera uczniów uzdolnionych, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz
zdobywających trofea podczas konkursów tematycznych, olimpiad i zawodów sportowych. Za swoje
osiągnięcia 165 uczniom przyznano nagrody i stypendia Burmistrza, na które przeznaczono kwotę
57 800 zł. Osiągnięcia uczniów, szkół i przedszkoli można śledzić na stronach internetowych placówek,
a wyniki egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty przedstawiono w poniższej tabeli.
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Wynik z języka polskiego w %

Nazwa szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
70
68
6
53
7
66
60
6
2
27
3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

53

63

6

48

6

53

64

7

1

58

7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

13

55

3

38

4

13

47

4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA W BORKU
SZLACHECKIM

45

59

4

49

6

45

65

7

12

73

7

50

6

12

67

7

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŚKOWICACH

11

73

7

51

7

11

75

8

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPANCE

13

60

4

50

6

13

62

6

SZKOŁA PODSTWOWA W KRZECINIE

28

58

4

52

7

28

51

5

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZOWIE

37

68

6

55

7

37

68

7

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

Liczba uczniów - poziom podstawowy
Poziom podstawowy (%)

35
65
6
62
6
48
7
53
7
188
71
6
188
52
2
75
8
2
66

SP nr 3
77
38
59
4
58
5
38
5
50
6
75
63
5
75
43
1
30
1
1
73

SP Radzziszów
70
26
61
5
56
5
40
5
48
5
70
62
5
70
40

GMINA
61
63
46
52
65
51
67
68

POWIAT
63
66
47
53
69
53
54
68

KRAJ
63
59
43
49
68
53
51
59

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - brak VIII klasy
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Wynik z języka niemieckiego - staniny

Matematyka - stanin

191

Wynik z języka niemieckiego w %

Matematyka (%)

SP nr 6

Poziom rozszerzony (%)

Liczba uczniów - poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony (%)

Liczba uczniów - poziom rozszerzony

Historia i WOS - stanin

Język niemiecki

niemieckiego

Liczba piszących egzamin z języka

Wynik z języka angielskiego - staniny

Wynik z języka angielskiego w %

Historia i WOS (%)

Język angielski

angielskiego

Liczba piszących egzamin z języka

Wynik z matematyki – staniny

Język polski - stanin

Część matematycznoprzyrodnicza

Wynik z matematyki w %

Język pols ki (%)

Część humanistyczna

Wynik z języka polskiego – staniny

Liczba piszących egzamin

Procent uczniów
z zaświadczeniami o dysleksji (%)

Nazwa
szkoły
prowadzacej
oddziały
gimnazjalne

Liczba piszących
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Tabela nr 27. Wynik egzaminu gimnazjalnego
Język rosyjski

Dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (średnia):

Tabela nr 28 . Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA W RZOZOWIE

14

71

7

53

7

14

58

6

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKICH
DROGACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI
RADZISZOWSKIEJ

13

75

8

52

7

13

74

8

17

73

7

43

5

17

54

5

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZELCZYNIE

33

79

9

58

8

33

61

6

Dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (średnia):

GMINA

67

53

65

37

POWIAT

69

59

63

48

KRAJ

63

45

59

42

Dodatkowe informacje w liczbach:

1. Liczba miejsc w żłobkach (publicznych i niepublicznych) – 99
2. Liczba dzieci uczęszczających do żłobka (publicznych i niepublicznych) – 99
3. Liczba przedszkoli (publicznych i niepublicznych) – 19
4. Liczba miejsc w przedszkolach (publicznych i niepublicznych) – 1748
5. Liczba miejsc w niepublicznych punktach przedszkolnych i klubach malucha – 56
6. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych – 1424
7. Liczba uczniów uczęszczających do szkół – 3660
8. Liczba nauczycieli – 793
9. Liczba nauczycieli pracujących w przedszkolach – 130
10. Liczba dzieci przypadająca na jednego nauczyciela w przedszkolu w Gminie – 10,95
11. Liczba dzieci przypadająca na jednego nauczyciela w przedszkolu w kraju – 12,77 (opracowanie GUS –
„Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019”).
Na funkcjonowanie 17 placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST gmina przekazała
w formie dotacji 6 753 191,87 zł. Wykaz placówek i wysokość dotacji przedstawia tabela poniżej.
Tabela nr 29. Dotacje do placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST – suma wydatków
w 2019 r.
rodzaj placówki
Żłobek
Kluby malucha

Punkty przedszkolne

nazwa placówki

kwota dotacji za 2019 r.

Kolorowe Kropki

93 300,00

Bajkowa Kraina

36 000,00

Parkowe Skrzaciki

31 200,00

Skawińskie Smyki

87 616,67

Teraz My

464 253,85
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Przedszkola

Parkowe Skrzaty

256439,84

ZIPI INKLUZJA

530 867,80

Royal

407 890,92

Bajkowa Kraina

141 879,06

Pod lasem

285 785,37

Tęczowe Przedszkole

132 443,06

Mała Akademia Montesori

279 314,24

Katolickie Przedszkole
SP ZIPI Inkluzja
Szkoły Podstawowe

Klasy gimnazjalne

Katolicka Szkoła Podstawowa

1 049 393,33
383 894,62
1 908 106,17

SP Royal School

234 544,54

Katolickie Gimnazjum

430 262,40

suma

6 753 191,87

IX. Kultura czasu wolnego

Kapitał ludzki to jeden z kluczowych wyznaczników tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, mający
wpływ na jego przyspieszenie. Zdrowy, aktywny i wykształcony człowiek łatwiej odnajduje się w grupie,
przystosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarowania i rynku pracy, przejawia
więcej inicjatywy i przedsiębiorczości, jest kreatywny i gotowy podejmować współpracę z innymi ludźmi,
dzięki czemu odczuwa lepsze samopoczucie i wyżej ocenia swój poziom życia. Zaspokajanie potrzeb
zbiorowych wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych, należy do obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego (we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także
partnerami biznesowymi). Cele i działania zdefiniowane w Programie Rozwoju Sportu na lata 2016–
–2020+ ukierunkowane są na tworzenie warunków dla rozwoju sportu, powszechnego podejmowania
aktywności fizycznej na każdym etapie życia (zapewnianie niezbędnej infrastruktury i przestrzeni oraz
oferty zajęć, poprawa warunków organizacyjno-prawnych, zwiększanie dostępności wykwalifikowanych
kadr) oraz promocję aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie. Dotyczą ponadto
wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego czy dla potrzeb promocji Polski na arenie
międzynarodowej (w 2019 r. zawodnicy wspierani przez Gminę Skawina w ramach kampanii „Miasto
otwarte na SPORT” oraz „Wspieramy AKTYWNYCH” obecni byli na zawodach organizowanych w różnych
częściach Europy).
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Aktywność fizyczna jest zatem tym czynnikiem pozwalającym na utrzymania dobrego zdrowia. Z kolei
brak aktywności fizycznego może powodować wiele schorzeń. Sport sprzyja postawom prospołecznym,
jest również skutecznym narzędziem wychowawczym. Uczy elementów niezbędnych do skutecznego
działania, m.in. współpracy i dyscypliny, radzenia sobie z niepowodzeniami i stresem. Może być
pomocny w eliminowaniu z życia młodzieży (także dorosłych) nałogów i patologii. Gmina Skawina
docenia walory, możliwości i zakres oddziaływania sportu oraz rekreacji, traktując je jako ważną wartość
cywilizacyjną, kulturową i społeczną, oraz akcentując je w ramach prowadzonej polityki
zrównoważonego rozwoju. Najważniejszym celem pozostaje zdrowa i aktywna społeczność lokalna.
Działania samorządu skupiają się na tym, aby sport stał się dobrem pożądanym i powszechnym,
dostępnym w różnych formach, stosownie do możliwości i zainteresowań.

1. OŚRODKI KULTURY
Instytucje kultury wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina
Skawina:
1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie,
3. Muzeum Regionalne w Skawinie.
1. Centrum Kultury i Sportu (CKiS) w Skawinie jest samorządową instytucją kultury prowadzącą
działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną. Podstawowym jej celem jest
upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz dbałość o rozwój
psychofizyczny i zdrowie mieszkańców poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację i turystykę.
W ramach działalności kulturalnej CKiS w Skawinie realizuje przede wszystkim zadania w zakresie:
organizowania zaplecza kadrowego do prowadzenia zajęć, organizowania zajęć i imprez kulturalnych,
tworzenia i właściwej eksploatacji bazy kulturalnej, tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego, a także współpracy z innymi ośrodkami w powyższych działaniach. Z kolei
w ramach działalności sportowej CKiS w Skawinie realizuje przede wszystkim zadania w zakresie:
organizacji imprez i zawodów sportowych, a także rekreacyjnych i turystycznych, prowadzenia sekcji
sportowych oraz ich udziału w rozgrywkach sportowych, a ponadto pomocy w tworzeniu, utrzymaniu
i właściwej eksploatacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
W 2019 r. CKiS w Skawinie zorganizowało 101 wydarzeń o charakterze kulturalnorozrywkowym, w tym eventy o różnorakim zasięgu – od spotkań kameralnych po imprezy masowe
przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Każdy sektor wiekowy znalazł ofertę dla siebie.
W ramach oferty znalazły się: koncerty, spektakle dla dorosłych, spektakle dla dzieci, wernisaże,
konkursy, przeglądy artystyczne, turnieje, maraton zumby, spotkania z podróżnikami, spotkania
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edukacyjno-informatyczne, warsztaty, uroczystości okolicznościowe/patriotyczne, imprezy plenerowe,
propozycje wyjazdów i zajęć stacjonarnych w ramach spędzania czasu wolnego podczas ferii oraz
wakacji. Ponadto CKiS w Skawinie zorganizowało lub współorganizowało 51 wydarzeń o charakterze
sportowym, w tym 14 imprez o dużym zasięgu (m.in. w dyscyplinach: pływanie, bieganie, crossminton,
tenis, stołowy, siatkówka) i 37 wydarzeń o charakterze rozgrywek ligi szkolnej na szczeblu gminnym,
powiatowym i wojewódzkim (m.in. w dyscyplinach: siatkówka, crossminton, tenis stołowy, bieganie,
halowa piłka nożna, koszykówka, unihokej, szachy). Szczegółowe informacje znajdują się
w sprawozdaniu rocznym z działalności CKiS w Skawinie:
https://bip.malopolska.pl/ckis,m,336387,2019.html.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie ma trzy podstawowe cele: promowanie czytelnictwa,
ułatwienie dostępu do wartościowych książek, czasopism i innych źródeł wszystkim chętnym oraz
szeroko pojętą edukację. Pierwszy cel – promowanie czytelnictwa – realizuje:
•

wybierając i kupując do swych zbiorów najlepsze książki, audiobooki i gry planszowe;

