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Szanowni Państwo
Otrzymują Państwo sprawozdanie „Raport o stanie miasta” oparte na danych
zgromadzonych w Urzędzie Miasta Bochnia, pochodzących z różnych źródeł. Bazą tego
opracowania są dane statystyczne, ale też dane z Jednostek Samorządu Terytorialnego. Znajdziecie
tu Państwo także szereg informacji dotyczących prac prowadzonych przez Miasto Bochnia
i podległe jednostki zarówno w zakresie inwestycji, jak i wielu innych płaszczyzn działania
samorządu. Materiał choć obszerny, nie wyczerpuje wszystkich czynników mających wpływ na
rozwój miasta i nie opisuje szczegółowo wszystkich toczących się i przeprowadzonych spraw. Ujęcie
w formie opisowej całej działalności nie jest możliwe i takie opracowanie musiałoby mieć tysiące
stron. Jestem jednak przekonany, że to co Państwu przedstawiamy w dużej mierze wyczerpuje
najważniejsze sprawy jakie się toczą i toczyły, to czym żyje miasto.
Bochnia stale ewoluuje a analiza danych, prowadzona systematycznie od wielu lat pomaga
sprecyzować potrzeby, ale i uwzględnić postulaty mieszkańców miasta Bochnia. Pozwala także na
godzenie sprzecznych często interesów i wypracowywanie najlepszych, możliwych do przyjęcia
rozwiązań.
Stabilny i zrównoważony rozwój miasta, jaki można obserwować od początku odrodzenia
się struktur samorządowych, pozwala na określanie bezpiecznych i nie podlegających zbyt mocno
czynnikom zewnętrznym działań, jakie w mieście są prowadzone i planowane. Określone wpływy
budżetowe powodują różnego rodzaju ograniczenia w planowaniu i zakresie szczególnie inwestycji
i nie zawsze udaje się osiągnąć zamierzenia, jednak dane dot. rozwoju miasta i zewnętrzne oceny
dokonywane przez różne instytucje, świadczą na korzyść Bochni.
Najważniejszym czynnikiem rozwoju miasta Bochnia, także w zakresie przedsiębiorczości
jest planowanie wieloletnie, pozwalające kształtować rozwój miasta we wszystkich możliwych
kierunkach. Utrzymanie równowagi, ale i nasilenie działań w określonych kierunkach powoduje to,
że miasto niweluje zaniedbane lub słabiej rozwijające się obszary.
To wszystko razem pozwala Bochni na usytuowanie się w czołówce miast zarówno
dbających o swój wizerunek kulturalny, atrakcyjność turystyczną z jednoczesnym przyjaznym
podejściem do przedsiębiorców, mających do dyspozycji tereny inwestycyjne, jak i profesjonalną
obsługę urzędu w zakresie informacji i doradztwa.
Harmonia wieloletnich działań prowadzonych przez Urząd Miasta i jego poszczególne
kierownictwa, zaowocowała powstaniem wielu inwestycji z których tak chętnie korzystają
mieszkańcy, ale też tworzona przez lata Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej,
i funkcjonujące tam dzisiaj zakłady, mają i mieć będą duży wpływ na możliwości dalszego rozwoju
miasta.
Podstawą naszych działań jest stabilny, zrównoważony rozwój miasta, a wypracowane
w szerokich konsultacjach koncepcje, stanowią o kierunkach jakie obieramy. Jeszcze raz zachęcam
Państwa do wnikliwej lektury „Raportu o Stanie Miasta”
Z poważaniem
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O RAPORCIE:
Zapisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
w art. 28aa po raz pierwszy zobligowały wójta (burmistrza, prezydenta) do przedstawienia radzie gminy
tzw. „raportu o stanie gminy”. Przedmiotowy raport jest podsumowaniem działalności władzy
wykonawczej w roku poprzednim (art. 28aa ust.2). Obejmuje swoim zakresem realizacje polityk,
programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego i szereg innych z wyłączeniem
materii uregulowanej w sprawozdawczości budżetowej.
Raport o stanie gminy należy przedłożyć radzie gminy do 31 maja 2019 r. za rok 2018. Debata nad
raportem odbywa się na tzw. „sesji absolutoryjnej” (czerwiec), zaś raport jest rozpatrywany
w pierwszej kolejności. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem organowi wykonawczemu wotum zaufania. Uchwała w tej sprawie
podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Raport o stanie gminy Miasto Bochnia zawiera dane o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy
Miasto Bochnia w 2018 r., o których mowa wyżej a także zawiera informacje o działalności: Urzędu
Miasta Bochnia, jednostek organizacyjnych Miasta Bochnia oraz spółek komunalnych gminy Miasto
Bochnia.
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I.

WSTĘP
BOCHNIA

Bochnia to najstarsze miasto w Małopolsce, położone nad rzeką Rabą na pograniczu Kotliny
Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, które otrzymało prawa miejskie na 4 lata przed samym
Krakowem.
Stało się to za sprawą odkrycia tutaj soli kamiennej w XIII w. Kopalnia Soli Bochnia, będąca obecnie
jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych regionu, jest najdłużej działającym nieprzerwanie
zakładem wydobywczym w Europie. Nic więc dziwnego, że jest obiektem wpisanym na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. O tym, jak ważną rolę niegdyś pełniła bocheńska kopalnia świadczy
fakt, że Żupy Krakowskie, do których należała również młodsza kopalnia w pobliskiej Wieliczce, za
panowania króla Kazimierza Wielkiego, generowały 1/3 przychodów królewskiego skarbca.
Dzisiaj Kopalnia Soli Bochnia oferuje odwiedzającym kilka tras turystycznych oraz wiele atrakcji:
ekspozycję multimedialną, przejazd podziemną kolejką, przeprawę łodziami, zajęcia edukacyjne, gry
integracyjne, ślizg na 142 metrowej (!) zjeżdżalni, i inne, których w krótkiej informacji nie sposób
wymienić. W bocheńskiej żupie można również spędzić noc w ogromnej sypialni, zorganizowanej
w komorze Ważyn, która mieści między innymi dyskotekę i boisko sportowe.
Współczesna Bochnia to nie tylko żywa historia budowana na soli. Działa tutaj Muzeum Motyli
„Arthropoda”, posiadające największą w Polsce stałą ekspozycję liczącą ponad 5 tysięcy okazów
z Afryki Środkowej, Australii i wielu wysp odległej Oceanii, Ameryki Północnej, Środkowej
i Południowej, Europy, Azji i regionu Orientalnego. Miłośników sztuki na pewno zainteresuje galeria
malarstwa polskiego, zgromadzona w Muzeum im. Stanisława Fischera. Mieści się ono w dawnym
gmachu klasztoru oo. dominikanów, będącym jednym z najcenniejszych zabytków architektonicznych
Bochni. Wśród 19 tys. eksponatów, zgromadzonych w działach: archeologicznym, artystycznym,
etnograficznym, historycznym i przyrodniczym, znajdują się liczne pamiątki związane z osobą Jana
Pawła II.
W sąsiedztwie średniowiecznego Rynku wznosi się majestatyczna Bazylika św. Mikołaja z cudownym
obrazem Matki Boskiej Różańcowej. Znajduje się w niej również Kaplica św. Kingi – patronki górników
solnych, nawiązująca do wystroju kościoła Mariackiego w Krakowie, zaprojektowana przez samego
Jana Matejkę.
Bochnia urzeka ilością zieleni, a odwiedzający to górnicze miasto mają wiele okazji do aktywnego
wypoczynku. Warto tu wspomnieć o Zabytkowych Plantach Salinarnych, Placu Turka i Rodzinnym Parku
Uzbornia czy też niedawno zrewitalizowanej „Kolejce”, oferujących kilka kilometrów ścieżek
spacerowych, place zabaw, boiska sportowe i inne atrakcje. W letnie niedzielne popołudnia na
Plantach Salinarnych można usłyszeć górniczą orkiestrę, koncertującą w Altanie. Wcinające się w samo
miasto wzgórza z kompleksami leśnymi oraz bliskie sąsiedztwo Puszczy Niepołomickiej uzupełniają
niepowtarzalny urok tego zielonego miasta.
Bochnia jest miastem powiatowym. Tu swą siedzibę mają najważniejsze instytucje regionu. Bardzo
dobrze rozwinięte szkolnictwo, w tym Wydział Zamiejscowy w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej
w Kielcach, daje podstawy do dalszego kształcenia w bliskich ośrodkach akademickich.
Bochnia jest także dynamicznym ośrodkiem gospodarczym, który swój rozwój zawdzięcza
przedsiębiorczości i wytrwałości mieszkańców. Śmiałe projekty, dążące do pełnego wykorzystania
walorów geograficznych i potencjalnych możliwości, to wyraz konsekwentnie realizowanego
programu, dzięki któremu Bochnia staje się nowoczesnym centrum turystyki i biznesu.
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Dane ogólne:
 Liczba mieszkańców
 Powierzchnia
 Gęstość zaludnienia
 Uzyskanie praw miejskich

- 29 992
- 29,9 km²
- 1 004,1 osób/km²
- 27 lutego 1253 r.

Herb Miasta przedstawia w polu tarczy herbowej barwy czerwonej, o kroju gotyckim, trzy narzędzia
górnicze, w kolorze złotym, ustawione w słup: dwustronny młot pomiędzy kopaczką górniczą a kilofem.
Ostrza narzędzi są zwrócone na zewnątrz. Tarcze i narzędzia otacza obwiednia w kolorze czarnym.

Flaga Miasta ma kształt prostokątny składający się z trzech poziomych pasów o równej szerokości,
z których skrajne są koloru czerwonego a środkowy złotego (w druku żółtego). Stosunek długości do
szerokości płata flagi wynosi 8:5. Kolory flagi są identyczne z kolorami herbu.

W Gminie Miasto Bochnia funkcjonuje 14 osiedli utworzonych jako jednostki pomocnicze gminy.
Są to:
Osiedle Nr 1 – Śródmieście – Campi
Osiedle Nr 2 – Słoneczne
Osiedle Nr 3 – Krzęczków – Łychów
Osiedle Nr 4 – Uzbornia
Osiedle Nr 5 – Niepodległości
Osiedle Nr 6 – Windakiewicza
Osiedle Nr 7 – Kolanów
Osiedle Nr 8 – Dołuszuce
Osiedle Nr 9 – Chodenice
Osiedle Nr 10 – Kurów
Osiedle Nr 11 – Św. Jana – Murowianka
Osiedle Nr 12 – Smyków
Osiedle Nr 13 – Karolina – Krzeczowska
Osiedle Nr 14 – Proszowskie
Adres strony internetowej Gminy Miasto Bochnia: www.bochnia.eu.
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II.

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY MIASTO BOCHNIA

Zadania własne Gminy Miasto Bochnia, wynikające z art. 7 uosg oraz zadania zlecone (w tym z zakresu
administracji rządowej) a także przyjęte na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego lub z organami administracji rządowej i określone uchwałami Rady Miasta
realizują powołane w tym celu: 22 jednostki organizacyjne gminy (w tym 4 jednostki posiadające
osobowość prawną – PiMBP, Muzeum, MDK, SPMZOZ), 3 spółki prawa handlowego (z ograniczona
odpowiedzialnością) oraz Urząd Miasta Bochnia poprzez swoje komórki organizacyjne i samodzielne
stanowiska.
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Bochnia są:
1. Urząd Miasta Bochnia (UMB)
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni (MOPS)
3. Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni (MCDiM „Ochronka”)
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni (MOSiR)
5. Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni (Kryta Pływalnia)
6. Straż Miejska w Bochni (SM)
7. Miejski Zespół Edukacji w Bochni (MZE)
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bochni im. Stanisława Jachowicza (PSP 1)
9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bochni im. Kazimierza Brodzińskiego (PSP 2)
10. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bochni im. Św. Barbary (PSP 4)
11. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bochni im. Jana Matejki (PSP 5)
12. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bochni im. Jana Pawła II (PSP 7)
13. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Bochni (MP 1)
14. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Bochni (MP 2)
15. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Bochni (MP 3)
16. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Bochni „Cztery pory roku” im. Marii Kownackiej (MP 4)
17. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Bochni (MP 5)
18. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Bochni (MP 6)
19. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni im. Jana Wiktora (PiMBP)
20. Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni (Muzeum)
21. Miejski Dom Kultury w Bochni (MDK)
22. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni (SPMZOZ)

Spółki prawa handlowego, w których Gmina Miasto Bochnia posiada 100% udziałów a Burmistrz
Miasta pełni funkcję zgromadzenia wspólników to:
1. Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych w Bochni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(BZUK)
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (MPWiK)
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (MPEC)

9|Strona

III.

URZĄD MIASTA BOCHNIA

Urząd Miasta Bochnia (UMB) jest instrumentem pomocniczym Burmistrza za pośrednictwem , którego
Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta oraz realizuje zadania Gminy określone przepisami prawa.
Siedziba Urzędu Miasta znajduje się w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2. Stan zatrudnienia
w Urzędzie Miasta Bochnia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 105 osób na 104,25 etatu.
Podstawowe zadania realizowane przez Urząd wynikają ze sprawowania przez Burmistrza funkcji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

organu wykonawczego Gminy,
zarządcy mienia komunalnego,
wykonawcy budżetu miasta,
organu nadzorującego działalność gminnych jednostek organizacyjnych,
organu wydającego decyzje podatkowe,
organu administracji publicznej wydającego decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu tej
administracji,
7. szefa obrony cywilnej Gminy,
8. pracodawcy, również w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych.
Strukturę Urzędu (wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.) zgodnie z regulaminem organizacyjnym ustalonym
Zarządzeniem Nr 29/K/17 Burmistrza Miasta Bochnia; Kierownika Urzędu z dnia 17 listopada 2017 r.
(z późniejszymi zmianami) stanowią: tzw. naczelne kierownictwo: Burmistrz, Zastępca Burmistrza,
Skarbnik gminy oraz Sekretarz gminy oraz 6 wydziałów i 2 równorzędne komórki organizacyjne, i 13
samodzielnych stanowisk organizacyjnych.
Wydziałami (w tym równorzędnymi komórkami organizacyjnymi) są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Wydział Budżetowo – Finansowy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego
Urząd Stanu Cywilnego

- symbol „OSO”
- symbol „BF”
- symbol „POL”
- symbol „GKIŚ”
- symbol „GMiR”
- symbol „PiRM”
- symbol „AiPP”
- symbol „USC”

Samodzielne stanowiska organizacyjne stanowią:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacji Miasta
Zespół Radców Prawnych
Biuro Rady Miasta
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Koordynator ds. Polityki Mieszkaniowej
Stanowisko ds. Kontroli
Audytor Wewnętrzny
Stanowisko ds. Informatyzacji Urzędu
Służba bhp
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Ochrony Danych
Ekodoradca

10 | S t r o n a

- symbol „PFiR”
- symbol „RP”
- symbol „BRM”
- symbol „ZP”
- symbol „PM”
- symbol „SK”
- symbol „AW”
- symbol „IU”
- symbol „BHP”
- symbol „OP”
- symbol „OIN”
- symbol „IOD”
- symbol „EKO”

Do wspólnych zadań wydziałów i samodzielnych stanowisk organizacyjnych należy m.in:
1. kompetentna i kulturalna obsługa interesantów,
2. prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady, zarządzeń
Burmistrza w tym regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów normatywnych,
3. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń oraz innych aktów wydawanych
przez Burmistrza,
4. opracowywanie wniosków do projektu budżetu, wniosków do wieloletnich planów
inwestycyjnych, projektów programów, strategii itp. w części dotyczącej właściwej komórki
organizacyjnej,
5. przygotowanie materiałów informacyjnych i innych dla Rady Miasta i jej komisji,
6. sporządzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
7. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji
Rady,
8. przygotowywanie w zależności od przedmiotu sprawy wyjaśnień oraz materiałów niezbędnych
do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji albo projektów rozstrzygnięć,
9. opracowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych
związanych ze współdziałaniem z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
10. prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do kompetencji
Burmistrza oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
wdrażanie orzeczeń NSA,
11. udostępnianie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
12. usprawnianie organizacji, metod i form pracy z uwzględnieniem zgodnego z przepisami
upraszczania procedur załatwiania spraw.
W Urzędzie Miasta Bochnia w roku 2018 przeprowadzono postepowania administracyjne w wyniku,
których wydano 14760 decyzji administracyjnych, z których tylko 4 zostały uchylone przez organ
wyższego rzędu.
Ponadto w 2018 r. wpłynęły do Urzędu 3 skargi – w tym tylko 1 na działalność pracownika tut. Urzędu,
zaś pozostałe 2 skargi błędnie skierowane do Urzędu zostały przekazane właściwym organom do
rozpatrzenia. Sprawozdanie z organizacji i załatwiania skarg zostało przedłożone Radzie Miasta Bochnia
i będzie przedmiotem omówienia na sesji Rady Miasta Bochnia w miesiącu maju 2019 r.
Do Rady Miasta Bochnia wpłynęło 10 skarg; w tym: 1 przekazano właściwemu organowi do
rozpatrzenia, 8 skarg dotyczyło działalności Burmistrza Miasta oraz 1 działalności dyrektora jednostki
organizacyjnej gminy. W wyniku rozpatrzenia powyższych skarg przez Radę Miasta uznano: 2 skargi na
działalności Burmistrza za zasadne i 7 skarg jako bezzasadne.
Powyższe dane świadczą o sumiennym, profesjonalnym i zgodnym z prawem podejściu pracowników
Urzędu do Klienta zewnętrznego jakim jest mieszkaniec i obywatel. W tym też celu pracownicy tut.
Urzędu uczestniczą w szkoleniach, kursach, których celem jest podniesienie kwalifikacji.

1. SYSTEM ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ
Od roku 2005 w Urzędzie funkcjonuje System Zarządzania Jakością. Celem weryfikacji zgodności działań
pracowników Urzędu Miasta Bochnia z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz wymaganiami
procesów SZJ w komórkach organizacyjnych przeprowadzono wewnętrzne audity jakości zgodnie
z przyjętym planem auditów. Auditowane były wówczas wszystkie procesy w komórkach
organizacyjnych Urzędu tj.: Procesy Zarządcze: Planowanie i realizacja budżetu, Opracowanie Strategii,
Programów i Planów, Doskonalenie pracy Urzędu (w tym analiza ryzyka) , Zarzadzanie zasobami
ludzkimi, Procesy Realizacji: Usługi administracyjne dla Klienta, Obsługa Rady Miasta, Zamówienia
11 | S t r o n a

publiczne, Gospodarowanie GZN, Zarzadzanie inwestycjami, Procesy Wspomagające: Zarządzanie
infrastrukturą techniczną, Polityka ochrony danych osobowych.
Przedmiotem auditów było uzyskanie dowodów i ocena zgodności procesów zachodzących
w komórkach organizacyjnych Urzędu z wymaganiami normy ISO 9001: 2015 a w szczególności
w zakresie poszczególnych procesów.
W wyniku przeprowadzonych auditów stwierdzono, że poszczególne Procesy funkcjonują zgodnie
z wymaganiami normy 9001:2015 a w przypadkach stwierdzenia błędów dokonano koniecznych korekt
w dokumentacji systemowej oraz Urzędowej dla polepszenia działania Urzędu. 23 marca 2018 r. odbył
się audit zewnętrzny (sprawdzający) przeprowadzony przez firmę IMQ S.A. Przedstawicielstwo
w Polsce. W trakcie auditu nie ujawniono niezgodności potwierdzając tym samym prawidłowe
funkcjonowanie systemu zarządzania jakością.

2. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Rada Miasta Bochnia Uchwałą Nr XXXIX/358/17 z dnia 30 listopada 2017 r. przyjęła Program
współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Treść Programu została uzgodniona
z członkami Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie - po
uwzględnieniu uwag członków Zespołu - poddano ją konsultacjom z bocheńskimi organizacjami.
W uchwalonym Programie współpracy na rok 2018 w ramach współpracy finansowej z podmiotami
o których mowa przeznaczono na realizację zadań publicznych łączną kwotę 475 tys. złotych. Z puli tej
300 000 zł przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych, natomiast pozostała kwota była do
rozdysponowania w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. małych dotacji
(bezkonkursowym).
Niebagatelnym wsparciem Miasta dla organizacji pozarządowych jest użyczenie lub wynajem na
preferencyjnych warunkach z zasobów gminnych - lokalu na prowadzenie działalności. Z tej formy
korzysta kilkanaście podmiotów. Duże znaczenie – szczególnie dla klubów sportowych – ma
nieodpłatne udostępnianie lub wynajmowanie tym organizacjom infrastruktury sportowej Miasta
(m.in. boiska sportowe, hala widowiskowo-sportowa) po symbolicznych stawkach. Organizacje mogą
także liczyć na przychylność miasta w przypadku udostępniania sali narad, sprzętu nagłaśniającego czy
wsparcia w postaci gadżetów i nagród rzeczowych w organizowanych konkursach i zawodach.
Współpraca pozafinansowa to również wspólna organizacja wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz
społeczności lokalnej.
Ważnym elementem współpracy pozafinansowej jest funkcjonowanie Zespołu DoradczoInicjatywnego ds. Organizacji Pozarządowych. Złożony z czworga przedstawicieli sektora
pozarządowego – (w tym przewodniczący zespołu) oraz trzech przedstawicieli Urzędu Miasta zespół
przygotował wstępny projekt Programu współpracy na rok 2019, opiniował również protokoły ocen
merytorycznych ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów. Sprawny przepływ
informacji, wprowadzanie zmian, określanie nowych pól współpracy czy podejmowanie wspólnych
decyzji to tylko niektóre elementy działań zespołu w ramach współpracy samorządu z organizacjami.
W roku 2018 – na wniosek sektora pozarządowego – wydłużono kadencję Zespołu do 2 lat.
Aktywność organizacji systematycznie wzrasta – szczególnie zaobserwować ten trend można
w przypadku organizacji „seniorskich” oraz działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Rośnie
liczba członków w organizacjach skupiających osoby z tych grup. To stawia nowe, szersze wymagania
przed samorządem, aby sprostać oczekiwaniom sektora pozarządowego w tym zakresie. Ważne jest tu
nie tylko zwiększenie wsparcia finansowego, ale także pomoc organizacyjna, prawna i księgowa.
Odpowiedzią na te potrzeby są planowane działania samorządu (na wniosek organizacji) zmierzające
do utworzenia w Bochni Centrum Organizacji Pozarządowych – miejsca spotkań organizacji nie
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mających stałej siedziby, wyposażonego w niezbędny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu
oraz zapewniającego możliwość skorzystania z porad księgowych i prawnych.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Gminy Miasto Bochnia
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
zostało przedłożone Radzie Miasta Bochnia i będzie omówione na sesji Rady Miasta w miesiącu maju
2019 r. Ponadto przedmiotowe Sprawozdanie jest umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
(w zakładce: Sprawozdania Burmistrza) oraz na internetowej stronie Miasta: www.bochnia.eu,
w dziale mieszkaniec, w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.

3. BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych. Jego brak wywołuje niepokój
i poczucie zagrożenia. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny
być skierowane działania w celu ich likwidowania. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Mieście niewątpliwie najważniejszą rolę odgrywa Policja i Straż Miejska. Urząd Miasta Bochnia dba
o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Miasto Bochnia poprzez działania Stanowiska ds. obrony
cywilnej oraz zarzadzania kryzysowego oraz działających na terenie Miasta Ochotniczych Straży
Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej.
W 2018 r. w Mieście Bochnia wystąpiło 60 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych
otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bochni dotyczących między innymi: intensywnych opadów
deszczu, burz z gradem, upałów, opadów marznących, silnych mrozów a także podniesionych stanów
wód w rzekach i potokach. Po otrzymaniu ostrzeżeń mieszkańcy Gminy Miasta Bochnia byli
niezwłocznie informowani o powyższym poprzez umieszczenie ostrzeżeń na tablicy ogłoszeń, stronie
internetowej Urzędu Miasta, lokalne portale internetowe, a także system SMS’owy ALCETEL.
W zależności od rodzaju ostrzeżeń informowane są także instytucje, które powinny być w gotowości
do pojęcia działań tj. Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne Chodenice, Kolanów i Dołuszyce,
Bocheński Zakład Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ośrodki
zdrowia (w tym Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni) czy Miejski Zespół
Edukacji. Z uwagi na zagrożenie powodziowe, spowodowane wysokim stanem rzeki Raba, potoku
Babica i Rowu Buczkowskiego a także intensywnymi opadami deszczu Burmistrz Miasta Bochni wydał
19 lipca 2018 r. Zarządzenie o pogotowiu przeciwpowodziowym i powołaniu stałego dyżuru
działającego na terenie tut. Urzędu, który na bieżąco monitorował poziom wód w rzekach i potokach.
Powiadomiono także służby tj. Staż Miejską, BZUK,OSP aby utrzymywały stan pogotowia, a także
przekazano informacje o stanie zagrożenia mieszkańcom poprzez system ALCETEL, strony internetowe
portale internetowe i Urzędu Miasta. Pogotowie przeciwpowodziowe w dniu 20 lipca 2018 r. zostało
odwołane na skutek obniżenia się stanu wody w rzece Raba i zaniku opadów deszczu. W wyniku
w/opisanego zdarzenia nie było osób poszkodowanych, a także nie było strat w mieniu samorządu.
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego opracował broszurę tzw. ” informator w trosce o Twoje
bezpieczeństwo”, zawierający porady i zasady postępowania w niebezpiecznych sytuacjach. Nakład
Broszury wyniósł 7000 egzemplarzy, została ona rozprowadzona wśród mieszkańców. który został
wydrukowany i rozprowadzony przez Urząd Miasta Bochnia wśród mieszkańców gminy w ilości 7000
egzemplarzy. Broszura zawiera informacje o obszarze zalewowym w Mieście, opisuje Sygnały
alarmowe, wskazuje i opisuje rodzaje Komunikatów ostrzegawczych, wskazuje sposoby zachowań
w różnego rodzaju sytuacjach zagrożeń – w tym podaje zasady poprawnej ewakuacji.
Aby zapewnić odpowiednią wiedzę pracowników w zakresie zarzadzania kryzysowego w tut. Urzędzie
odbywają szkolenia z zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, gdzie punktem
przewodnim są m.in. zasady ewakuacji ludności, mienia na wypadek masowego zagrożenia, a także
wybrane zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony ludności. W szkoleniu mają możliwość
uczestniczenia również przewodniczący zarządów osiedli.
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W celu zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych sukcesywnie dokonuje się
zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadza konieczne szkolenia i kursy dla
druhów OSP.
Zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju, w razie
wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia
działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny Główne Stanowisko
Kierowania Burmistrza w Urzędzie Miasta. Zadania te polegają na prowadzeniu ciągłego
monitorowania występującego zagrożenia (sytuacji kryzysowej i militarnej) oraz zapewnienie
utrzymania ciągłości procesu kierowania podległymi i nadzorowanymi instytucjami.
Zapewnienie porządku publicznego w tym monitoring zostało opisanie w rozdziale Jednostki
organizacyjne Gminy Miasto Bochnia – Straż Miejska.
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4. MIENIE GMINY MIASTO BOCHNIA I POLITYKA MIESZKANIOWA

Na majątek Gminy Miasta Bochnia składają się nieruchomości gruntowe, budynkowe, środki trwałe
w budowie, udziały i akcje w innych jednostkach, a także majątek jednostek organizacyjnych.
Wartość mienia Gminy Miasta Bochnia brutto wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 392 775,2 tys. zł
brutto. W analizowanym okresie nastąpił 5,93% wzrost wartości tego mienia. Wartość majątku netto
(tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizujące) wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi
310 570,8 tys. zł i jest o 4,72% większa niż 31.12.2017 r.
Szczegółową analizę mienia Gminy Miasto Bochnia zawiera Informacja o stanie mienia będąca częścią
składową sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2018.
A. BOCHEŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - BSAG
W opracowanej w 2006 roku Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2007-2015 wpisano
zadanie pod nazwą „Utworzenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”, której to celem było
przyciągnięcie potencjalnych inwestorów do Miasta.
W 2007 roku Rada Miasta Bochnia podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup
nieruchomości gruntowych od prywatnych właścicieli pod utworzenie BSAG. Zakup gruntów był
realizowany w latach 2007-2017.
W 2008 r. nastąpiło włączenie części terenu
BSAG o powierzchni 38 ha, do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park
Technologiczny”.
W latach 2012-2014 Bocheńska Strefa
Aktywności Gospodarczej została wyposażona w
infrastrukturę techniczną, której wykonanie
zostało
współfinansowane
ze
środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość
całego
projektu
wynosiła
15 862 704,16, zaś kwota jaką Miasto otrzymało
w ramach dofinansowania to 9 723 525, 77 zł
(66% kosztów kwalifikowanych).
W 2013 r. został uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu
Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Obecnie
Bocheńska
Strefa
Aktywności
Gospodarczej - jest to obszar o pow. około 62 ha,
zlokalizowany w północnej części miasta
w bezpośrednim
sąsiedztwie
zjazdu
z autostrady. Teren ten jest podzielony na
moduły, które są przeznaczone pod zabudowę
przemysłową i usługową. Nieruchomości te są
uzbrojone i mają zapewniony dostęp do dróg
publicznych.

Na terenie BSAG grunty zakupiło 12 inwestorów:
• WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o.,
• Gór- Stal Spółka z o.o.,
• Firma GEREX NET M.W.M GIERAK,
• Wielobranżowy Zakład Produkcyjno – Usługowy Krzysztof Tomala,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Firma Inżynieryjno – Usługowo – Montażowa „HAL – MONT”,
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CARGO – STAL s.c.,
Bardusch – Polska spółka z o.o.,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe DOOR Franciszek Filipek,
Firma Kegel - Błażusiak Trade Spółka z o.o.,
Mabuchi Motor Poland Spółka z o.o.,
Juliann NV z siedzibą w Belgii,
GABMAT Renata Fąfara.

W 2018 r. sprzedane zostały kompleksy działek:
 powierzchni 1,1674 ha za cenę 848 938,00 zł netto.
 powierzchni 2,4275 ha za cenę 2 255 640,00 zł netto.
 powierzchni 0,3606 ha za cenę 3 000 000,00 zł netto.
W ofercie inwestycyjnej Gminy Miasta Bochnia pozostały tereny o łącznej powierzchni około 7,5 ha.
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości firm działających na terenie BSAG za 2018 r. wyniosły –
1 365 316,00 zł.
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B. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIASTO BOCHNIA
Liczba wszystkich lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 385 lokali i jedno
pomieszczenie tymczasowe. W tej liczbie nie ujęto lokali w budynkach, które ze względu na stan
techniczny zostały wyłączone z użytkowania. Zalicza się do nich budynki przy:
 ul. Sądeckiej 7 (6 lokali),
 ul. Rzeźnickiej 3 (4 lokale),
 ul. Orackiej 2 (1 lokal)
 ul. Regis 3 (9 lokali).
W ogólnej liczbie lokali, 152 stanowiły lokale socjalne, pozostałe zaś to lokale przyznane na czas
nieoznaczony oraz jedno pomieszczenie tymczasowe. W lokalach przyznanych na czas nieoznaczony
124 lokale znajdowały się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a 109
w pozostałych budynkach.

Udział Poszczególnych lokali i pomieszczenia
tymczasowego w zasobie
Pomieszczenie
tymczasowe
0,26%
Lokale socjalne
39,38

Lokale na czas
nieoznaczony
60,36 %

W rozbiciu na prawo własności 203 lokale w budynkach należących w 100% do GMB, 124 lokale
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości oraz 58 lokali w budynkach
o nieuregulowanym stanie prawnym.