•

prowadząc zajęcia biblioteczne dla dzieci w bibliotekach, przedszkolach i w szkołach;

•

prowadząc Dyskusyjne Kluby Książki;

•

organizując spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wymiany książkowe – bieżącą ofertę można
znaleźć w Aktualnościach na stronie www oraz na fanpage’u FB;

•

publikując recenzje najciekawszych książek oraz zestawienie nowości bibliotecznych;

•

nagrywając program Book-Macher;

•

przekazując najmłodszym wyprawki czytelnicze (od września 2019 r.) i publikując zestaw Hitów
Literatury Dziecięcej;

•

organizując otwarte imprezy kulturalne związane z książką i czytaniem – gry miejskie, rajd rowerowy
Odjazdowy Bibliotekarz, gminne dyktando itp.
Cel drugi – łatwy dostęp do książek i innych publikacji – Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie realizuje
poprzez:

•

prowadzenie na terenie Gminy Skawina aż 9 agend bibliotecznych;

•

udostępnianie zewnętrznych źródeł: e-booków z wypożyczalni Legimi i IBUK Libra oraz publikacji
naukowych w serwisie Academica;

•

uwzględnianie propozycji zakupów od czytelników;

•

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

•

udostępnienie czasopism w formie papierowej oraz cyfrowej.
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Trzeci cel – nowoczesną edukację – Biblioteka realizuje poprzez:
•

prowadzenie MultiCentrum, czyli wielofunkcyjnego miejsca, oferującego zajęć w oparciu o technologie
informacyjne i komunikacyjne;

•

zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup przedszkolnych;

•

zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla grup szkolnych;

•

zajęcia językowe dla najmłodszych;

•

popołudniowe warsztaty plastyczne oraz programistyczne dla dzieci;

•

zajęcia feryjne i wakacyjne, propagujące ideę „nauki przez zabawę”;

•

coroczny udział w Ogólnopolskiej Nocy Naukowców;

•

kursy komputerowe, o różnej tematyce i poziomie – dla dorosłych i seniorów;

•

okazjonalne prelekcje i wykłady tematyczne.
W 2019 r. z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie korzystało 5480 użytkowników, z czego 1664
były to osoby zarejestrowane po raz pierwszy. Liczba wypożyczeń i udostępnień zbiorów wyniosła 95
364. Ponadto przeprowadzono 1727 godzin różnorodnych zajęć (edukacyjnych, literackich,
plastycznych, komputerowych, programistycznych, językowych) dla dzieci, młodzieży oraz seniorów,
w których udział wzięło 19 585 osób. W 2019 r. na zakupy zbiorów do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
poszczególnych filii wydatkowano łączną kwotę 87 915,31 zł, w tym 83 475,75 zł na książki, 2 410,49 na
audiobooki oraz 2 029,07 zł na gry planszowe. Oprócz tego wykupiono dostęp do 2340 książek
elektronicznych na platformie IBUK LIBRA oraz ok. 60 000 tytułów na platformie LEGIMI w ramach
Małopolskiego Konsorcjum Bibliotek. Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu rocznym
z działalności MBP w Skawinie:
https://bip.malopolska.pl/mbpwskawinie,a,1726254,sprawozdanie-roczne-z-dzialalnosci-mbp-wskawinie-2019-rok.html
3. Celem Muzeum Regionalnego w Skawinie jest gromadzenie zabytków i zbiorów oraz materiałów
dokumentacyjnych z zakresu sztuki ludowej i regionalnej, w tym: ubiorów, narzędzi, wyposażenia,
związanych z działalnością artystyczną, rzemieślniczą, rolniczą, przemysłową i handlową miasta Skawiny
i jego okolic, urządzanie wystaw, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów,
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów oraz prowadzenie działalności
wydawniczej. W 2019 r. Muzeum Regionalne w Skawinie:



zorganizowało m.in. wystawę rzeźby Kazimierza Hojdy, wystawę obrazów, grafiki i fotografii Piotra
Bieleckiego, plenerową wystawę z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na skawińskim
rynku, wystawę Koła Robótek Ręcznych RAZEMKOWO pt. „DZIECKO”, plenerową wystawę w 75. rocznicę
śmierci Jana Henryka Żychonia, wystawę twórczości Ludwika z Dołku Lipowczana, wystawę plenerową
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poświęconą rocznicy śmierci proboszcza Jana Ligęzy, plenerową wystawę rocznicową „OJCOWIE
NIEPODLEGŁOŚCI”.
Ponadto wraz z Kołem Robótek Ręcznych „RAZEMKOWO” Muzeum przygotowało wystawę lalek pt.
„W ANIELSKIM STYLU... I NIE TYLKO”.


wydało publikacje takie jak: „Opowieści z dawnej historii Skawiny", „Ilustrowana historia Skawiny dla
dzieci 1918–1939” oraz „Jak król Jan III Sobieski odwiedził husarię przed wyprawą wiedeńską”. Muzeum
wydało również „Skawińskie Zeszyty Historyczne” dla uczniów klasy pierwszej oraz publikację opisującą
konspirację młodzieży, zwłaszcza skawińskich harcerzy, oraz ich prześladowania przez władze
komunistyczne.



przygotowało uroczystości m.in. takie jak: wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych wraz z wręczeniem medali 100-lecia odzyskania Niepodległości, uroczystości poświęcone śp.
Józefowi Górce, apel w 75. rocznicę zamordowania Bolesława Jamroza wraz z wystawą plenerową
poświęconą Bolesławowi Jamrozowi oraz uroczystość: „MŁODZIEŻ ŚPIEWA PIEŚNI PATRIOTYCZNE”
z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych i średnich, podczas których Wojewoda Małopolski
odznaczył medalami państwowymi mieszkańców gminy.
Ponadto Muzeum prowadziło m.in. zajęcia muzealne z tworzenia kurczaczka i baranka
wielkanocnego, lekcje w formie multimedialnej w ramach projektu „Wędrówki z Adasiem w czasach
panowania władców dynastii piastowskiej”, zajęcia z haftowania serwetki z tradycyjnym wzorem
skawińskim, warsztaty pt. „TRADYCYJNE KISZENIE KAPUSTY”, warsztaty prezentujące Skawinę w czasach
panowania króla Kazimierza Wielkiego oraz skawińskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Również
w ramach Projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „SZKOŁA PAMIĘTA” zrealizowano dwa cykle
spotkań poświęconych płk. Andrzejowi Hałacińskiemu.
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu rocznym z działalności Muzeum Regionalnego
w Skawinie:
https://bip.malopolska.pl/muzeumskawina,a,1024548,sprawozdania.html

2. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zarządza 6 obiektami sportowo-rekreacyjnymi: basenem
„Camena”, halą widowiskowo-sportową, stadionem miejskim, dwoma kompleksami boisk sportowych
orlik (przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz przy ul. Mickiewicza) oraz Ośrodkiem Kulturalno-Rekreacyjnym
„Gubałówka”, a także 2 obiektami kulturalnymi: pałacykiem „Sokół” oraz zabytkowym Dworem
Dzieduszyckich w Radziszowie, a także administruje rynkiem w Skawinie.
Dodatkowo na terenie miasta Skawina znajdują się: Skawińskie Błonia wraz ze ścieżką dla biegaczy
i rolkarzy, urządzeniami do Street Workoutu, siłownią zewnętrzną, Park Miejski wraz z towarzyszącą
infrastrukturą (w tym kort tenisowy), Park Jan Pawła z infrastrukturą sportową, 2 skate parki, boiska

Strona 102 | 142

Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r.
sportowe (3 obiekty) oraz wielopokoleniowe place zabaw (26 obiektów). Na terenie miejscowości
wchodzących w skład Gminy Skawina znajdują się: wielopokoleniowe place zabaw – 14 szt. oraz 2
siłownie zewnętrzne.
Liczba Klubów sportowych



Kluby sportowe – 6



Uczniowskie kluby sportowe – 6



6 innych, w tym Walley Plus Duo i Klub Karate Mawashi zarejestrowane w innych miastach Polski,
działające na naszym terenie.
Ilość stypendiów sportowych oraz koszty dofinansowania



57 stypendystów na kwotę 127 575,00 zł brutto



20 nagrodzonych na kwotę 46 912,51 zł brutto
Łącznie: 174 487,51 zł

3. PODSUMOWANIE 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 ZA 2019 R.
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”;



„działania prewencyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży”;



„działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych”;



„działania na rzecz osób niesamodzielnych”;



„działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności”;



„działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy – fundusz wkładu własnego”.
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Tabela nr 30. Liczba ofert, podpisanych umów i przyznanych dotacji

Obszar
[nazwa umowna]

Liczba ofert/postępowań
(w przypadku art. 19a)
realizacji zadań
publicznych

Liczba podpisanych
umów

Łączna wartość
przyznanych dotacji

SPORT

61

56

700 000,00 zł

WYPOCZYNEK LETNI

19

16

80 000,00 zł

WYPOCZYNEK ZIMOWY

12

10

30 000,00 zł

PROFILAKTYKA

6

4

60 000,00 zł

KULTURA

24

19

70 000,00 zł

INTEGRACJA EUROPEJSKA

4

4

25 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

2

2

152 705,00 zł

ART. 19A

36

29

128 799,35 zł

SUMA

164

140

1 246 504,35 zł

Wykres nr 25 . Liczba ofert realizacji zadań publicznych

Liczba ofert realizacji
zadań publicznych
36
SPORT
61

WYPOCZYNEK LETNI
WYPOCZYNEK ZIMOWY

2
4

PROFILAKTYKA
KULTURA
INTEGRACJA EUROPEJSKA
POMOC SPOŁECZNA

24

ART. 19A
6

12

19

Łącznie: 164 oferty
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Wykres nr 26. Liczba umów na realizację zadań publicznych

Liczba umów na realizację
zadań publicznych

29

SPORT
WYPOCZYNEK LETNI
56

2
4

WYPOCZYNEK ZIMOWY
PROFILAKTYKA
KULTURA
INTEGRACJA EUROPEJSKA

19

POMOC SPOŁECZNA
ART. 19A
4
10

16

Łącznie: 140 umów
Wykres nr 27. Łączna kwota dotacji

W 2019 r. podpisano jedną umowę pożyczki na realizację na terenie gminy zadań współfinansowanych ze
środków zewnętrznych w formie refundacji, których beneficjentami są mieszkańcy gminy ze
Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cedronu (wysokość środków: 44 939,00 zł) oraz trzy umowy
w ramach finansowania lub współfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych lub
podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie
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spoza budżetu gminy: z Fundacją „Wyobraź Sobie”, LKS Radziszowianka i Stowarzyszeniem Inicjatyw
Kulturalnych „Sygnał” z Radziszowa (wysokość środków: 13 698,00 zł).
Współpraca pozafinansowa gminy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 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 doradczokonsultacyjnym 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. Zadania Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi były prowadzone przez dwóch
realizatorów wyłonionych w drodze postępowania ofertowego: Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych
BIS i FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
W 2019 r. głównymi elementami Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi były:
comiesięczne dyżury umożliwiające rozpoznanie potrzeb organizacji i ukierunkowanie dalszej formy
współpracy, mentoring dla przedstawicieli NGO, konsultacje prawne i księgowe, konsultacje wniosków
aplikacyjnych poszczególnych organizacji, konsultacje indywidualne, szkolenia oraz spotkania sieciujące.
Szczegółowo:

 8 dyżurów umożliwiających rozpoznanie potrzeb organizacji i ukierunkowanie dalszej formy współpracy;
 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
8 organizacji pozarządowych podczas spotkań trwających łącznie prawie 140 godzin;
 konsultacje prawne i księgowe – łącznie 27 godzin;
 konsultacje wniosków aplikacyjnych poszczególnych organizacji – łącznie 19 godzin;

Strona 106 | 142

Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r.
 konsultacje indywidualne związane z tematyką bieżącego funkcjonowania NGO z terenu gminy – łącznie
44 godziny;
 organizacja 4 szkoleń dla organizacji pozarządowych;
 organizacja 8 spotkań sieciujących;
 opracowywanie informacji dla organizacji pozarządowych;
 organizacja 1 wizyty studyjnej oraz 1 kolacji integracyjnej dla NGO.
Łącznie ze wsparcia skorzystali przedstawiciele prawie 40 organizacji pozarządowych. Na realizację
ww. działań przeznaczono środki finansowe w wysokości 75 275,00 zł, a dzięki wsparciu konsultantów
z Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizacjom z gminy udało się uzyskać
46 566,00 zł dotacji ze środków zewnętrznych.
Jednym z zadań realizowanych w ramach PSW-COP było przeprowadzenie III Dnia Organizacji
Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych” (DOPIS 2019), w którą włączyło się prawie 200 osób z 31
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu gminy. Podczas DOPIS, który odbył się pod
hasłem #SkawinazINICJATYWĄ, organizacje i grupy nieformalne miały możliwość zapoznania
mieszkańców Skawiny ze swoją działalnością. W dwóch grach stanowiskowych „Poznaj Skawinę
z inicjatywą” i „#młodzizinicjatywą” towarzyszących wydarzeniu wzięło udział 500 osób, z tego ponad
200 osób zrealizowało je w całości. DOPIS poprzedziły liczne spotkania informacyjne i sieciujące, podczas
których organizacje zaangażowane w tworzenie wydarzenia wspólnie planowały działania, wymieniały
się pomysłami i koncepcjami. Zebrania te stworzyły także pole do integracji stowarzyszeń
i zapoczątkowania bliższej współpracy. 30 września odbyło się spotkanie podsumowujące całe
przedsięwzięcie, podczas którego pojawiło się mnóstwo wniosków, inspiracji i motywacji do działania
w 2020 r. Na realizację działań w ramach organizacji Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw
Społecznych w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 36 500,00 zł.
W 2019 r. wydział Promocji, Sportu i Współpracy współdziałał również czynnie ze Skawińską Radą
Działalności Pożytku Publicznego, w szczególności poprzez opiniowanie programów i zasad współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi oraz współorganizację Dnia Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Społecznych 2019. Ważnym elementem współpracy było zorganizowanie naboru
kandydatów do Rady na kolejną kadencję.

4. STOWARZYSZENIA
Gmina Skawina współpracuje w ramach:
 Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
 Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa
 Stowarzyszenia Miasta Króla Kazimierza
 Stowarzyszenia Związek Miast Polskich
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Wykres nr 28. Wysokość składki płaconej przez Gminę Skawina

5. MIASTA PARTNERSKIE
1. Hürth, Niemcy
2. Turčianskie Teplice, Słowacja
3. Thetford, Anglia
4. Roztoki, Czechy
5. Civitanova, Marche Włochy
6. Przemyślany, Ukraina
7. Holešov, Czechy
8. Partnerska Gmina Krzęcin (woj. zachodniopomorskie) do Sołectwa Krzęcin (Gmina Skawina)
Współpraca Gminy Skawina z miastami partnerskimi w 2019 r.:


17–19 maja 2019 r. – Dni Miasta Holešova. Delegacja Gminy Skawina uczestniczyła w obchodach Dni
Miasta Holešova w Czechach.
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Zdjęcie nr 15. Holešova. Fot. UMiG w Skawinie



14–16 czerwca 2019 r. – Dni Miasta Turčianske Teplice. Delegacja Gminy Skawina uczestniczyła
w obchodach Dni Miasta Turčianske Teplice, połączonych z uroczystością 20-lecia podpisania umowy
partnerskiej między naszymi miastami.
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Zdjęcie nr 16. Turčianskie Teplice. Fot. UMiG w Skawinie



28 czerwca–1 lipca 2019 r. – Uroczystość 75. rocznicy wyzwolenia Civitanova Marche (Włochy) przez
Wojsko Polskie. Przedstawiciele Gminy Skawina zostali zaproszeni do udziału w uroczystościach
rocznicowych 75. rocznicy wyzwolenia Civitanova Marche.
Zdjęcie nr 17. Civitanova Marche. Fot. UMiG w Skawinie
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28–30 czerwca 2019 r. – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem strażaków z Przemyślan
(Ukraina).



6–8 września 2019 r. – 20-lecie podpisania umowy z Turčianske Teplice oraz 15-lecie podpisania umowy
z Thetford. Rok 2019 jest dla Skawiny rokiem jubileuszowym. W dniach 6–8 września gościliśmy
w Skawinie przedstawicieli miast partnerskich. Skawinę odwiedziły delegacje z: Turčianskich Teplic
(Słowacja), Thetford (Wielka Brytania), Hürth (Niemcy), Holešova (Czechy).
Zdjęcie nr 18. Skawina – 20-lecie podpisania umowy z Turčianskimi Teplicami oraz 15-lecie podpisania umowy
z Thetford. Fot. UMiG w Skawinie

Zdjęcie nr 19. Skawina – 20-lecie podpisania umowy z Turčianskimi Teplicami oraz 15-lecie podpisania umowy
z Thetford. Fot. UMiG w Skawinie
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Zdjęcie nr 20. Skawina – 20-lecie podpisania umowy z Turčianskimi Teplicami oraz 15-lecie podpisania umowy
z Thetford. Fot. UMiG w Skawinie

X. Gospodarka
1. ROZWÓJ GOSPODARCZY
W Gminie Skawina w 2019 r. według danych rejestru REGON zarejestrowanych było 5210 podmiotów
gospodarki narodowej. W sektorze prywatnym w 2019 r. zarejestrowano 413 nowych podmiotów
gospodarczych, w tym 393 osoby fizyczne i 1 spółkę handlową. Najliczniejszą grupę w tym sektorze
stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (3928), a wśród spółek prawa handlowego
największą grupą są spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością (365).
Tabela nr 31 . Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w Gminie Skawina

2016
osoby fizyczne prowadzące 3601
działalność
spółki handlowe ogółem

380

2017
3648

2018
3766

2019
3928

416

426

486

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl)
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Wykres nr 29. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w Gminie Skawina oraz w innych
gminach województwa małopolskiego w 2019 r.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
8000

Spółki prawa handlowego

6726
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4668
3928

3630
2801
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2685
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486
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443

348

216

476

357

0

Analizując rejestr REGON pod kątem zatrudnionych pracowników, można stwierdzić, że najwięcej
podmiotów gospodarczych zatrudnia od 0 do 9 pracowników (5018).
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Wykres nr 30. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości wpisane do rejestru REGON
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250-999
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl)

Na terenie Gminy Skawina 70,11% podmiotów zadeklarowało jako rodzaj działalności pozostałą
działalność, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,35% podmiotów,
a 0,54% rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Liczba i rodzaje działalności wykonywane przez
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zostały przedstawione na poniższym wykresie.
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Wykres nr 31. Rodzaje działalności wykonywanej przez osoby fizyczne
WYKRES RODZAJE DZIAŁALNOSCI WYKONYWANEJ
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
Budownictwo

771

Kultura

41

Opieka zdrowotna

165

Edukacja

83

Wynajem, dzierżawa

131

Działalność naukowa i techniczna

325

Rynek nieruchomości

65

Działalność finansowa i ubezpieczenia

99

Informacja i komunikacja

175

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

109

Transport

303

Handel

980

Przetwórstwo przemysłowe

428

Rolnictwo

23
0

200

400

600

800

1000

1200

2. RYNEK PRACY
Na koniec grudnia 2019 r. w Gminie Skawina zarejestrowanych było 759 osób bezrobotnych, w tym
408 kobiet oraz 351 mężczyzn. Zmiany liczby przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 32. Liczba osób bezrobotnych w latach 2015–2019 (wg danych na 31.12 poszczególnych lat)
Rok