Podział lokali ze względu na własność budynków
w których się znajdują

15%
Budyunki o
nieuregulowanym
stanie prawnym

32%
Budynki WMN

53%
Budynki GMB

Na koniec roku 2018 w kolejce osób oczekujących na przydział lokalu na czas nieoznaczony oczekiwało
6 rodzin, natomiast na przydział lokalu socjalnego 40 rodzin w tym 10 rodzin, które otrzymały
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych.
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Dzięki oddaniu do użytkowania nowego budynku
socjalnego przy ul. Na Buczków 8 w Bochni, 14
rodzin otrzymało przydziały do nowo oddanych
lokali. W budynku tym lokale otrzymały
w większości
rodziny,
które
dotychczas
zamieszkiwały w naszym zasobie i które starały
się w miarę możliwości jak najlepiej wywiązywać
z obowiązków najemców. Kilka lokali zostało
przydzielone osobom z listy oczekujących na
przydział lokalu socjalnego.
W celu lepszego wykorzystania zasobu
dokonywano
zamian
lokali
socjalnych
najemcom, którzy zajmowali lokale o wiele
większe powierzchniowo w stosunku do liczby
zamieszkałych w nich osób, przenosząc tych
najemców do lokali o mniejszej powierzchni.
Ogólnie w 2018 r. doszło do zawarcia 10 nowych
umów najmu lokali socjalnych oraz 10 umów
związanych z zamianami tego typu lokali.
Doszło również do zamiany 3 lokali na czas nieoznaczony oraz jednej eksmisji.
Realizując zapisy Uchwały Nr XLI/390/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Bochnia
na lata 2018-2022 Gmina Miasta Bochnia dokonywała różnego rodzaju prac w posiadanym zasobie.
Przeprowadzono:
• remonty dwóch lokali mieszkalnych, które przeznaczone zostały do zamiany na rzecz mieszkańców
mieszkaniowego zasobu Gminy,
• wymiany instalacji elektrycznych, których stan uniemożliwiał ich dalsze wykorzystanie,
• w budynku socjalnym przy ul. Proszowskiej 50 w Bochni dokończono wymianę stolarki okiennej, jak
również dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku w Krzyżanowicach 78,
• przebudowy pieców.
Ponadto sporządzono inwentaryzację budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Bochni wraz
z ekspertyzą techniczną.
Dużym problemem w gospodarce mieszkaniowej stanowią zaległości czynszowe, jakie posiadają
najemcy tych lokali w stosunku do Gminy Miasta Bochnia. Na koniec roku zaległości zarówno bieżące
jak i dochodzone na drodze sądowej zamknęły się kwotą 1 379 tys. zł. Podejmowane działania
egzekucyjne umożliwiły w 2018 r. ściągniecie zaległości na kwotę 70,3 tys. zł.

5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA

Rada Miasta Bochnia w 2018 r. podjęła 108 uchwał, z których wykonanie 91 wymagało podjęcia
czynności przez Burmistrza Miasta Bochnia.
Uchwały te zostały zrealizowane w następujący sposób:
I. BUDŻET MIASTA, FINANSE
1. Uchwała Nr XLI/385/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr XLII/395/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
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Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr XLIII/408/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr XLIV/414/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr XLV/430/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr XLVI/433/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr XLVIII/441/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr XLIX/453/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr L/461/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
Miasta Bochnia na 2018 r.
Uchwała Nr II/10/18 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta
Bochnia na 2018 rok.
Wykonano zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Uchwały przekazano do wiadomości kierownikom jednostek realizujących. Opracowano plan
finansowy, który zatwierdzony został zarządzeniami Burmistrza Miasta, które stanowiły podstawę do
wszczęcia działań związanych z ich realizacją przez Urząd Miasta oraz inne jednostki budżetowe.
Uchwały zamieszczono w BIP oraz przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zespół
w Tarnowie.
2. Uchwała Nr XLI/386/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2028.
Uchwała Nr XLIII/409/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2028.
Uchwała Nr XLV/431/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2028.
Uchwała Nr XLVI/435/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2028.
Uchwała Nr XLVIII/442/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2028.
Uchwała Nr XLIX/454/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2028.
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2028.
Uchwały przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie oraz
zamieszczono w BIP. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi podstawę realizacji zadań bieżących,
wydatków majątkowych wieloletnich oraz jako bardzo ważna informacja niezbędna jest do
aplikowania o środki do Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.
Informacja z przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 20182028 została przedłożona Radzie Miasta do 31 marca 2019 r.
3. Uchwała Nr XLII/393/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej jednorazowej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
Wykonano.
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały podzielone pomiędzy
przedszkola i szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia,
o czym dyrektorzy poszczególnych placówek zostali poinformowani pisemnie. Przyjęty plan
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dofinansowania zaspokaja potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i przedszkolach.
Dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz opłat za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne przyznawane w specjalnościach
i w maksymalnej stawce ustalonej w uchwale, przyznaje Komisja powołana do tego celu na podstawie
złożonych przez nauczycieli wniosków.
4. Uchwała Nr XLII/398/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół
podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Wykonano.
Konieczność zmiany uchwały wynikała z dostosowania treści uchwały do wytycznych Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie. Zmienione zapisy nie wpłynęły na wysokość i sposób wypłacania dotacji
dla niepublicznych placówek.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu
15 marca 2018 r.
5. Uchwała Nr XLIV/415/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu
Gminy Miasta Bochnia z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na terenie Gminy Miasta Bochnia, nie stanowiących jej własności.
Wykonano.
Środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zapisami ustawy.
W dniu 1 sierpnia 2018 r. przekazano zgodnie z wnioskiem Parafii p.w. Św. Mikołaja w Bochni dotację
w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w zakresie remontu
konserwatorskiego fasady. Pozostała kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł została przekazana Parafii
w dniu 21 września 2018 r.
6. Uchwała Nr XLV/423/18 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
za rok 2017.
Wykonano.
Uchwała podejmowana jest każdego roku, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.
7. Uchwała Nr XLV/427/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta
Bochnia za 2017 rok.
Wykonano.
Uchwała podejmowana jest każdego roku i stanowi jedną z podstaw udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy za poprzedni rok budżetowy. Uchwałę
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zespół w Tarnowie.
8. Uchwała Nr XLV/428/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia, o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
Wykonano.
W terminie do 31 sierpnia 2018 r., w oparciu o zapisy ww. uchwały, Radzie Miasta Bochnia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół w Tarnowie przedstawione zostały informacje
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego 2018.
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9. Uchwała Nr XLVI/434/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji gminnych oraz
zasad ich zbywania i wykupu.
Po dokonaniu szczegółowej analizy realizacji budżetu po stronie dochodów (zwłaszcza wpływy ze
sprzedaży mienia) oraz zaangażowania wydatków dotyczących realizacji wydatków majątkowych
wieloletnich, postanowiono nie emitować obligacji, co oznacza, że nie zwiększono długu publicznego
Gminy.
10. Uchwała Nr II/6/18 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2019
rok.
W trakcie realizacji.
Podatek rolny na dany rok podatkowy ustalany jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się
na podstawie Komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”,
w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady gmin są uprawnione
do obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy. Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Bochnia obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia z kwoty 54,36 zł za 1 dt
do kwoty 37,40 zł za 1 dt.
Uchwałę przekazano pracownikom dokonującym wymiaru ww. podatku oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Krakowie, Zespół w Tarnowie. Uchwałę umieszczono w BIP.
11. Uchwała Nr III/12/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. – uchwała budżetowa Gminy Miasta Bochnia
na 2019 rok.
W trakcie realizacji.
W dniu 4 stycznia br. przekazano informację do wszystkich jednostek budżetowych o ostatecznej
wysokości środków budżetowych na 2019 r. Zadania określone w uchwale realizowane są od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 r. przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe oraz instytucje kultury.
Do uchwały budżetowej opracowano plany finansowe wg klasyfikacji budżetowej oraz jednostek
realizujących. Opracowano plany finansowe zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej. Zadania ujęte w uchwale realizowane będą w okresie całego 2019 r.
a sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. zostanie przedłożone Radzie Miasta do dnia
31 marca 2020 r.
Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zespół w Tarnowie. Uchwałę
zamieszczono w BIP.
12. Uchwała Nr III/13/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasta Bochnia na lata 2019-2029.
W trakcie realizacji.
Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie. Uchwałę
zamieszczono w BIP.
Informacja z przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 20192029 zostanie przedłożona Radzie Miasta do 31 marca 2020 r.
13. Uchwała Nr III/20/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miasta Bochnia.
W trakcie realizacji.
Na podstawie przedmiotowej uchwały od 1 stycznia 2019 r. naliczane są kwoty dotacji. Sprawozdanie
z przekazanych i wykorzystanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłynie do tut.
Urzędu do dnia 31 stycznia 2020 r.
14. Uchwała Nr III/26/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
W trakcie realizacji.
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Ze względu na brak możliwości ukończenia wszystkich robót w 2018 r. w ramach zadań budżetowych
tj.
 ul. Turkowskiego – remont drogi i chodnika - 457 451,00 zł,
 Os. Smyków – budowa chodnika wokół osiedla z przykryciem rowów etap I - 534 790,00 zł
przekazano środki na wyodrębniony rachunek bankowy, a zakończenie inwestycji, zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa przewidziano na pierwsze półrocze 2019 roku budżetowego.

II. GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM
1. Uchwała Nr XLI/390/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Bochnia na lata 20182022.
Wykonano.
Uchwalony „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Bochnia na
lata 2018-2022” został wdrożony i jest realizowany.
2. Uchwała Nr XLIII/401/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę
Miasta Bochnia prawa własności nieruchomości gruntowej.
Wykonano.
Akt notarialny Rep. A 4107/2018 nabycia na rzecz Gminy Miasta Bochnia nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. Wygoda, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 384, o pow. 0,4150 ha, został
zawarty 7 czerwca 2018 r.
3. Uchwała Nr XLIII/402/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę
Miasta Bochnia prawa własności nieruchomości gruntowej.
W trakcie realizacji.
Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krzęczków,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6456/1, o pow. 0,0159 ha. Następnie właściciel nieruchomości
otrzymał ofertę nabycia przedmiotowej nieruchomości za cenę wyszacowaną przez rzeczoznawcę
majątkowego. Właściciel nieruchomości zaproponował sprzedaż działki za cenę wyższą o 2 000,00 zł
niż wartość z operatu szacunkowego. W odpowiedzi pismem z dnia 4 marca 2019 r. ponownie złożono
ofertę nabycia działki z cenę wyszacowaną przez biegłego tj. za 10 000,00 zł w uzasadnieniu podając,
ze zgodnie z § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bochni Nr XIV/139/07 z dnia
29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu, warunki nabycia ustala Burmistrz w drodze rokowań,
z tym, że cena nabycia nie może być wyższa od wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę
majątkowego, uprawnionego do szacowania nieruchomości. Obecnie Gmina oczekuje na zajęcie
stanowiska przez właściciela działki.
4. Uchwała Nr XLIII/403/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
lokalu mieszkalnego.
W trakcie realizacji.
Aktualnie trwa procedura wymeldowania osób z lokalu mieszkalnego o pow. 43,89 m2 usytuowanego
w domu wielorodzinnym przy ul. Murowianka 1 w Bochni. Z chwilą jej zakończenia zostanie ogłoszony
przetarg ustny nieograniczony na jego sprzedaż.
5. Uchwała Nr XLIV/418/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta
Bochni.
Wykonano.
Zmiany w uchwale dotyczące wysokości progów dochodów uprawniających do otrzymania lokali na
czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych są stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o przydział lokali
mieszkalnych, jak również w przypadku przedłużania umów najmu lokali socjalnych. Z perspektywy
kilku miesięcy obowiązywania zmiany uchwały należy zauważyć, iż nie spowodowała ona gwałtownego
wzrostu liczby osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasta Bochnia.
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Jednocześnie należy stwierdzić, iż zwiększający się poziom życia społeczeństwa powoduje to, iż
pomimo wprowadzenia zmian w uchwale, część osób, które do niedawna spełniały kryteria
dochodowe (obowiązujące przed zmianą) umożliwiające im ubieganie się o lokal socjalny obecnie
znajduje się w grupie osób, które nie spełniają tego kryterium pomimo zwiększenia jego górnego
pułapu.
6. Uchwała Nr XLVI/436/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia.
W trakcie realizacji.
Działka ewidencyjna nr 5674/51 o pow. 0,0300 ha, położna przy ul. Krzęczków została sprzedana
w dniu 14.01.2019 r. aktem notarialnym Rep. A 211/2019. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działki nr 5674/61 o pow. 0,1026 ha zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.
W chwili obecnej Gmina proceduje przetargi na sprzedaż pozostałych działek objętych uchwałą.
7. Uchwała Nr XLVIII/446/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez
Gminę Miasta Bochnia prawa własności nieruchomości gruntowej.
W trakcie realizacji.
Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr
6470/17 o pow. 0,0037 ha, położonej w Bochni przy ul. św. Urbana. Właścicielka działki podpisała
porozumienie w sprawie odpłatnego jej nabycia przez Gminę Miasta Bochnia. Planowany termin
zawarcia umowy notarialnej został wyznaczony na dzień 16.05.2019 r.
8. Uchwała Nr XLIX/451/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej.
Wykonano.
Zawarto akt notarialny Rep. A 6617/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. ustanowienia odpłatnej służebności
umieszczenia urządzenia (odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej) na działce oznaczonej
ewidencyjnie nr 2950/2, położonej przy ul. Campi, stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia.
9. Uchwała Nr II/5/18 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę
Miasta Bochnia prawa własności nieruchomości gruntowej.
Wykonano.
Zawarto akt notarialny Rep. A 6521/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. odpłatnego nabycia na rzecz Gminy
Miasta Bochnia działek ewidencyjnych nr 1220 o pow. 0,2552 ha i nr 1224 o pow. 0,5488 ha,
położonych w Bochni przy ul. Hutniczej na potrzeby komunalne.
10. Uchwała Nr II/8/18 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
użytkowego.
Wydłużenie okresu wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Rynek 14 w Bochni spowodowało duże
zainteresowanie lokalem ze strony potencjalnych najemców. Zorganizowany pierwszy, nieograniczony
przetarg ustny zakończył się jednak wynikiem negatywnym, gdyż zaproponowana przez Gminę Miasta
Bochnia wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m2 (wysokość dotychczasowej stawki najmu lokalu)
okazała się za wysoka w porównaniu do innych oferowanych na wolnym rynku lokali użytkowych
o znacznie wyższym standardzie. W przygotowaniu do kolejnego przetargu wywoławcza stawka najmu
została obniżona. Niestety, z uwagi na planowane prace rewitalizacyjne które mają zostać rozpoczęte
w kamienicy przy ul. Rynek 14 w Bochni w roku 2019 wstrzymane zostało ogłoszenie kolejnego
przetargu na najem tego lokalu do czasu ich zakończenia.
11. Uchwała Nr II/9/18 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę
Miasta Bochnia udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej.
W trakcie realizacji.
Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę wartości udziałów w nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka nr 6255/1 o pow. 0,1220 ha położonej przy ul. Floris. Gmina Miasta Bochnia
zwróciła się do współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości z ofertą nabycia ich udziałów za cenę

23 | S t r o n a

wyszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego. Obecnie Gmina czeka na zajęcie stanowiska przez
współwłaścicieli.
12. Uchwała Nr III/24/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia.
W trakcie realizacji.
Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 780/10 o pow.
0,0156 ha, położonej w Bochni przy ul. Partyzantów. Po upływie ustawowych terminów zostanie
przygotowany protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży ww. działki w trybie bezprzetargowym na rzecz
właściciela nieruchomości przyległej.
13. Uchwała Nr III/25/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia służebnościami
gruntowymi.
Wykonano.
Niniejszą uchwałą zostały ustalone zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miasta Bochnia, nie będących drogami publicznymi służebnościami gruntowymi. Uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa. Małopolskiego w dniu 4 stycznia 2019 r.

III. INNE
1. Uchwała Nr XLI/387/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.
Wykonano.
Sprawozdanie dotyczące realizacji Programu przedłożone zostało jako materiał na sesję Rady Miasta
Bochnia, która odbyła się 31 stycznia 2019 r.
2. Uchwała Nr XLI/388/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni.
Wykonano.
Uchwała intencyjna, dotycząca podjęcia procedury sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu BSAG w Bochni. Na podstawie tej uchwały rozpoczęto
procedurę zmiany i zatrudniono Projektantów planu. Po zakończeniu postępowania zmiana mpzp
terenu BSAG została uchwalona w dniu 18 października 2018 r.
3. Uchwała Nr XLI/389/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta
Bochnia niektórych zadań publicznych z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
Uchwała w trakcie realizacji.
W dniu 9 lutego 2018 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem
drogi wojewódzkiej nr 965 (090 km 0+250 – 0 – 460) w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa infrastruktury
drogowej (DW 965) dla poprawy mobilności miejskiej w ramach projektu Rewitalizacja centrum miasta
- Rynek OD NOWA”.
4. Uchwała Nr XLI/392/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Królewsko-Górniczego Miasta Bochni”.
Wykonano.
27 lutego br. w Komorze Ważyn bocheńskiej Kopalni Soli odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 765.
rocznicy Lokacji Miasta. Najważniejszym punktem wydarzenia było wręczenie Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie Aktu Nadania tytułu Honorowego Obywatela KrólewskoGórniczego Miasta Bochni.
Prezydent RP otrzymał Akt Nadania Tytułu oraz rzeźbę przedstawiającą Króla Kazimierza III Wielkiego
wykonaną z jednej bryły solnej wydobytej w Kopalni Soli Bochnia – największego skarbu Ziemi
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Bocheńskiej, z grawerem – przesłaniem słów Jana Długosza: „Król Kazimierz jaśniał blaskiem cnót
szczególnie sprawiedliwości i umiarkowania nie tylko w swoim królestwie i państwie, ale także
u obcych narodów”.
5. Uchwała Nr XLII/394/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy
położonej na terenie Miasta Bochnia.
Wykonano.
Ulicy 20 Stycznia położonej na terenie Miasta Bochnia ponownie nadano nazwę „20 Stycznia” – dla
upamiętnienia zakończenia okupacji niemieckiej w Bochni.
6. Uchwała Nr XLII/396/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Miasta Bochnia.
W trakcie realizacji.
W dniu 9 marca 2018 r. w drodze zarządzenia określono wysokość kwot przeznaczonych na Budżet
Obywatelski Bochni na 2019 r. – maksymalna łączna kwota dla projektów ogólnomiejskich to 230 tys.
zł, a na każde z osiedli przypadło po 55 tys. zł (w sumie 770 tys. zł). 11 maja 2018 r. rozpoczęto
przyjmowanie projektów, których zgłoszono w sumie 38. W trakcie zgłaszania projektów mieszkańcy
mogli skorzystać bezpłatnie z pomocy Urzędu Miasta Bochnia w zakresie ustalenia kosztów oraz
uwarunkowań formalno-prawnych składanych projektów.
Wybory projektów do realizacji w ramach BO Bochni przeprowadzono od 3 do 16 września 2018 r.
Głosować można było w sposób tradycyjny 8 i 9 września w lokalu wyborczym zorganizowanym na
Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia oraz przez platformę internetową od 3 do 16 września
2018 r. Ostatecznie w wyniku głosowania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Bochni na
2019 rok zakwalifikowały się 3 projekty ogólnomiejskie oraz 23 osiedlowe. W głosowaniu wzięło udział
1.640 osób.
7. Uchwała Nr XLII/397/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad i warunków usytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą
być wykonane.
Wykonano.
Po uchwaleniu uchwała przeszła pozytywnie weryfikację prawną Wojewody Małopolskiego,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 19 marca 2018 r. Do kwietnia
2019 r. obowiązywał 12 – miesięczny okres dostosowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, do zasad i warunków ich sytuowania, gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
określonych niniejszą uchwałą.
Uchwała jest obowiązującym aktem prawa miejscowego. Po dniu 1 kwietnia 2019 r. stało się możliwe
egzekwowanie zapisów uchwały.
8. Uchwała Nr XLIII/404/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Bochnia na lata 2017-2026”.
Wykonano.
Zmiana uchwały dotyczyła wprowadzenia narzędzia monitorowania postępu realizacji strategii pn.
„Karta wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bochnia na lata 2017 –
2026” oraz doprecyzowywała ramy finansowe Strategii.
Cele określone w Strategii są realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Bochnia, które
angażują się na zasadzie współpracy. Koordynatorem działań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bochni. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Strategii przygotowuje się w odstępach rocznych,
sprawozdanie za rok 2017 przedłożone zostało w Biurze Rady Miasta 23 kwietnia 2018 r. a następnie
zaprezentowane Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
9. Uchwała Nr XLIII/405/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta
Bochnia w 2018 r.
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Wykonano.
Celem programu było ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy
Miasta Bochnia oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym
i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy
Miasta Bochnia.
Usługę z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia oraz
zapewnienia im opieki do 31 grudnia 2018 r. realizowała Fundacja Straż Obrony Zwierząt z siedzibą
w Wieliczce. W zakres usługi wchodziło między innymi odławianie bezdomnych zwierząt domowych
i gospodarskich, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opieka
nad wolno żyjącymi kotami, sterylizacja, kastracja zwierząt w ww. schronisku, zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz edukacja
ekologiczna.
10. Uchwała Nr XLIII/406/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia.
Wykonano.
Uchwała została przekazana dyrektorom przedszkoli i szkół celem realizacji. Określony w uchwale
wymiar godzin dla nauczycieli obowiązuje od 1 września 2018 r. Nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i przedszkolach na stanowiskach pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego i doradcy zawodowego zostało ustalone pensum w wymiarze określonym
w uchwale.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu
16 kwietnia 2018 r.
11. Uchwała Nr XLII/407/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia
na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
Wykonano.
W związku z koniecznością dokonania podziału Gminy Miasta Bochnia wg nowych zasad,
spełniających wymogi ustawy Kodeks wyborczy (zmiana okręgów z jednomandatowych na
wielomandatowe), ustalono granice 4 okręgów wyborczych i wyznaczono liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu. Uchwałę przekazano Wojewodzie Małopolskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie. Uchwałę przekazano również do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Została ogłoszona w dniu 16 kwietnia 2018 r.
12. Uchwała Nr XLIII/410/18 z dnia 29 marca 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Wykonano.
Wybudowane przez Gminę Miasta Bochnia sieci wodociągowe w Bochni, niezbędne do zaopatrzenia
ludności w wodę, w celu prawidłowego administrowania i zgodnie z przepisami zostały przekazane
uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK w Bochni Sp. z o.o. z dnia 30 marca
2018 r. na własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Przekazano 15 odcinków sieci wodociągowej o łącznej wartość 2 327 359,56 zł.
Tym samym podwyższono kapitał zakładowy jednoosobowej spółki Gminy Miasta Bochnia - Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. o kwotę 2 327 000,00 zł poprzez ustanowienie
4 654 niepodzielnych udziałów po 500 złotych każdy. Pozostałą nadwyżkę w kwocie 359,56 zł
przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.
13. Uchwała Nr XLIII/411/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVI/374/2013 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia
programu „Bocheńska Karta Rodzinna” na terenie Gminy Miasta Bochnia
Wykonano.
Karty BKR wydawane są systematycznie w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta na podstawie wniosków
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uprawnionych mieszkańców Bochni. Otrzymują je zarówno nowe rodziny, jak i te, którym upłynął
termin ważności kart. Zmiany przyjęte uchwałą mają na celu usprawnienie programu, głównie poprzez
wydłużenie terminów ważności kart.
14. Uchwała Nr XLIV/416/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia
na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Wykonano.
Uchwałą dokonano podziału Gminy Miasta Bochnia na 15 stałych obwodów głosowania, ustalono ich
numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Uchwałę przekazano Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
Uchwałę przekazano również do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
została ogłoszona w dniu 8 maja 2018 r.
15. Uchwała Nr XLIV/417/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego
na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w
publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
Wykonano.
Uchwała została przekazana dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych celem realizacji.
Konieczność wprowadzenia nowej uchwały wynikała z aktualizacji obowiązującej podstawy prawnej,
w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych.
Ustalone w uchwale zasady odpłatności zostały przekazane rodzicom dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego i są realizowane bezpośrednio w przedszkolu czy oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 maja
2018 r.
16. Uchwała Nr XLIV/419/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego
Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
Wykonano.
Zmiana Statutu podyktowana była koniecznością uaktualnienia wykazu komórek organizacyjnych
wchodzących w skład SPMZOZ w Bochni – w związku z brakiem kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia na usługi medyczne w wymienionym niżej zakresie, zamknięto Poradnię Logopedyczną,
Fizjoterapię Domową, Poradnię Okulistyczną oraz Rehabilitację z dysfunkcją narządu słuchu i mowy.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 maja
2018 r.
17. Uchwala Nr XLV/420/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenie zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie
będących drogami publicznymi.
Wykonano.
Prace nad przygotowaniem kompletnego wniosku do przetargu na zorganizowanie i obsługę nowej
Strefy Płatnego Parkowania oraz konieczność dodatkowych uzgodnień z innymi organami np. ZDW
w Krakowie spowodowały, że termin 1 czerwca 2018 r. na wprowadzenie nowej Strefy Płatnego
Parkowania nie mógł być dochowany. W związku z tym, że obowiązująca uchwała traciła moc 1 czerwca
2018 r. nie byłoby możliwości pobierania opłat w dotychczasowy sposób. Mając na uwadze powyższe
zaproponowano przyjęcie przedmiotowej uchwały przesuwającej termin uruchomienia nowej Strefy
Płatnego Parkowania od 1 października 2018 r., co umożliwiło dalsze pobieranie opłat parkingowych,
do dnia rozpoczęcia funkcjonowania nowej Strefy Płatnego Parkowania opartej na systemie
parkomatów.
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18. Uchwała Nr XLV/421/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na
terenach nie będących drogami publicznymi.
Wykonano.
Niniejszą uchwałą zmieniono datę wejścia w życie pierwotnej uchwały tj. na 1 października 2018 r. –
uzasadnienie zmiany jak w pkt 17.
19. Uchwała Nr XLV/422/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia
opłaty abonamentowej dla niektórych dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
Wykonano.
Niniejszą uchwałą zmieniono datę wejścia w życie pierwotnej uchwały tj. na 1 października 2018 r. –
uzasadnienie zmiany jak w pkt 17.
20. Uchwała Nr XLV/424/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Bochnia.
Wykonano.
Uchwała w sprawie maksymalnej liczny zezwoleń na terenie Gminy Miasta Bochnia, została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, obowiązuje od 28 czerwca 2018 r.
21. Uchwała Nr XLV/425/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania
na terenie Gminy Miasta Bochnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wykonano.
Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości tracą moc z dniem 9 września 2018 r. Koniecznym zatem było podjęcie uchwały
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Bochnia miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych w podobnym brzmieniu - w celu stworzenia możliwości dalszego
wydawania zezwoleń przedsiębiorcom pragnącym podjąć działalność w zakresie sprzedaży napojów
alkoholowych.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, obowiązuje od
28 czerwca 2018 r.
22. Uchwała Nr XLV/426/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Miasta Bochnia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Wykonano.
Uchwałą wprowadzono na terenie Gminy Miasta Bochnia ograniczenie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 23.00 do 6.00.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, obowiązuje od
28 czerwca 2018 r.
23. Uchwała Nr XLVI/431/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcie przez Gminę Miasta
Bochnia niektórych zadań publicznych z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego,
to jest utrzymania drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinku o długości 4,929 km (odc. 050 km
0+000 do odc. 110 km 0+415), położonej w granicach administracyjnych Miasta Bochnia.
Wykonano.
W dniu 6 sierpnia 2018 r. podpisano Porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego
w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 965 na terenie Miasta Bochnia na cztery sezony
utrzymania. Na podstawie ww. uchwały, przygotowywano Zarządzenie Burmistrza Miasta Bochnia
w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez Bocheńskie Zakłady
Usług Komunalnych Sp. z o.o. zadań własnych gminy będących przedmiotem działalności Spółki,
w którym dodano realizację zadania z zakresu utrzymania przedmiotowej drogi wojewódzkiej.
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24. Uchwała Nr XLVI/432/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.
Wykonano.
Zmianę wprowadzono w Preliminarzu wydatków Programu, poprzez zwiększenie planu wydatków
o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży
„Ochronka” w Bochni.
25. Uchwała Nr XLVI/437/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kolanów” w Bochni.
Wykonano.
Celem realizacji uchwały, było przyjęcie aktu prawa miejscowego jakim jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego na terenie części osiedla KOLANÓW w Bochni, w miejsce starego
planu z roku 2005-go. Po uchwaleniu przez Radę Miasta, zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwała została poddana weryfikacji przez pion prawny
Wojewody Małopolskiego i przeszła kontrolę bez zastrzeżeń. Skutkiem takiego stanu rzeczy była
publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25 lipca 2018 r.
Uchwała jest obowiązującym aktem prawa miejscowego.
26.Uchwała Nr XLVI/438/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „przy ul. Na Buczków” w Bochni.
Wykonano.
Celem realizacji uchwały, było przyjęcie aktu prawa miejscowego jakim jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego na terenie części osiedla NA BUCZKÓW w Bochni, w miejsce
starego planu z roku 2000 – go. Po uchwaleniu przez Radę Miasta, zgodnie z obowiązującą ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwała została poddana weryfikacji przez pion
prawny Wojewody Małopolskiego i przeszła kontrolę bez zastrzeżeń. Skutkiem takiego stanu rzeczy
była publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25 lipca 2018 r.
27. Uchwała Nr XLVII/440/18 z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie
zastępcze Wojewody Małopolskiego w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Achacego Kmity
w miejscowości Bochnia w Gminie Miasto Bochnia.
Wykonano.
W dniu 13 sierpnia 2018 r. przesłano skargę - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego – na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego
z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Achacego Kmity. Wyrokiem z dnia 7 grudnia
2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił ww. zarządzenie zastępcze. W dniu
27 lutego 2019 r. Wojewoda Małopolski za pośrednictwem WSA w Krakowie wniósł skargę kasacyjną
od wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie pismem z dnia 11 marca 2019 r. Sygn. Akt
III SA/Kr 1011/18 doręczył Burmistrzowi Miasta Bochnia jako Stronie Skarżącej odpis skargi kasacyjnej
sporządzony przez Radcę prawnego Wojewody Małopolskiego.
28. Uchwała Nr XLVIII/443/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Wykonano.
Konieczność utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu
Pomocy Społecznej w Bochni wynikała ze spełnienia warunku określonego w art. 12 §5 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( tj. co najmniej 15 wyborców ujętych w dniu wyborów w rejestrze
wyborców prowadzonym przez Gminę Miasta Bochnia).
Uchwałę przekazano Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
Uchwałę przekazano również do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Została ogłoszona z dniem 10 września 2018 r.
29. Uchwała Nr XLVIII/444/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale
Nr XLIV/416/18 w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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Wykonano.
Zmian w obowiązującej uchwale w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonano
w związku z zarządzeniem zastępczym Wojewody Małopolskiego, który dokonał zmiany
dotychczasowej nazwy ulicy Władysława Kiernika na Jana Achacego Kmity w granicy obwodu
głosowania nr 8. Ponadto ze względu na warunki lokalowe oraz dostępność dla mieszkańców
postanowiono o zmianie siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 1 i 5.
Uchwałę przekazano Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
Uchwałę przekazano również do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Została ogłoszona z dniem 10 września 2018 r.
30. Uchwała Nr XLVIII/445/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
Wykonano.
Zmiana Statutu była podyktowana koniecznością otwarcia nowej komórki organizacyjnej w SPMZOZ
w Bochni tj. Fizjoterapii Domowej, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert przez Małopolski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
Dokonano także zmian w Statucie z mocy prawa w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu
10 września 2018 r.
31. Uchwała Nr XLVIII/447/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miasta
Bochnia.
Wykonano.
Zmiana Statutu wynikała z konieczności uporządkowania i dostosowania do obowiązujących przepisów
prawa tekstu dotychczasowego Statutu – przede wszystkim do obowiązujących od nowej kadencji
organów jednostek samorządu terytorialnego, przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu
10 września 2018 r.
32. Uchwała Nr XLVIII/448/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu budżetu
obywatelskiego.
Wykonano.
Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta w drodze uchwały zmieniono dotychczasową treść zapisu
części I Założenia ogólne Regulaminu Budżetu Obywatelskigo - nowe brzmienie zapisu: „Budżet
Obywatelski to środki wyodrębnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Bochnia, zwanej dalej
Miastem, w wysokości 1% wydatków gminy zawartych w ostatnim rocznym przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu”.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu
10 września 2018 r.
33. Uchwała Nr XLIX/449/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
użyteczności publicznej pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Bochnia, uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sprawie
upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia do ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów.
Wykonano.
Z wykazu jednostek budżetowych Gminy Miasta Bochnia wykreślono Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr
2 w Bochni, które w związku z reformą ustroju szkolnego zostały włączone odpowiednio do Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bochni.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu
22 października 2018 r.
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34. Uchwała Nr XLIX/450/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej w Gminie Miasta Bochnia.
Wykonano.
Niniejszą uchwałą, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
określono szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz
określono formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał. Do chwili obecnej nie
wpłynął do Urzędu Miasta Bochnia formalny wniosek o podjęciu obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego w dniu 22 października 2018 r.
35. Uchwała Nr XLIX/452/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powierzenia Bocheńskim
Zakładom Usług Komunalnych spółka z o. o. wykonywania zadania własnego Gminy Miasta
Bochnia z zakresu transportu zbiorowego.
Wykonano.
W dniu 21 grudnia 2018 r. zawarto umowę wykonawczą pomiędzy Gminą Miasta Bochnia
a Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.
36. Uchwała Nr XLIX/455/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Bochnia” w celu
przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
Wykonano.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków w związku z art. 8 ust. 2 ustawy zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, przygotowano projekt
regulaminu, który przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Postanowieniem znak KR.RET.070.1.241.2018.AW z dnia 4 stycznia 2019 r. organ Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Radę Miasta Bochni projekt Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Bochnia.
37. Uchwała Nr L/456/18 z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej w Bochni.
Wykonano.
Uchwała przeszła weryfikacje prawną Wojewody Małopolskiego, została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 9 listopada 2018 r. Przedmiotowy plan jest
obowiązującym aktem prawa miejscowego.
38. Uchwała Nr L/457/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w ramach
inicjatywy lokalnej.
Wykonano.
Uchwała określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy
Miasta Bochnia w ramach inicjatywy lokalnej. Na podstawie zapisów Uchwały Zarządzeniem nr 394/18
z dnia 27 listopada 2018 roku określono rekomendowane wzory dokumentów stosowanych
w postępowaniu w sprawie realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
Straciła moc dotychczas obowiązująca uchwała nr XLIX/451/10 Rady Miasta Bochnia z dnia
28 października 2010 roku w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
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39. Uchwała Nr L/458/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy
Miasta Bochnia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019.
W trakcie realizacji
Okres realizacji uchwały: 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku. Zapisy uchwały wyznaczają formy i kierunki
współpracy Gminy Miasta Bochnia z sektorem pozarządowym.
W styczniu br. na podstawie zapisów przyjętego w/w uchwałą Programu współpracy oraz udzielono
dotacji klubom sportowym na 2019 rok. Na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników
w klubach dotacje w łącznej wysokości 300 000 zł otrzymały 4 kluby.
W styczniu w oparciu o zapisy w/w uchwały ogłoszono także dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku. W lutym oba konkursy zostały
rozstrzygnięte. Łącznie złożone zostały 34 oferty, dofinansowano realizację 11 zadań z dziedziny
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 15 zadań w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, 3 zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz 4 zadania w
ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. Rozdysponowano kwotę dotacji w łącznej
wysokości 114 945 zł.
Również w styczniu ogłoszono nabór ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji
pozarządowych, do projektów współfinansowanych ze środków spoza budżetu Gminy Miasta Bochnia,
służących realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w zakresie działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz rozwoju aktywności wspólnot i społeczności lokalnych. Nabór ofert
w ramach powyższego konkursu ma charakter ciągły. Oferty można składać do wyczerpania środków
finansowych (10 000 zł), nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2019 roku.
W lutym ogłoszono otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i sztuki na realizację Koncertów
w Altanie na bocheńskich Plantach Salinarnych. Wpłynęła jedna oferta. Zadanie polegające na
wykonaniu dziesięciu koncertów w niedzielne wakacyjne weekendy, otrzymało dofinansowanie
w wysokości 10 000 zł.
Zadania są w trakcie realizacji, podpisywane są kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi.
40. Uchwała Nr L/459/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji
wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla
gmin Województwa Małopolskiego”.
W trakcie realizacji.
W dniu 9 listopada 2018 r. podpisano Porozumienie z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie
powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych
źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”. Obecnie Lider projektu wszczął procedurę
dotyczącą wyłonienia wykonawcy.
41. Uchwała Nr L/460/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do współpracy przy realizacji projektu polegającego na stworzeniu Elektromobilnych Szlaków
Turystycznych.
W trakcie realizacji.
Plan budowy Elektromobilnych Szlaków Turystycznych ma na celu stworzenie ram do grupowej
inicjatywy Jednostek Samorządu Terytorialnego zmierzającej do pozyskania finansowania oraz budowy
stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji z rowerami elektrycznymi. W trosce o stan
środowiska naturalnego, jego zrównoważony rozwój oraz edukację ekologiczną, a także rozwój
lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw w celu rozwoju turystyki, powstała inicjatywa budowy
Elektromobilnych Szlaków Turystycznych. Celem inicjatywy jest realizacja zadań w zakresie
skutecznych form promocji regionu, ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji oraz e-mobilności,
które przyczynią się do poprawy stanu środowiska regionu i kraju.
42. Uchwała Nr L/462/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego
Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
Wykonano.
Zmiana Statutu była podyktowana koniecznością otwarcia nowej komórki organizacyjnej w SPMZOZ
w Bochni tj. Poradni Diabetologicznej.
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Poradnia Diabetologiczna została otwarta na podstawie umowy cesji zawartej pomiędzy NZOZ
„Diabetologia i Endokrynologia” Danuta Kępa a SPMZOZ w Bochni.
Ww. poradnia działa w strukturach SPMZOZ w Bochni od 1 lutego 2019 r. Równocześnie zamknięto
komórkę organizacyjną Fizjoterapię Domową, w związku z brakiem kontraktu z Małopolskim Odziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, została
ogłoszona 30 października 2018 r.
43. Uchwała Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków ze
świadczenia z pomocy społecznej oraz podwyższenia na lata 2019-2023 kryterium
dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych bez żądania zwrotu kosztów udzielonej pomocy.
Wykonano.
Uchwała dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z posiłku (np.
dożywianie dzieci w szkołach) oraz zasiłków przeznaczonych na zakup żywności. Uchwała obowiązuje
od 1 stycznia 2019 r. i przedmiotowe świadczenia są przyznawane zgodnie z jej uregulowaniami.
44. Uchwała Nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Bochnia na lata
2019-2034.
Wykonano.
Konieczność opracowania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2018.755 ze
zm.).
Projekt założeń, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne zawiera:
• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe;
• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
• zakres współpracy z innymi gminami.
45. Uchwała Nr III/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Bocheńskiego
zadania publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach
administracyjnych Miasta Bochnia.
W trakcie realizacji.
W związku z wolą Zarządu Powiatu przekazania niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi oraz przygotowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia
przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia, zgodnie
z art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu
Bocheńskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach
administracyjnych Miasta Bochnia.
Na podstawie powyższej uchwały zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia organom
Gminy prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu. Zadania są realizowane.
46. Uchwała Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Połączenie
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drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową nr 94” – etap I – od węzła
autostradowego A4 Bochnia do skrzyżowania z ul. Krzeczowską w Bochni.
W trakcie realizacji.
Wojewoda Małopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: WIXI.7820.1.73.2018, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:
Budowa nowej drogi wojewódzkiej klasy G na odcinku od km 0+251,00 do km 2+134,03 wraz z budową
drogi powiatowej nr 1424K na odcinku od km 0+020,00 do km 0+423,97, rozbudową drogi powiatowej
nr 1428K na odcinku od km 0+045,50 do km 0+083,20 i od km 0+174,34 do km 0+206,71 oraz budową
drogi gminnej nr 580091K na odcinku od km 0+055,38 do km 0+125,62 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w miejscowościach Bochnia i Krzeczów,
w gminach Bochnia i Rzezawa, w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim – na wniosek
złożony 07 listopada 2018 r. oraz skorygowany i uzupełniony 09 stycznia 2019 r. przez pełnomocnika,
reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego, działający poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
Po wydaniu ww. decyzji i wyłonieniu wykonawcy robót przez ZDW Kraków, w bieżącym roku powinny
rozpocząć się prace budowlane, które planowane są do zakończenia w 2020 roku na odcinku: zjazd
z A4 – do ul. Krzeczowskiej włącznie.
47. Uchwała Nr III/23/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie powierzenia Bocheńskim Zakładom
Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bochni wykonywania zadania własnego Gminy
Miasta Bochnia w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
W trakcie realizacji.
Niniejszą uchwałą powierzone zostało Bocheńskim Zakładom Usług Komunalnych Sp. z o. o.
utworzenie i prowadzenie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie
od 01.01.2020 r. do 31.12.2043 r. Kwestie szczegółowe związane z realizacją powierzonego spółce
zadania zostały uregulowane w drodze zawartego pomiędzy Gminą a spółką porozumienia, zgodnie
z zasadami wynikającymi z Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług
w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce
odpadami.
48. Uchwała Nr III/27/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/260/17 Rady
Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni sp. z o.o. na lata 2017-2021”.
W trakcie realizacji.
Zmianę Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
opracowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn.zm.). Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. w związku z brakiem możliwości
realizacji planu rzeczowo - finansowego określonego w dotychczasowym „Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń …” zgodnie z założonym harmonogramem, wniosło o wprowadzenie zmian
i korekt do w/w planu.
Plan dotyczy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. Plan
obejmuje lata 2017-2021, jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, z ustaleniami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego dla MPWiK
Sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY MIASTO BOCHNIA
Na dzień 31.12.2018 r., w granicach Gminy Miasta Bochnia obowiązuje 21 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie pokrycie gminy miejscowymi planami wynosi ok. 63% jej
powierzchni.
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Powierzchnia miasta objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 1871,3879 ha,
powierzchnia miasta nieobjęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
1113,999 m2.