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

2015

1207

593

614

2016

1119

558

561

2017

899

413

486

2018

793

337

456

2019

759

351

408

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejsza grupa osób bezrobotnych znajdowała się
w przedziale wiekowym 35–44 lata (181 osób), a najmniej liczna znajdowała się w przedziale wiekowym
60–64 lata (65 osób).
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Tabela nr. Wiek bezrobotnych na obszarze Miasta i Gminy Skawina i Powiatu Krakowskiego
OBSZAR

Wiek bezrobotnych
18–24

25–34

35–44

45–54

55–59

60–64

Miasto i Gmina Skawina

90

175

181

147

101

65

Powiat Krakowski

476

1011

942

730

469

314

Źródło: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Skawinie
W 2019 r. osoby bezrobotne z Gminy Skawina skorzystały z różnych form wsparcia oferowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym: rozpoczęcie stażu (159 osób), rozpoczęcie szkolenia (99 osób),
robót publicznych (14 osób), prac interwencyjnych (7 osób). 64 osoby bezrobotne rozpoczęły własną
działalność gospodarczą, korzystając z jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej.
Informacje o usługach hotelarskich

W ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi, na terenie
Gminy Skawina figuruje łącznie 6 obiektów z 84 miejscami noclegowymi, w tym:
–

1 hotelik: – 16 miejsc noclegowych (8 pokoi);

–

2 gospodarstwa agroturystyczne – 34 miejsc noclegowych (10 pokoi).

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego prowadzącym rejestr obiektów hotelarskich
w kategorii trzygwiazdkowego hotelu figuruje 1 obiekt ze Skawiny – Hotel „Dworek Skawiński”,
dysponujący 98 miejscami noclegowymi w 42 pokojach.

XI. Usługi społeczne

1. BEZPIECZEŃSTWO
1. 1. STRAŻE POŻARNE
Na terenie Gminy Skawina wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Skawinie działania ratowniczogaśnicze prowadzi 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 2 zlokalizowane są w mieście,
natomiast pozostałe w sołectwach gminy. W roku 2019 ogólna ilość interwencji JRG wyniosła 475,
z czego 119 zdarzeń to pożary, 309 to miejscowe zagrożenia, a 47 to alarmy fałszywe (wykres poniżej).
Do niektórych z tych działań zadysponowano do pomocy również jednostki OSP. Liczba interwencji
podejmowanych przez jednostki OSP wraz z podziałem na ich rodzaj przedstawiona została na
poniższych wykresach. W porównaniu do lat poprzednich ma ona tendencję wzrostową, a ich
charakterystyka liczbowa dla OSP z KSRG oraz OSP spoza KRSG jest podobna.
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Gmina Skawina dofinansowała zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Skawina I
w kwocie 200 000 zł. Dodatkowo uczestniczyła w programach „Bezpieczny Strażak 2019” oraz „Mały
Strażak 2019”, gdzie dofinansowano zakup sprzętu, umundurowania oraz sprzętu szkoleniowego dla
jednostek OSP.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych aktywnie uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnosportowych organizowanych na terenie Gminy poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa lub udział w ich
organizacji. Warto zauważyć, że wraz z Gminą Skawina, miejscową Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP
i Komisariatem Policji, a także Pogotowiem Ratunkowym im. S. Greinera podejmują inicjatywę
organizacji wydarzeń związanych z rozpowszechnianiem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa wśród
młodzieży i dzieci. Aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich kampaniach społeczno-informacyjnych,
mających na celu wzrost poziomu bezpieczeństwa, zwiększenie działań edukacyjnych w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, a także pierwszej pomocy przedmedycznej. Do najważniejszych zaliczyć
należy takie kampanie jak : „Czad i Ogień – obudź czujność”, „Stop wypalaniu traw”, „Bądź bezpieczny
na drodze”, „Projekt AED”, „Mały Strażak” itp. Jednostki OSP przeprowadziły także praktyczne ćwiczenia
ewakuacji w placówkach edukacyjnych na terenie gminy oraz uczestniczyły w ćwiczeniach z działań
ratowniczo-gaśniczych, np. ewakuacja firmy Bahlsen.
W Borku Szlacheckim odbyły się również Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział
wzięły także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy jednostkach OSP.

Wykres nr 32. Interwencje JRG

Interwencje Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Skawinie - 2019 r.
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Wykres nr 33. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy
Skawina 2019
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Wykres nr 34. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Skawina 2019
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22 maja 2019 r. na terenie Gminy Skawina ogłoszono w pierwszej kolejności stan pogotowia
przeciwpowodziowego, a następnie stan alarmu przeciwpowodziowego (23 maja 2019 r.).
W działaniach ratowniczych uczestniczyła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie oraz jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skawina, które głównie zabezpieczały posesje
i nieruchomości przed zalaniem oraz wypompowywały wodę, a także zabezpieczały wały. Najtrudniejsza
sytuacja panowała w Woli Radziszowskiej oraz Radziszowie. Łącznie zadysponowano 30 samochodów
z piaskiem, po 15 t każdy.
Zdjęcie nr 21. Radziszów. Fot. Bartłomiej Cichoń
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Zdjęcie nr 22. Radziszów. Fot. Bartłomiej Cichoń

Zdjęcie nr 23. Wola Radziszowska. Fot. OSP Wola Radziszowska
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Zdjęcie nr 24. Wola Radziszowska. Fot. OSP Wola Radziszowska

1.2. STRAŻ MIEJSKA
W 2019 r. w Straży Miejskiej zatrudnionych było 17 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników obsługi
monitoringu. Do Miejskiego Systemu Monitoringu podłączonych jest 50 kamer obrotowych i jedna
kamera stacjonarna, zlokalizowane na terenie Gminy Skawina. W 2019 r. Straż Miejska podjęła 15 233
wszelkiego rodzaju interwencje. Działania w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:


W zakresie poprawy czystości i porządku przeprowadzono 1101 kontroli posesji na terenie miasta
i gminy pod kątem:
– posiadania odpowiednich umów i rachunków na wywóz nieczystości płynnych – 322
– kontrole, w tym: udzielono 251 pouczeń; nałożono 71 mandatów na kwotę 12 800,00 zł;
– utrzymania porządku na posesji – 79 kontroli, w tym: udzielono 69 pouczeń; nałożono 10 mandatów
na kwotę 1 900,00 zł;
– wypalania śmieci w kotłowniach – 777 kontroli, w tym: pobrano 52 próbki popiołu do analizy; nałożono
21 mandatów karnych na kwotę 7 800,00 zł.



W zakresie poprawy bezpieczeństwa:
– przeprowadzono 7117 interwencji pochodzących od mieszkańców naszej gminy;
– zabezpieczono 86 wszelkiego rodzaju imprez na terenie gminy;
– udzielono 115 asyst dla wydziałów Urzędu Miasta i Gminy;
– przeprowadzono 47 konwojów dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
na potrzeby gminy;
– przewieziono do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania 75 osób;
– wystawiono 963 wezwania do dalszych czynności służbowych;
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– wylegitymowano 5852 osoby podejrzane o popełnienie wykroczenia;
– pouczono 4516 osób,
– wystawiono 395 mandaty karne na kwotę 49 700,00 zł;
– skierowano 18 wniosków do Sądu Rejonowego.


W zakresie współpracy z innymi służbami:
–323 razy współdziałano z Policją – w tym 150 wspólnych patroli pieszych w rejonach osiedli
mieszkaniowych;
– 27 razy współdziałano ze Strażą Pożarną;
– 8 razy współdziałano z Pogotowiem Ratunkowym;
– 115 razy współdziałano z wydziałami Urzędu Miasta .



W zakresie edukacji dzieci i młodzieży:
– przeprowadzono 74 spotkania w placówkach oświatowych oraz 90 spotkań na terenie Miasteczka
Komunikacyjnego, w których uczestniczyło 3125 uczniów;
– w trakcie tych spotkań wręczono 3200 elementów odblaskowych dla wszystkich uczestników.

2. POLITYKA SPOŁECZNA

2.1. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII –
CENTRUM WSPIERANIA RODZINY
Gmina Skawina realizując zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
opracowała i realizowała: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjęty Uchwałą nr III/17/18 Rady Miejskiej w Skawinie z 28.12.2018 r. (dokument dostępny:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1539169,uchwala-nr-iii1718-rady-miejskiej-w-skawinie-zdnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-p.html) oraz Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomani przyjęty Uchwałą nr III/18/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28.12.2018 r. (dokument
dostępny:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1539201,uchwala-nr-iii1818-rady-miejskiej-w-