Aktualne pokrycie Miasta Bochnia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Źródło:
System Informacji Przestrzennej Miasta Bochnia
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WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OBSZARÓW W MIEŚCIE BOCHNIA

Obszar

Rok
uchwalenia

TERENY NIE OBJĘTE PLANEM,
osiedla: Smyków, Proszowskie,
Karolina
mpzp PROSZOWSKIE

1998

mpzp CHODENICE

1998

-

mpzp ŚRÓDMIEŚCIE

2008,2016

mpzp TRINITATIS

2010,2013

mpzp PAGÓREK

2010

mpzp WITOSA

2006

mpzp GOCZAŁKOWSKICH

2010

mpzp HUTNICZA

2005,2013

mpzp KRZYŻAKI

2006

mpzp KURÓW

2014

mpzp DOŁUSZYCE

2014

mpzp KRZĘCZKÓW – OS.ŚW.
JANA
mpzp PRZY UL. BRZESKIEJ

2017

mpzp ŁYCHÓW – BRZEŹNICKA

2016

mpzp UZBORNIA

2017

mpzp BSAG
mpzp KOLANÓW

2013,2018
2018

mpzp PRZY UL. NA BUCZKÓW
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dominujące funkcje

2016

2018

Tereny budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego
Tereny budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego
Tereny zabudowy mieszkaniowo –
usługowej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, grupowej i wielorodzinnej,
usługi
Tereny budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego zieleni nieurządzonej,
lasów, zalesień
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny usług, tereny usług publicznych,
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Przemysł, produkcja, składy, magazyny
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny zabudowy
usługowej

ZESTAWIENIE PRZEZNACZEŃ I ICH POWIERZCHNI W OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANACH
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Tereny

Powierzchnia (ha)

ciągi pieszo-jezdne

6,8499

ciepłownictwo

2,8568

cmentarz

10,2029

drogi

163,7641

drogi wewnętrzne

26,7064

elektroenergetyka

0,6096

gazownictwo

0,2816

handel

3,4326

infrastruktura techniczna

0,6780

kanalizacja

0,0562

las

75,0197

zabudowa mieszkaniowa grupowa

36,9764

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

625,6645

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

125,2922

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zieleń

15,0517

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

31,6437

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi

0,3291

obsługa komunikacji

10,5070

obsługa produkcji rolnej i leśnej

13,0336

ogródki działkowe

31,3363

pola uprawne, sady

15,1467

zabudowa produkcyjna, usługi

5,6069

zabudowa produkcyjna, składy i magazyny

52,2312

zabudowa produkcyjna składy, magazyny, handel

5,0873

zabudowa sportu i rekreacji

29,4528

telekomunikacja

0,0673

tereny zamknięte

25,6143

usługi

77,6853

zabudowa usługowa, obsługa komunikacji

2,1493

zabudowa usługi publiczne

25,2109

zabudowa usługi publiczne, handel

1,4602

zabudowa usługi sakralne

1,8527

wodociąg

1,2662

wody powierzchniowe

2,4614

tereny zagrożone powodzią

1,2009

zalesienie

27,8406

zieleń izolacyjna

50,0326

zieleń naturalna

0,5873

zieleń nieurządzona

303,9891
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zieleń urządzona

61,9809

zieleń urządzona, obsługa komunikacji

0,1717

SUMA

1871,3879

Tabela - Wykaz jednostek planistycznych z obowiązujących planów miejscowych na terenie Miasta Bochnia z podaniem
powierzchni. Źródło: System Informacji Przestrzennej Miasta Bochnia

Na obszarze Miasta Bochnia tereny, na których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, skoncentrowane są głównie w północnej jego części, powyżej linii kolejowej. Tereny
te – głównie osiedle Proszowskie (wg przyjętych granic administracyjnych) osiedle Smyków po obu
stronach autostrady A4, osiedle Karolina i rejon ul. Krzeczowskiej, wymagają najpilniejszego
uchwalenia aktów planistycznych. Dla usprawnienia procedur, najkorzystniejsze jest podzielenie
obszarów osiedli na mniejsze zakresy i procedowanie planów równolegle.
Obecnie Gmina Miasta Bochnia nie prowadzi procedur uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Fakt ten jest uzasadniony mocno zaawansowaną, trwającą
procedurą uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Szczegółowe informacje w zakresie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bochnia zawiera
załącznik do uchwały Nr V/49/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: aktualności
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta
Bochnia. Przedmiotowa uchwała zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Prawo- uchwały Rady.
A. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Od początku roku 2018-go, Gmina Miasta Bochnia, posiada własny System Informacji Przestrzennej,
wykonany na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej
tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 oraz dyrektywy INSPIRE Dz.U.UE.L.2007.108.1 z dnia 2007.04.25 z późn.
zm. SIP GMB udostępniony jest pod adresem: http://sip.umbochnia.pl. Zawiera komplet dokumentów
planistycznych gminy, w tym, m.in.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – obowiązujące i projektowane, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, aktualne strefy zalewowe, strefy osuwiskowe, obszary zdegradowane, obszary
i obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków a także interaktywną mapę ewidencyjną miasta
z możliwością wyszukiwania poszczególnych działek.

7. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Podatki i opłaty lokalne wprowadzone zostały ustawowo w sposób jednolity na obszarze całego
państwa. Stanowią one istotne źródło dochodów samorządu terytorialnego, w związku z tym,
ustawodawca przekazał władzom lokalnym określone narzędzia z tym związane m.in. określanie
wysokości stawek podatkowych, rodzaj i wielkości opłat, możliwości stosowania ulg, zwolnień,
umarzania zaległości lub rozkładania na raty.

Rodzaje podatków i opłat lokalnych na terenie Miasta Bochnia:
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 212 podatników. Podatek ten opłacany jest w 12
ratach miesięcznych. W roku 2018 wymiar podatku wyniósł około 16 402 436,00 zł. Ściągalność
podatku za rok 2018 wynosi: 98,2 %.
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Podatek uiszczany jest przez 10 124 podatników. Przypis podatku za rok 2018 wyniósł około
4 749 818,00 zł. Ściągalność podatku za rok 2018 wynosi: 97,00 %.
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2. PODATEK ROLNY
Podatek rolny - osoby prawne
Podatek ten uiszcza 38 podatników. W roku 2018 wymiar wyniósł około 9 576,00 zł. Ściągalność
podatku za rok 2018 wynosi: 90,00%.
Podatek rolny - osoby fizyczne
Podatek ten uiszcza około 4 109 podatników. W 2018 roku wymiar z tytułu podatku rolnego wyniósł
około 194 075,00 zł. Ściągalność podatku za rok 2018 wynosi: 96,00 %.
3. PODATEK LEŚNY
Podatek leśny - osoby prawne
Podatek leśny uiszczany jest przez 4 podatników. Wymiar tego podatku na rok 2018 wyniósł 8 648,00 zł
i został w całości zapłacony. Ściągalność podatku za rok 2018 wynosi: 100,00%.
Podatek leśny - osoby fizyczne
Podatek leśny uiszczany jest przez 53 podatników. Wymiar tego podatku w roku 2018 wyniósł około
959,00 zł. Ściągalność podatku za rok 2018 wynosi: 97,00 %.
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podatek od środków transportu - osoby prawne
Obowiązkiem podatkowym objęto 25 podatników, posiadających w 2018 roku (łącznie) 125 pojazdów
zarejestrowanych na terenie miasta Bochnia. Wymiar w roku 2018 wyniósł około 113 932,00 zł.
Ściągalność podatku za rok 2018 wynosi: 95,00%.
Podatek od środków transportu – osoby fizyczne
Obowiązkiem podatkowym objęto 54 podatników, posiadających w 2018 roku (łącznie) 96 pojazdów
zarejestrowanych na terenie miasta Bochnia. Wymiar w roku 2018 wyniósł około 184 042,00 zł.
Ściągalność podatku za rok 2018 wynosi: 97,20%
5. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMANALNYMI
Na terenie Gminy Miasta Bochnia obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawki
te wynoszą odpowiednio:
• odpady gromadzone w sposób selektywny 10,50 zł od osoby miesięcznie,
• odpady gromadzone w sposób nieselektywny 15,50 zł od osoby miesięcznie.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania co miesiąc z góry, do
dnia 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Wymiar opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 rok wyniósł około 3 842 841,00 zł. Ściągalność
opłaty za rok 2018 wynosi: 99,00%.
Szczegółowe informacje do tyczące podatków, opłat lokalnych należności cywilnoprawnych zawiera
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2018.

8. BUDŻET OBYWATELSKI I JEGO REALIZACJA
Mieszkańcy Bochni zgłosili do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego (BO) w 2018 r. 48 projektów – w tym 22 projekty
ogólnomiejskie i 26 projektów osiedlowych. Po ocenie merytorycznej
pod głosowanie zakwalifikowano 43 z nich (18 ogólnomiejskich i 25
osiedlowych).
Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy, było bardzo szerokie
– złożono głównie projekty inwestycyjne np. remonty chodników czy
oświetlenie poszczególnych ulic, ale były też propozycje imprez oraz
zajęć z samoobrony dla dzieci szkolnych.
Szacunkowa wartość zakwalifikowanych projektów ogólnomiejskich to
1 134 161,35 zł przy kwocie 300 tys. zł przeznaczonej na ten rodzaj
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zadań w BO na 2018 r., natomiast osiedlowych to 711 637 zł (kwota dla każdego z 14 osiedli to 50 tys. zł
– 700 tys. zł).
11-22 września 2017 r. zostały przeprowadzone wybory projektów. Głosować można było w sposób
tradycyjny w dniach 16 i 17 września w lokalu wyborczym zorganizowanym na Dzienniku Podawczym
Urzędu Miasta Bochnia oraz przez platformę internetową od 11 do 22 września.
W głosowaniu wzięło udział więcej osób niż w 2017 roku. Zagłosowało łącznie 2 653 osób.
Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem elektronicznego systemu. Z tej
możliwości skorzystało 2 632 osoby. Głosujących tradycyjną metodą w lokalu wyborczym było 21.
Szacunkowa frekwencja wyniosła 10,74%.
W wyniku podziału środków na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczona została kwota 338
128,35 zł, a na realizację projektów osiedlowych 661 637,35 zł.
OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

1.
2.
3.
4.
5.

Zadbajmy o świeże powietrze w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 6
Remont boiska rekreacyjno-sportowego przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Bochni
Montaż żaluzji przeciwsłonecznych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 ul. Kolejowa 10
„Zobacz smoga – sieć czujników jakości powietrza” monitorujących 24/dobę, 2 lata stan jakości
powietrza w Bochni
PROJEKTY OSIEDLOWE:

Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi
1. Postawienie słupa oświetleniowego przy schodach łączących ul. Polną z ul. Ofiar Katynia
i zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem
2. Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na ul. Benesza
Osiedle nr 2 – Słoneczne
1. Remont ciągu pieszego ul. Ks. J. Poniatowskiego
Osiedle nr 3 – Krzęczków Łychów
1. Sport, rekreacja i wypoczynek na osiedlu Krzęczków-Łychów
Osiedle nr 4 – Uzbornia
1. Zakup nowych urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy ul. Widok
2. Przebudowa pobocza na ul. Dąbrowskiego od pos. 76 do pos. 66
Osiedle nr 5 – Niepodległości
1. Rozświetlenie Osiedla Niepodległości
2. Osiedle Dobrych Wibracji
3. Skrzaty na Niepodległości
Osiedle nr 6 – Windakiewicza
1. Zagospodarowanie terenu poniżej parkingu – poszerzenie zielonej siłowni
2. Zagospodarowanie terenu przy wejściu na cmentarz św. Rozalii, obok parkingu oraz wokół
nowych schodów
Osiedle nr 7 – Kolanów
1. Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów, ul. ks. Kuca (od ul. Brodzińskiego) i na
ul. Podgórca
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Osiedle nr 8 – Dołuszyce
1. Progi zwalniające
Osiedle nr 9 – Chodenice
1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce nr 1713/1 w Bochni ul. Chodenicka
2. Budowa i remont ogrodzenia przy budynku OSP „Chodenice” i placu zabaw
Osiedle nr 10 – Kurów
1. Zakup urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na Osiedlu Kurów
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rataja
3. Wykonanie dokumentacji przykrycia fosy przy ul. Olszynowej oraz jej przykrycie
Osiedle nr 11 – Św. Jana - Murowianka
1. Rozbudowa istniejącego placu zabaw – Murowianka 8
Osiedle nr 12 – Smyków
1. Oświetlenie uliczne na ul. Smyków, mała architektura
Osiedle nr 13 – Karolina - Krzeczowska
1. Budowa i remont chodnika wzdłuż boiska
Osiedle nr 14 – Proszowskie
1. Częściowa modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ulicy Rejtana – stworzenie placu
zabaw
Z 27 wybranych do realizacji projektów w pełni wykonano 24 z nich.
W przypadku projektów:
 Remont boiska rekreacyjno-sportowego przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Bochni (projekt
ogólnomiejski),
 Oświetlenie uliczne na ul. Smyków, mała architektura (projekt osiedlowy),
 Częściowa modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ulicy Rejtana – stworzenie placu
zabaw (projekt osiedlowy),
koszty realizacji znacznie przekroczyły dostępne środki i przygotowano jedynie dokumentację
projektowo-kosztorysową, która pozwala na wykonanie ich w przyszłości.
Na 2019 rok zgłoszono 38 projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni r. Pod
głosowanie zakwalifikowano 33 z nich (4 ogólnomiejskie i 29 osiedlowych). Spektrum zadań, jakie
zaproponowali mieszkańcy, jest bardzo szerokie – złożono głównie projekty inwestycyjne np. remonty
chodników czy oświetlenie poszczególnych ulic, ale jest też propozycja montażu budek lęgowych dla
ptaków czy prowadzenie zajęć dla najmłodszych mieszkańców. Szacunkowa wartość
zakwalifikowanych projektów ogólnomiejskich to 375 000,00 zł przy kwocie 230 tys. zł przeznaczonej
na ten rodzaj zadań w BO na 2019 r., natomiast osiedlowych to 918 669 zł (kwota dla każdego z 14
osiedli to 55 tys. zł – 770 tys. zł).
3-16 września 2018 r. zostały przeprowadzone wybory w/w projektów.
Głosować można było w sposób tradycyjny w dniach 8 i 9 września w lokalu wyborczym
zorganizowanym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia, 8 września w Galerii Rondo,
15 września w trakcie imprezy „Osiedle Dobrych Wibracji” na Osiedlu Niepodległości oraz przez
platformę internetową od 3 do 16 września.W głosowaniu wzięło udział 1 640 osób. Przeważająca
liczba głosów została oddana za pośrednictwem elektronicznego systemu. Z tej możliwości skorzystało
1 619 osób. Głosujących tradycyjną metodą w lokalu wyborczym było 21.
Szacunkowa frekwencja wyniosła 6,65%.
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W wyniku podziału środków na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczona zostanie kwota
225 000,00 zł, a na realizację projektów osiedlowych 676 751,00 zł.
OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW (wybranych w 2018 r. do realizacji w 2019 r.)
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

1. Czyste powietrze to nasze zdrowie
2. Wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (Hufiec ZHP i oddział
PTTK)

3. Bochnia – Ptasie Miasto
PROJEKTY OSIEDLOWE:
Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi
1. Wymiana zieleni i zagospodarowanie Placu Waleriana Kasprzyka
2. Remont części chodnika z dużej płyty na ul. Gazaris
3. Karuzela na placu zabaw na Solnej Górze
Osiedle nr 2 – Słoneczne
1. Osiedle Słoneczne – Zielone Osiedle
Osiedle nr 3 – Krzęczków - Łychów
1. Remont chodnika na ulicy Podedworze na długości około 200 mb
Osiedle nr 4 – Uzbornia
1. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu zabaw przy ul. Goslara
2. Remont istniejących schodów z Parku Uzbornia do ul. Uzbornia 66
Osiedle nr 5 – Niepodległości
1. ZaGOZpodarujmy osiedle Niepodległości
2. Skrzaty na Niepodległości
Osiedle nr 6 – Windakiewicza
1. Poszerzenie siłowni zewnętrznej o siłownię dla dzieci oraz uzupełnienie istniejącej zieleni
2. ZaGOZpodarujmy osiedle Windakiewicza
Osiedle nr 7 – Kolanów
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuca
Osiedle nr 8 – Dołuszyce
1. Plac zabaw. Ułożenie podłoża pod huśtawkę
2. Dokończenie remontu budynku strażnicy i zakup krzeseł
Osiedle nr 9 – Chodenice
1. Montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw oraz boiskach sportowych na osiedlu
Chodenice dz. 1713/1
Osiedle nr 10 – Kurów
1. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu przy ul. Kurów na dz.
3687
2. Remont fosy przy ul. Kurów na dz. 4565, dz. 4523/1
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Osiedle nr 11 – Św. Jana - Murowianka
1. Wykonanie remontu chodnika od ul. św. Jana do krzyżówki z ulicą Krasińskiego
2. Przebudowa pobocza na chodnik ul. św. Jana od parkingu spółdzielni blok nr 14
Osiedle nr 12 - Smyków
1. Opracowanie projektu i nasadzenie zieleni urządzonej na terenach tzw. „błoń”
zlokalizowanych w BSAG
Osiedle nr 13 – Karolina - Krzeczowska
1. Remont chodnika, zagospodarowanie terenu zielonego wraz z dobudową lampy
oświetleniowej na os. Karolina
Osiedle nr 14 – Proszowskie
1. Wykonanie zewnętrznej siłowni przy kompleksie boisk na ul. Rejtana
2. Nasadzenia zieleni i montaż ławek dla mieszkańców Osiedla przy ul. Na Buczków –
stworzenie wspólnych mikroprzestrzeni wypoczynku i integracji społecznej

9. PRZETARGI I INWESTYCJE

A. INWESTYCJE wykonane bądź częściowo wykonane:
1. Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową: wniosek
o wydanie Decyzji ZRID w Urzędzie Wojewódzkim – koszt 4589,50 zł.
2. Budowa trasy północno-zachodniej, budowa ronda oraz odcinka drogi. Zrealizowano prace
zgodnie z decyzją ZRID nr 2/2018 z 27.04.2018 oraz pozwoleniem na budowę pochylni.
Kontynuowano również prace projektowe budowy drogi KNII etap III, w odcinku od
ul. Serugi do ul. Brodzińskiego – koszt 4 190 851,73zł.

3. Budowa łącznika - ul. Krzęczków z ul. Ogrodową. Rozbudowa drogi ul. Krzęczków II
w Bochni wraz z kanalizacją opadową, chodnikiem, przebudowa zjazdów na posesje
i oświetleniem ulicznym oraz utwardzeniem terenu – koszt 447 600,65 zł.
4. ul. Dołuszycka - przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji opadowej – koszt
1 362 848,94 zł.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

ul. Frycza - budowa drogi wraz z odwodnieniem – koszt 593 110,95 zł.
ul. Węgierska - wymiana nakładki asfaltowej II etap – koszt 54 932,62 zł.
ul. Dąbrowskiego - wymiana nakładki asfaltowej III etap – koszt 61 321,31 zł.
ul. Dąbrowskiego - remont chodnika przy od posesji nr 54 do posesji nr 66 – koszt
34 614,95 zł.
Przebudowa pobocza drogowego od posesji nr 66 przy ul. Zalesie Dolne do posesji nr 67
przy ul. Dąbrowskiego. Zakres prac budowlanych obejmował utwardzenie pobocza
drogowego ul. Henryka Dąbrowskiego od km 0+886 do km 0+955, kostką brukową
betonową – koszt 34 824,94 zł.
ul. Turkowskiego - przebudowa drogi i chodnika, rozpoczęto prace budowlane
– koszt 802 759,64 zł.
ul. Zalesie Dolne - boczna - budowa drogi wraz z kanalizacją opadową. Prace projektowe
obejmowały zaprojektowanie drogi gminnej wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą
i połączeniem komunikacyjnym działek przyległych – koszt 28 200,00 zł.
ul. Podedworze - projekt budowy muru oporowego - wykonano dokumentację
projektowo- kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę muru oporowego – koszt
14 875,00 zł.
ul. Karosek - przykrycie rowu. Prace projektowe obejmowały zaprojektowanie odcinka
kolektora kanalizacji opadowej odprowadzającego wody opadowe z drogi gminnej i działek
prywatnych do rowu odwadniającego – koszt 14 022,00 zł.
ul. Kręta - przebudowa schodów, zrealizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy
schodów terenowych dla pieszych, łączących ul. Krętą z DW – koszt 93 278,78 zł.
ul. Windakiewicza - boczna - przebudowa drogi wraz z kanalizacją opadową. Brak realizacji
inwestycji, z uwagi na konieczność realizacji prac wspólnie z MPWiK w Bochni – koszt
668,88 zł.
Wykonanie chodnika na ul. Staszica, pomiędzy ul. Rejtana a ul. Proszowską) w pasie
drogowym (około 120 mb). Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie remontu
pobocza drogi gminnej ul. Ks. Stanisława Staszica od km 0+010 do km 0+216, z kostki
brukowej betonowej – koszt 49 624,19 zł.
Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem pomiędzy ul. Kolejową a ul. Bielawskiej
(około 100 mb) – koszt 645 957,19 zł.
Remont ul. Górskiej wg wykonanego projektu (około 250 mb). Poniesione koszty dotyczą
aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Zadania nie zrealizowano w roku 2018 ze względu
na wysokie oferty – koszt 693,00 zł.
Utwardzenie pobocza drogowego przy ul. Sadeckiej od posesji nr 58 do posesji nr 68 (około
100 mb). Zakres prac budowlanych obejmował utwardzenie pobocza drogowego
ul. Sądecka od km 0+730 do km 0+820, kostką brukową betonową – koszt 19 779,96 zł.
Wykonanie przebudowy pobocza na ul. Bujaka przy działce nr 4144/9 w kierunku
ul. Wiśnickiej (około 200 mb), zakres prac obejmował odcinek ulicy Bujaka od dz. nr 4144/9
do ulicy Wiśnickiej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji oraz zawartym
porozumieniem prace realizowano Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych – koszt
89 959,67 zł.
Wykonanie krawężnika drogowego przy ul. Krzyżaki od posesji 75 do działki 3751/9 (około
120 mb.), zakres prac budowlanych obejmował wykonanie remontu pobocza drogi
gminnej ul. Krzyżaki, z krawężników betonowych – koszt 14 904,97 zł.
Budowa chodnika wokół Osiedla Smyków z przykryciem rowów, etap I – koszt
1 234 317,18 zł.
ul. Smyków - uzupełnienie projektu budowy odcinka chodnika z przykryciem rowów na
części osiedla (około 50 mb.) – koszt 15 859,00 zł.
ul. Krakowskie Przedmieście - przebudowa drogi wg opracowanej dokumentacji. Prace
realizowane w odcinku od łącznika do ulicy Wyspiańskiego w kierunku ulicy Nowy Świat –
koszt 73 191,57 zł.
ul. Gąsiorka - wykonanie odwodnienia wraz z nakładką asfaltową. Zrealizowano budowę
odwodnienia drogi – koszt 461 905,64 zł.
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26. Osiedle Chodenice - budowa chodnika w stronę rzeki Raby. Prace realizowane w odcinku
od remizy OSP w kierunku rzeki Raba – koszt 171 525,62 zł.
27. ul. Poniatowskiego - wykonanie remontu na odcinku od ul. Św. Leonarda do wiaduktu
(około 400 mb nakładki). Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie remontu ciągów
pieszych i terenów utwardzonych w ciągu ulicy na odcinku od basenu do wiaduktu
kolejowego – koszt 435 999,00 zł.
28. Modernizacja skrzyżowania drogi i chodnika od ul. Legionów Polskich do bloku Legionów
Pol. nr 28 – koszt 541 200,77 zł.
29. ul. Karolina 7 - budowa parkingu na działce miejskiej nr 2323/12 - dokonano aktualizacji
mapy do celów projektowych, uzgodniono opracowaną dokumentację oraz uzyskano
pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji – koszt 1 230,00 zł.
30. Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na ul. Benesza (Os. Śródmieście-Campi) – koszt
37 291,17 zł.
31. Osiedle Słoneczne - remont ciągu pieszego ul. Ks. J. Poniatowskiego. Zakres prac
budowlanych obejmował wykonanie remontu ciągów pieszych i terenów utwardzonych
w ciągu ulicy na odcinku od ul. Kolejowej do wiaduktu kolejowego – koszt 45 486,20 zł.
32. Osiedle Uzbornia - przebudowa pobocza na ul. Dąbrowskiego od pos. 76 do pos. 66 – koszt
31 805,98 zł.
33. Osiedle Kurów - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rataja. Koszt 27 240,80 zł.
34. Osiedle Kurów - wykonanie dokumentacji przykrycia fosy przy ul. Olszynowej oraz jej
przykrycie. Poprawiono odwodnienie pasa drogowego drogi wewnętrznej poprzez
zabezpieczenie istniejącego korytka ściekowego – koszt 16 679,65 zł.
35. Osiedle Karolina - Krzeczowska - budowa i remont chodnika wzdłuż boiska – koszt
62 630,25 zł.
36. ul. Brodzińskiego - boczna - remont drogi do lasu – koszt 279 736,12 zł.
37. ul. Ludwika Piotrowicza - wykonanie nakładki asfaltowej – koszt 530 693,75 zł.
38. ul. Podgórca - przebudowa drogi. Wypłacono wartość odszkodowania w ramach decyzji
wywłaszczeniowej. Uzyskano Decyzję ZRID – koszt 55 348,00 zł.
39. ul. Łychów - stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi
- wykonano tablicę informacyjną zawierającą informację o współfinansowaniu zadania.
Brak realizacji ze względu na zbyt wysokie oferty – koszt 500,00 zł.
40. ul. Nowy Świat - stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi
- wartość dofinansowania 1 341 868 zł – koszt 2 002 737,00 zł.
41. Turisticus - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni – koszt
4 376 461,41 zł, dofinansowanie stanowiło 922 926,68 zł.

45 | S t r o n a

42. Rewaloryzacja Zamku Żupnego. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową
przebudowy budynku Żupnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Uzyskano
pozwolenie na budowę - koszt 208 485,00 zł.
43. ul. Poniatowskiego - remont dachu (własność Gminy) – koszt 131 187,51 zł.
44. ul. Więźniów Oświęcimia - projekt przebudowy dachu (własność Gminy) Opracowano
dokumentację projektowo – kosztorysową – koszt 22 140,00 zł.
45. ul. Trudna - przebudowa placu przy budynku (WSE - własność Gminy) – koszt 94 588,40 zł.
46. Cieszmy oczy - remont czterech kamienic położonych w Rynku Nr 1,3,14 i 15. Zlecono
aktualizację kosztorysów do przetargu - koszt 2 214,00 zł.
47. Szkoła Podstawowa Nr 4-remont boiska (przy udziale Starostwa Powiatowego) zadanie
współfinansowane z Powiatem – koszt 150 000,00 zł.
48. Szkoła Podstawowa Nr 2 - budowa miasteczka ruchu rowerowego w Bochni w ramach
przedsięwzięcia "Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim".
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową – koszt 11 700,00 zł.
49. Szkoła Podstawowa Nr 7 -remont nawierzchni boiska do koszykówki oraz boiska do piłki
nożnej "Orlik" – koszt 402 277,15 zł.
50. Szkoła Podstawowa Nr 2 -"Przedszkole równych szans" - koszt 28 934,70 zł.
51. Przedszkole Nr 4 - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 przy
ul. Brackiej w Bochni – koszt 49 900,00 zł.
52. Miejskie Przedszkole nr 3 - remont boiska rekreacyjno-sportowego. Opracowano
dokumentację projektowo – kosztorysową – koszt 15 006,00 zł.
53. Miejskie Przedszkole Nr 5 - montaż żaluzji przeciwsłonecznych – koszt 10 860,00 zł.
54. Miejskie Przedszkole nr 6 - rozbudowa placu zabaw – koszt 238 778,44 zł.
55. Wykonanie "Zielonej siłowni" MCDIM "Ochronka" – koszt 25 000,00 zł.
56. Montaż i zakup toalety przenośnej. Wykonano dokumentację zgłoszeniowo kosztorysową.
Koszt 15 375,00 zł.
57. ul. Chodenicka - wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Wykonano
dokumentację zgłoszeniowo kosztorysową - koszt 28 905,00 zł.
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58. ul. Turkowskiego - zakup odcinka sieci kanalizacji opadowej zlokalizowanej w ciągu ulicy –
koszt 61 500,00 zł.
59. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa
małopolskiego. Nadzór autorski nad dokumentacja techniczną oraz aktualizacja
dokumentacji technicznej" koszt 14 883,00 zł.
60. Ochrona środowiska - Poprawa Jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł
ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe). Zadanie realizowane przy
udziale środków z UE w kwocie 279350,00 zł. Wypłacono 33 dotacje – koszt 279 350,00 zł.
61. Ochrona środowiska - Poprawa Jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł
ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe). Zadanie
realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 1 238 252,20 zł. Wypłacono 96 dotacji –
koszt 1 238 252,20 zł.
62. Zobacz smoga - montaż sieci czujników jakości powietrza. Zakupiono i zamontowano na
terenie miasta 15 czujników jakości powietrza – koszt 26 881,65 zł.
63. ul. Kurów - wykonanie oświetlenia od posesji 94 do posesji do posesji nr 142 - koszt
33 378,45 zł.
64. ul. Urszuli Wińskiej - budowa oświetlenia ulicznego. Wybudowano linię oświetlenia
ulicznego dług. 124m wraz z zabudową 2 słupów z oprawami ledowymi i szafką SON, koszt
17 429,99 zł.
65. ul. Spiska - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Opracowano dokumentację
projektowo – kosztorysową, koszt 7 872,00 zł.
66. ul. Krakowskie Przedmieście (koło Kaplicy św. Rozalii), wykonanie oświetlenia przejścia dla
pieszych, koszt 49 507,87 zł.
67. Osiedle Windakiewicza - dokończenie modernizacji oświetlenia. Wykonano przyłączenie
do sieci przez OSD. Pozwolenie na budowę prawomocne z dniem 18.12.2018 r. – koszt
276,20 zł.
68. Osiedle Słoneczne - wymiana oświetlenia. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego dług.
ok. 630 m wraz z zabudową 15 słupów z oprawami ledowymi i szafą SON, koszt
171 538,71 zł.
69. Postawienie słupa oświetleniowego przy schodach łączących ul. Polną z ul. Ofiar Katynia
i zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem (Os. ŚródmieścieCampi). Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wybudowano linię
oświetlenia ulicznego dług. 30 m wraz z zabudową 1 słupa z oprawami ledowymi, koszt
26 348,86 zł.
70. Osiedle Niepodległości - budowa oświetlenia w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 7.
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wybudowano linię oświetlenia
ulicznego dług. 96 m wraz z zabudową 3 słupów z oprawami ledowymi i szafą SON (etap I),
koszt 40 645,86 zł.
71. Osiedle Kolanów - budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów, ul. ks. Kuca
(od ul. Brodzińskiego), ul. Podgórca i ul. Nowy Świat. Opracowano 3 dokumentacje
projektowo-kosztorysowe. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórca
dług. 96 m wraz z zabudową 4 słupów z oprawami ledowymi i szafą SON, koszt
62 693,61 zł.
72. Osiedle Smyków - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Smyków. Opracowano
dokumentację projektowo – kosztorysową, koszt 5 166,00 zł.
73. ul. Olszynowa - od posesji 8 do 3 - wykonanie projektu oświetlenia. Opracowano
dokumentację projektowo – kosztorysową, koszt 10 184,40 zł.
74. Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni. Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na
zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną,
boiskami, placem zabaw. Wykonawca ZUE S.A Kraków, koszt 1 906,50 zł.
75. Rewaloryzacja Plant Salinarnych - zlecono aktualizację kosztorysów do przetargu - koszt
1 845,00 zł.
76. Rewitalizacja centrum miasta - rynek OD NOWA. Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę
na wykonanie m.in. przebudowy rynku, przebudowy układu komunikacyjnego, remontu
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

i przebudowy infrastruktury technicznej, oświetlenia, montażu małej architektury. Koszt
257 870,68zł.
Osiedle Krzęczków- Łychów - zagospodarowanie przestrzeni w okolicach boiska
sportowego. Koszt 50 082,40 zł.
Osiedle Uzbornia - zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Widok. Koszt
40 692,25 zł.
Osiedle Windakiewicza - zagospodarowanie terenu poniżej parkingu – poszerzenie zielonej
siłowni. Koszt 39 689,52 zł.
Osiedle Chodenice - rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce nr 1713/1 w Bochni
ul. Chodenicka. Koszt 18 339,61 zł.
Osiedle Kurów - zakup urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw Dostawa i montaż urządzeń,
koszt 23 544,70 zł.
Osiedle św. Jana - Murowianka - rozbudowa istniejącego placu zabaw - Murowianka 8,
koszt 58 096,63 zł.
Osiedle Proszowskie - modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ul. Rejtana stworzenie placu zabaw, koszt 4 000,00 zł.
Remont kapliczki na ul. Proszowskiej – koszt 61 500,00zł, kwota dotacji 8 000,00 zł.

B. WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miesiącu wrześniu 2018 r została oddana do użytkowania winda dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Bochnia
o windę dla osób niepełnosprawnych oraz wiatrołap wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną
i wentylacją mechaniczną, przebudową schodów zewnętrznych do kotłowni wraz z rozbudową
zadaszenia nad schodami oraz rozbudowa budynku gospodarczego” wykonano za kwotę 637 116,27 zł.
Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
(w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego) w kwocie 122 000,00 zł.

Dzięki usytuowaniu windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Bochnia, umożliwiony
został dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, osób starszych oraz z małymi dziećmi dostęp do kluczowych
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pomieszczeń budynku tj. Biura Rady Miasta
w tym: do pokojów Radnego i Przewodniczącego
Rady oraz sali narad Rady Miasta, Burmistrza
Miasta i Jego Zastępców, Sekretarza gminy, części
zespołu Radców prawnych, części Wydziału
Ogólnego i Spraw Obywatelskich (w tym kadr).
Zlokalizowane na wewnętrznym dziedzińcu
Urzędu Miasta oraz odpowiednio oznakowane
miejsce do parkowania dla pojazdów, którymi
poruszają się osoby niepełnosprawne jest
usytuowane w pobliżu wykonanej windy
ułatwiając przemieszczanie się do niej osobom
z dysfunkcjami ruchowymi (w tym poruszającym
się na wózku inwalidzkim).
W ten sposób osoby niesprawne ruchowo mają
ułatwiony kontakt z reprezentantami organów
władz miasta oraz urzędnikami poprzez
uczestnictwo
w posiedzeniach
komisji
problemowych i sesjach Rady Miasta co
usprawnia weryfikację potrzeb klienta i ich
realizację zgodną z jego oczekiwaniami.
W dobie szybkiego i stałego starzenia się społeczeństwa, osoby niesprawne ruchowo w tym starsze,
stanowią duży i stale zwiększający się procent klientów Urzędu Miasta tak zewnętrznych jak
i wewnętrznych (pracowników) dlatego udogodnienie w postaci windy dla osób niepełnosprawnych
pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

C. BIEŻĄCE UTRZYMANIE W MIEŚCIE












Wykonano prace naprawczo-remontowe wiat przystankowych na terenie miasta Bochnia
o wartości 31 389,60 zł brutto.
Wykonano zadania z zakresu remontu budynków miejskich na kwotę 250 027,34 zł w tym:
remont instalacji elektrycznej w Ochronce, docieplenie ścian ul. Trudna 33, zabezpieczenie
budynku po spalonej więźbie dachowej ul. Nowy Świat, remont chodnika ul. Nad Babicą,
opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku garażowego wraz z wykonaniem, wykonanie
kosztorysu kwatery wojennej 314 na cmentarzu przy ul. Orackiej.
Bieżąca konserwacja rowów i potoków: wykonano prace związane z właściwym utrzymaniem
cieków, w tym m. in.: koszenie, odmulenie cieków będących w administracji Urzędu Miasta
Bochnia. Dla potoku Chodenickiego i rowu Buczkowskiego ze względu na duży zakres prace
zostały zlecone, ich wartość w 2018 r. wyniosła: 43.930,70 zł brutto.
Bieżące utrzymanie dróg (w tym awarie nawierzchni, awarie kanalizacji opadowej,
uzupełnianie oznakowania) wyniosło 802 376,52 zł.
Nowe oznakowanie pionowe i poziome (w tym odtworzenie istniejącego poziomego oraz
wyniesione przejścia dla pieszych) wyniosło 209 570,54 zł.
Prace związane z wprowadzaniem stałej organizacji ruchu oraz elementów bezpieczeństwa
ruchu na drogach gminnych, wartość około 25 000,00 zł.
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wyniósł 292 740,00 zł.
Utrzymanie przepompowni wód opadowych, przeglądy, serwis i usuwanie awarii: wartość
około 23 000,00 zł.
Wykonano prace związane z utrzymaniem ciągów pieszych, poprawa komunikacji
i bezpieczeństwa poprzez naprawę nawierzchni, wartość około 45 tys. zł brutto.
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Prace związane bieżącym utrzymaniem kanalizacji opadowej i prac awaryjnych związanych z jej
utrzymaniem, wartość około 72 000,00 zł.
Ustawiono 15 sztuk koszy ulicznych o poj. 40 litrów wykonanych z betonu płukanego. Koszt
zadania wyniósł 6 088,50 zł.
Zamontowano trzy tablice ogłoszeniowe na terenie osiedla Smyków. Koszt zadania wyniósł
5 749,99 zł.
Zamontowano dwie stacje typu „psi pakiet” na terenie Deptaka Murowianka. Koszt zadania
wyniósł 2 091,00 zł.
Bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni miejskiej, osiedlowej oraz innych terenów. Koszt
zadania wyniósł 975 245,51 zł.
Letnie i zimowe utrzymanie przystanków na terenie miasta. Koszt zadania wyniósł
156 934,32 zł.
Utrzymanie czystości na terenie miasta polegające na wywozie odpadów komunalnych z koszy,
gminnych terenów użyteczności publicznej, na terenie miasta. Koszt zadania wyniósł
886 608,60 zł.

10. GOSPODARKA ODPADAMI



















Miasto Bochnia wywiązało się ze swojego obowiązku zorganizowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, posiada stabilne prawo miejscowe w zakresie
utworzonego systemu gospodarki odpadami – brak znaczących zmian w uchwałach Rady
Miasta Bochnia.
Miasto Bochnia zorganizowało odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
Miasto Bochnia nie musi podejmować działań inwestycyjnych związanych z budowaniem
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów z uwagi na fakt, iż w Regionie Małopolskim
jest ich wystarczająca ilość i spełniają one wymogi stawiane prawem.
W rejestrze działalności regulowanej polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r. wpisanych było 18 przedsiębiorców,
jednakże tylko 5 z nich działało aktywnie na terenie miasta.
Miasto Bochnia ustaliło selektywną zbiórkę odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Zauważono wzrost liczby osób segregujących opady w stosunku do lat poprzednich.
W ewidencji ludności prowadzonej przez Miasto Bochnia na dzień 31 grudnia 2018 roku było
zameldowanych 29 949 osób, z czego 24 883 osób objętych było systemem odbioru odpadów.
Prowadzone wyjaśnienia wskazują, że różnicę tą stanowią osoby pracujące lub uczące się poza
terenem Miasta Bochnia.
Miasto Bochnia posiada jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Zauważono
większe zainteresowanie mieszkańców punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Miasto Bochnia osiąga wymagane prawem poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnięty
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła – 85%.
Miasto Bochnia osiąga wymagane prawem poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych. Osiągnięty poziom recyklingu – 100%.
Miasto Bochnia osiąga wymagane prawem poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Osiągnięty poziom ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 3%.
W celu zaangażowania mieszkańców w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów
kontynuowano działania edukacyjne i informacyjne.
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11. REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I PLANÓW PRZEZ URZĄD MIASTA

1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bochnia został uchwalony i przyjęty do realizacji uchwałą
Rady Miasta Bochnia Nr XXXIII/289/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (opis poniżej).

2. Uchwałą Nr XXXI/253/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. uchwalono „Program
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Bochnia na lata 2016 - 2032”.
W 2018 roku w ramach programu odebrano i zutylizowano 15,74 Mg wyrobów zawierających
azbest, od właścicieli 16 posesji. Koszt realizacji zadania wyniósł 5184,76 zł.

3. Uchwałą Nr XLIII/405/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. przyjęto „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta
Bochnia w 2018 roku” W związku z przyjęciem programu zrealizowano zadanie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, zapobiegania bezdomności oraz dokarmiania wolno żyjących kotów.
Koszt zadania wyniósł 246 481,60 zł.

4. Utworzono i wprowadzono nową Strefę Płatnego Parkowania w mieście Bochnia, w ramach której
wykonano kompleksowy projekt organizacji ruchu oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.

5. Realizacja projektów zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Bochnia
(przyjęty uchwałą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Miasta Bochnia”, uchwała Rady Miasta Bochnia Nr XIV/116/15):
 Projekt nr 10 Wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii – montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez mieszkańców: Projekt „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY
INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020. Projekt, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, realizowany jest
w partnerstwie z 41 gminami. Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł, kwota
dofinansowania 36 156 392,49 zł. Całkowita wartość projektu przypadająca na Gminę Miasta
Bochnia wynosi 1 116 461,04 zł w tym dofinansowanie wynosi 609 044,85 zł. Dofinansowanie
stanowi 60% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 40% pokrywane jest ze środków własnych
mieszkańców. W ramach projektu w Bochni zamontowanych zostanie: 45 instalacji
fotowoltaicznych, 7 zestawów kolektorów słonecznych, 6 pomp ciepła oraz 1 kocioł na
biomasę.
 Projekt nr 13 Ograniczanie emisji w budynkach i instalacjach znajdujących się na terenie gminy
– wymiana źródeł ciepła. Wymiany źródeł ciepła realizowane są w ramach dwóch projektów:
• Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na
proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe). W 2018 r. zostało
udzielonych i wypłaconych 96 dotacji na wymianę starych kotłów/pieców węglowych,
w tym 93 na kotły gazowe i 3 na kotły na biomasę. Łączna kwota wypłaconych dotacji
wynosi 1 228 252,20 zł.
• Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na
niskoemisyjne w Gminie Miasto Bochnia (paliwa stałe). W 2018 r. zostało udzielonych
i wypłaconych 33 dotacji na wymianę starych kotłów/pieców węglowych, w tym 31 na
kotły na ekogroszek i 2 na kotły na biomasę. Łączna kwota wypłaconych dotacji wynosi
279 350,00 zł.
 Projekt nr 19 Edukacja Ekologiczna: Działania dotyczące edukacji lokalnej społeczności
w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii realizowane przez Gminę
Miasta Bochnia w 2018 r. w ramach projektów:
• Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (koszt 9 814,15 zł). Jednym
z głównych celów projektu zintegrowanego LIFE jest likwidacja źródeł niskiej emisji na
terenie województwa małopolskiego. W ramach projektu w 2018 r. przeprowadzono
następujące działania: styczeń 2018 roku przeprowadzono drugą edycje bezpłatnych
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badań kamerą termowizyjną, wśród mieszkańców Gminy Miasto Bochnia. W 2018 roku
odbyło się 10 lekcji w szkołach podstawowych i przedszkolach, w których uczestniczyło
łącznie 271 dzieci. Zorganizowano Konkurs „Mój pomysł na walkę z NISKĄ EMISJĄ” dla
uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Zorganizowano spotkania
z mieszkańcami w ramach wydarzeń plenerowych m.in. Dzień Ziemi, Green Week,
TAURON rozgrzewamy w Parku Rodzinnym Uzbornia, Mobility Week.
• Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na
proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) (koszt 47 355,00 zł
w tym dofinansowanie 30 889,64 zł). Działania edukacyjne w ramach ww. projektu
zrealizowane w 2018 r.: produkcja i emisja spotu informacyjno-edukacyjnego, druk
plakatów oraz broszury edukacyjnej, przeprowadzenie dwóch edycji jednodniowych
warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców. Warsztaty odbyły się w Miejskim Domu
Kultury w Bochni, 2 wizyty „OZE Busa” tj. mobilnego laboratorium odnawialnych źródeł
energii.
Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe) (koszt 2 700,00 zł w tym dofinansowanie 1 764,45 zł).
Działania edukacyjne w ramach projektu zrealizowane w 2018 r.: przeprowadzenie 6 spektakli
edukacyjnych dla dzieci w miejskich przedszkolach. Spektakle pt. „Smog Wawelski” odbyły się
w dniach 26 i 30 listopada 2018 r. we wszystkich miejskich przedszkolach.

6. Urząd Miasta tworzy i uczestniczy w realizacji programów zniżkowych dla dużych rodzin oraz
seniorów:
 Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta Dużej Rodziny działa od 2014
roku. Regularnie przybywa firm oferujących zniżki. Obecnie w Polsce jest ponad 20 tysięcy
punktów, które udzielają zniżek w ramach tego programu.
Do końca 2018 roku na terenie Gminy Miasta Bochnia w posiadaniu KDR jest 481 rodzin.
W samym 2018 roku wydano 182 karty dla nowych posiadaczy (nie uwzględniono kart, którym
przedłużono ważność np. z tytułu kontynuacji nauki).
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie i ma formę karty plastikowej oraz wersję
elektroniczną. Obsługę wniosków zapewnia Wydział Promocji i Rozwoju Miasta.
 Bocheńska Karta Rodzinna to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych, kierowana do mieszkańców miasta.
Program został zapoczątkowany przed wprowadzeniem kart KDR.
Do końca 2018 w posiadaniu Bocheńskiej Karty Rodzinnej było 485 rodzin zamieszkujących
teren Gminy Miasto Bochnia. W samym 2018 roku wydano 211 kart dla ich nowych posiadaczy
(nie uwzględniono kart, którym przedłużono ważność).
W 2018 roku posiadacze Bocheńskiej Karty Rodzinnej mogli korzystać z ofert 61 partnerów
programu – instytucji publicznych, jak i firm prywatnych oferujących zniżki posiadaczom krat
BKR.
Bocheńska Karta Rodzinna wydawana jest bezpłatnie i ma formę karty plastikowej. Obsługę
wniosków zapewnia Wydział Promocji i Rozwoju Miasta.
 W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Bochni wydawane są również
ogólnopolskie karty seniora.
Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę
Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając
formularz zgłoszeniowy z siedzibie Kolpinga. Kartę można też uzyskać formą korespondencyjną
za pośrednictwem poczty.
7. Nieprzerwanie od 2015 roku wydawana jest w mieście Bocheńska Koperta Życia - zestaw składający
się z: karty informacyjnej, plastikowej koperty oznaczonej naklejką oraz okrągłej naklejki na
lodówkę. To miejsce sprawdziło się bowiem jako najlepsze, w wielu miastach, gdzie funkcjonuje już
taka koperta.
Kopertę życia można otrzymać bezpłatnie: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia,
w przychodniach znajdujących się w Bochni oraz w bocheńskim Szpitalu.
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A. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BOCHNIA NA LATA 2017 - 2026
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bochnia został uchwalony i przyjęty do realizacji uchwałą Rady
Miasta Bochnia Nr XXXIII/289/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Decyzją Zarządu Województwa
Małopolskiego w dniu 1 czerwca 2017 r. (Uchwała Nr 855/17) GPR został wpisany do Wykazu
programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod poz. 54.
Obszar rewitalizacji stanowi ok. 3,8% powierzchni Gminy Miasta Bochnia i jest podzielony na
3 podobszary:
1. Podobszar Śródmieście – Campi
2. Podobszar Osiedle Socjalne ul. Na Buczków
3. Podobszar Osiedle Socjalne ul. Kaima
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Głównym celem tego programu jest ożywienie obszaru rewitalizacji poprzez wielopłaszczyznowe
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Realizacji celu głównego, a także
osiągnięciu zakładanych efektów rewitalizacji w każdym podobszarze, mają służyć 3 cele szczegółowe
oraz odpowiadające im kierunki działań, dostosowane do charakteru potrzeb poszczególnych
podobszarów. Cele i kierunki działań przestawiono w poniższej tabeli:

Ożywienie
społeczne
i gospodarcze
zdegradowanej
tkanki miejskiej

Wzrost integracji
i spójności
społecznej

Poprawa jakości
zamieszkania
i przestrzeni życia
mieszkańców

Przeciwdziałanie niekorzystnym
przemianom demograficznym
i społecznym, specyficznym dla
centrów miast

X

Tworzenie korzystnych warunków
prowadzenia działalności
gospodarczej oraz tworzenia miejsc
pracy

X

Rewaloryzacja obiektów zabytkowych
na cele społeczno-kulturalne

X

Przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym i ich
dziedziczeniu

X

X

X

Wspieranie aktywności ekonomicznej
mieszkańców

X

X

X

Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży

X

X

X

Wzmocnienie integracji i budowanie
więzi społecznych

X

X

X

Aktywizacja seniorów

X

Poprawa wizerunku i atrakcyjności
przestrzeni publicznych

X

X

Modernizacja budynków mieszkalnych
wielorodzinnych

X

X

Kierunki działań

ŚródmieścieCampi

Cele szczegółowe

Osiedle socjalne
ul. Kaima

OŻYWIENIE OBSZARU REWITALIZACJI POPRZEZ WIELOPŁASZCZYZNOWE DZIAŁANIA
NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZESTRZENI ORAZ
GOSPODARKI