skawinie-z-dnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-p.html).
Dokumenty określały priorytetowe działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W ramach działań zwiększano dostępność terapeutyczną
i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, a także dla osób uzależnionych od narkotyków
i osób zagrożonych uzależnieniem. Pomocy psychospołecznej i prawnej udzielano również rodzinom,
w których występują wymienione problemy. W/w zadania realizowane były m.in. poprzez poradnictwo
specjalistyczne organizowane w Centrum Wspierania Rodziny. Psychologowie oraz terapeuta uzależnień
udzielili łącznie 1486 porad 606 osobom (tabela poniżej). Kategorie udzielonych porad przedstawiono
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poniżej, a zgłaszane problemy obejmowały przede wszystkim sferę problemu uzależnienia
(w szczególności uzależnienia od alkoholu), przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, jak również
problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków). Prawnik przyjął
665 osób, udzielając 2500 porad prawnych i służył pomocą w sporządzaniu 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. Komisja przyjęła
61 nowych wniosków dotyczących postępowań w sprawie podjęcia leczenia odwykowego, skierowała
25 wniosków do Sądu w sprawie zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu. Skierowała 44 osoby do biegłych sądowych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, z czego 24 osoby zgłosiły się na badanie. Założyła 1 „Niebieską
Kartę” i zaopiniowała 57 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 tym 55 pozytywnie, 2 negatywnie). Skontrolowano 11 placówek prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach omawianych 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. Wspierano organizacyjnie i finansowo XXIII Bal Bezalkoholowy, spotkania wigilijne, wyjazd na XXXI
Jasnogórskie Spotkania AA i inne spotkania. W CWR organizowano także 2 edycje grupy
psychoedukacyjnej i 1 grupę psychoterapeutyczną dla osób doświadczających przemocy, w których
wzięło udział 24 uczestników. Prowadzono również działania informacyjno-edukacyjne nt. uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy. Dystrybuowano 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. Organizowano inne formy opiekuńczo-wychowawcze kierowane do dzieci z rodzin problemowych, będące nie tylko szczególną formą
spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim mające za zadanie prowadzenie działań profilaktyczno-naprawczych, a wśród nich: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz socjoterapeutyczne dla 22 dzieci
w Klubie Środowiskowym w Skawinie przy ul. Szkolnej 1, półkolonię (udział 22 dzieci), kolonię letnią
o charakterze profilaktycznym w Darłówku dla 36 dzieci. Dofinansowano placówkę wsparcia dziennego
dla dzieci, prowadzoną przez Stowarzyszenie „SIEMACHA” na zlecenie Gminy Skawina. Prowadząc
profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w omawianym zakresie, podejmowano współpracę
z placówkami oświatowymi, w ramach której realizowano m.in. programy profilaktyki uniwersalnej
(w tym programy rekomendowane Spójrz Inaczej, Archipelag Skarbów, Przyjaciele Zippiego, Apteczka
Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Debata, Cukierki), którymi objęto ok. 1453 uczniów, 200 rodziców,
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93 nauczycieli. Zrealizowano cykl innych warsztatów profilaktycznych, którymi objęto ok. 1257 uczniów.
Realizowano program „Destination Imagination – Od wyobraźni do Innowacji” dla 28 dzieci.
Przeprowadzono konkursy o tematyce uzależnień, w tym XVII Gminne Warsztaty Profilaktyczne „Szkoła
Wolna od Nałogów” oraz konkurs na Bajkę Profilaktyczną „Mama, tata bajki piszą” i konkurs „Dzieci Bajki
Ilustrują”, których owocem było wydanie VI edycji „Bajek Profilaktycznych dla dzieci”. Na przełomie
2018/2019 r. placówki oświatowe wzięły udział w „Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów”.
Działaniami edukacyjnymi objęto również rodziców, którzy brali udział w spotkaniach dot.
bezpieczeństwa dzieci w odniesieniu do korzystania z Internetu, substancji psychoaktywnych,
uzależnień behawioralnych. W spotkaniach, których celem było również zwrócenie uwagi na kwestie
właściwych relacji z dzieckiem, wzięło udział ok. 408 osób. Mając na celu doskonalenie kadr
w omawianym obszarze, zorganizowano szkolenia i warsztaty dla ok. 108 nauczycieli, wychowawców,
pedagogów i psychologów szkolnych. Zorganizowano 2 edycje szkolenia programem „Przyjaciele
Zippiego” dla 38 nauczycieli oraz szkolenie „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla
18 nauczycieli. Wdrażano kampanie społeczno-edukacyjne związane z tematyką uzależnień, w tym
kampanie: Włącz myślenie, Zachowaj Trzeźwy Umysł, NO PROMIL NO PROBLEM, których celem było
zwrócenie uwagi na problematykę nietrzeźwości na drogach. Wymienione akcje, poza przewidzianymi
do realizacji działaniami, były inspiracją do podejmowania wielu przedsięwzięć profilaktycznych na
terenie gminy, takich jak np. XVI edycja Imprezy Środowiskowej Zachowaj Trzeźwy Umysł, Happening
NO PROMIL NO PROBLEM na Rynku w Skawinie. Podejmowano działania skierowane do sprzedawców
napojów alkoholowych mające na celu zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie
sprzedaży oraz spożywania napojów alkoholowych, a w szczególności działania na rzecz ograniczania
dostępności alkoholu osobom nieletnim – w tym szkolenie z zakresu „Zasad sprzedaży napojów
alkoholowych”, listy i apele do sprzedawców oraz kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Mając na celu zwiększenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów
w ramach konkursu ofert w zakresie zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
w 2019 r.” udzielono dotacji Fundacji „Wyobraź sobie” na realizację 4. edycji programu profilaktyki
uniwersalnej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, w których wzięło udział 61 osób dorosłych oraz
18 dzieci. Ponadto Fundacja realizowała projekt: „Grupa wsparcia dla Rodziców i Wychowawców –
absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” dla 10 osób. Inne projekty zrealizowane przez
Fundację „Wyobraź sobie” na zlecenie gminy to: Cykle warsztatów pn. „Z rodziną w świat wartości”
(udział 394 osób); „Miłość toksyczna – miłość dojrzała” (udział 24 osób); „Cykl warsztatów pn. „Dialog –
droga Twojej wewnętrznej przemiany” (udział 153 osób). W ramach wymienionego wyżej konkursu
ofert Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia realizowało projekt „Klub Środowiskowy Relax”, którym objęto
ok. 30 dzieci. Szczegółowe informacje na temat działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dostępne
są w raporcie przyjętym Uchwałą nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Skawinie z 8.04.2020 r. w sprawie
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przyjęcia

raportu

z

realizacji

GPPN

(dokument

dostępny:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1750825,uchwala-nr-viii-n23820-rady-miejskiej-w-skawiniez-dnia-8-kwietnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-ra.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. Działania
powinny być kontynuowane dalej, 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. Należy zaznaczyć, 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 www.cwr-skawina.pl, gdzie na bieżąco zamieszczano
informacje na temat prowadzonych działań i informacje na temat oferty pomocowej dla osób
z 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 rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę: 37 926,00 zł,
w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 930 514,93 zł. Poza wymienionymi
zadaniami objętymi programami, w ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Skawina ze
Szpitalem Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie, do sierpnia 2019 r. przy CWR prowadziło działalność
Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe, będące filią Szpitala. Aktualnie placówka działa
pod adresem ul. Energetyków 16 w Skawinie.
Tabela nr 33. Liczba porad udzielonych w CWR w latach 2014–2019
L.P.

Rodzaj konsultacji

Liczba porad udzielonych w CWR
2018 r.
1360 + 94 „TW”

1.

Psychologowie/terapeuta uzależnień,
w tym Telefon Wsparcia – „TW”
2910 porad

2.

Prawnik

w tym udzielono:
276 porad osobom doznającym
przemocy w rodzinie
0 sprawcom przemocy

2019 r.
1389 + 97 „TW”
(585 +21 osób „TW” )

2500 porad
w tym udzielono:
172 porady osobom doznającym
przemocy w rodzinie
0 sprawcom przemocy

Tabela nr 34. Liczba konsultacji specjalistycznych udzielonych w CWR od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
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Wyszczególnienie:

kobiety

Liczba osób
mężczyźni

dzieci

Liczba
udzielonych
porad

Ogólna liczba osób korzystających z pomocy
psychologów i terapeuty w Centrum Wspierania
339
232
14
1389
Rodziny w 2019 r., bez usługi „Telefon Wsparcia”
Liczba osób korzystających z pomocy psychologa/terapeuty oraz udzielonych im porad w poszczególnych
kategoriach klientów/problemów:
UZALEŻNIENIA
Osoby z problemem alkoholowym (uzależnienie od
25
96
0
401
alkoholu)
Osoby będące w relacji z osobą uzależnioną -–
obciążone tą sytuacją (w tym osoby
62
2
0
124
współuzależnione i DDA)
Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych
3
(narkotyków, leków i innych, np. tzw. dopalaczy)
Osoby będące w relacji z osobą uzależnioną od
13
substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków
i innych, np. tzw. dopalaczy)
Osoby, których zachowania mają cechy
2
uzależnienia (uzależnienie od czynności takich jak
hazard, Internet i inne)
Osoby będące w relacji z osobą, której zachowania
5
mają cechy uzależnienia (uzależnienie od czynności
takich jak hazard, Internet i inne)
PRZEMOC W RODZINIE
37
Ofiary przemocy w rodzinie
0
Sprawcy przemocy w rodzinie
5
Świadkowie przemocy
INNE PROBLEMY
32
10. Kryzys w związku partnerskim
57
11. Kryzys rodziny (konflikty, trudności wychowawcze,
rozkład pożycia)
4
12. Osoby niewydolne opiekuńczo, wychowawczo
82
13. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod
postacią somatyczną
56
14. Zaburzenia nastroju (zaburzenia depresyjne)
53
15. Inne