Cel główny
GPR

Osiedle socjalne
ul. Na Buczków

Podobszary

Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji uwzględnione w GPR
Ogółem na cały okres obowiązywania GPR zaplanowano 45 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które
umożliwią ożywienie 3 podobszarów rewitalizacji (Śródmieście – Campi, Osiedle Socjalne
ul. Na Buczków, Osiedle Socjalne ul. Kaima). Główny przedmiot interwencji stanowią zjawiska i procesy
społeczne, a w drugiej kolejności gospodarcze, natomiast działania w sferze funkcjonalnoprzestrzennej i technicznej stanowią instrument realizacji celów społecznych i gospodarczych.
Zaplanowane przedsięwzięcia przyczynią się do osiągnięcia wizji rozwoju każdego z 3 podobszarów
rewitalizacji, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców.
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B. WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2018 r. – ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Projekt nr 1 „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD – NOWA”
Projekt realizowany jest w śródmieściu Bochni w celu ożywienia społecznego i gospodarczego
zdegradowanej, centralnej części miasta poprzez stworzenie przestrzeni przyjaznej użytkownikom,
będącej miejscem relaksu i spotkań integracyjnych mieszkańców, przestrzeni atrakcyjnej dla turystów
oraz stworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej – zwiększona
liczba potencjalnych klientów spowoduje dobry grunt do rozwoju gospodarczego i w perspektywie da
nowe miejsca pracy.
W dniu 24.09.2018 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Wykonawcą Polskie Surowce Skalne
– Grupa budowlana Sp. z o.o.
Inwestycja prowadzona jest w 3 etapach: 1. etap: ul. Solna, Pl. św. Kingi, ul. Dominikańska z terminem
realizacji 20 grudnia 2018 r.- w związku z dodatkowymi pracami archeologicznymi na tym obszarze
31 grudnia podpisano Aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 31 sierpnia 2019 r. 2. etap:
ul. Wąska i Rynek z pierzejami- termin realizacji 31 grudnia 2019 r. Zagospodarowanie płyty Rynku
z pierzejami: prace archeologiczno – konserwatorskie, przebudowa nawierzchni płyty Rynku, fontanna
posadzkowa i tarasy kompozytowe, mała architektura i zieleń, przebudowa nawierzchni pierzei
północnej i wschodniej, przebudowa infrastruktury drogowej (pierzeja południowa), przebudowa
nawierzchni pasażu ulicy Wąskiej, przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej. Dziedziniec
miejski: przebudowa fragmentów ulic i placów na strefę woonerf: przebudowa nawierzchni (ul. Sutoris,
ul. Solna, Plac przy ul. Trudnej, Plac św. Kingi ul. Dominikańska, ul. Mickiewicza, ul. Wolnica), mała
architektura i zieleń. Przebudowa DW 965 dla poprawy mobilności miejskiej: przebudowa
infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do obszaru: zachodnia pierzeja Rynku i ul. Szewska.
3. etap: ul. Wolnica i ul. Mickiewicza: 15 maja 2020 r.
Budżet projektu: 24 340 763,20 zł, dofinansowanie: 14 611 655,19 zł z EFRR,
środki własne: 9 729 108,01 zł
Termin realizacji: 23.01.2017 – 30.06.2020 r.
Wydatki w 2018 r.: 257 870,68 zł.
Projekt nr 2 „Cieszymy oczy – estetyzacja kamienic”
Projekt będzie realizowany w śródmieściu Bochni w kamienicach stanowiących własność Gminy Miasta
Bochnia. Kamienice zlokalizowane są w centrum miasta na obszarze rewitalizacji w podobszarze
Śródmieście – Campi. Są to budynki o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Celem projektu jest: poprawa
warunków mieszkaniowych, jakości zamieszkania oraz bezpieczeństwa użytkowników kamienic,
podniesienie standardów obiektów handlowo-usługowych zlokalizowanych w dolnych kondygnacjach,
dostosowanie ich do potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych, poprawa estetyki i wizerunku
miasta, zwiększenie atrakcyjności Rynku, zwiększenie potencjału turystycznego i ożywienie działalności
gospodarczej. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla remontu
kamienic obejmującej w szczególności elementy tj.: wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, remont elewacji zewnętrznej, iniekcja fundamentów, osuszenie i odgrzybianie,
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzyskano pozwolenie Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskano pozwolenie na budowę.
Wartość projektu: 2 017 860,82 zł; wydatki w 2018 r.: 2 214,00 zł
Projekt nr 3 „Rewaloryzacja Plant Salinarnych”
Projekt będzie realizowany w śródmieściu Bochni na terenie Plant Salinarnych zlokalizowanych na
obszarze rewitalizacji w podobszarze Śródmieście – Campi. Celem projektu jest przywrócenie dawnej
świetności zabytkowej przestrzeni rekreacyjnej bocheńskich Plant Salinarnych, wpisanych do rejestru
zabytków odrębnym wpisem: A-238 z 11.12.1981. Projekt podzielono na dwa etapy: Etap I dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz nadzory, przebudowa dawnych budynków Kuźni
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i Lodowni wraz z adaptacją na obiekty wielofunkcyjne, wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej, promocja projektu. Budżet projektu: 3 649 776,07 zł, dofinansowanie: 2 068 791,93 zł,
środki własne: 1 580 984,14 zł. Etap II: zagospodarowanie przestrzeni Plant Salinarnych na cele
społeczne - przebudowa istniejących nawierzchni, oświetlenie parkowe, sieć kanalizacji deszczowej,
gospodarka istniejącym drzewostanem i nasadzenia, budowa fontanny i obiektów małej architektury,
budowa placu z płyt betonowych, przebudowa drogi pożarowej. Koszt: 10 587 997,29 zł.
Wydatki w 2018 r: 1 845,00 zł
Projekt nr 4 „Przedszkole Równych Szans” - zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej
na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. Celem projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zniwelowanie nierówności
w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat. Utworzono 25 nowych miejsc
przedszkolnych (1 nowy oddział) w PSP nr 1 w Bochni. Dostosowano 45 miejsc (istniejące 2 oddziały)
w PSP nr 2, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażono oddział w nowoczesne
pomoce dydaktyczne i urządzenia zabawowe. Rozszerzono ofertę edukacyjną o zajęcia wyrównujące
szanse dzieci w tym zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, psychologiczne, korekcyjno –
kompensacyjne. Projekt ten umożliwił również doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie
pedagogiki specjalnej.
Budżet projektu: 279 312,14 zł, dofinansowanie: 237 415,31 zł, środki własne: 41 896,83 zł.
Wydatki 2018 r.: 201 122,35 zł. Termin realizacji: 01.05.2017 - 30.09.2018 projekt zrealizowany.
Projekt nr 8 „Muzyczna Altana”
Odnowiona (w 2015 r.) zabytkowa Altana (z 1934 r.), w której w dawnym czasie odbywały się niedzielne
koncerty orkiestry górniczej, pozwoliła powrócić do tej tradycji. Realizacja projektu pozwala na
zaprezentowanie się orkiestr i zespołów dętych oraz najzdolniejszych uczniów bocheńskiego Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych. Projekt „Koncerty w Altanie” wpisuje się w szereg działań
rewitalizacyjnych, mających na celu przywrócenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich. Realizator
projektu: organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert na realizacje zadań
publicznych. Zakres zadania: wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy i przekazanie
z budżetu gminy dotacji celowej na realizacje zadania, zapewnienie obsady poszczególnych koncertów
(Górnicza Orkiestra Kopalni Soli Bochnia oraz młodzież z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Bochni), przygotowanie repertuaru i zabezpieczenie techniczne koncertów, promocja projektu (druk
afiszy, informacje na portalach internetowych). Wykonanie cyklu koncertów w okresie od maja do
sierpnia. Budżet projektu: 12 400 zł w tym środki jst: 10 000 zł, wkład NGO 2 400 zł. Projekt realizowany
cyklicznie, co roku.
Projekt nr 14 „Zwiększenie płynności ruchu w śródmieściu”
Projekt realizowany był w śródmieściu Bochni i obejmował parkingi ogólnodostępne w okolicach
Rynku na obszarze rewitalizacji w podobszarze Śródmieście – Campi. Celem projektu miała być
poprawa rotacji parkowania pojazdów w ścisłym centrum miasta, wymuszenie większej rotacji
parkowania pojazdów, zwiększenia płynności ruchu kołowego oraz zmniejszenia natężenia ruchu
w obrębie okolic Rynku. W zakresie projektu było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia strefy
ograniczonego parkowania, uzyskanie stosownych pozwoleń, wykonanie specyfikacji technicznej,
kosztorysu oraz przeprowadzenie procedury przetargowej, montaż parkomatów.
Wydatki w 2018 r.: 89,5% zysku z opłat parkingowych.
Projekt nr 26 „Bezpieczna przystań”
W ramach tego projektu realizowano działania opiekuńczo – wychowawcze dzieci i młodzieży w wieku
od 6-18 lat z terenów osiedli socjalnych, zlokalizowanych przy ulicy Na Buczków, Kaima, obszaru
Śródmieście - Campi oraz innych podlegających rewitalizacji. Zadanie realizowano w placówce, która
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miała niezbędne warunki lokalowe i kadrowe, spełniające wymogi ustawowe do prowadzenia placówki
wsparcia dziennego. Utworzono 19 nowych miejsc w PWD dla dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenów zdegradowanych, z wykorzystaniem metody pracy podwórkowej
streetworking. Poszerzono oferty PWD poprzez organizowanie zajęć dla Dzieci i Młodzieży w kilku
blokach tematycznych, w ramach Indywidualnych Planów Pracy. Przygotowano zaplecze rekreacyjno sportowe wokół placówki („zielona siłownia”). Zorganizowano czas wolny w okresie wakacji, w tym
kolonie letnią dla 40 beneficjentów projektu, dodatkowo wycieczkę do Warszawy oraz warsztaty
wyjazdowe. Dofinansowanie pozyskano z EFS.
Budżet projektu: 410 000,00 zł, dofinansowanie: 366 580,00 zł, środki własne: 43 420,00 zł.
Termin realizacji: 2018r. Projekt zrealizowano.
Projekt nr 29 „Aktywni Razem – w społeczeństwie i na rynku pracy”
Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary rewitalizacji w zakresie:
 Praca socjalna – przeprowadzenie diagnozy i opracowanie ścieżki wsparcia, realizacja
kompleksowej i zindywidualizowanej pracy socjalnej, w oparciu o zawarty z UP kontrakt
socjalny,
 Aktywna integracja – aktywizacja społeczna: kursy, szkolenia, poradnictwo prawne
i psychologiczne, kurs informatyczny na różnych poziomach zaawansowania, kursy językowe
 Staże zawodowe - realizowane przez KIS,
 Zasiłki z pomocy społecznej i pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczestników
projektu (40 osób).
Budżet projektu: 571 297,58 zł, dofinansowanie z UE: 485 618,24 zł, środki własne: 85 679,34 zł.
Wydatki 2018 r.: 369 906,14 zł. Termin realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2018. Projekt zrealizowano.
Projekt nr 37 „Rewaloryzacja Zamku Żupnego”
Projekt będzie realizowany w śródmieściu Bochni na obszarze rewitalizacji w podobszarze Śródmieście
– Campi - przy ul. Regis 3. Obiekt stanowi własność Gminy Miasta Bochnia. Znajduje się w strefie ścisłej
ochrony konserwatorskiej na terenie układu urbanistycznego Bochni wpisanego do rejestru zabytków
decyzją A-244 z dnia 12.05.1983 r. Celem projektu jest ożywienia społeczne i gospodarcze podobszaru
rewitalizacji Śródmieście-Campi poprzez odbudowę/renowację zdegradowanego XIX wiecznego
Zamku Żupnego, dawnej siedziby żupników bocheńskich. Projekt przewiduje renowację i przebudowę
obiektu wraz z adaptacją pomieszczeń na nowe funkcje usługowe, głównie kulturalne. Opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wydatki w 2018 r.: 208 485,00 zł
Projekt nr 38 „Tężnia wraz komorą solną”
Projekt będzie realizowany w śródmieściu Bochni w bezpośrednim sąsiedztwie Plant Salinarnych na
terenie dz. nr 7603 oraz dz. nr. 5244/8 na obszarze rewitalizacji w podobszarze Śródmieście – Campi.
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy tężni solankowej wraz
z towarzyszącymi obiektami rekreacyjnymi, obiektami małej architektury i elementami infrastruktury
technicznej. Zadanie inwestycyjne będzie obejmować następujące elementy: tężnię wraz z komorą
inhalacyjną, plac zabaw, zieloną siłownie, kompleks boisk sportowych: boiska o wymiarach 20/40m do
piłki ręcznej i nożnej (futsalu) o sztucznej nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego
z poliuretanu do siatkówki / koszykówki i tenisa; wykonanie z poliuretanu bieżni przyszkolnej,
przebudowę placu manewrowego przy szkole podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
budową i przebudową infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury.
Budżet projektu: 7 964 626, 58 zł, dofinansowanie: 3 658 997,88 zł, środki własne: 4 305 628,70 zł.
Wydatki w 2018 r.: 1906,50 zł.

12. ORGANIZACJA WYBORÓW
57 | S t r o n a

W 2018 roku przeprowadzone zostały wybory samorządowe w gminie Miasto Bochnia: w 4 okręgach
wyborczych w 15 stałych obwodach wyborczych i 2 obwodach odrębnych.
Miejska Komisja Wyborcza działająca na terenie gminy Miasto Bochnia zarejestrowała 115 kandydatów
na radnych Rady Miasta Bochnia oraz 4 kandydatów na Burmistrza Miasta Bochnia.
W mieście odbyły się dwie tury głosowania. W pierwszej turze wyłoniono 21 kandydatów na radnych
Rady Miasta Bochnia którzy zostali zaprzysiężeni w dniu 19 listopada 2018 r. i od tego dnia pełnią
funkcję Radnych Rady Miasta Bochnia VIII kadencji oraz dwóch kandydatów do objęcia funkcji
Burmistrza Miasta.
Wolą wyborców mandat radnego Rady Miasta Bochnia VIII kadencji w latach 2018 – 2023 uzyskali:
 Pani Marta Babicz
 Pan Jan Balicki
 Pani Zenona Banasiak
 Pan Marek Bryk
 Pan Andrzej Dygutowicz
 Pan Bogdan Dźwigaj
 Pan Edward Dźwigaj
 Pani Celina Kamionka
 Pan Marek Kania
 Pan Eugeniusz Konieczny
 Pan Bogdan Kosturkiewicz
 Pan Jerzy Lysy
 Pani Anna Morajko
 Pan Janusz Możdżeń
 Pani Kinga Przyborowska
 Pani Łucja Satoła – Tokarczyk
 Pan Damian Słonina
 Pan Krzysztof Sroka
 Pan Kazimierz Ścisło
 Pani Alicja Śliwa
 Pan Kazimierz Wróbel
Kandydat na Burmistrza Miasta Bochnia ostatecznie został wyłoniony w II turze głosowania w osobie
Pana Stefana Kolawińskiego, który złożył w dniu 19 listopada 2018 r. ślubowanie i objął tym samym
funkcję Burmistrza Miasta Bochnia w kadencji 2018- 2023.

13. PROMOCJA MIASTA
Poniżej prezentowane są jedynie wybrane aspekty działań prowadzonych w kierunku zwiększenia
rozpoznawalności miasta i podniesienia jego atrakcyjności w oczach mieszkańców i odwiedzających.
PREZENTACJA MIASTA NA WYDARZENIACH TARGOWYCH
12 maja na terenie Parku Lotników Polskich w Krakowie miał miejsce Wiosenny Piknik Podróżników,
podczas którego odsłoniętych zostało kolejnych osiem tablic opisujących i upamiętniających
osiągnięcia polskich podróżników i eksploratorów, znajdujących się w Alei Podróżników, Zdobywców
i Odkrywców. Swoje stoisko podczas Pikniku prezentowało także Miasto Bochnia zapraszając do
odwiedzania Miasta Soli.
W dniach 19-21 października 2018 roku po raz trzeci Miasto Bochnia wraz z Kopalnią Soli Bochnia
wzięły udział w III edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show. Te wyjątkowe
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targi umożliwiły błyskawiczną „podróż” dookoła świata w samym sercu Europy – w PTAK WARSAW
EXPO w podwarszawskim Nadarzynie.
Ok. 46 tys. odwiedzających, 502 wystawców, 206 wystawców zagranicznych, 4 hale wystawiennicze,
58 podróżników i 300 dziennikarzy – to
wszystko składało się na World Travel Show
2018. Targi te są największymi w Europie
Środkowo-Wschodniej Międzynarodowymi
Targami Turystycznymi.
Zeszłoroczne World Travel Show miało
charakter
wyjątkowy,
bowiem
19
października podczas uroczystej Gali
Królewskie Kopalnie Soli w Bochni i Wieliczce
zostały ogłoszone jednym z 7 cudów Polski
na 100-lecie Niepodległości. Nagrodę w
imieniu Bochni odebrali Burmistrz Miasta
Stefan Kolawiński oraz Prezes Zarządu
Kopalni Soli Zbigniew Rojek.
Należy
tutaj
zaznaczyć,
że
dzięki
prowadzonej
kooperacji
w
ramach
Małopolskiej
Organizacji
Turystycznej,
materiały reklamowe Bochni prezentowane
są na licznych wydarzeniach targowych w kraju i za granicą.
AKTYWNE CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH
Miasto jest członkiem a aktywnym uczestnikiem działania dwóch stowarzyszeń, które działają w sferze
promocji i rozwoju turystyki.
 Małopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem działającym od 2001 r. którego
celem jest promocja turystyczna regionu.
 Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO jest stowarzyszeniem działający od końca 2005 roku.
Celem Ligi jest inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie,
właściwego wykorzystania i promocji polskich miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii.
CZŁONKOSTWO W MAŁOPOLSKIM SYSTEMIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Miasto jest członkiem Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. MSIT to nowoczesny system
zintegrowanych w warstwie analogowej i cyfrowej 41 jednostek Informacji Turystycznej (IT). System
utworzony został w partnerstwie z gminami i powiatami z Małopolski.
Główne założenie utworzenia Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej to podniesienie
konkurencyjności turystycznej regionu. W każdym punkcie Informacji Turystycznej dostępne są
nieodpłatnie wydawnictwa w różnych wersjach językowych promujące ofertę turystyczną Małopolski,
w tym mapy turystyczne województwa.
W 2018 roku, po zawieszeniu działalności hotelu przy ul. Solnej 2, w którym mieścił się punkt,
bocheński Punkt Informacji Turystycznej został tymczasowo przeniesiony do Urzędu Miasta (informacji
udziela Wydział Promocji i Rozwoju Miasta – parter przy Dzienniki Podawczym). Punkt posiada
certyfikację wydaną przez Polską Organizację Turystyczną.
WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI
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Keżmarok
Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy miastem Bochnia a miastem Keżmarok została podpisana
przez Burmistrzów obydwu miast w Kieżmarku, 12 sierpnia 1994 r.
W ubiegłym roku w partnerskim mieście Keżmarok odbył się już 28. Międzynarodowy Festiwal
Rzemiosła i Kultury Ludowej Europejskie Rzemiosło Ludowe ELRO 2018. Jest to największa tego typu
impreza na Słowacji i w Europie, która cieszy się od lat wielką popularnością przyciągając tysiące gości
z wielu krajów. Podczas oficjalnych uroczystości Burmistrza Miasta Bochnia reprezentował jego
zastępca - Lucjan Robert Cerazy.
Bad Salzdetfurth
Faktyczna współpraca z Bad Salzdetfurth rozpoczęła się już we wrześniu 1997 roku, co dokumentuje
„Oświadczenie o zamiarach dotyczących współpracy miedzy miastem Bochnia i miastem Bad
Salzdetfurth w Republice Federalnej Niemiec”. Natomiast w dniu 22 lutego 2001 r. Rada Miejska
w Bochni podjęła uchwałę Nr XXVIII/286/2001 w sprawie podpisania umowy o wzajemnym
partnerstwie między miastem Bochnia a miastem Bad Salzdetfurth w Republice Federalnej Niemiec.
W roku 2018 w dniach od 10-16 marca w PSP Nr 1 gościła grupa młodzieży i nauczycieli z miasta
partnerskiego Bad Salzdetfurth. Zdecydowana większość kosztów zwiaznych z pobytem młodzieży
niemieckiej w Bochni została pokryta z fundacji PNWM.
26 marca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 odbył się finał Konkursu WIEDZY O BAD
SALZDETFURTH – partnerskim mieście Bochni. Konkurs zorganizowany został przez Wydział Promocji
Urzędu Miasta Bochnia, skierowany był do bocheńskich uczniów szkół podstawowych wraz
z oddziałami klas gimnazjalnych. Miał na celu przybliżenie i zapoznanie młodego pokolenia
z tradycjami, historią oraz kulturą mieszkańców regionu Dolnej Saksoni gdzie położony jest Bad
Salzdetfurth. Uczestnicy konkursu mieli także możliwość wykazania się znajomością języka
niemieckiego. Finał nie należał do łatwych, ale było o co walczyć, bowiem nagrodą dla zwycięzców był
wyjazd do partnerskiego miasta Bochni – Bad Salzdetfurth!
Niewątpliwie impulsem i inspiracją do przeprowadzenia tego konkursu, była wystawa o naszym
partnerskim, niemieckim mieście, zorganizowana latem 2017 roku w Bochni przez Jana Ludygę i Rolfa
Jakobsa – osoby mocno zaangażowane w współpracę z Bochnią.
12-15 maja 2018 r. oficjalna delegacja Miasta Bochnia wraz z uczniami - laureatami konkursu WIEDZY
O BAD SALZDETFURTH odwiedzili partnerskie miasto Bad Salzdetfurth. Na oficjalnym spotkaniu
z władzami Bad Salzdetfurth poruszane były
mm.in. takie tematy jak: wzajemna
wymiana uczniów szkół podstawowych,
reaktywacja współpracy na gruncie
sportowym,
wymiana
doświadczeń
związanych z działaniami służącymi
ochronie powietrza ekologią, poruszane
były również tematy pozyskiwania funduszy
unijnych na współpracę międzynarodową.
Podkreślano,
że
współpracę
miast
partnerskich należy pielęgnować.
Laureaci Konkursu WIEDZY O BAD
SALZDETFURTH
oprócz
miasta
partnerskiego zwiedzili również okoliczne
miasta: Hanower, Goslar i Hildesheim. Dodatkowo strona niemiecka przygotowała dla młodzieży
polskiej wiele ciekawych atrakcji.
Roselle
Kontakty z Roselle rozpoczęły się z inicjatywy amerykańskiego partnera już w 1999 roku. 2 sierpnia
2003 roku doszło do podpisania umowy o wzajemnej współpracy w Roselle. Została ona ratyfikowana
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w Bochni, 26 czerwce 2004 roku, podczas obchodów Dni Bochni. Współpracą siostrzanych miast
kieruje w Roselle The Sister Cities Commission, oddział działającej w USA od 1960 r. organizacji Sister
Cities International, dążącej do budowania kontaktów łączących społeczeństwo amerykańskie
i społeczność międzynarodową. W pracę Sister Cities Roselle – Bochnia zaangażowani są Amerykanie
i osoby, które w USA znalazły swoją drugą ojczyznę. Nie brak wśród nich osób o polskich korzeniach.
Polska obchodziła 100 lecie odzyskania niepodległości i o Polsce było głośno.
W 2018 roku Roselle w oryginalny sposób uczciło 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jedna z ulic dostała honorową nazwę Bochni. Prospect Street w centrum Roselle, przy której znajduje
się m.in. ratusz, muzeum, policja i straż pożarna widnieje brązowa tabliczka z honorową nazwą
„Bochnia Sister City Street”. Inicjatywa wyszła od Barbary Rajskiej-Kulig, która 32 lata temu
wyemigrowała z Bochni do Stanów Zjednoczonych.
12 listopada 2018 roku miało miejsce otwarcie honorowej ulicy przy dźwiękach Mazurka
Dąbrowskiego. Dokonał tego Andy Maglio, burmistrz miasta Roselle. Natomiast Grand Opening, czyli
Wielkie Otwarcie nastąpiło 2 lutego 2019 roku podczas gali karnawałowej.
Międzynarodowa współpraca miast to także bezpośrednie kontakty zawiązywane pomiędzy szkołami
oraz jednostkami, owocująca realizacją wielu wspólnych projektów.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 współpracuje ze szkołą podstawową w Bad Salzdetfurth i regularnie
odwiedzają się na zasadzie wzajemnych wymian uczniów wraz z opiekunami.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 współpracuje od lat ze szkołą podstawową w Keżmarku i rokrocznie
następuje wymiana uczniów klas IV.
W listopadzie 2017 roku w Bochni Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 podpisała porozumienie
o partnerstwie ze szkołą podstawową w Keżmarku.
W maju 2018 uczniowie PSP Nr 5 wzięli udział w zawodach sportowych w Kezmaroku, zwiedzili miasto,
spacerowali po górach oraz uczestniczyli w różnych spotkaniach przygotowanych przez kolegów ze
Słowacji.
W czerwcu 2018 grupa uczniów i nauczycieli ze Słowacji przyjechała do Bochni aby wziąć udział
w obchodach SWIĘTA SZKOŁY (akademia, piknik, zwiedzanie miasta i pobyt w kopalni).

NAJLEPSZA KAMPANIA EUROPEJSKIEGO TYGODNIA MOBILNOŚCI #mobilityweek
16-22 września 2018 r. w Bochni odbyło się szereg wydarzeń jakie przygotowane zostały w ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2018.
Obchodzony od 2002 r. we wrześniu ETZT jest zachętą skierowaną do mieszkańców, aby zmienili swoje
przyzwyczajenia i zaczęli korzystać z alternatywnych, ekologicznych środków transportu.
W grudniu 2018 r. niezależna kapituła konkursowa przyznała Bochni pierwsze miejsce w kategorii miast
do 50 tys. mieszkańców w konkursie „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu” organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Miasto Soli zostało nagrodzone między
innymi ze względu na innowacyjny program, dopasowanie kampanii do warunków lokalnych oraz
strategiczną promocję kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Nieszablonowe działania realizowane w Bochni w ramach tygodnia mobilności zyskały uznanie nie
tylko komisji konkursowej. Prezentacja bocheńskich wydarzeń, odbywająca się podczas ceremonii
wręczenia nagród spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, na której zasiadali
przedstawiciele miast i gmin z całej Polski.
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Warto nadmienić, że obecnie Bochnia stawiana jest innym samorządowcom jako wzór do
naśladowania.
Bocheńską kampanię przygotował Wydział Promocji i Rozwoju Miasta. Honorową nagrodę Ministra
Infrastruktury odebrał w imieniu miasta Naczelnik Wydziału Tomasz Ryncarz – pomysłodawca
i koordynator bocheńskiej kampanii.
Laureatami nagród Ministra Infrastruktury zostali:
 Wrocław – nagroda za najlepszą kampanię lokalną dla dużego miasta (powyżej 50 tys.
mieszkańców),
 Bochnia – nagroda za najlepszą kampanię lokalną dla małego miasta/gminy (poniżej 50 tys.
mieszkańców),
 Gdynia – nagroda ETZT za najbardziej innowacyjne wydarzenie – organizacja Escape Trolley –
gra trolejbusowa na wzór popularnych escape room.

TYTUŁY HONOROWE
W 2018 roku do zaszczytnego grona honorowych obywateli i ambasadorów Bochni dołączyły dwie
osoby.
Nowy Honorowy Obywatel Królewsko-Górniczego Miasta Bochni
27 lutego w Komorze Ważyn bocheńskiej Kopalni Soli odbyło uroczyste spotkanie z okazji 765. rocznicy
Lokacji Miasta. Niewątpliwie najważniejszym punktem wydarzenia było wręczenie Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie Aktu Nadania tytułu Honorowego Obywatela KrólewskoGórniczego Miasta Bochni. W spotkaniu udział wzięła również małżonka Prezydenta Agata
Kornhauser-Duda.
Prezydent RP otrzymał Akt Nadania Tytułu oraz rzeźbę przedstawiającą Króla Kazimierza III Wielkiego
wykonaną z jednej bryły solnej wydobytej w Kopalni Soli Bochnia – największego skarbu Ziemi
Bocheńskiej, z grawerem – przesłaniem słów Jana Długosza: „Król Kazimierz jaśniał blaskiem cnót
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szczególnie sprawiedliwości i umiarkowania nie tylko w swoim królestwie i państwie, ale także
u obcych narodów”.
– Jestem dumny, że mogę być honorowym obywatelem miasta, które ma taką tradycję społeczną,
historyczną i patriotyczną – powiedział Prezydent. To jest miasto, które było zawsze na trasie moich
przejazdów do Nowego i Starego Sącza (…). To jedno z tych miast w Małopolsce, obok Starego i Nowego
Sącza, w których bywałem najczęściej – podkreślił Andrzej Duda. Jak zaznaczył, Bochnia była przez setki
lat dla Polski miastem niezwykle ważnym, które wraz z pobliską Wieliczką generowało z wydobycia soli
dochód państwa. To miasto oparte nie tylko na wielkiej tradycji miejskiej, ale też wielkiej tradycji
górniczej, rzemieślniczej i tradycji ciężkiej pracy – mówił Prezydent.

Honorowi obywatele:
•
•
•

Jerzy Katlewicz
abp Henryk Nowacki
Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Nowy Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochni
Decyzją Kapituły z dnia 7 marca 2018 r. tytuł ten został przyznany Carmen Sanz Garcia – profesor
historii i geografii w szkole średniej IES Penyagolosa w Castellon w Hiszpanii.
Akt nadania oraz pamiątkową statuetkę króla Kazimierza Wielkiego wręczył burmistrz Bochni Stefan
Kolawiński, wyrażając jednocześnie wdzięczność za jej szczególną pracę na rzecz porozumienia
młodzieży ponad granicami krajów i kultur oraz promowania Bochni w sercach i umysłach Hiszpanów.
Carmen Sanz Garcia od ponad 10 lat realizuje, na najwyższym poziomie, współpracę pomiędzy szkołami
Gimnazjum nr 1, obecnie Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Bochni, a szkołą średnią IES Penyagolosa
w Castellon. Jednym z efektów tej współpracy są regularne wymiany młodzieży szkół. Od 2007 r. było
ich 13 i wzięło w nich udział ponad 200 uczniów z Bochni oraz tyle samo uczniów z Hiszpanii. Należy
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podkreślić, że w przygotowaniu tych spotkań biorą udział nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale także
rodzice i środowiska lokalne, co w znacznej mierze poszerza zasięg tych działań i promocji Bochni.
Carmen Sanz Garcia jest miłośniczką, znawczynią i promotorką historii i kultury Bochni w społeczności
swojej szkoły i miasta Catellon. Jako nauczycielka historii i geografii wprowadza do programu nauczania
w swojej szkole dużo dodatkowej wiedzy o historii, tradycji i współczesności Bochni, Krakowa i Polski.
Jest ambasadorką Europejskiego Klubu Pickwick’a – co wyraża się także w doskonałej znajomości
wszystkiego, co stanowi współczesne życie Bochni i społeczności bocheńskiej szkoły.
Spytana kiedyś: „Dlaczego Polska, dlaczego Bochnia tak ją zafascynowała?”, odpowiedziała: „Najpierw
byłam w Polsce prywatnie z moją rodziną i coraz głębiej poznawałam waszą trudną historię
i różnorodną kulturę. Kiedy poznałam Kraków, już wiedziałam, że chcę doprowadzić do współpracy
z jakąś szkołą z tego regionu. I wówczas spotkałam Bochnię, spotkałam niezwykłych ludzi i już po
pierwszej wizycie wiedziałam, mimo, że nie znałam jeszcze, ani słowa po polsku, że jesteśmy sobie
bliscy, że rozumiemy się i tak wiele – i jako nauczyciele, i uczniowie – z tej współpracy wynosimy
dobrego, dla siebie i dla naszych małych ojczyzn. Od tamtej pory Bochnia i ludzie z Bochni są dla mnie
drugą rodziną, polską rodziną.”
Honorowi ambasadorzy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marek Piekarczyk
ks. prałat Jan Nowakowski
Jan Ludyga
Tadeusz Skoczek
Piotr Zieliński
Piotr Janeczek
Daniel Duda
Jan Flasza
Ewa Demarczyk
ks. Stanisław Adamczyk i Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Nicolai
Michał i Grzegorz Bębenek
Carmen Sanz Garcia

PROJEKT AMBASADOR
Ambasadorem Bochni może zostać każdy, kto tylko chce i kocha lub zwyczajnie lubi to miasto.
2018 rok był już trzecim z kolei w którym sympatycy solnego Grodu mieli możliwość otrzymania
bezpłatnych materiałów promujących miasto.
W 2018 roku tyły to ramki do tablic rejestracyjnych, dostosowane do różnych pojazdów: samochodów
osobowych, samochodów terenowych, motocykli, motorowerów.
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IV.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY MIASTO BOCHNIA
I SPÓŁKI KOMUNALNE

1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI
Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni jest wykonywanie zadań
gminy wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
MOPS, według stanu na 31.12.2018 roku zatrudniał łącznie 41 osób w tym m.in. wymaganą art. 110
ustawy o pomocy społecznej liczbę 15 pracowników socjalnych, 9. Opiekunek i 3 asystentów rodziny.
Ogółem budżet Ośrodka w 2018 roku wynosił 33 659 961,96 zł, w tym dotacja z budżetu państwa
28 374 763,96 zł, środki z UE 325 783,75 zł i środki własne gminy w kwocie 4 959 414,25 zł.
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Do zadań własnych gminy z pomocy społecznej należą m. in.:
 utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej,
 bilansowanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 udzielanie pomocy w postaci schronienia, posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym,
 pomoc w postaci zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych,
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 praca socjalna,
 usługi opiekuńcze,
 kierowanie mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej i ponoszenie kosztów
związanych z ich pobytem,
 dożywianie,
 sprawienie pogrzebu,
 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe,
 podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy.
W grupie zadań „rządowych” - zleconych gminie do realizacji znajdują się:
 pomoc w sytuacji klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki opiekunom prawnym ustalanym przez sąd,
 specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego,
 środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego,
 pomoc cudzoziemcom,
 rządowe programy osłonowe.
Do najczęściej udzielanych świadczeń pomocy społecznej należą:
Zasiłek celowy - świadczenie jednorazowe przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego
użytku domowego i drobnych remontów.
W roku 2018 z zasiłków celowych skorzystało łącznie 468 rodzin, w których żyło 1 061 osób.
Wydatkowano na ten cel kwotę 277 599,19 zł. Średnia wysokość pomocy dla jednej rodziny to ok.
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542 zł. 9 rodzin skorzystało z zasiłków celowych w związku z pożarem kamienicy w centrum miasta. –
wydatkowano 23 600 zł.
Sprawienie pogrzebu - w przypadku gdy nie ma osób, które mogą sprawić pogrzeb osobie zmarłej na
terenie gminy pochówek organizowany jest przez MOPS. Jeżeli nie ma prawa do zasiłku pogrzebowego
całość kosztów pokrywana jest przez gminę. W roku 2018 MOPS zorganizował jeden pogrzeb na koszt
gminy – 2 648,00zł. Ponadto MOPS organizuje zbiorowe pogrzeby dzieci martwo urodzonych
w bocheńskim szpitalu, których rodzice zrzekają się prawa do pochówku. W roku 2018, zorganizowano
4 takie pogrzeby i łącznie pochowano 183 dzieci.
Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność i bezrobocie. Świadczenie przyznaje się na czas kilku miesięcy, jego wysokość
wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby rodziny. Świadczenie pomocy
w postaci zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy, przy czym na jego realizację MOPS
otrzymuje dotację z budżetu państwa. W roku 2018 wydano 308 442,03 zł, zasiłki przyznano 235
rodzinom.
Zasiłek stały - przysługuje osobie niepełnosprawnej lub z tyt. wieku niezdolnej do pracy, która nie
ma prawa do własnej renty i emerytury. Jego wysokość dla osoby samotnej stanowi różnicę między
kryterium dochodowym a dochodem osoby lub dochodem na osobę w rodzinie. Wypłata zasiłków
stałych jest zadaniem własnym gminy dotowanym. W 2018 r. z zasiłków stałych korzystało 118 osób.
Zrealizowano 1 202 świadczenia na kwotę 623 725,74 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych – w 2018 r. opłacano składki na
ubezpieczenie zdrowotne dla 110 osób. Liczba zrealizowanych świadczeń wyniosła 1 100,
wydatkowano 54 270,95 zł.

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ
Tabela: Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Rok

2018

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną
Liczba osób w rodzinach

735
1630

Tabela: Typy rodzin objętych pomocą społeczną
Typ rodziny
rodziny z dziećmi ogółem
w tym: o liczbie dzieci 1-3
o liczbie dzieci 4 i więcej
rodziny niepełne ogółem
w tym: o liczbie dzieci 1-3
o liczbie dzieci 4 i więcej
rodziny emerytów i rencistów
w tym o liczbie osób: 1
2
3 i więcej
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Liczba rodzin
154
131
23
93
83
10
243
165
44
34

Liczba osób
w rodzinach
647
501
146
279
230
49
379
165
88
126

Tabela: Główne powody przyznawania pomocy
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu
karnego

Liczba
rodzin
255
16
33
183
288
329
188
83
17
73
11

Liczba os.
w rodzinach
566
16
180
506
578
675
577
246
97
121
19

W roku 2018 z pomocy w postaci materialnej (żywność, odzież) skorzystało 16 bezdomnych mężczyzn,
w tym 7 osobom pokrywano koszty pobytu w schroniskach lub w inny sposób zapewniano schronienie
– koszt 34 769,62 zł. Udzielano im też pomocy w postaci pracy socjalnej polegającej na poradnictwie,
pomocy w znalezieniu schronienia, wydaniu biletu kredytowanego na przejazd koleją. Aktualnie na
terenie Bochni brakuje noclegowni czy innej formy zabezpieczenia schronienia osobie bezdomnej,
osoby niemające schronienia kierowane są do placówek w Tarnowie lub w Nowym Sączu.
73 rodziny korzystały w 2018 r. ze wsparcia w związku z problemem alkoholowym. Osoby uzależnione
objęte są zintensyfikowaną pracą socjalną, świadczenia im udzielane realizowane są przede wszystkim
w formie np. żywności, opału, ubrania, leków. Mają też miejsce sytuacje, w których odmawia się bądź
wstrzymuje świadczenie pomocy osobom, które mimo zastosowanych środków zaradczych nie
korzystają z pomocy w sposób należyty. Ośrodek w zakresie pracy z osobą i rodziną dotkniętą
problemem uzależnienia alkoholowego współdziała z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskim Punktem Konsultacyjnym dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar
Przemocy. Nawiązano też współpracę z poradnią leczenia uzależnień w Bochni, odziałem dziennym
w Brzesku i lecznictwem zamkniętym w Tarnowie.
DOŻYWIANIE
W roku 2018 r. programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 782 osoby w tym
325 dzieci w przedszkolach, szkołach, internatach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Pokrywano koszty posiłków wydawanych w jadłodajni „Dar Św. Mikołaja” przy ul. Wąskiej 70 osobom
dorosłym.
Na realizację programu z budżetu miasta wydatkowano 323 219,85 zł, z dotacji wydatkowano
497 146,95 zł, łącznie 820 366,80 zł.
USŁUGI OPIEKUŃCZE
Usługi opiekuńcze w 2018 roku były świadczone 120 osobom, które nie są w stanie samodzielnie
funkcjonować z powodu wieku lub niepełnosprawności, które są osobami samotnymi lub mają dzieci,
które z powodu istotnych przeszkód nie mogą zaopiekować się swoim rodzicami. Udzielenie pomocy
w postaci usług opiekuńczych nie zwalnia dzieci z obowiązku pomagania swoim rodzicom na miarę
posiadanych możliwości.
Usługi opiekuńcze obejmują:
- pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych
- opiekę higieniczną
- pielęgnację podopiecznego
- zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem
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Ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych jest zależna od potrzeb podopiecznego oraz możliwości
Ośrodka.
Zasady przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za nie reguluje Uchwała Nr XXXV/343/05 Rady
Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz
trybu ich pobierania.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz 5 dzieci z poważnymi
niepełnosprawnościami zwłaszcza w rozwoju intelektualnym i psychicznym przez specjalistę z zakresu
integracji sensorycznej, pedagogów i psychologa. Łącznie zrealizowano 577 godzin usług, których koszt
wyniósł 34 890,00zł. i był pokryty z dotacji.
POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2018 r. w DPS przebywały 54 osoby, którym nie można było zapewnić wystarczającej pomocy
w środowisku zamieszkania. Koszt ich pobytu poniesiony ze środków gminy wyniósł 1 174 441,22 zł.
Obowiązek wnoszenia opłat zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 3 cyt. ustawy spoczywa na pensjonariuszu,
jego rodzinie i gminie, z której osoba jest skierowana do DPS. Wysokość odpłatności wnoszonej przez
gminę stanowi różnicę między kosztem pobytu pensjonariusza w DPS (w DPS w Bochni odpłatność ta
wynosiła 3 082,30 zł/miesiąc) a kwotą odpłatności wnoszonej przez pensjonariusza i jego krewnych.
Kwota odpłatności pensjonariusza nie może być wyższa niż 70% jego dochodu netto. Od osób
zobowiązanych do alimentacji można domagać się odpłatności za pobyt krewnego w DPS wówczas,
gdy ich dochód na jedną osobę w rodzinie miesięcznie przekracza 1 584 zł netto a to w kwocie nie
większej niż wartość przekroczenia ww. kryterium. Z tytułu odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny
w DPS w 2018 r. pobrano kwotę 161 303,47 zł.
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Zadanie gminy realizowane przez MOPS na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z przepisami tej
regulacji osobom nieubezpieczonym, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie
o pomocy społecznej można wydać decyzję pozwalającą na nieodpłatne korzystanie ze świadczeń
opieki zdrowotnej. W roku 2018 zajmowano się załatwianiem 43 tego typu spraw, koszty postępowań
administracyjnych wyniosły 2 035,84 zł i zostały pokryte z dotacji.
PRACA SOCJALNA
Do zadań MOPS należy nie tylko załatwienie wniosku o pomoc materialną ale nierozerwalnie związaną
z tym pomoc w postaci pracy socjalnej, którą w ustawie o pomocy społecznej zdefiniowano jako
„...pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi”. Jej realizacja opiera się m.in. na trzech metodach tj. pracy z indywidualnym
przypadkiem i rodziną, pracy z grupą, pracy ze środowiskiem lokalnym.
Ośrodek jest tym, od którego często rozpoczyna się rozwiązywanie trudnych problemów życiowych
mieszkańców miasta. Z różnych form wsparcia i poradnictwa w 2018 roku korzystało 708 rodzin.
MIEJSKI PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
DLA UZALEŻNIONYCH WSPÓŁUZALŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY
Z konsultacji i specjalistycznego wsparcia w Punkcie w 2018 r. mieszkańcy skorzystali ogółem 433 razy.
W punkcie zatrudniony jest 1 licencjonowany terapeuta pełniący dyżur 3 razy w tygodniu. Wydatki
poniesione na funkcjonowanie Punktu wyniosły 24 572,63 zł.
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Tabela: Konsultacje w Miejskim Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Uzależnionych,
Współuzależnionych i Ofiar Przemocy
Rok 2018
Rodzaj konsultacji
uzależnieni od alkoholu
współuzależnieni
ofiary przemocy
sprawcy przemocy
dorosłe dzieci alkoholików
konsultacje inne
Razem

337
38
4
2
5
15
396

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
Informacje o realizacji w 2018 r. Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2017 – 2021 stanowi odrębny załącznik do Raportu. Sprawozdanie przedstawiono
Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej RM Bochnia w dniu 27.02.2019 r. i zostało przez nią
przyjęte.
PIECZA ZASTĘPCZA I WSPIERANIE RODZINY
Informacje o realizacji w 2018 r. Gminnego Program Wspierania Rodziny stanowią odrębny załącznik
do Raportu. Sprawozdanie przedstawiono Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej RM Bochnia
w dniu 27.03.2019 r. i zostało przyjęte.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Informacje o realizacji w 2018 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta
Bochnia stanowią odrębny załącznik do Raportu. Dane zostały przedstawione Komisji Rodziny, Zdrowia
i Pomocy Społecznej RM Bochnia w dniu 24.04.2019 r. i zostały przyjęte.
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Pogłębiona analiza statystyczna danych związanych z polityką społeczną miasta stanowi odrębny
załącznik do Raportu. Ocena została przedstawiona Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej RM
Bochnia w dniu 24.04.2019 r. i została przyjęta.
NIEKTÓRE DZIAŁANIA FAKULTATYWNE
Wolontariat
Głównie we współpracy z I LO w Bochni, MOPS wspiera w nauce dzieci z rodzin objętych pomocą
społeczną. W 2018 roku 10 wolontariuszy świadczyło pomoc 12 dzieciom w:
 nadrabianiu zaległości szkolnych np. z języków obcych, przygotowanie do sprawdzianów.
 organizowaniu czasu wolnego
 pomocy w opiece nad dziećmi.
„Bank rzeczy używanych”
W praktyce zauważono, że jest wiele osób chcących przekazać przydatne jeszcze do użytku rzeczy jak
i tych, które chcą z nich skorzystać. W reakcji na tę obserwację działa „Bank rzeczy używanych”.
W 2018 r. z pomocy banku skorzystało 340 rodzin, część z nich nie korzysta z pomocy finansowej
ośrodka.
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Spotkanie wigilijne
W roku 2018 w wieczerzy uczestniczyło 119 osób. Co roku jej najmłodsi uczestnicy otrzymują paczki,
które przygotowywane są z rzeczy zebranych w ramach akcji „Niech dla każdego dziecka zaświeci
świąteczna gwiazdka”.
Inne działania:
 współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” - „Szlachetna Paczka”,
 sporządzanie wywiadów i opinii dotyczących rodzin chcących utworzyć rodzinę zastępczą,
 uczestnictwo pracowników socjalnych w komisjach przyznających stypendia socjalne dla
uczniów,
 współpraca z uczelniami wyższymi, udział w konferencjach i seminariach naukowych
pracowników MOPS.
PROJEKT PN. „AKTYWNI RAZEM - W SPOŁECZEŃSTWIE I NA RYNKU PRACY”
Projekt przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni pn. „Aktywni razem –
w społeczeństwie i na rynku pracy” trwał od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. i był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej.
Kwota przyznana na realizację projektu wynosi 489 217,50 zł. Wkład własny gminy poniesiony do końca
2018 roku wynosi 85 697,34 zł i stanowi go głównie koszty wypłat świadczeń z pomocy społecznej.
Projekt kierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku
aktywności zawodowej. Działania koncentrowały się na osobach, które były bierne zawodowo, miały
nieadekwatne do potrzeb rynku pracy kwalifikacje, niską motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej
i skomplikowaną sytuację rodzinną, co miało negatywny wpływ na ich społeczne funkcjonowanie.
Zorganizowano następujące rodzaje wsparcia:
 trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 szkoła dla rodziców,
 indywidualne rozmowy z psychologiem,
 konsultacje prawne,
 kurs kompetencji komputerowych tzw. ECDL,
 doradztwo zawodowe indywidulane i grupowe,
 kursy zawodowe,
 staże zawodowe,
 zaktywizowano zawodowo 13 osób.
PARTNERZY I WSPÓŁPRACA
Do grupy partnerów należą:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Dom Pomocy Społecznej w Bochni,
- Straż Miejska,
- Policja,
- Sąd – kuratorzy,
- Komornik sądowy,
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży “Ochronka”,
- Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie,
- Caritas,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Hospicjum Domowe,
- Uczelnie i placówki naukowo-badawcze.

70 | S t r o n a

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, OPIEKUŃCZE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 21 r.ż. albo 24 r.ż., jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku na dziecko w wieku do 5 r.ż. wynosi 95 zł, na dziecko w wieku powyżej 5 do 18 roku
życia - 124 zł, na dzieci do 24 życia (uczące się w szkole lub dla niepełnosprawnego studenta) 135 zł.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1) urodzenia dziecka (jednorazowo 1 000 zł),
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie),
3) samotnego wychowywania dziecka (193 zł na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci,
wysokość dodatku jest zwiększana o 80 zł na dziecko niepełnosprawne, z tym, że nie więcej niż
o 273 zł na wszystkie dzieci),
4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł na trzecie
i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego),
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł na dziecko do 5 roku życia, 110 zł
na dziecko powyżej 5 do 24 r.ż.),
6) rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo 100 zł na dziecko),
7) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (miesięcznie 113 zł, jeżeli
dziecko mieszka w miejscowości, w której się uczy; 69 zł, jeżeli dojeżdża do miejscowości,
w której znajduje się szkoła).
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe przysługuje jednorazowo na
urodzenie się żywego dziecka matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 922 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 184,42 zł przyznaję się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten przysługuje:
 niepełnoprawnemu dziecku,
 osobie niepełnosprawnej powyżej 16 r.ż. jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
 osobie niepełnosprawnej w wieki powyżej 16 r.ż. jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 r.ż.,
 osobie, która ukończyła 75 lat.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje
w kwocie miesięcznej 1 583,00 zł.
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopni niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 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.
Wysokość tego świadczenia wynosi 1200 zł. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
korzystały również z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne. Wysokość świadczenia to 200 zł miesięcznie.
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Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom spokrewnionym, na których ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkom, którzy nie podejmują pracy lub z niej rezygnują w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności pod
warunkiem że łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664 zł. Świadczenie w 2018 r. wynosiło 620 zł.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zamianie niektórych innych ustaw. Zasiłek dla opiekuna
przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.
Realizacja świadczeń w 2018 r.
Łącznie wydatkowano: 7 388 055,28 zł.
Zasiłki rodzinne: zrealizowano 17 379 świadczeń o łącznej wartości 1 934 958,80 zł dla 2 030
uprawnionych osób. Jako dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 6 306 świadczeń na kwotę
922 219,00 zł, w tym: 86 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę łączną 82 367,16 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe, zrealizowano 205 świadczeń i na
ten cel wydatkowano 205 000,00 zł. Świadczenie wypłacono 205 osobom.
Świadczenia opiekuńcze to 8 639 świadczeń, na które wydano 2 522 520,93 zł.
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne –
liczba zrealizowanych świadczeń wynosi 555 na łączną kwotę 224 274,06 zł. Składki opłacano za 53
osoby.
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy –
liczba zrealizowanych świadczeń wynosi 161 na łączną kwotę 22 277,18 zł. Składki opłacano za 21 os.
Świadczenie rodzicielskie wypłacano 132 osobom, zrealizowano 847 świadczeń na łączną wartość
759 459,46 zł.
Zasiłki dla opiekuna – wydatkowano 162 534,49 zł na 429 świadczeń dla 47 osób uprawnionych.
Wypłacono jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą dla 1 dziecka w wysokości 4 000,00 zł, co
łącznie z kosztami obsługi dało kwotę 4 123,00 zł. Nie wykorzystano planowanej kwoty dotacji. Plan na
2018 r. założono na poziomie roku 2017, w 2018 roku nie wpłynęła planowana liczba wniosków.
Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
1. na wypłatę 2 198 świadczeń dla 217 osób uprawnionych wydano 907 537,59 zł.
2. na koszty obsługi wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 28 068,17 zł.
MOPS w zakresie egzekucji należności alimentacyjnych systematycznie współpracuje z komornikami
sądowymi. W 2018 r. w 35 przypadkach przekazano komornikom informacje o sytuacji dłużników,
które miały wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Na pisemne wezwanie do osobistego zgłoszenia się w Ośrodku w celu przeprowadzenia wywiadu
alimentacyjnego zgłosiło się łącznie 44 dłużników.
Wobec 18 dłużników wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania ich za dłużników
uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych wobec dzieci/ka. W 15 przypadkach postępowania
zakończone zostały wydaniem decyzji stwierdzających, iż dłużnicy uchylają się od obowiązku
alimentacyjnego. W 3 przypadkach wydano decyzje umarzającą postępowanie w związku ze
zgłoszeniem się na wywiad alimentacyjny, zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy lub
w związku z wywiązywaniem się dłużnika przez okres ostatnich 6 miesięcy ze swoich zobowiązań
alimentacyjnych w wysokości co najmniej 50% kwot zasądzonych alimentów.
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Po uprawomocnieniu się w/w decyzji w 13 przypadkach złożono do Komendy Powiatowej Policji
w Bochni lub właściwej miejscowo prokuratury rejonowej, wnioski o ściganie za przestępstwa z art.
209 §1 Kodeksu postępowania karnego, tj. przestępstwa niealimentacji. Ponadto złożono 30
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 209 §1 kodeksu karnego przez dłużników
alimentacyjnych, w związku z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wystąpiono
z 6 wnioskami do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Skierowano 1 wniosek
do Starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy na wniosek dłużnika, w związku ze spełnieniem
warunków określonych w ustawie. W 18 przypadkach dokonano zgłoszenia informacji do biur
informacji gospodarczej o powstaniu zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
W wyniku podjętych działań wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych w funduszu
alimentacyjnym kwotę 172 609,21 zł. Kwota środków wyegzekwowanych od dłużników
alimentacyjnych z tytułu ich zobowiązań dot. zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wyniosła
łącznie 445 751,61 zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano do gminy łącznie 313 907,50 zł.
Odsetki od należności dot. funduszu alimentacyjnego ściągnięto kwotę 124 237,01 zł i w sprawach
dot. zaliczki alimentacyjnej kwotę 16 771,28 zł;
Świadczenia wychowawcze tzw. 500 +
W 2018 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 17 243 069,50 zł, koszty obsługi
zadania wyniosły 262 583,40 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 17 505 652,90 zł, a kwota
dotacji przekazanej była równa planowi i wyniosła 17 505 790,00 zł.
Ze świadczenia 500+ korzystało 2 250 rodzin na 3 244 dzieci.
Program rządowy „Dobry start”
W 2018 roku przyznano 3 580 świadczeń po 300 zł każde. Było to świadczenie przysługujące niezależnie
od dochodu rodziny na uczące się dziecko – do ukończenia szkoły średniej realizowane w ramach
programu „Dobry strat”. Poniesione wydatki stanowią kwotę 1 109 779,00 zł, w tym koszty obsługi
świadczenia wyniosły 35 929,00 zł. Ze świadczenia skorzystało 3 580 dzieci z 2 519 rodzin.

2. MIEJSKIE CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY „OCHRONKA” W BOCHNI
Jednostka Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” została utworzona w 2001 r. Działa
w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 2. Jest to specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalanego na każdy rok kalendarzowy. Misją placówki jest
„wsparcie w rozwoju i ochrona młodego człowieka”. Ochronka prowadzi szeroką działalność
opiekuńczą, wychowawczą i profilaktyczną (w obszarze profilaktyki uniwersalnej i selektywnej)
skierowaną do dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk dewaloryzowanych, zagrożonych
marginalizacją, niewydolnych wychowawczo, o niewystarczającym statusie materialnym oraz
mających problemy z realizacją programu/obowiązku szkolnego.
Codziennie w zajęciach Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży – „Ochronka” oraz w 2 filiach
ulokowanych na obrzeżach miasta uczestniczy ponad stu osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku od
6 do 19 lat. Placówka otwarta jest 37 godzin w tygodniu (od pon-sob), również w ferie i wakacje.
W Ochronce prowadzony jest szeroki wachlarz zajęć na poziomie kompensacyjnym i rozwojowym.
Podopieczni placówki korzystają z kilkunastu rodzajów zajęć prowadzonych w następujących
pracowniach:
 pracownia przedmiotów humanistycznych,
 pracownia przedmiotów ścisłych,
 pracownia językowa (j. angielski, j. niemiecki)
 pracownia artystyczna,
 pracownia reedukacyjna - RIO zajęcia reedukacyjne z logopedą i terapeutą zajęciowym,
 siłownia,
 pracownia komputerowa,
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pracownia muzyczna (bębny afrykańskie, perkusja, zespół wokalny, gitara),
klub-świetlica z aneksem kuchennym – zajęcia kulinarne,
pracownia do socjoterapii i zajęć profilaktycznych.

Dodatkowo w różnych okresach funkcjonowania prowadzone są zajęcia odpowiadające aktualnym
potrzebom/zainteresowaniom podopiecznych: fotograficzne, warsztaty muzyczne, teatralne,
kulinarne, doskonalące umiejętności i sprawności sportowe w różnych dyscyplinach np. pływanie, piłka
nożna, koszykówka, tenis stołowy, break-dance, itp.
Wychowankowie przyjmowani są do placówki na podstawie pisemnych skierowań pedagogów,
psychologów szkolnych. Jest też możliwe kierowanie dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia przez
pracowników instytucji pomocowych i porządkowych. Każdy wychowanek „Ochronki” zobowiązuje się
do przestrzegania wspólnych dla wszystkich zasad i wypełniania obowiązków, m.in. korzystania
z 5/tydzień obowiązkowych zajęć.
Obowiązującym modelem pracy w placówce są ,,Indywidualne Plany Pracy z dzieckiem i rodziną”.
Każdy wychowawca w Ochronce jest indywidualnym opiekunem kilku
wychowanków,
odpowiedzialnym za pracę z rodziną, szkołą i innymi instytucjami i osobami ważnymi dla
podopiecznych i mogącymi uczestniczyć w procesie pomocy. Umożliwia to zindywidualizowane
rozpoznanie sytuacji dziecka, indywidualne planowanie pozytywnych rozwiązań i wykorzystanie
mocnych stron, zasobów konkretnego wychowanka.
MCDiM „Ochronka” współpracuje z różnymi instytucjami i osobami, których celem jest pomoc dziecku
i jego rodzinie m.in. MOPS, placówki oświatowe, OHP, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
W Ochronce poprzez osłabienie czynników ryzyka i wzmocnienie czynników ochronnych (stabilne
środowisko wychowawcze, wyrównanie szans edukacyjnych, uaktywnienie samorozwoju, zwiększenie
dostępu do sektora usług społecznych, kształtowanie postaw, podejmowania decyzji - wolnej od presji
grupy rówieśniczej) tworzone są warunki pozwalające na aktywne uczestniczenie dzieci w różnych
formach integracji społecznej i stwarzamy możliwości zaspakajania potrzeb wychowanków w sposób
akceptowany społecznie i przynoszący satysfakcję dla indywidualnej jednostki jak i jednostki będącej
częścią szerszej grupy społecznej.
W MCDiM – „Ochronka” zatrudnionych jest 18 osób; są to wysoko wykwalifikowani specjaliści:
pedagodzy, logopedzi, terapeuta zajęciowy, psycholodzy, profilaktyk i terapeuta uzależnień, specjaliści
z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych, osoby zajmujące się teatrem, sportem, tańcem. Ponadto
praca Centrum wzmacniana jest działalnością praktykantów, stażystów i wolontariuszy.
MCDiM – „Ochronka” corocznie realizuje kilka projektów, uzyskując dofinansowanie m.in. z: EFS,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego. Realizacja projektów pozwala na
rozszerzenie i uatrakcyjnienie wachlarza
oferowanych zajęć, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży objętych szeroko rozumianą pomocą.
Środki pozabudżetowe pozyskane przez MCDiM „OCHRONKA” w 2018 ROKU
366 580,00 zł - środki finansowe pozyskane na realizację projektu „Bezpieczna Przystań” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś
Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Realizacja projektu pozwoliła na wprowadzenie nowych metod pracy (streetworking), utworzenie
nowych 15 miejsc dla dzieci z osiedli socjalnych, poszerzenie zakresu działań opiekuńczo –
wychowawczych adresowanych do podopiecznych placówki i ich rodzin oraz wzbogacenie
i uatrakcyjnienie oferty zajęć MCDiM – „Ochronka”, wykonanie zielonej siłowni przy budynku placówki.
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5 000,00 zł - środki finansowe pozyskane we współpracy ze Stowarzyszeniem Ochronka dom serce
Ludzie na realizację projektu „O Rety Portrety” ze środków Fundacji Pracowni Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”, organizowanego
przy współpracy ze spółką Tesco oraz Fundacją Tesco Dzieciom.
Dzięki realizacji projektu przeprowadzone zostały plenerowe warsztaty i sesje fotograficzne
z wychowankami placówki, zorganizowany został wernisaż i galeria zdjęć w placówce oraz wydany
kalendarz na 2019 r.
5 000,00 zł – środki finansowe pozyskane we współpracy ze Stowarzyszeniem Ochronka dom serce
Ludzie na realizację projektu „Przysmaki Ochronki” ze środków Fundacji Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”, w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przy
współpracy ze spółką Tesco oraz Fundacją Tesco Dzieciom.
Pozabudżetowe środki pozwoliły na zakup produktów spożywczych i organizację warsztatów
kulinarnych dla wychowanków placówki.
PONADTO:
W roku 2018 placówka pozyskała partnerów, sponsorów dzięki którym możliwe było zapewnienie
dożywiania wychowanków placówki – łączna wartość pozyskanej żywności wynosi 212 334,94 zł
(sponsorzy, sklepy, Bank Żywności).
ŁĄCZNIE W ROKU 2018 POZYSKANE ZOSTAŁY ŚRODKI POZABUDŻETOWE W WYSOKOŚCI:
588 914,94 zł
KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W MIEJSKIM CENTRUM DZIECI I MŁODZIEŻY
„OCHRONKA” W BOCHNI – ZA 2018 ROK
Termin

Forma działań

Liczba
uczestników

2 stycznia

Start projektu „Bezpieczna Przystań”, finansowanego z EFS i realizowanego do końca roku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Wydłużenie godzin otwarcia placówki o tzw. Strefę Nastolatka (czas na
wieczorne spotkania i rozmowy z młodzieżą i ich rodzicami oraz interwencje w kryzysie
codziennie od 19:00 do 20:00), zajęcia logopedyczne, indywidualne poradnictwo
psychologiczne dla rodziców oraz cykliczne zajęcia ruchowe z trenerem-instruktorem
sportu

103

8 stycznia

Rozpoczęcie pracy metodą podwórkową – streetworkerzy z Ochronki (wcześniej
przeszkoleni) dwa razy w tygodniu odwiedzają osiedla socjalne przy ulicy Na Buczków
i Korbońskiego, a ich celem jest organizowanie wolnego czasu dzieci z tych rejonów w ich
miejscu zamieszkania (zabawa i edukacja na podwórku) oraz motywowanie do stałego
korzystania z bogatej oferty atrakcyjnych zajęć w placówce z możliwością darmowego
transportu do Ochronki

25

30 stycznia

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Ochronki – występy artystyczne i słodki poczęstunek

60

8 lutego

Zabawa walentynkowo-karnawałowa w Tłusty Czwartek w Klubie Ochronki

70

10-25 lutego

Ferie w Ochronce – zajęcia otwarte w placówce: rozgrywki w tenisa stołowego, bilarda,
piłkarzyki, gry i zabawy w Klubie Ochronki (psp3, kalambury, gry planszowe), zajęcia
w pracowni komputerowo-informatycznej, Ochronkowy Klub Filmowy (projekcje filmów
dla dzieci i młodzieży), warsztaty kulinarne, siłownia, kółko RIO dla dzieci 6-10 lat

80

10-17 lutego

Zimowisko Ochronki w Zakopanem-Murzasichlu dla dzieci ze wszystkich filii, szkółka
narciarska, zabawa w klubie Hajduk-ski, dyskoteki, śluby kolonijne, konkursy plastyczne,
pasowanie na narciarza, zawody na stoku

30

14 lutego

Wypiekanie czekoladowych serc, wieczór walentynkowy i poczta zakochanych

40

21 lutego

Warsztaty Artystyczno-Architektoniczne Animacja Budujemy Emocje zorganizowane przez
Pracownię Architektoniczną RERUM w Klubie Ochronki

40
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23 lutego

Mistrzostwa Ochronki w Bilarda

30

23/24 lutego

Nocny Maraton Filmowy w Klubie Ochronki (od 20:00 do 9:00 rano) – dla gimnazjalistów
na zakończenie ferii zimowych

16

6 marca

Konkurs fotograficzny „My też kiedyś byliśmy dziećmi…”, czyli poznaj swoich
wychowawców

40

8 marca

„Woman Show VI” – impreza z okazji Dnia Kobiet, zorganizowana przez Forum
Wychowanków

60

16-17 marca

Wielkanocna Zbiórka Żywności – udział wolontariuszy z Ochronki w zbiórce żywności na
terenie bocheńskich sklepów; zebrano ok. 1 t. artykułów spożywczych dla osób
najuboższych

70

22 marca

Pierwszy Dzień Wiosny w Ochronce – ochronkowy show „Twoja Twarz brzmi znajomo”
(występy artystyczne wychowanków placówki, prezentujących swoje wokalne i taneczne
talenty przed „gwiazdorskim” jury w Klubie Ochronki, a potem dyskoteka dla wszystkich)

70

24 marca

Turniej Finałowy Ligi Tenisa Stołowego 2017/2018 w Klubie Ochronki

30

27 marca

Zakończenie projektu „PRZY-SMAKI OCHRONKI”: przygotowywanie wielkanocnych
wypieków podczas warsztatów kulinarnych oraz świątecznych dekoracji i palm w czasie
warsztatów artystycznych

40

29 marca

Start projektu „Ochronkowa DANCE-OD-NOWA”: warsztaty taneczne w MDK

40

20 kwietnia

Trening z bokserem Andrzejem Sołdrą dla uczestników zajęć sportowych

20

23 kwietnia

DJ Esel & MCDiM Kids – warsztaty miksowania muzyki

20

25 kwietnia

Grillowanie na Ochronce – zabawy na boisku, poczęstunek z grilla w ogrodzie Ochronki
i słodkie wypieki

40

30 kwietnia

Warsztaty krawieckie dla najmłodszych w pracowni RIO – szyjemy poduszki

20

6 maja

Majówka w Parku Rodzinnym Uzbornia – stoisko Ochronki podczas miejskiego pikniku
rodzinnego: malowanie twarzy, dekorowanie pierników, ozdoby z baloników

50

13 maja

Wyjazd na mecz Wisła Kraków-Lech Poznań na stadionie przy ul. Reymonta w Krakowie –
dzięki wsparciu prezesa BKS Bochnia

20

18-20 maja

Wyjazd integracyjny dla liderów młodzieżowych do Ośrodka Fundacji DEMOS w
Odporyszowie – warsztaty RE-START, gra terenowa i ognisko integracyjne z młodzieżą
z placówek Siemachy, zajęcia rekreacyjne na orliku, sali fitness i pływalni, nauka jazdy
konnej w Centrum Sportów Konnych

20

24 maja

Ukwiecanie osiedli socjalnych przy ul. Na Buczków i Korbońskiego w ramach działań
podwórkowych prowadzonych przez ochronkowych streetworkerów

30

5 czerwca

100
Festyn z okazji Dnia Dziecka – zabawy integracyjne na boisku, konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami, ognisko z kiełbaskami i zabawa przy muzyce, malowanie twarzy, dekorowanie
pierników, słodki poczęstunek

11 czerwca

Zakończenie zajęć w pracowni RIO – dyplomy, słodkie niespodzianki i pizza dla
najmłodszych wychowanków

39

16-17 czerwca

Zbiórka do puszek na rzecz mieszkańców Bochni, poszkodowanych w pożarze ARKAD,
zorganizowana przez właściciela siłowni JodoGym Mateusza Noska w trakcie Dni Bochni –
udział wolontariuszy z Ochronki, łącznie do puszek i w trakcie charytatywnej licytacji
zebrano 3 276,50 zł

16

19 czerwca

110
Piknik Rodzinny w Ochronce – program artystyczny, przyznanie wyróżnień za całoroczną
pracę oraz tytułów Złotego, Srebrnego i Brązowego Wychowanka, słodki poczęstunek, grill

21 czerwca

O Rety Portrety – zwycięstwo projektu fotograficznego Ochronki w programie
„Decydujesz, pomagamy” (14 926 głosów oddanych w sklepach TESCO na nasz projektu)

100

23 czerwca

XV Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o PUCHAR OCHRONKI 2018 – otwarte zawody dla
piłkarzy amatorów rozegrane na boisku Ochronki przy ul. Sienkiewicza

60
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30 czerwca-1
lipca

Wyjazd integracyjny dla starszej młodzieży do ośrodka Siemacha Spot Camp w Zubrzycy
Dolnej – zdobycie Babiej Góry (1725 m n.p.m.) i warsztaty liderskie RE-START

15

1 lipca-31
sierpnia

Wakacje w Ochronce – zajęcia sportowo-rekreacyjne w Klubie i na boisku (Wakacyjna
Olimpiada Ochronki, gry terenowe), siłownia, wyjścia na basen, dyskoteki, wspólne
przygotowywanie wypieków, oglądanie filmów (Noc Horrorów, Noc Filmów
Romantycznych, Noc Filmów Animowanych), warsztaty rękodzieła (gniotki, spinnery,
torebki, origami, malowanie twarzy, dekoracje z balonów, ptaki cudaki itp.)