19

4

54

1

1

21

6

1

20

2

0

8

0
2
0

3
0
0

72
4
14

26
27

0
4

159
97

1
31

0
1

8
262

27
17

0
0

178
131

Źródło: Dane CWR, opracowanie: Małgorzata Kopeć, UMiG w Skawinie
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2. 2. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII –
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE
1. Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r.
przystąpił do realizacji Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program adresowany był do gmin,
których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Celem programu było zwiększenie
dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do
16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji. Kwalifikowane były wydatki poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od 1 marca
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie realizacji programu. W ramach programu usługami
opiekuńczymi bezpłatnie objęte były 2 osoby. Łącznie zrealizowano 252 godziny. Koszt całkowity
programu to 5040 zł, z czego 50% dotacji stanowiła kwota 2520 zł.
2. Program „Opieka 75+” – kolejny program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
w 2019 r. Program „Opieka 75+” umożliwił wsparcie gmin w realizacji zadania własnego. Liczba osób
korzystająca z pomocy w formie usług opiekuńczych stale rośnie, a główną grupą beneficjentów są osoby
w wieku 75 lat i więcej, często mieszkające samotnie. Z uwagi na fakt, że organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gmin finansowanych ze środków własnych gminy,
zapewnienie tego rodzaju usług może być utrudnione szczególnie w małych gminach. W ramach
programu Gmina Skawina wystąpiła o przyznanie środków na realizację programu, co stanowiło połowę
kosztów, tj. 11 250 zł. Drugą połowę stanowiły środki własne. Łączna kwota wyniosła 22 500 zł.
Strategicznym celem programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program był realizowany
w rozszerzonej formie, tj. skierowany był również do osób pozostających w rodzinach. Zrealizowano
1125 godzin usług opiekuńczych, zatrudniono 2 opiekunów, którzy świadczyli usługi opiekuńcze
8 osobom.
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3. Program „Opieka wytchnieniowa” – jednocześnie realizowany był również program Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa nad niepełnosprawnymi”. Adresatami programu były dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nad
którymi członkowie rodzin lub opiekunowie sprawują bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności
i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Źródłem finansowania programu były środki
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach modułu I opieką objęto
4 osoby w wymiarze 328 godzin. Cały koszt programu wyniósł 6560 zł, dofinansowanie ze środków
dotacji wyniosło 5248 zł.
4. Mieszkanie chronione – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą
Skawina uruchomiono w grudniu 2019 r. na terenie miasta Skawiny mieszkanie chronione w oparciu
o Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Efektem realizacji zadania było utworzenie,
wyposażenie i uruchomienie jednego mieszkania chronionego dla 2 osób niepełnosprawnych ze
znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, z orzeczeniem o chorobie
psychicznej, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją, oraz dla
osób niewidomych. W ramach dotacji zakwalifikowana została kwota 21 270,99 zł w tym 10 500 zł –
środki remontowe, 10 770,99 zł – wyposażenie mieszkania. Wydatkowane środki własne – 11 206,71 zł.
5. Program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – celem Programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” jest: ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów
objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności
osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Pomoc w postaci jednego
gorącego posiłku dziennie (doraźna albo okresowa) przysługuje osobie, która własnym staraniem nie
może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole realizowana
jest w formie zakupu posiłków. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla osób i rodzin o dochodzie
niższym od 150% kryterium dochodowego współfinansowana jest w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
W 2019 r. zrealizowano posiłki dla 381 osób z 243 rodzin na kwotę 230 207,50 zł, w tym dla 257 uczniów
– koszt 157 502,50 zł. W ramach wymienionego programu zrealizowano również świadczenie pieniężne
na zakup posiłku w formie produktów żywnościowych dla 64 osób, tj. 311 świadczeń – 53 192,00 zł.
Realizowano również zadanie z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie jednego gorącego posiłku
dziennie osobom tego pozbawionym. Jadłodajnia dla Ubogich im. Ks. W. Troski przy Parafii
Rzymskokatolickiej w Skawinie otrzymała w 2019 r. od Gminy dotację w wysokości 72 705,00 zł.
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6. Program „Rodzina 500+” – od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest systemowy rządowy program „Rodzina
500+”. Program ten jest instrumentem polityki społecznej państwa, stanowi pomoc państwa
w ponoszeniu kosztów utrzymania dzieci. Jego celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
ekonomicznego rodzin. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków
związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
W 2019 r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 8301 dzieci z 5362 rodzin na kwotę 36 410 312 zł.
7. Program „Dobry Start” – jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok
szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do
ukończenia przez nie 24. roku życia. W 2019 r. wypłacono świadczenia dla 5353 uczniów z 3840 rodzin
na kwotę 1 605 900 zł.
8. Program „Skawińska Karta Seniora” -– od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Skawina realizowany jest Program
„Skawińska Karta Seniora”. Adresatami Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujące
w Gminie Skawina. Program ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia
skawińskich seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji, umożliwiających
większy dostęp do różnorodnych produktów i usług. Do 31 grudnia 2019 r. wydano 276 kart seniora.
W minionym roku partnerami Skawińskiej Karty Seniora zostało 16 podmiotów oferujących zniżki
w ramach Skawińskiej Karty Seniora.
9. Projekt „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skawinie – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 lutego 2018 r. rozpoczął realizację
projektu w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 384 100,00 zł. Projekt w 100% był
finansowany ze środków zewnętrznych. Projekt był realizowany od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2019 r.
Celem głównym projektu była 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.
10. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Skawina na lata 2018–2022 – Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz prowadzi obsługę administracyjną Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół podejmował działania mające
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na celu integrowanie i koordynowanie skawińskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym budowanie współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania przemocy w Skawinie. W 2019 r. kontynuowano współpracę z pracownikami
socjalnymi koordynującymi pracę grup roboczych. Ustalenie stałych pracowników koordynujących
działania i monitorujących rodziny pozytywnie wpłynęło na poprawę jakości pracy grup roboczych,
współpracę z instytucjami zaangażowanymi w prace na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
podniesienie poziomu udzielanej pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Na podstawie analizy
dokumentów można wnioskować, iż podjęte w 2019 r. działania spowodowały osiągnięcie
przewidywanych efektów Programu. W związku z powyższym działania związane z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie w 2019 r. prowadzone były zgodnie z przyjętymi w Programie założeniami. Od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do przewodniczącej Zespołu wpłynęło 102 formularze
„Niebieskie Karta – A” w 76 rodzinach, sporządzonych przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów.
W 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny/Grupa Robocza sporządził 53 formularze „Niebieskich Kart C” oraz
49 formularzy „Niebieskich Kart D”. Natomiast w roku 2019 procedurą „ Niebieskiej Karty” łącznie było
objętych 148 rodzin.
Tabela nr 35 . Liczba „Niebieskich Kart” sporządzonych w 2019 r.
Podmioty uprawnione do zakładania „Niebieskich Kart”

Liczba „Niebieskich Kart”

Policja

79

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:

18

Placówki Oświatowe

4

Służba Zdrowia

0

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1

Razem

102

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie rejestru wpływu „Niebieskich Kart”
w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łącznie w 67 rodzinach podjęto decyzję o zakończeniu procedury „Niebieskie
Karty”, w tym z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy
w 50 przypadkach, natomiast z uwagi na brak zasadności do podejmowania działań wobec rodziny
w 17 przypadkach. Zakończenie procedury kończy pracę grupy roboczej, ale nie oznacza zakończenia
współpracy z daną rodziną – podmioty w ramach swoich kompetencji i obowiązków świadczą pomoc
w zakresie socjalnym, psychologicznym, prawnym, finansowym i innym. W związku z zakończeniem
procedury „Niebieskie Karty”, po wyrażeniu zgody przez rodzinę, został wprowadzony monitoring w celu
sprawdzania stanu bezpieczeństwa domowników w 2019 r. w 32 rodzinach.
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11. Program wspierania rodziny dla Gminy Skawina na lata 2019–2021 -– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skawinie został wyznaczony jako jednostka realizująca zadania wynikające z ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1111, z późn.
zm.) Uchwałą nr XIV/178/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia
podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapisany został obowiązek wspierania
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym zadaniem
zapisanym w cytowanej wyżej ustawie jest zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia asystenta rodziny. Pomoc w postaci asystenta rodziny
pozwala wzmacniać rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
i zapobiega umieszczaniu dzieci poza rodziną, w pieczy zastępczej. W 2019 r. pracownicy socjalni
występowali z wnioskiem do Dyrektora o przydzielenie asystenta rodziny w 9 przypadkach. Po
otrzymaniu wniosków Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej każdorazowo przydzielał rodzinie
asystenta.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r. zatrudnionych było 5 asystentów rodziny,
w tym 3 osoby przebywały na urlopie wychowawczym, zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim.
Wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku asystenta rodziny spełniają warunki, o których mówi art. 12
ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Ponadto należy zaznaczyć, że są to osoby
mające doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wsparciem asystenta rodziny
objęto rodziny, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Było to
25 rodzin (54 dzieci). Ponadto gmina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej. Świadczenia wynikające z umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej
ponoszone przez Gminę za 35 dzieci to kwota 245 922,00 zł. Zgodnie z założeniami programu utworzono
placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zlokalizowaną w Skawinie, ul. Rynek 24. Placówka
jest współfinansowana ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Prowadzona jest na zlecenie Gminy
Skawina przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Całkowita wartość projektu: 3 127 137,50 zł.
12. Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych na lata 2016–2022 za rok 2019 – w obszarze Strategii
Rodzina zostały podjęte działania mające na celu promocję i edukację na rzecz rodziny, wparcie rodzin
oraz efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie, profilaktyka i zwalczanie uzależnień,
a także promocja 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
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doświadczające przemocy, w tym dystrybucja plakatów, ulotek i informatorów. Działały również grupy
wsparcia przeznaczone dla rożnych odbiorców, w tym dla osób uzależnionych, dotkniętych przemocą
oraz dla rodziców dzieci mających różnego rodzaju zaburzenia rozwoju. W ramach wspierania szkolnych
programów wychowawczo-profilaktycznych 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 ze 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. 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. Uruchomiono dwie placówki dziennej opieki i aktywizacji osób
starszych. 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: przedstawień jasełkowych, koncertu kolęd, dożynek
gminnych, wigilijnych spotkań z mieszkańcami i in. W placówkach oświatowych organizowano
wszelakiego

rodzaju

zajęcia

taneczne,

sportowe,

wycieczki

szkolne,

kiermasze,

jasełka.

Współpracowano także z radą rodziców w ramach współdecydowania w sprawach szkoły,
podejmowano współpracę między szkołami, współpracę z lekarzami. Umożliwiono także
odpracowywanie długów czynszowych w PGM.
Planowane i realizowane inwestycje w 2019 r.

1. Projekt pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie
Gminy Skawina” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Region
spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz
interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu A i B), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Realizatorem projektu jest Gmina Skawina poprzez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. Całkowita wartość projektu wynosi
7 548 794,00 zł. Projekt adresowany jest do osób po 60. roku życia, niesamodzielnych,
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z niepełnosprawnościami, a także opiekunów – nieformalnych, faktycznych i rodzin, w których
funkcjonują osoby niesamodzielne, zamieszkałe na terenie Gminy Skawina. Celem działalności placówek
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych jest oferowanie opieki oraz polepszenie
funkcjonowania osób starszych i ich rodzin. Efektem usług realizowanych w placówce jest osiąganie
i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności. Rodzaj i sposób
świadczenia usług w placówkach zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych uwzględnia
stan zdrowia, sprawność fizyczną, intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika,
a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia
bezpieczeństwa. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem zgodnym z indywidualną diagnozą
potrzeb i ścieżką reintegracji, opracowaną przez personel projektu w formie Indywidualnego Planu
Działania. Placówki spełniają swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników projektu i ich
opiekunów. W ramach projektu utworzono w 2019 r dwie placówki:


Placówkę Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla Osób Niesamodzielnych w Skawinie
ul. Rynek 2. Placówka przeznaczona jest dla 30 osób niesamodzielnych, powyżej 60. roku życia z Gminy
Skawina, o specjalnych potrzebach – doświadczonych zespołami chorób otępiennych, wymagających
specjalistycznej opieki i terapii, inicjowania i wzmacniania działań poprzez propagowanie zasady
wzajemnej pomocy. Na dzień 31 grudnia 2019 r. z pomocy placówki korzystało 19 osób
niesamodzielnych.