130

19 lipca-

Kolonia w Dźwirzynie – pobyt w Ośrodku „Rejal”, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
plażowanie nad morzem, zabawy i imprezy integracyjne, survival na poligonie
wojskowym, siatkówka plażowa, dyskoteki, grill, konkurs mody i fryzur, wybory miss
i mistera kolonii, karaoke, basen, wesołe miasteczko, konkursy sportowe i plastyczne,
chrzty i wesela

40

23-26 sierpnia

Udział wolontariuszy z Ochronki w obsłudze zawodów triathlonowych TATRAMAN
zorganizowanych przez Fundację Frydman Triathlon na trasie Niedzica Zamek – Słowacja,
Dolina Cicha – Kasprowy Wierch (wyjście na Kasprowy Wierch z uczestnikami zawodów,
zjazd kolejką do Zakopanego)

10

31 sierpnia

„Lato nie odchodź…” – piknik na pożegnanie wakacji (wspólne grillowanie, gry i zabawy na 40
boisku przy Ochronce, muzyczne hity lata)

od 4 września

Rozpoczęcie zajęć obowiązkowych w pracowniach Ochronki (pomoc w nauce, rozwijanie
zainteresowań i talentów, wsparcie specjalistyczne)

90

7 września

Wycieczka do Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze

45

8 września

Inauguracja Ligi Tenisa Stołowego 2018/2019 – punktowane rozgrywki w każdą sobotę
w Klubie Ochronki

20

13 września

Otwarcie Zielonej Siłowni – w ogrodzie Ochronki zainstalowano podczas wakacji orbitrek,
prasę ręczną, wioślarza, biegacza, rowerek i drabinki, które uzupełniły rekreacyjną ofertę
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Bezpieczna
Przystań”

50

2-3
października

Wybory do Forum Wychowanków Ochronki XVII kadencji 2018/2019 (nowy skład
samorządu: Julka Gargul, Emilia Kolarz, Kasandra Barwińska)

80

4 października

Warsztaty kulinarne: przygotowywanie jesiennych przetworów z owoców i warzyw
przekazywanych do Ochronki dzięki Bankowi Żywności przez lokalne sklepy Tesco

40

5-7
października

Wycieczka do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik, Park w Wilanowie, Łazienki,
Starówka, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy, Tor Wyścigów
Konnych Służewiec, ZOO

40

31 października

Bardzo Straszna Impreza – zabawa taneczna dla najmłodszych i konkurs na najlepszy
kostium

80

19-30 listopada

Przeniesienie zajęć w Ochronce do budynku Staropolskiej Szkoły Wyższej przy ul. Trudnej 1
w związku z remontem instalacji elektrycznej w siedzibie placówki; wystawa prac
fotograficznych wykonanych w ramach projektu „O Rety Portrety”

90

30 listopada-1
grudnia

Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Banki Żywności – udział wolontariuszy
z Ochronki w zbiórce na terenie sześciu bocheńskich sklepów, zebrano ponad 1 t. żywności

60

8 grudnia

Warsztaty dekorowania świątecznych pierników, ubieranie choinki i świąteczne
dekorowanie Ochronki

80

16 grudnia

Wigilijne Spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkańcami Bochni na Plantach – udział
wolontariuszy z Ochronki

20

19 grudnia

Wigilia w Ochronce – uroczyste spotkanie całej Społeczności Ochronki i przy opłatku,
przedstawienie jasełkowe, wspólne kolędowanie, świąteczny poczęstunek i prezenty od
Św. Mikołaja

110

3 sierpnia
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3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOCHNI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Bochnia, nie posiadającą
osobowości prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami
i terenami. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 17 osób (16,5 etatu).
Wykonanie wydatków budżetowych: 2 359 775,71 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych: 334 800,25 zł.
CELE DZIAŁALNOŚCI MOSiR BOCHNIA
Celem działalności MOSiR Bochnia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury
fizycznej, sportu, rekreacji, imprez widowiskowych.
Do zakresu działania MOSiR należą w szczególności:
1) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
2) usługi w zakresie sportu i rekreacji,
3) organizowanie zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz imprez
widowiskowych i wystawienniczych,
4) prowadzenie sekcji sportowych dla dzieci, młodzieży i sekcji seniorskich oraz uczestnictwo
w rozgrywkach organizowanych przez Związki Sportowe, szkoły, kluby i organizacje sportowe
w kraju i za granicą,
5) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji.
MOSiR administruje (w formie trwałego zarządu) obiektami sportowymi:
 Stadionem Miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego,
 boiskiem do piłki nożnej w Chodenicach,
 boiskiem ze sztuczną trawą przy ul. Kazimierza Wielkiego,
 budynkiem sportowo-administracyjnym z salą sportową, siłownią i sauną przy ul. Parkowej,
 Halą Widowiskowo-Sportową,
 budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 1 (FILIA MOSiR II), gdzie mieszczą się: sala judo, sala
sportów walki, sala lustrzana, siłownia dla zawodników oraz pomieszczenia biurowe
(wynajmowane na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej, OHP, PCK, Pośrednictwo Pracy
i Doradztwa).
OFERTA MOSiR BOCHNIA
Utworzony przed ponad 20 laty MOSiR stał się w mieście prężnym ośrodkiem, jeśli chodzi o bazę
sportową, organizację imprez, sport masowy i wyczynowy, pośrednio także w seniorskim wydaniu,
ale przede wszystkim – w sporcie dzieci i młodzieży.
OFERTA DLA DOROSŁYCH
W ofercie zajęć dla dorosłych znajdują się:
Siłownia – czynna przez 6 dni w tygodniu;
Aerobik – zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu z wykluczeniem przerwy wakacyjnej;
Sauna – udostępniana dwa razy w tygodniu z przerwą wakacyjną;
Boisko ze sztuczną murawą - udostępniane w czasie godzin pracy klubu (jeśli nie korzystają z niego
sekcje szkoleniowe Ośrodka lub inne grupy z obozów dochodzeniowych);
Bieżnia wokół Stadionu im. dr. W. Krupy – udostępniana w godzinach pracy klubu oprócz czasu, kiedy
na stadionie rozgrywane były mecze lub na bieżni rozgrywane były zawody szkolne;
Stoły do tenisa – udostępniano przez cały rok w czasie godzin pracy Hali Widowiskowo-Sportowej.
OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
MOSiR ma bardzo dużo propozycji dla dzieci i młodzieży, która po zajęciach szkolnych chce czynnie
uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych. Zajęcia te uczą młodzież zdrowego stylu życia
bez nałogów i patologii, pokazując pozytywne zachowania zdrowotne i społeczne.
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Pod opieką MOSiR-u działa 5 sekcji:
1. Piłka nożna: trampkarze, młodzicy, orliki, żaki, skrzaty; W sekcji trenowało 184 osoby, pod
okiem 8 trenerów.
2. Piłka ręczna: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy, dzieci, najmłodsi uczniowie klas
0-IV, którzy rozpoczynają swoją przygodę z piłką ręczną trenując Minihandball; W sekcji
trenowało 100 osób, pod okiem 5 trenerów.
3. Judo: trenują w niej dzieci już od 5 lat; młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy; W sekcji trenowało
128 osób, pod okiem 4 trenerów.
4. Koszykówka: seniorki, juniorki, kadetki, młodziczki, dziewczęta i grupy naborowe; W sekcji
trenowało 82 osoby, pod okiem 7 trenerów. Zajęcia odbywają się na Hali WidowiskowoSportowej, na sali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego/ Szkoły Podstawowej nr 4, na sali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 (budynek dawnego Gimnazjum) oraz w sali sportowej
Zespołu Szkół nr 1.
5. Siatkówka: grupa zaawansowana (uczennice szkół średnich, gimnazjalnych i starszych klas
szkół podstawowych) i grupa młodsza (uczennice młodszych klas szkół podstawowych).
W sekcji trenowało 31 osób, pod okiem 1 trenera.
ROZGRYWKI LIGOWE
Rozgrywki stałe, w których w 2018 r. brali udział zawodnicy poszczególnych sekcji:
- II Liga Piłki Ręcznej Mężczyzn - zespół MOSiR w sezonie 2017/18 zakończył rozgrywki na IV miejscu
w grupie Mistrzowskiej, w sezonie 2018/19 kontynuuje rozgrywki w II lidze.
- II liga Koszykówki Kobiet - w sezonie 2017/18 po raz pierwszy w historii Miasta bocheńskie koszykarki
wystartowały w rozgrywkach II ligi kobiet, jesienią 2018 r. rozpoczęły drugi sezon
- Małopolska Liga Koszykówki Juniorek, Kadetek A, Kadetek B, Młodziczek, Dziewcząt.
- Małopolska Liga Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików, Młodzików Młodszych,
Dzieci.
- Tarnowska I, II i III Liga Okręgowa Trampkarzy i Młodzików.
- Rozgrywki Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni Trampkarzy, Młodzików i Orlików.
LIGI BOCHEŃSKIE
Ligi bocheńskie organizowane przez MOSiR Bochnia, edycja w 2018 r.:
- Szkolna Bocheńska Liga Szachowa, rozgrywki prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego. Biorą
w nich udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W czerwcu 2018 r. na uroczystym
zakończeniu sezonu reprezentanci bocheńskich szkół SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5, SP nr 7
i SP w Proszówkach otrzymali dyplomy i puchary. Szachiści byli punktowani w następujących
kategoriach:
- indywidualnej szkół podstawowych klas I-III,
- indywidualnej szkół podstawowych klas IV-VI,
- indywidualnej klas VII oraz II i III gimnazjalnych,
- w kategorii drużynowej szkół podstawowych.
W sumie w rozgrywkach Bocheńskiej Ligi Szachowej wzięło udział 78 uczniów.
- Mała Bocheńska Liga Piłki Ręcznej Dzieci
- Bocheńska Liga Judo Dzieci, prowadzona przez cały rok szkolny. W czerwcu 2018 r. po 7 rundach
ukończyło ją 118 zawodników. Podczas swoich całorocznych zmagań w Bocheńskiej Lidze Judo
oraz na wszystkich zawodach wyjazdowych judocy zdobywali punkty, które w rezultacie wyłoniły
zwycięzców sezonu 2017/2018.
CYKLICZNE, NAJWIĘKSZE WYDARZENIA SPORTOWE ORGANIZOWANE W BOCHNI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest także organizatorem lub współorganizatorem różnorakich
imprez masowych, związanych m.in. z uroczystościami narodowymi i lokalnymi. Sukcesem dla Ośrodka
jest to, że z roku na rok cieszą się one coraz większą popularnością. Największe wydarzenia sportowe
na stałe wpisane w kalendarz imprez Miasta Bochnia, edycje w 2018 r.
- II Noworoczny Turniej Minipiłki Ręcznej Dzieci w Kopalni Soli Bochnia 2018. Turniej odbył się
7 stycznia. Rywalizowały w nim zespoły złożone z zawodników urodzonych w roku 2007 i młodsi.
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– IX Międzynarodowy Festiwal Koszykówki BOCHNIA CUP, 25-27 stycznia 2018r. Na realizowanym
od dziewięciu lat Festiwalu oprócz licznych reprezentacji polskich klubów sportowych w zawodach
wzięły udział drużyny ze Słowacji i Słowenii. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego. Podczas uroczystego otwarcia turnieju zgodnie z tradycja Festiwalu
w Hali Widowiskowo-Sportowej odbyło się Koszykarskie Show.
- MOSiR Bochnia włącza się w organizowaną co roku przez Miejski Dom Kultury w Bochni Majówkę
w Parku Rodzinnym Uzbornia. W 2018 r. 3 maja prowadził na boisku ze sztuczną murawą gry i zabawy
z piłka nożną.
- XVII Małopolski Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy, 19 maja 2018 r. W Zlocie udział wzięła
rekordowa ilość uczestników – 80 bocheńskich rowerzystów. Przejechali oni ponad 20 kilometrową
trasę z Bochni do mety przy Zamku Królewskim w Niepołomicach. Celem, tej firmowanej
przez Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej imprezy, jest popularyzacja rodzinnej
turystyki rowerowej, promocja środowiska naturalnego oraz piękna Małopolski. Trasa wiodła
przez Chodenice, most wiszący na Rabie i Puszczę Niepołomicką. Na mecie rowerzyści mieli możliwość
startowania w licznych konkurencjach rekreacyjno – sportowych, przygotowanych przez gospodarzy.
Kulminacyjnym punktem Zlotu było losowanie rowerów ufundowanych przez gminy, biorące udział
w imprezie. Zlot w 2018 r. odbył się pod honorowym patronatem Jacka Krupy – Marszałka
Województwa Małopolskiego.
- Turniej Piłki Ręcznej im. Władysława Stawiarskiego, 9-10 czerwca 2018 r. Młodzicy MOSiR zdobyli
I miejsce w II Turnieju im. Władysława Stawiarskiego, rozegranym w Hali Widowiskowo-Sportowej
i hali sportowej I LO w Bochni. W turnieju udział wzięło 13 zespołów, w tym 4 drużyny bochnian.
– XXI Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni. W trzeci weekend czerwca (16-17)
po raz kolejny judocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zdobyli I miejsce w Międzynarodowym
Turnieju Judo w Kopalni Soli w Bochni. Na XXI Międzynarodowym Turnieju wystartowali zawodnicy
z kilkudziesięciu klubów z całej Europy. Oprócz klubów z Polski były m.in. dwa kluby z Węgier, trzy
z Ukrainy, cztery z Austrii, sześć z Czech i aż dziewięć ze Słowacji. Swoje reprezentacje miały również
ośrodki sportowe z Chorwacji i Litwy. Po raz pierwszy wystąpili zawodnicy z Finlandii i Irlandii. Na 5
matach w dwóch komorach solnych walczyło w sumie 436 zawodników. W podziemiach Kopalni
w drugim dniu zawodów przebywała rekordowa liczba osób – 806. Projekt współfinansowany był
ze środków powiatu Bocheńskiego i Gminy Miasta Bochnia.
– XXV Memoriałowy Bieg Majora Bacy, 5 sierpnia 2018 r. Organizowany od 25 lat Memoriałowy Bieg
Majora Bacy odbywa się w ramach uroczystości związanych z uczczeniem pamięci lokalnego bohatera
majora Jana Antoniego Kaczmarczyka, partyzanta AK zastrzelonego przez hitlerowców. Ta cykliczna
impreza łączy ze sobą walory sportowe i zdrowotne wraz z edukacyjnymi i historycznymi, dając
możliwość szczególnego uczenia tych ważnych dla lokalnej historii wydarzeń. XXV Memoriałowy Bieg
Majora Bacy odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Bocheńskiego oraz Burmistrza Miasta
Bochnia. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu
Bocheńskiego i Gminy Miasta Bochnia. Zawodnicy w biegu dla dorosłych pokonali trasę o długości
10 km – dwie pętle ulicami Bochni: Chodenicką, Karosek i Wodociągową. Na starcie dla dzieci
i młodzieży (dystans ok. 1 km) stanęło 109 zawodników, do biegu głównego zgłosiło się 303. W jednej
i drugiej grupie zawodników został pobity rekord uczestników. Organizatorami XXV Memoriałowego
Biegu Majora Bacy byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni, Towarzystwo Sportowe MOSIR
Bochnia, Salt Runners Bochnia, Urząd Miasta Bochnia.
- Piknik nad Rabą – impreza towarzysząca Memoriałowemu Biegowi Bacy, w programie której znalazły
się liczne konkurencje sportowo-rekreacyjne oraz atrakcje dla całych rodzin, które przyszły kibicować
biegaczom.
– XI Bieg z okazji Dnia Papieża Św. Jana Pawła II, 16 października 2018 r. Po raz jedenasty, w rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na stolicę papieską, ulicami naszego miasta odbył się bieg,
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w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół z terenu Bochni, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego i Bursy oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego. Ośmioosobowe
reprezentacje wymienionych placówek wraz z nauczycielami i opiekunami przemierzyły trasę, którą
wyznaczają trzy pomniki papieskie, znajdujące się przy parafiach Św. Pawła Apostoła, Św. Mikołaja
oraz Św. Jana Nepomucena.
- III Turniej Siatkówki im. Czesława Kumorka, 27 października 2018 r. Turniej poświęcony był pamięci
Człowieka, który dużą część swojego życia oddał bocheńskiej siatkówce.
– Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci, 9 grudnia 2018 r. W Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni odbył
się Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci, który zgromadził 291 młodych judoków z Polski i Ukrainy. MOSiR
Bochnię w Mikołajkowym Turnieju reprezentowało 54 zawodników, którzy wywalczyli 12 złotych
medali, 14 srebrnych i 11 brązowych. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.
DODATKOWE DUŻE WYDARZENIA SPORTOWE REALIZOWANE PRZEZ MOSIR
Największe wydarzenia sportowe, które MOSiR realizował dodatkowo w 2018 r. oraz ich wyniki:
- Turniej Ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski Koszykówki U18 Kobiet, Bochnia 23-26 marca 2018 r.
- Turniej Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Kadetek A U16 Kobiet, Bochnia 13-15 kwietnia 2018 r.
- Turniej Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Koszykówki Młodziczek U14 Kobiet, Bochnia 27-29 kwietnia
2018 r.
- Turniej Półfinałów Mistrzostw Polski Koszykówki Juniorek U18 Kobiet, 27-29 kwietnia 2018 r.
- Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt, Bochnia 11-13 czerwca
2018 r.
- 100 km dla Niepodległej, Bochnia 16 września 2018 r. Celem imprezy, która odbyła się na Stadionie
Miejskim im. dr. W. Krupy w Bochni było upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości poprzez ukazanie wartości sportu, który może jednoczyć wszystkich Polaków.
Oprócz wymiaru patriotycznego opisywana impreza miała również na celu zachęcenie do aktywności
fizycznej całych rodzin, dlatego też na sąsiadującym ze Stadionem boisku ze sztuczną murawą
zorganizowano cykl gier i zabaw. Dorośli, dzieci i młodzież mieli okazję rywalizować w licznych
konkurencjach sportowych. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wsparcia
udzielili: Gmina Miasta Bochnia, Powiat Bocheński.
- Turniej Koszykówki Dziewcząt MiniBasket, Bochnia 17 listopada 2018 r.
ZAWODY SZKOLNE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni organizuje zawody szkolne na szczeblu miejskim,
powiatowym (w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym), częściowo rejonowym i wojewódzkim
(z ramienia Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego). W zawodach, organizowanych w czasie
całego roku szkolnego, udział biorą uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich.
W 2018 r. uczniowie rywalizowali w następujących dyscyplinach:
 Jesiennych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców,
 Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców,
 Indywidualnym i Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców,
 Drużynowych Szachach Dziewcząt i Chłopców,
 Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców,
 Piłce Nożnej Chłopców „6-ki”,
 Pływaniu Indywidualnym i Drużynowym Dziewcząt i Chłopców,
 Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców,
 Koszykówce Dziewcząt i Chłopców,
 Siatkówce Dziewcząt i Chłopców,
 Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców,
 Drużynowej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców,
 Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Bocheńskiego.
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ZAJĘCIA W FERIE i WAKACJE
W okresie wakacji MOSiR Bochnia zorganizował dwa Turnieje Siatkówki Plażowej Dziewcząt i Chłopców
na boisku w Parku Rodzinnym Uzbornia. W tym samym miejscu prowadzono zajęcia z plażowej piłki
ręcznej w ramach obozu sekcji MOSiR Bochnia.
Zawodnicy poszczególnych sekcji brali udział w wyjazdowych obozach Kadry Wojewódzkiej oraz
obozach szkoleniowych organizowanych przez bocheński klub.
Część drużyn (II ligi piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki) brało udział w treningach i spotkaniach
sparingowych, przygotowujących do sezonu rozgrywkowego 2018/19.
W okresie wakacji i ferii prowadzono obozy dochodzeniowe dla członków poszczególnych sekcji,
częściowo też otwarte (dla wszystkich chętnych) np. „Judo na wesoło”, zajęcia z piłki nożnej,
koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki.
Zajęcia wakacyjne są bezpłatne.
IMPREZY ORGANIZOWANE NA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ
21 stycznia - Koncert Noworoczny z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Z Baczkowa.
4 lutego - Spektakl Noworoczny Pt. „Księżniczka Czardasza Na Karnawał” (organizator MDK).
10 lutego - Turniej Siatkówki ( organizator MOSiR).
23-25 lutego - Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt "BOCHNIA Cup" (organizator MOSiR).
20 marca - Zawody Modelarstwa Lotniczego (organizator MDK).
13-15 kwietnia - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Koszykówki Dziewcząt (organizator MOSiR).
18- 20 kwietnia - Konferencja Szkoleniowa Trenerów - Soccer Skills Sp. Z O.O. Pge Narodowy.
27-29 kwietnia - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Koszykówki Dziewcząt (organizator MOSiR).
23-24 maja - Festiwal "INTEGRACJA Malowana Dźwiękiem".
01 czerwca - Turniej Koszykówki Dziewcząt Z Okazji Dnia Dziecka ( organizator MOSiR).
3 czerwca - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej.
8 maja - Charytatywny Spektakl (organizator AGATA Nizioł).
09-10 czerwca - Turniej Piłki Ręcznej Im. Stawiarskiego (organizator MOSiR).
11- 13 czerwca - Ogólnopolskie Zawody w Koszykówce Dziewcząt - Rozgrywki Międzyszkolne - Igrzyska
Młodzieży Szkolnej (współorganizator MOSiR).
22 czerwca – 1 lipca - zgrupowania Kadry Wojewódzkiej Chłopców z Koszykówce (organizator
KOZKOSZ).
13-14 października - Seminarium Aikido.
27 pażdziernika - Turniej Siatkówki im. Czesława Kumorka (organizator MOSiR).
28 października - „Koncert Polskiej Piosenki 1918-2018” w wykonaniu Orkiestry Dętej z Baczkowa.
2- 5 listopada - Wojewódzka Konsultacja Szkoleniowa OSPR Dziewcząt (organizator ZPRP).
9- 12 listopada - Wojewódzka Konsultacja Szkoleniowa OSPR Chłopców (organizator ZPRP).
17 listopada - I Turnieju Tańca Nowoczesnego O Koronę Króla Kazimierza Wielkiego.
18 listopada - Turniej Koszykówki Dziewcząt (organizator MOSiR).
01 grudnia - Turniej Tańca Towarzyskiego - Janie Tańczę Instruktor Rekreacji Ruchowej Jan Maciejczyk.
5 grudnia - Mikołajkowy Turniej Grup Naborowych w Koszykówce Dziewcząt (organizator MOSiR).
9 grudnia - Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci "BOCHNIA 2018" (organizator MOSiR).
14-16 grudnia - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu do lat 20 (Organizator BSF).
19 grudnia – Mecz Polska – Białoruś, mecz I (Organizator BSF).
21 grudnia – Mecz Polska – Białoruś, mecz II (Organizator BSF).

4. KRYTA PŁYWALNIA IM. JANA KOTA W BOCHNI

INFORMAJE OGÓLNE
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni została wybudowana w latach 1998-1999. Obiekt posiada
świetną lokalizację i łatwy dojazd, w jego pobliżu znajdują się hotel, nowoczesna hala widowiskowosportowa, dworzec PKP i końcowe przystanki wszystkich autobusów miejskich.
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Pływalnia dysponuje dwoma basenami:
- głównym o wymiarach 25 x 16 m i głębokości: 1,95 - 2,05 m (temperatura wody ok. 28oC)
przeznaczonym do organizacji zawodów sportowych i dla osób umiejących pływać, z widownią na 150
miejsc siedzących,
- rekreacyjnym o wymiarach 12,5 x 7,5 m i głębokości: 0,7 - 1,1 m (temperatura wody ok. 32oC) z 60
metrową zjeżdżalnią, jacuzzi, biczami wodnymi i gejzerami przeznaczonym do szeroko rozumianej
rekreacji, głównie dla małych dzieci i osób nie umiejących pływać.
Ponadto od roku 2016 obiekt posiada ogólnodostępną saunę fińską zrealizowaną w ramach budżetu
obywatelskiego.
Na terenie pływalni funkcjonuje sklep sportowy, restauracja i salon fryzjerski. Obiekt połączony jest
integralnie z Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Fitness & Body oraz Centrum Konferencyjnym & SPA
Nowa Bochnia. Pływalnia posiada własny parking na ok. 50 miejsc.
Pływalnia otwarta jest codziennie w godzinach od 6.30 do 21.30.
Kryta Pływalnia w Bochni jest miejską jednostką budżetową, w której dla zapewnienia sprawnej
realizacji celów i zadań statutowych, na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 26 osób na 25
etatach.
Finanse
Dochody budżetowe 2018
Dochody z usług basenowych
Odsetki bankowe oraz od zaległości
Pozostałe dochody
Najem i dzierżawa
OGÓŁEM
Wydatki budżetowe 2018
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Umowy zlecenia i o dzieło
Zakup materiałów i nagród
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług
Pozostałe wydatki
ZFŚS (par.4440)
OGÓŁEM

760.444,98
4.987,57
6.041,95
50.333,04
821.807,54

1.391.057,76
103.479,00
157.827,44
640.500,00
3.198,00
98.527,68
39.153,01
30.828,00
2.464.570,89

W roku 2018 obiekt odwiedziło łącznie 118.802 Klientów.

SPORT I REKREACJA
A. Promocje w okresie styczeń - grudzień 2018
5. Promocja FERIE NA BASENIE – w okresie od 20 do 25 lutego 2018 r. pobyt godzinny dla dzieci
i młodzieży do 18 r.ż. kosztował 4 zł od poniedziałku do piątku oraz 5 zł w soboty i w niedziele.
Frekwencja – 916 osób (w roku 2017 - 1.103 osoby).
5. Dzień Kobiet – w dniu 8 marca 2018 r. wejście godzinne dla Pań kosztowało 1 zł. Frekwencja
– 78 osób (w roku 2017 - 81 osób).
5. Dzień Dziecka – 1 czerwca 2018 r. wejście godzinne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. lub do
25 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej kosztowało 1 zł.
Frekwencja – 229 osób (w roku 2017 - 95 osób).
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5. Promocja RUCH TO ZDROWIE - WAKACJE 2018 – w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018
r. pobyt godzinny dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. kosztował 4 zł od poniedziałku do piątku oraz
5 zł w soboty i w niedziele. Frekwencja – 7.408 osób (w roku 2017 - 7.087 osób).
5. Bocheński Dzień Świętego Mikołaja – w dniu 6 grudnia 2018 r. wejście godzinne dla dzieci
i młodzieży do 18 r.ż. lub do 25 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub
studenckiej, kosztowało 1 zł. Frekwencja – 87 osób (w roku 2017 - 98 osób).
B. Imprezy sportowe w okresie styczeń – grudzień 2018
1.
2.
3.
4.

Zawody z cyklu „Grand Prix Małopolski” (3 lutego 2018 r.),
V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „OTYLIADA 2018” (10-11 marca 2018 r.),
Letnie Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w Pływaniu Młodzików (2-3 czerwca 2018 r.),
Mistrzostwa Pływackie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (17-18 października
2018r.),
5. XV Memoriał Pływacki im. Jana Kota (29 października 2018 r.),
6. Niepodległościowa Sztafeta Pływacka 100 basenów na 100-lecie odzyskania Niepodległości
przez Polskę (10 listopada 2018 r.).
POZOSTAŁE WYDARZENIA
Od 1 do 18 grudnia 2018 r. bocheńska pływalnia koordynowała coroczną miejską akcję charytatywną
„Niech dla wszystkich dzieci zaświeci świąteczna gwiazdka” (XIV edycja) – na terenie naszej pływalni,
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wiktora (siedziba główna i 3 filie), wszystkich
przedszkoli i wszystkich szkół podstawowych i średnich w naszym mieście trwała zbiórka zabawek, gier,
książek, art. papierniczych. Zebrane rzeczy zostały przekazane przez Burmistrza Miasta Bochnia
dzieciom z rodzin najuboższych, którymi opiekuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni.