Placówkę Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych Filia „Północ” Dwór Dzieduszyckich, Radziszów.
Placówka przeznaczona jest dla 20 osób niesamodzielnych, powyżej 60. roku życia z Gminy Skawina. Ma
na celu aktywizację, rozwój zainteresowań, poprawę funkcjonowania osób starszych, niesamodzielnych
oraz ich rodzin, osiągnięcie u nich optymalnego poziomu samodzielności i aktywności, poprawy kondycji
fizycznej, akceptacji wieku i stanu zdrowia oraz wynikających z tego ograniczeń. Na dzień 31 grudnia
2019 r. z pomocy placówki korzystało 20 osób niesamodzielnych.
Ponadto w ramach tego projektu utworzono Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby
Niesamodzielnej. Placówka Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej, określana jako
zadanie 4 projektu, znajduje się w Skawinie przy ul. Rynek 24.
Centrum Wsparcia świadczy nieodpłatne usługi adresowane do osób niesamodzielnych
mieszkających na terenie Miasta i Gminy Skawina, których opiekunowie bez żadnych opłat mogą
skorzystać ze wsparcia specjalistów zatrudnionych w placówce. Grupę docelową realizowanego zadania
stanowią osoby niesamodzielne wraz ze swoimi opiekunami. Dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów
Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej przygotowało szeroki zakres usług polegających
m.in. na: wsparciu edukacyjno-doradczym, działaniach informacyjno-edukacyjnych, usługach
odciążeniowych/wytchnieniowych, wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego.
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2. Projekt „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” –
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie,
Działania 9.2, Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest
Gmina Skawina – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, natomiast realizację zadania
polegającego na prowadzeniu placówki powierzono Stowarzyszeniu SIEMACHA, mającemu swoją
siedzibę przy ul. Długiej 42, 31-146 Kraków. Placówka wsparcia dziennego mieści się przy ul. Rynek 24
w Skawinie, na rozległym poddaszu budynku. 23 lipca 2019 r. pomiędzy Gminą Skawina
a Stowarzyszeniem SIEMACHA podpisano umowę na prowadzenie placówki. Całkowita wartość projektu
wyniosła 3 127 137,50 zł. Celem projektu jest objęcie działaniami prewencyjno-profilaktycznymi
60 dzieci i młodzieży (145 w czasie całego trwania projektu) oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych poprzez
utworzenie ośrodka wsparcia dziennego (PWD) dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina. Zadania
placówki polegają w szczególności na zapewnieniu dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, wspieraniu
ich rozwoju, pomocy w odrabianiu zadań domowych, prowadzeniu zajęć pozwalających na rozwój
zainteresowań, np. informatycznych, sportowych, plastycznych, kulinarnych, teatralnych, turystycznych,
ekologicznych, fotograficznych. Placówka jest też miejscem organizacji czasu wolnego poprzez gry
zespołowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w lokalnych imprezach. Poprzez swoje
oddziaływanie placówka przyczynia się do budowania postaw obywatelskich i patriotycznych, zachęca
do podejmowania aktywności społecznych i wolontaryjnych. Z uwagi na łączenie funkcji opiekuńczej ze
specjalistyczną, w placówce realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, psychoprofilaktyczne,
logopedyczne, terapeutyczne i psychokorekcyjne, terapeutyczne i pedagogiczne. Dzieci i młodzież
podczas pobytu w placówce mają zapewniony posiłek, przekąski i napoje odpowiednio do pory dnia
i długości pobytu w placówce. W okresie od lipca do listopada 2019 r. były prowadzone intensywne
działania koordynowane przez MGOPS, mające na celu uruchomienie placówki, połączone z adaptacją
pomieszczeń i ich wyposażaniem. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 6 grudnia 2019 r. W kolejnych
dniach placówka zaczęła regularne funkcjonowanie i na dzień 31 grudnia 2019 r. miała już 40
wychowanków.
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Dodatkowe informacje w liczbach

Liczba osób korzystający z pomocy społecznej – 1064
Kwota funduszu alimentacyjnego wypłaconego w roku – 881 955 zł
Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku – 8 921 341 zł
Liczba osób korzystający długotrwale ze świadczeń – 449
Liczba rodzin korzystająca z zasiłków rodzinnych – 1205
Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się daną gminę – 13
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ –
5362 (8301 dzieci, kwota: 36 410 312 zł)
Liczba rodzin korzystających ze wsparcia w ramach programu „Dobry start” (tzw. Wyprawka szkolna)
– 3840 (5353 dzieci, kwota: 1 605 900,00 zł)
Liczba ośrodków wsparcia dla osób starszych (wraz z liczbą miejsc) – 2 ośrodki – 50 miejsc
Liczba rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny – 506 rodzin (1142 karty)
Liczba osób objętych pracą socjalną – 133

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALAMI UŻYTKOWYMI

Aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy
Skawina odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019r. poz. 1182) oraz
uchwale nr XV/200/16 Rady Miejskiej w Skawinie z 27 stycznia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skawina. Z uwagi na zasadę racjonalnego
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Skawina został opracowany i wdrożony Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2018–2022, który obejmuje
wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej polityki
mieszkaniowej Gminy Skawina, a w szczególności:


prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy na lata 2018–
–2022 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;



analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu Gminy wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali z podziałem na lata 2018–2022;



planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;



zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;



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;



wysokość wydatków w latach 2018–2022, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów
oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty
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zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, oraz wydatki
inwestycyjne;


opis innych działań mających na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.
Dążenie do jak najpełniejszej realizacji w/w zadań jest jednym z priorytetowych celów w działaniach
podejmowanych przez organy Gminy Skawina.
Mieszkaniowy zasób Gminy Skawina, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. składa się z:



6 budynków będących w 100% własnością gminy, co stanowi 115 lokali w najem socjalny (25% zasobu),
o powierzchni 2478,89 m2;



74 budynków będących współwłasnością gminy, co stanowi 283 lokale mieszkalne (63% zasobu),
o powierzchni 12 039,90 m2;



53 lokale w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS (12% zasobu), pozostających
w dyspozycji gminy, o powierzchni 2243,34 m2.

Wykres nr 35. Procentowy wykaz mieszkaniowego zasobu Gminy ze względu na ilość lokali

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY SKAWINA
lokale w TBS
12%

w najem socjalny
25%

lokale komunalne
63%

W roku 2019 wpłynęło 27 wniosków od osób ubiegających się o przyznanie lokalu z mieszkaniowego
zasobu gminy. Na podstawie kryteriów zawartych w Uchwale Rady Miejskiej w Skawinie i opinii
Społecznej Komisji Mieszkaniowej, sporządzono listy mieszkaniowe osób uprawnionych do przydziału
lokali z zasobu gminy:
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lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego na rok 2019 zawierała 6 nazwisk;



lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2019 zawierała
7 nazwisk;



lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów TBS na rok 2019
zawierała 1 nazwisko.
W 2019 r. wydano skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego na podstawie:



prawomocnej listy przydziału mieszkań – 6 rodzin;



wyroku sądu ze wskazaniem na lokal w najem socjalny – 8 rodzin;



wyroku sądu ze wskazaniem pomieszczenia tymczasowego – 6 rodzin.
W związku z naturalnym ruchem ludności pozyskano 6 lokali mieszkalnych (5 komunalne i 1 lokal w TBS),
które na podstawie list mieszkaniowych zostały wskazane do zasiedlenia. Z uwagi, iż pozyskane lokale
stanowiły jedynie minimalny procent całości zapotrzebowania na lokale mieszkalne, 2 osoby z ustalonej
na 2019 r. listy przydziału (lokal komunalny) zostały przesunięte do realizacji w pierwszej kolejności
w 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie w 2019 r. wypłacił dodatki
mieszkaniowe dla 188 rodzin na łączną kwotę 343 041 zł.

XII. Podsumowanie
Zgodnie z art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
przedstawiamy podczas sesji absolutoryjnej dokument pn. „Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r.”.
Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Gminy Skawina oraz wskazanie na działania podjęte w 2019 r. przez organ wykonawczy –
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. W szczególności analizie poddana została realizacja budżetu,
polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Skawinie.
Prezentowane dane o funkcjonowaniu Gminy Skawina zgromadzone zostały według stanu na dzień
31 grudnia 2019 r. Raport został opracowany w oparciu o dokumenty będące w posiadaniu Urzędu,
w tym szereg sporządzanych i przekazywanych – również instytucjom zewnętrznym – sprawozdań
i raportów.
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XIII. Wykaz dokumentów źródłowych
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1753547,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu.html
2. Szczegółowe informacje o stanie mienia komunalnego:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1753716,informacja-o-stanie-mienia.html
3. Ranking finansowym jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego za 2019 r.:
https://krakow.rio.gov.pl/p,138,informacja-o-finansach-jst
4. Sprawozdanie roczne z działalności MBP w Skawinie:
https://bip.malopolska.pl/mbpwskawinie,a,1726254,sprawozdanie-roczne-z-dzialalnosci-mbp-wskawinie-2019-rok.html
5. Sprawozdanie roczne z działalności CKiS w Skawinie:
https://bip.malopolska.pl/ckis,m,336387,2019.html
6. Sprawozdanie roczne z działalności MR w Skawinie:
https://bip.malopolska.pl/muzeumskawina,a,1024548,sprawozdania.html
7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1539169,uchwala-nr-iii1718-rady-miejskiej-w-skawinie-zdnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-p.html
8. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1539201,uchwala-nr-iii1818-rady-miejskiej-w-skawinie-zdnia-28-grudnia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-p.html).
9. Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu rocznym z działalności MBP w Skawinie:
https://bip.malopolska.pl/mbpwskawinie,a,1726254,sprawozdanie-roczne-z-dzialalnosci-mbp-wskawinie-2019-rok.html
10. Strategia Rozwoju Gminy:
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=145&menu_id=604&page=3
11. Gminny Program Rewitalizacji:
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=178&menu_id=823&page=3
12. Plan Mobilności dla Gminy Skawina:
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=432&menu_id=475
&page=47
13. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016-2022
https://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1212571.html
14. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla Gminy Skawina na lata 2018-2022
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https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1465989,uchwala-nr-xliv59318-rady-miejskiej-w-skawinie-zdnia-20-czerwca-2018-r-w-sprawie-przyjecia-programu.html
15. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na rok 2018-2022:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1444503,uchwala-nr-xli56918-rady-miejskiej-w-skawinie-zdnia-25-kwietnia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-wielolet.html
16. 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.
https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=732&menu_id=96
0&page=22

XIV. Zestawienie tabel i wykresów
Wykaz rysunków zamieszczonych w raporcie:

1. Rysunek nr 1. Opracowanie Grzegorz Stachura, UMiG w Skawinie
2. Rysunek nr 2. Opracowanie Grzegorz Stachura, UMiG w Skawinie
3. Rysunek nr 3. Struktura organizacyjna UMiG w Skawinie

Wykaz tabel zamieszczonych w raporcie:

1. Tabela nr 1. Liczba ludności w Gminie Skawina wraz z dynamiką zmian. Źródło: Rejestr mieszkańców
Gminy Skawina
2. Tabela nr 2. Struktura wieku i płci wg stanu na 31.12.2019 r.
3. Tabela nr 3. Urodzenia i zgony w latach 2018–2019 z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania
4. Tabela nr 4 . Liczba zawartych małżeństw w latach 2018–2019
5. Tabela nr 5. Wymeldowania i zameldowania w Gminie Skawina w latach 2018–2019
6. Tabela nr 6. Migracje wewnątrz Gminy Skawina w 2019 r.
7. Tabela nr 7. Zameldowania na pobyt czasowy w Gminie Skawina i zameldowania mieszkańców Gminy
Skawina z pobytem stałym na pobyt czasowy w innych gminach na terenie Polski
8. Tabela nr 8. Wybory, liczba uprawnionych do głosowania, frekwencja z podziałem na kategorie
wyborów
9. Tabela nr 9. Fotorelacja – najważniejsze wydarzenia w 2019 r.
10. Tabela nr 10. Wykonanie budżetu
11. Tabela nr 11. Dynamika wykonania dochodów.
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12. Tabela nr 12. Aktywa trwałe jednostki samorządu terytorialnego – zestawienie zbiorcze
13. Tabela nr 13. Wykaz spółek, gdzie gmina jest właścicielem 100% udziałów
14. Tabela nr 14. Ranking gminy miejsko-wiejskie – źródło RIO w Krakowie
15. Tabela nr 15. nieruchomości w dzierżawie
16. Tabela nr 16 . Przekrój wydatków majątkowych w Gminie Skawina z podziałem na działy
17. Tabela nr 17 . Realizacja zadań ze środków budżetu obywatelskiego na 2019 r. przez Zarządy Osiedli
18. Tabela nr 18. Realizacja zadań ze środków budżetu obywatelskiego na 2019 r. przez Sołectwa
19. Tabela nr 19. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzw. przetargów unijnych
20. Tabela nr 20. 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
21. Tabela nr 21. Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2019 r.
22. Tabela nr 22 . Dotacje na wymianę kotłów i pieców
23. Tabela nr 23. Postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
mogącego oddziaływać na środowisko dla spraw zakończonych w 2019 r.
24. Tabela nr 24. Zestawienie wniosków i rozstrzygnięć
25. Tabela nr 25. Rewitalizacja na obszarze wiejskim
26. Tabela nr 26. Rewitalizacja na obszarze miejskim
27. Tabela nr 27. Wynik egzaminu gimnazjalnego
28. Tabela nr 28 . Wyniki egzaminu ósmoklasisty
29. Tabela nr 29. Dotacje do placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST – suma wydatków w
2019 r.
30. Tabela nr 30. Liczba ofert, podpisanych umów i przyznanych dotacji
31. Tabela nr 31 . Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w Gminie Skawina
32. Tabela nr 32. Liczba osób bezrobotnych w latach 2015–2019 (wg danych na 31.12 poszczególnych lat)
33. Tabela nr 33. Liczba porad udzielonych w CWR w latach 2014–2019
34. Tabela nr 34. Liczba konsultacji specjalistycznych udzielonych w CWR w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 r.
35. Tabela nr 35 . Liczba „Niebieskich Kart” sporządzonych w 2019 r.
Wykaz wykresów zamieszczonych w raporcie

1. Wykres nr 1. Struktura wieku ludności Gminy Skawina w 2019 r.
2. Wykres nr 2. Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym w porównaniu z liczbą ludności w wieku
produkcyjnych w 2019 r.

Strona 139 | 142

Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r.
3. Wykres nr 3. Urodzenia w latach 2018–2019
4. Wykres nr 4. Zgony w latach 2018–2019
5. Wykres nr 5. Urodzenia a zgony w latach 2018–2019
6. Wykres nr 6. Wymeldowania z Gminy Skawina w latach 2018–2019
7. Wykres nr 7. Zameldowania w Gminie Skawina w latach 2018–2019
8. Wykres nr 8. Wymeldowania a zameldowania w latach 2018–2019
9. Wykres nr 9. Struktura wykonanych dochodów
10. Wykres nr 10 . Struktura dochodów własnych
11. Wykres nr 11. Struktura wykonanych wydatków
12. Wykres nr 12. Struktura wykonanych wydatków wg działów
13. Wykres nr 13. Komunalizacja nieruchomości
14. Wykres nr 14. Wartość sprzedaży nieruchomości gruntowych
15. Wykres nr 15. Wydatki majątkowe 2019 wg działów
16. Wykres nr 16. Wydatki majątkowe w wydatkach budżetu Gminy Skawina
17. Wykres nr 17. Długość sieci wodociągowej w km
18. Wykres nr 18. Ilość przyłączy wodociągowych
19. Wykres nr 19 . Zużycie wody
20. Wykres nr 20. Długość sieci kanalizacji
21. Wykres nr 21. Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej
22. Wykres nr 22. Ilość przydomowych oczyszczalni
23. Wykres nr 23. Nowe źródła ciepła w 2019 r.
24. Wykres nr 24. Ilość wymienionych kotłów w latach 2016–2019
25. Wykres nr 25. Liczba ofert realizacji zadań publicznych
26. Wykres nr 26. Liczba umów na realizację zadań publicznych
27. Wykres nr 27. Łączna kwota dotacji
28. Wykres nr 28. Wysokość składki płaconej przez Gminę Skawina
29. Wykres nr 29. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w Gminie Skawina
oraz w innych gminach województwa małopolskiego w 2019 r.
30. Wykres nr 30. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości wpisane do rejestru REGON
31. Wykres nr 31. Rodzaje działalności wykonywanej przez osoby fizyczne
32. Wykres nr 32. Interwencje JRG
33. Wykres nr 33. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP
34. Wykres nr 34. Zestawienie wyjazdów jednostek OSP
35. Wykres nr 35. Procentowy wykaz mieszkaniowego zasobu gminy ze względu na ilość lokali
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Wykaz zdjęć zamieszczonych w raporcie

1. Zdjęcie nr 1. Fot. dr inż. arch. Anna Szczybura, UMiG w Skawinie
2. Zdjęcie nr 2. Warsztaty diagnostyczne Korabniki. Fot. UMiG w Skawinie
3. Zdjęcie nr 3. Boisko sportowe w Polance Hallera. Fot. UMiG w Skawinie
4. Zdjęcie nr 4. Boisko wielofunkcyjne w Jurczycach. Fot. UMiG w Skawinie
5. Zdjęcie nr 5. Podpisanie umowy społecznej. Fot. UMiG w Skawinie
6. Zdjęcie nr 6. Prace mieszkańców w Jurczycach. Fot. Jerzy Kłępa
7. Zdjęcie nr 7. Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie
8. Zdjęcie nr 8. Ciąg pieszo rowerowy Skawina. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie
9. Zdjęcie nr 9. Obwodnica Skawiny. Fot. UMiG w Skawinie
10. Zdjęcie nr 10. Autobus ekologiczny LOW-CARB. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie
11. Zdjęcie nr 11. Autobus ekologiczny LOW-CARB. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie
12. Zdjęcie nr 12. Kampania Rowerowy Maj 2019. Fot. UMiG w Skawinie
13. Zdjęcie nr 13 . ETZT 2019. Fot. Roman Gdula, UMiG w Skawinie
14. Zdjęcie nr 14. Rozwój SAG etap III- fot. UMiG w Skawinie
15. Zdjęcie nr 15. Holešova. Fot. UMiG w Skawinie
16. Zdjęcie nr 16. Turčianskie Teplice. Fot. UMiG w Skawinie
17. Zdjęcie nr 17. Civitanova Marche. Fot. UMiG w Skawinie
18. Zdjęcie nr 18. Skawina – 20-lecie podpisania umowy z Turčianskimi Teplicami oraz 15-lecie podpisania
umowy z Thetford. Fot. UMiG w Skawinie
19. Zdjęcie nr 19. Skawina – 20-lecie podpisania umowy z Turčianskimi Teplicami oraz 15-lecie podpisania
umowy z Thetford. Fot. UMiG w Skawinie
20. Zdjęcie nr 20. Skawina – 20-lecie podpisania umowy z Turcianskimi Teplicami oraz 15-lecie podpisania
umowy z Thetford. Fot. UMiG w Skawinie
21. Zdjęcie nr 21. Radziszów. Fot. Bartłomiej Cichoń
22. Zdjęcie nr 22. Radziszów. Fot. Bartłomiej Cichoń
23. Zdjęcie nr 23. Wola Radziszowska. Fot. OSP Wola Radziszowska
24. Zdjęcie nr 24. Wola Radziszowska. Fot. OSP Wola Radziszowska
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