5. STRAŻ MIEJSKA
INFORMACJE OGÓLNE
Straż Miejska w Bochni została powołana w 1992 roku. Obecnie straż miejska działa w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Przepisy tej ustawy nadają straży kompetencje,
ustalają ograniczenia i zakres odpowiedzialności, a także wskazują organ nadzoru nad strażą. Nadzór
nad działalnością straży sprawuje Burmistrz Miasta Bochnia, natomiast w zakresie fachowym
Wojewoda Małopolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie działającego
w jego imieniu.
Jednostka zatrudnia 18 osób w tym na stanowiskach strażniczych było zatrudnionych 15 osób oraz
3 osoby na stanowiskach urzędniczych.
Straż miejska pracuje według ściśle określonego systemu i rozkładu pracy, tj. od poniedziałku do soboty
w systemie dwuzmianowym: I zmiana w godz. 07:00 – 15:00, II zmiana w godz. 15:00 – 23:00 oraz
dodatkowy patrol wystawiany w miarę możliwości kadrowych w ramach współpracy z policją, pełniący
służbę w piątek i sobotę w godz. 18:00 – 02:00.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nasza jednostka zrealizowała łącznie 1 181 służb
patrolowych w tym:
• 726 służb patrolowo – interwencyjnych,
• 35 służb wspólnie z funkcjonariuszami Policji,
• 420 służb przy obsłudze monitoringu miejskiego.
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Strażnicy pełniący służbę patrolowo – interwencyjną oraz wspólnie z funkcjonariuszami bocheńskiej
Komendy Powiatowej Policji działali na terenie całego miasta, niemalże bez przerwy podejmując
interwencje własne lub zgłaszane przez mieszkańców.
Siedzibą jednostki jest parter i 1 piętro budynku znajdującego się w Bochni przy ulicy Regis 2.
W budynku tym swoje pomieszczenia biurowe mają również:
1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
2) Polski Związek Niewidomych,
3) Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
4) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „AUXILIUM”.
Straż Miejska w Bochni na koniec minionego roku sprawozdawczego posiadała 2 pojazdy patrolowo –
interwencyjne oraz 2 rowery. Samochód marki Fiat DOBLO z pomieszczeniem do przewozu osób
ujętych został zakupiony w 2005 r. oraz pojazd marki Dacia SANDERO STEPWAY, który został nabyty
w 2012 r. Jednostka posiada system radiowej łączności bezprzewodowej oraz centralę telefoniczną
z możliwością nagrywania rozmów. Straż Miejska w Bochni
w 2018 r. dysponowała także środkami przymusu bezpośredniego (tj. 21 – pałek wielofunkcyjnych
typu TONFA, 21 – kajdanek zakładanych na ręce). W omawianym czasookresie strażnicy bocheńskiej
jednostki użyli środków przymusu bezpośredniego w 3 przypadkach. Dodatkowo strażnicy dysponowali
środkami technicznymi służącymi do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach
publicznych (monitoring miejski) oraz innym wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania straży
(m.in. sprzęt komputerowy, aparaty fotograficzne).
INTERWENCJE
W roku 2018 sekcja dyżurnych Straży Miejskiej w Bochni przyjęła 2 807 zgłoszeń. Zgłoszenia pochodziły
od mieszkańców naszego miasta oraz osób go odwiedzających. Z analizy książki interwencji wynika, że
zgłoszenia dotyczyły różnego rodzaju nieprawidłowości. Tematyka spraw z jakimi zwracali się
mieszkańcy do Straży Miejskiej była bardzo zróżnicowana, dlatego podzielono ją według następujących
kategorii:

Nieobyczajny wybryk

2

Palenie wyrobów tytoniowych

4

Kradzież mienia

6

Przedmioty znalezione

22

Tereny zabrudzone, zaśmiecone, zarośnięte, oblodzon

31

Bezdomni

41

Alkohol

138

Zakłócanie porządkowi i spokojowi publicznemu

204

Spalanie

205

Awarie i usterki

267

Zwierzęta

406

Porządkowe

450

Drogowe
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Powyższe dane nie uwzględniają wszystkich wykroczeń, którymi zajmowali się strażnicy ale bardzo
dobrze obrazują te problemy, które są dla mieszkańców najbardziej uciążliwsze.
Prezentowany poniższy wykres przedstawia liczbę: nałożonych grzywien w drodze postępowania
mandatowego, udzielonych pouczeń, sporządzonych wniosków o ukaranie do sądu oraz innych
sposobów zakończenia czynności.
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Pouczenia

Wnioski do sądu

Inny sposób zakończenia

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA
Działania prewencyjne są jedną z ważniejszych form funkcjonowania straży miejskiej. Ich celem jest
zmniejszenie występowania zjawisk o charakterze niepożądanym oraz wzrost
poczucia
bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej.
Priorytetowym działaniem prewencyjnym w minionym okresie było prowadzenie czynności
kontrolnych na zasadzie powtarzalności tzw. interwencji stałych. Strażnicy miejscy pojawiali się
kilkakrotnie w ciągu dnia w miejscach grupowania się młodzieży, miejscach i okolicach placówek
szkolnych, lokalach gastronomicznych, sklepach mających w sprzedaży napoje alkoholowe, placach
zabaw, parkach, obiektach sportowych, pustostanach, osiedlach mieszkaniowych, okolicach basenu
i dworca kolejowego czy też cmentarzy.
W ramach tych kontroli sprawdzane były miedzy innymi:
- stan utrzymania czystości na terenie nieruchomości,
- podpisane umowy na wywóz nieczystości,
- przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
- sprzedaż nieletnim alkoholu,
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
- palenie tytoniu przez nieletnich,
- przebywanie uczniów poza terenem szkoły w trakcie trwania zajęć szkolnych,
- dewastacja i kradzież mienia,
- nielegalne przebywanie w strefie sanitarnej.
Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 9 315 kontroli na zasadzie powtarzalności.
Zamieszczony poniżej wykres prezentuje liczbę przeprowadzonych kontroli miejsc zagrożonych
w ramach działań prewencyjnych w 2018 roku.
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Funkcjonariusze oprócz własnych działań, niejednokrotnie angażują swoje siły w szereg akcji
prewencyjno – profilaktycznych organizowanych przez inne instytucje oraz organizacje pozarządowe.
Należy tu choćby wymienić:
• „Bezpieczna droga do szkoły” – jest to akcja organizowana przez Policję, która polegała na
nadzorze przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych, w pierwszych tygodniach
nowego roku szkolnego 2018/2019,
• „Znicz” – w okresie od 1 do 2 listopada 2018 r. strażnicy naszej jednostki wspierali działania
Policji. W rejonie cmentarzy wykonywali zadania z zakresu ruchu drogowego, oraz nadzorowali
przejścia dla pieszych i kontrolowali działalność handlową,
• „Cała Bochnia czyta dzieciom” – w okresie od 10 do 11 maja 2018 r., w placówkach Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki w rolę lektorów wcielili się nasi strażnicy. Czytanie było połączone ze
świetną zabawą dydaktyczną i ruchową oraz możliwością zadawania pytań strażnikom,
• „Rodzinna Niedziela z NGO 2018” – w dniu 8 lipca 2018 r. na terenie Rodzinnego Parku
Uzbornia odbył się piknik organizowany przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”
oraz bocheńskie organizacje pozarządowe. Podczas tego spotkania strażnik miejski poprzez
zabawę ugruntowywał osoby odwiedzając nasze stoisko, co do właściwej postawy zachowania
się i prawidłowego działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bochni uczestniczyli również w pracach innych jednostek
samorządowych. Brali oni udział w obradach:
• Komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach lub zmiany organizacji ruchu
przy Starostwie Powiatowym w Bochni, gdzie podejmowane są decyzje w sprawie
rozwiązywania problemów komunikacyjnych naszego miasta,
• Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego przy Starostwie Powiatowym
w Bochni, gdzie omawiane są problemy i zagrożenia występujące na terenie naszej
społeczności lokalnej,
• Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, gdzie nasz funkcjonariusz wspólnie z przedstawicielami innych instytucji
diagnozują i podejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dodatkowo Straż Miejska na wniosek policji objęła kontrolą czasową tereny narażone
na wystąpienie zjawisk niepożądanych, w tym o charakterze przestępstw i wybryków chuligańskich
oraz spożywania napojów alkoholowych.
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rejon lokalu mieszkalnego przy ul. Regis 4,
rejon Placu Turka,
rejon boiska „Orlik” oraz placu zabaw znajdujących się przy ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego,
rejon świetlicy oraz teren placu zabaw na ul. Smyków,
rejon deptaku nad Babicą,
teren parkingu oraz placu gier i zabaw na osiedlu św. Jana.
rejon płyty Rynku Głównego,
rejon Parku Uzbornia oraz schodków od ul. Św. Marka w kierunku lasku Uzbornia,
rejon pętli autobusowej i sklepu z alkoholem znajdujących się przy ul. Legionów Polskich 33,
rejon Galerii Handlowej RONDO,
rejon przejścia – schodków biegnących pomiędzy osiedlem Solna Góra, a skrzyżowaniem ul.
Solna Góra, ul. Więźniów Oświęcimia i ul. Św. Leonarda,
teren schodków łączących ul. Konfederatów Barskich i ul. Brzeźnicką oraz przyległego sklepu
„Delikatesy Centrum”.

Funkcjonariusze straży miejskiej w roku 2018 podejmowali szereg działań informacyjno –
edukacyjnych. Zajęcia te są przede wszystkim skierowane do przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych i średnich. Ma to na celu budowie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, które
stanowią przyszłość naszego społeczeństwa.
Z rozbudowanej formy edukacyjnej naszej jednostki skorzystało 11
placówek oświatowych z terenu naszego miasta, odbyły się 44 spotkania
edukacyjne, w których uczestniczyło około 1 314 osób.
Tematyka organizowanych spotkań i prelekcji uwzględniała treści
kierowane do odpowiednich grup wiekowych dzieci i młodzieży, ich
poziomu edukacji oraz możliwości psychofizycznych. Strażnicy miejscy
podejmowali
próbę
uświadomienia
nieletnich,
z
jakimi
niebezpieczeństwami mogą się spotkać w swoim życiu. Mundurowi
przestrzegali młodych ludzi przed konsekwencjami sięgania po środki
odurzające i alkohol. Uczyli ich także bezpiecznego poruszania się po
drogach. Przy Straży Miejskiej w Bochni funkcjonuje „Akademia
Bezpieczeństwa Strażnika Wojtusia”, w której odbywają się zajęcia
prewencyjno – profilaktyczne. W odpowiednio przygotowanym
pomieszczeniu, wyposażonym w niezbędne narzędzia do realizacji projektu
pn. „Bezpieczna szkoła i wszystko dookoła” uczestnicy dowiadują się od
strażnika Wojtusia i jego pluszowych przyjaciół, m. in. o zagrożeniach,
poprawnych zasadach poruszania się po drodze, bezpiecznej zabawie,
postępowaniu w sytuacji napotkania obcego.

Uzupełnieniem oferty jest autorski projekt interaktywnego teatrzyku kukiełkowego, którego
pomysłodawcą jest kierownik referatu ds. profilaktyki, który od lat prowadzi dla bocheńskich szkół
lubiane przez dzieci zajęcia edukacyjno – informacyjne. Udział w teatrzyku ma odpowiedzieć na szereg
pytań: Komu powierzyłbyś swoją tajemnicę? Czym jest zaufanie? Kim jest osoba nieznajoma? Jakie są
zasady ostrożności w kontaktach z nieznajomymi?, itp.
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Głównym założeniem projektu jest dążenie poprzez zabawę do kształtowania właściwych form postaw
oraz wypracowania wśród najmłodszych zaufania do naszej formacji.
Ponadto w 2018 roku koordynatorzy ds. profilaktyki realizowali następujące programy: „Zebra”,
„Bezpieczne miasteczko”, „Zadania i uprawnienia straży miejskiej”, „Odblaskowa szkoła”, „Bezpieczny
przedszkolak”, „Bezpieczna droga”, „Bezpieczne wakacje”, „Odpowiedzialność karna osób nieletnich
i młodocianych” oraz „Profilaktyka ryzykownych zachowań oraz temat HIV/AIDS”.
CENTRUM MONITORINGU
Znacznym wsparciem dla podejmowanych działań zmierzających do wyeliminowania zjawisk
o znamionach patologicznych i kryminogennych przez naszych strażników jest system monitoringu
miejskiego. Na system ten składa się z 17 kamer obrotowych z 90-krotnym zoomem, z których obraz
jest przesyłany drogą radiową oraz 2 kamery stałopozycyjne. Rozmieszczone są one w najbardziej
newralgicznych miejscach Bochni (m.in. na skrzyżowaniach ulic, osiedlach, miejscach często
uczęszczanych). Ponadto osoby obsługujące monitoring wizyjny mają możliwość podglądu zdarzeń z 24
kamer zainstalowanych przez Urząd Miasta Bochnia na terenie Rodzinnego Parku Uzbornia.

Do zadań Centrum Monitoringu Miasta Bochnia należy obserwacja rejonu objętego zasięgiem kamer
monitorujących. Stanowisko obsługi monitoringu umieszczone jest w budynku naszej jednostki przy ul.
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Regis 2. W omawianym czasokresie straż miejska wystawiła 420 służb odpowiedzialnych za obsługę
monitoringu miejskiego. W rozbiciu na poszczególne zmiany wystawiono:
 I zmiana – łącznie 215 służb,
 II zmiana – łącznie 205 służb.
W minionym roku sprawozdawczym operatorzy monitoringu przekazali do realizacji 460 zdarzeń.
Ujawnione zdarzenia dotyczyły:
LP.

RODZAJ NARUSZENIA LUB WYKROCZENIA

ILOŚĆ

1.

Naruszenia przepisów ruchu drogowego

354

2.

Naruszenia porządkowe

24

3.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem

51

4.

Usterki, awarie

9

5.

Uszkodzeń znaków drogowych lub sygnalizacji drogowej

6

6.

Palenie tytoniu na przystankach komunikacji miejskiej

5

7.

Nieobyczajny wybryk

2

8.

Osoby leżące (nietrzeźwy lub bezdomny)

2

9

Żebranie

1

10.

Zakłócanie porządku

1

11.

Dewastacja mienia

1

12.

Kolizji pojazdów

1

13.

Nielegalny handel

1

14.

Umieszczania nieprzyzwoitych ogłoszeń

1

15.

Zapalenie się kosza

1

Zarejestrowany i zabezpieczony obraz zdarzeń nierzadko wykorzystywany jest, jako dowód
w prowadzonych sprawach karnych o wykroczenia i przestępstwa, a także zabezpieczany dla innych
postępowań, zgodnie z przepisami. Należy tutaj wspomnieć, że z systemu monitoringu miejskiego
korzystają także inne jednostki w celu zgromadzenia materiału dowodowego. Z nagrań monitoringu
wizyjnego, korzystają m.in.: Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Sąd Rejonowy w Bochni,
Prokuratura Rejonowa w Bochni.
Na wniosek prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bochni postępowań dowodowych
w 2018 r. zabezpieczono 40 zapisów.
Bez wątpienia monitoring w mieście pełni rolę prewencyjną, przyczynia się do minimalizowania
zdarzeń polegających na chuligańskich wybrykach, spożywaniu alkoholu, czy też korzystaniu z urządzeń
użyteczności publicznej niezgodnie z przeznaczeniem. Świadomość, iż dany teren objęty jest
monitoringiem wpływa bezpośrednio na poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
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WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ
Jako główny element współpracy między jednostkami należy wskazać służbę patrolową w postaci
patrolu mieszanego. Patrol ten jest wystawiany w miarę możliwości kadrowych, w piątek i sobotę od
godziny 18:00 do godziny 02:00. W minionym roku funkcjonariusze straży miejskiej w ramach
współpracy z policją przeprowadzili łącznie 35 wspólnych służb (zmotoryzowane oraz piesze). Podczas
służby kontrolują oni wyznaczone rejony miasta, realizując zarówno zadania własne, jaki i te zlecone
przez dyżurnego policji.
Kolejną formą współpracy było wspólne zabezpieczanie imprez i uroczystości organizowanych na
terenie miasta m.in.: Dni Bochni, Sylwester, Bieg Majora Bacy, Procesja z okazji Bożego Ciała, Procesje
Różańcowe ulicami miasta, Drogi krzyżowe ulicami miasta, Święto Niepodległości. Współdziałanie na
tym polu polegało na podejmowaniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w
miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach
publicznych.
Należy tu również zaznaczyć, że jednostki prowadziły wspólne akcje prewencyjne m.in. „Znicz”,
„Bezpieczna droga do szkoły” oraz przekazywały sobie wzajemnie istotne informacje, które miały na
celu zapewnienie wzrostu poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie miasta.
Ponadto Straż Miejska w Bochni realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez informowanie
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie o wynikach swoich działań.
FINANSE
Straż Miejska w Bochni będąca jednostką organizacyjną
w pełni finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Gminy

Miasta

Rok

2017

2018

Wysokość budżetu - plan

1.406.000,00 zł

1.444.650,00 zł

Koszty działalności

1.324.282,06 zł

1.305.763,68 zł

Przychody

179.363,14 zł

150.944,88 zł

Bochnia

6. MIEJSKI ZESPÓŁ EDUKACJI (MZE) I JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Miejski Zespół Edukacji w Bochni z siedzibą w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2 jest jednostką
budżetową Gminy Miasta Bochnia, pełniącą funkcję jednostki obsługującej, w rozumieniu art. 10b ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi
administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli, dla których organem
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prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia. Celem MZE jest stworzenie jak najlepszych warunków pracy
dla szkół i przedszkoli Gminy Miasta Bochnia.

Dane dotyczące placówek oświatowych oraz zadań zrealizowanych w roku 2018
przez Miejski Zespół Edukacji przestawiają się następująco:
Liczba placówek publicznych
Rodzaj placówki
Miejskie przedszkola
Szkoły podstawowe
/w tym z klasami gimnazjum/
RAZEM

Liczba
6
5
11

Liczba placówek niepublicznych
Rodzaj placówki

Liczba

Niepubliczne gimnazjum

1

Niepubliczne przedszkola
Niepubliczne punkty przedszkolne
Niepubliczne żłobki
RAZEM

8
2
3
14

Liczba placówek wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Liczba uczniów w szkołach publicznych
Liczba uczniów wg stanu
31 marca 2018 r.
Placówka

Oddziały
przedszkolne

Klasy
I - VII

Klasy
gimnazjalne

65
41
33
29
85
253

582
522
553
321
383
2361

371
0
0
0
166
537

PSP nr 1
PSP nr 2
PSP nr 4
PSP nr 5
PSP nr 7
Razem

Liczba uczniów wg stanu
30 września 2018 r.
Oddziały
Klasy
Klasy
przedszkoln
gimnazjaln
I - VIII
e
e
61
678
174
43
589
0
44
653
0
22
379
0
77
463
79
247
2762
253

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 31 marca i 30 września 2018 r.

IV. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych
Placówka
Miejskie Przedszkole nr 1
Miejskie Przedszkole nr 2
Miejskie Przedszkole nr 3
Miejskie Przedszkole nr 4
Miejskie Przedszkole nr 5
Miejskie Przedszkole nr 6
Razem

Liczba dzieci wg stanu
31 marca 2018 r.
122
115
101
140
223
144
845

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 31 marca i 30 września 2018 r.
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Liczba dzieci wg stanu
30 września 2018 r.
114
107
97
138
222
141
819

Liczba uczniów w szkołach niepublicznych, wpisanych do ewidencji placówek niepublicznych,
mających siedzibę w mieście Bochnia
Liczba uczniów:
wg stanu
wg stanu
31 marca 2018 r.
30 września 2018 r.
65
29

Nazwa
V Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji
Akademickie Gimnazjum w Bochni
(od 1 września 2018 r. Akademickie Gimnazjum zostało
przekształcone
w Akademickie Liceum z klasami gimnazjum)
RAZEM

58

-

123

29

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 31 marca i 30 września 2018 r.

Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych wpisanych do ewidencji placówek niepublicznych
mających siedzibę w mieście Bochnia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa

Liczba dzieci

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - Niepubliczne Przedszkole
Domowe Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca” Urszula Golińska
Niepubliczne Przedszkole „Mali Einsteini”
Ochronka Parafii Św. Pawła Apostoła Niepubliczne Przedszkole w Bochni
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Sensorii
Migdałowe Przedszkole
Lokomotywa - Niepubliczne Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina
Niepubliczny Punkt Przedszkolny English Preschool
RAZEM

50
40
44
20
25
19
31
15
14
5
263

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r.

Liczba dzieci w żłobkach niepublicznych mających siedzibę w mieście Bochnia
Nazwa
1.
2.
3.

Liczba dzieci

Niepubliczny Żłobek „Mali Einsteini” Anna Hudak-Miąsko
Żłobek „Baśniowa Kraina”
Niepubliczny Żłobek „Mały Odkrywca”
Razem

15
36
15
66

Źródło danych: rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Liczba dzieci 6-letnich odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach publicznych
Nazwa

wg stanu 31 marca 2018 r.

Szkoły podstawowe
Miejskie przedszkola
RAZEM

138
226
364

wg stanu 30 września 2018
r.
138
188
326

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 31 marca i 30 września 2018 r.

Nabór do klas pierwszych w szkołach publicznych
Nazwa
Szkoły podstawowe

Liczba uczniów i oddziałów klas pierwszych
uczniowie
382 /w tym 6 dzieci 6-letnich/

oddziały
18

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r.
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Efekty kształcenia - Egzamin gimnazjalny
Porównanie wyników z egzaminu klas trzecich poszczególnych gimnazjów: miara – wynik średni procentowy – oraz według skali staninowej od 1 do 9
(rozkład średnich wyników)
stanin 1-3 – wynik niski
stanin 4-6 – wynik średni
stanin 7-9 – wynik wysoki

Szkoła
PSP 1
(kl. G nr 1)
PSP 7
(kl. G nr 2)

Egzamin w części
Egzamin w części
humanistycznej
matematyczno-przyrodniczej
Historia i
Przedmioty
Język polski
wiedza
Matematyka
przyrodnicze
o społ.
wynik stanin wynik stanin wynik stanin Wynik
stanin

Egzamin w części z języka angielskiego

Egzamin w części z języka niemieckiego

na poziomie
podstawowym

na poziomie
podstawowym

na poziomie
rozszerzonym

na poziomie
rozszerzonym

wynik

stanin

wynik

wynik

stanin

wynik

74,6

7

66,5

7

63,3

8

63,2

7

78

7

62,6

56

6

-

73

7

61

6

62

7

61

7

68

5

52

57

6

-

Gmina

74,2

65,1

63,1

62,3

75,2

59,6

58,1

-

Powiat

72,7

62,0

56,4

58,2

68,1

51,1

51,5

-

Województwo

70,8

62,2

55,3

58,7

69,1

52,1

53,9

-

Kraj

72

59

52

54

43

50

45

-

Zgodnie z zaleceniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyników procentowych z egzaminu gimnazjalnego nie należy porównywać z wynikami z lat poprzednich. Wyższy wynik procentowy
szkoły w kolejnym roku nie zawsze oznacza wyższych osiągnięć.
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KADRA PEDAGOGICZNA
1. Struktura kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego w szkołach publicznych
i przedszkolach publicznych

Wyszczególnienie

Stopień awansu zawodowego nauczycieli
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany SUMA

Liczba zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin

22

43

47

271

383

Liczba etatów nauczycieli
zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin

2,18

1,24

2,16

7,80

13,38

Serie1; stażysta; 22;
6%
Serie1;
kontraktowy; 43;
11%

Serie1; mianowany;
47; 12%

Serie1;
dyplomowany; 271;
71%

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2018 r.

Wyszczególnienie

Stopień awansu zawodowego nauczycieli
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany SUMA

Liczba zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin

15

54

45

272

386

Liczba etatów nauczycieli
zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin

1,92

1,61

0,56

8,13

12,22
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Serie1; stażysta; 15;
4%

Serie1;
kontraktowy; 54;
14%

Serie1; mianowany;
45; 12%

Serie1;
dyplomowany; 272;
70%

Źródło danych: sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r.

2. Konkursy na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli
W 2018 roku zostało przeprowadzonych siedem postępowań konkursowych przez Komisję powołaną
przez Burmistrza Miasta Bochnia, w wyniku których zostali wyłonieni dyrektorzy pięciu szkół
podstawowych i dwóch przedszkoli. Stanowiska zostały powierzone na okres 5 lat szkolnych
od 1 września 2018 roku.
3. Awanse nauczycieli
W lipcu 2018 roku Komisje Egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Miasta Bochnia dla nauczycieli
ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, przeprowadziły
postępowania egzaminacyjne łącznie dla trzech nauczycieli z wynikiem pozytywnym.
4. Nagrody Burmistrza Miasta Bochnia dla nauczycieli
W 2018 roku zostały przyznane nagrody Burmistrza dla dziewiętnastu nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach oraz dwóch dyrektorów przedszkoli. Łączna wysokość przyznanych nagród
wyniosła 66 984 zł.
5. Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
W 2018 roku Komisje ds. przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego rozpatrzyła łącznie
58 wniosków, w wyniku których Burmistrz Miasta Bochnia przyznał nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i przedszkolach dofinansowanie do kosztów kształcenia do studiów podyplomowych oraz
opłat za kursy kwalifikacyjne. Łączna kwota wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli
wyniosła 150 185 zł, w tym sfinansowane były szkolenia rad pedagogicznych oraz doradztwo
metodyczne.
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6. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty
Miejski Zespół Edukacji prowadzi obsługę scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych byłych
pracowników szkół i przedszkoli. W 2018 roku na świadczenia socjalne dla ww. pracowników oświaty
wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 231 727 zł.
Działania podejmowane przez szkoły publiczne i przedszkola publiczne w związku z kształceniem
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w 2018 roku kształceniem specjalnym zostało
objętych średnio 51 uczniów i 13 dzieci, natomiast nauczaniem indywidualnym zostało objętych
średnio 38 uczniów, a zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 31 uczniów.
W ww. placówkach pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych m.in.: korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno –
społeczne. Ponadto dla dzieci z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej organizuje się zajęcia
indywidualnego nauczania oraz obejmuje zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów i dzieci w naszych placówkach są realizowane przez nauczycieli
specjalistów m.in.: logopedów, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów. Dodatkowo
uczniowie i dzieci z potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi są pod opieką psychologów i pedagogów
szkolnych i przedszkolnych.
Dla dzieci niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Bochni zostały zorganizowane
3 oddziały integracyjne, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 w Bochni 1 oddział przedszkolny integracyjny i 7 oddziałów integracyjnych w szkole. Do każdego
oddziału integracyjnego oraz dla czworga dzieci uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych
w szkołach zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego.
Dowożenie dzieci i uczniów
W 2018 roku w okresie od stycznia do czerwca do bezpłatnego dowozu uprawnionych było 138
uczniów, z czego dla 33 uczniów zakupiono bilety okresowe, a dla rodziców 105 uczniów, którzy
zapewnili dowóz we własnym zakresie wypłacono refundację wg cen biletów okresowych publicznych
przewoźników komunikacji miejskiej w Bochni: BZUK i RPK. Ponadto bezpłatny dowóz zapewniono dla
37 uczniów wraz z opiekunami posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla
1 ucznia z orzeczeniem zakupiono bilet okresowy, dla rodziców 36 uczniów wypłacono refundację.
W okresie od września do października do bezpłatnego dowozu uprawnionych było 111 uczniów,
z czego dla 20 uczniów zakupiono bilety okresowe, a dla rodziców 91 uczniów, którzy zapewnili dowóz
we własnym zakresie wypłacono refundację wg cen biletów okresowych. Ponadto bezpłatny dowóz
zapewniono dla 35 uczniów, wraz z opiekunami, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego. Dla 1 ucznia z orzeczeniem zakupiono bilet okresowy, dla rodziców 34 uczniów wypłacono
refundację. W 2018 roku na dowóz dzieci i uczniów Gmina poniosła koszty w wysokości 176 724 zł.
Pomoc materialna dla dzieci i uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z bardzo niskich dochodów na osobę w rodzinie, nieprzekraczających miesięcznie kwoty określonej
w ustawie o pomocy społecznej – 514 zł netto (od 1 października – 528 zł netto). Natomiast zasiłek
szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego. W 2018 roku przyznano stypendia i zasiłki na łączną kwotę 114 140 zł.
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Liczba uczniów objętych pomocą – stypendia szkolne (w tym zasiłki szkolne)
szkoły
szkoły
gimnazja
inne
podstawowe
ponadgimnazjalne
I-VI 2018
70
13
18
1
5
IX-XII 2018
69
(w tym 1
17
1
zasiłek szkolny)

razem
102
92

Dofinansowanie zakupu podręczników
W 2018 roku uczniowie szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych otrzymali darmowe podręczniki
i ćwiczenia. Na ten cel wydatkowano dotację w wysokości 305 083 zł. Gmina Miasta Bochnia
wykorzystała także dotację celową w wysokości 11 627,20 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka
szkolna”. Programem zostało objętych łącznie 57 uczniów - z tego 46 uczniów ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Bochni oraz 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mających siedzibę
w Bochni.
Stypendia Burmistrza Miasta Bochnia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe
i artystyczne
W październiku 2018 roku Burmistrz Miasta Bochnia wręczył stypendia za wybitne osiągnięcia
naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018. Stypendia w różnych wysokościach
otrzymało łącznie 39 uczniów – minimalna kwota przyznanego stypendium - 450 zł, maksymalna –
550 zł. Łączna wartość stypendiów wyniosła 20 400 zł.
Realizacja projektu ze środków Funduszy Europejskich „Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie
różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie
Miasta Bochnia”
W 2018 roku zakończono realizację projektu „Przedszkole Równych szans - zmniejszenie różnic
w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Miasta
Bochnia”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
Projekt był realizowany w okresie od września 2017 roku do sierpnia 2018 roku.
Całkowity koszt projektu wynosił 263.437,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
wynosiło 221.541 zł. Projekt „Przedszkole Równych Szans” – obejmował dwa zadania:
1. Utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1.
W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby oddziału przedszkolnego,
zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt TIK oraz sfinansowano
zatrudnienie 2 nauczycieli oraz pomocy nauczyciela).
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 poprzez przystosowanie dwóch oddziałów do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano podjazd dla uczniów
niepełnosprawnych oraz przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci ze zdiagnozowanymi
problemami przez wykwalifikowaną kadrę). Ponadto wsparciem objęto dwóch nauczycieli, dla
których sfinansowano koszt studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej.
Projekty rządowe zrealizowane w 2018 roku
1. Aktywna Tablica – Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych skierowany do szkół
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podstawowych, w ramach którego dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni. Wysokość przyznanych środków na ten cel wyniosła
14 000 zł.
2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Program rządowy wieloletni wspierania w latach 20162020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych. Do programu przystąpiły szkoły: Publiczne Szkoły Podstawowe nr 2, 4, 5, 7 w Bochni.
W ramach programu pozyskano środki w wysokości 48 000 zł, za które zakupiono książki do bibliotek
szkolnych.
3. W ramach programu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej” uczniowie z Publicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Bochni uczestniczyli w wycieczce na Ukrainę.
Koszt wycieczki wyniósł 14 455 zł.
4. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni zorganizowano wymianę młodzieży ze środków
fundacji Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W projekcie uczestniczyli uczniowie z PSP 1 oraz
uczniowie z niemieckiej szkoły z IGS Bad Salzdetfurth. Koszt wymiany to 4 320 zł.
5. W 2018 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Miasta Bochnia uruchomił
kontynuację zajęć dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek
Koszykówki (SMOK). Zajęcia odbywały się w ścisłej współpracy z bocheńskimi szkołami
podstawowymi. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Miasta Bochnia. Program SMOK miał na celu
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie
w jej tajniki jak największej ilości adeptów.
6. W 2018 roku pięć Publicznych Szkół Podstawowych w Bochni uczestniczyło w Programie „Szkolny
Klub Sportowy”, który był skierowany do uczniów szkół. Udział Gminy wyniósł 1 800 zł. Szkoły
otrzymały sprzęt sportowy, a uczniowie dostęp do nieodpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych.
Program miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego w danej szkole.
7. W 2018 roku została przyznana kwota 4 583 zł ze środków 0,4 % rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie
otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Bochni, która wykorzystała środki na doposażenie
pracowni geograficzno- biologicznej i chemiczno – fizycznej.
Wydatki bieżące realizowane w szkołach i przedszkolach publicznych w 2018 roku
1. Wydatki bieżące realizowane w szkołach podstawowych wyniosły 27 634 026 zł, w tym
sfinansowane:
 z subwencji oświatowej w wysokości - 20 169 380 zł,
 ze środków własnych gminy - 6 530 550 zł,
 z dochodów z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 76 953 zł,
 z rocznych dotacji:
 na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia – 305 083 zł
 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 324 690 zł
2. Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 9 817 438 zł, w tym
sfinansowane:
- z dochodów z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
wyżywienia dzieci - 1.043.471 zł,
- ze środków własnych gminy - 6.508.183 zł,
- z subwencji oświatowej na dzieci 6-letnie w przedszkolach - 939.614 zł,
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-

z subwencji oświatowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 168 520 zł,
z dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 157 650 zł.

Gmina otrzymuje dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym jako iloczyn liczby uczniów w wieku 2,5 do 5 lat oraz
kwoty rocznej w wysokości 1 370 zł w 2018 roku. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania
przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie
może przekroczyć 1 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami, zamieszkałymi na terenie
miasta Bochnia, w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do
wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, w 2018 roku Burmistrz Miasta
Bochnia przyznał dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej wysokości
154 563 zł. Dofinansowanie dotyczyło 21 pracodawców, którzy wykształcili 24 uczniów.
Nadzór nad działającymi na terenie Gminy żłobkami
W 2018 roku przeprowadzono kontrolę warunków i jakości sprawowanej opieki oraz zgodności danych
zawartych w rejestrze ze stanem faktycznym w żłobkach:
1. Żłobek „Baśniowa Kraina” s.c. Marzena Bajer, Urszula Stawiarz - Bochnia, ul. Brzeska 19.
Wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.
2. Niepubliczny Żłobek „Mali Einsteini” Anna Hudak-Miąsko - Bochnia, ul. 20 Stycznia 40.
Wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.
3. Niepubliczny Żłobek „Mały Odkrywca” – Bochnia, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 24.
W związku z brakiem nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Pozostałe zadania MZE
1. Koordynacja przebiegu reformy edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych
nauczycieli. W celu zapewnienia pracy nauczycielom ze szkół podstawowych z klasami
gimnazjum przeniesiono łącznie 11 nauczycieli do innych szkół. Dotychczas w wyniku reformy
nie został zwolniony żaden nauczyciel.
2. Bieżące prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej za MZE i Gminę oraz
sprawdzanie, czy wszystkie placówki oświatowe rzetelnie, na bieżąco i zgodnie ze stanem
faktycznym przekazują dane do systemu. Prawidłowość wprowadzonych danych ma ogromny
wpływ na właściwe naliczenie wysokości subwencji oświatowej na dany rok budżetowy dla
Gminy Miasto Bochnia.

7. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA WIKTORA W BOCHNI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI
Sieć miejska składa się z Biblioteki głównej w tym: 4 działów udostępniania oraz 6 filii na terenie miasta.
Biblioteka wykonuje również zadania powierzone z zakresu biblioteki powiatowej dla terenu powiatu
bocheńskiego tzn. sprawuje opiekę merytoryczną nad 28 bibliotekami w powiecie. W Bibliotece
zatrudnionych było 30 pracowników na 28,5 etatach.
ZADANIA JEDNOSTKI
Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie
i udostępnianie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
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regionu, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokształceniowych. Ponadto Biblioteka jest organizatorem przedsięwzięć kulturalnych
i oświatowych, służących popularyzowaniu literatury, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku
kulturalnego; pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej a także organizuje
wypożyczenia międzybiblioteczne. Do jej zadań należy również opracowywanie i publikowanie
bibliografii Ziemi Bocheńskiej oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym oraz
organizowanie form działalności zmierzających do rozwoju czytelnictwa.
ZBIORY I ICH WYKORZYSTANIE
Biblioteka oferuje: książki (142 982), prasę (46 tytułów), zbiory audiowizualne (6 459) i zbiory
elektroniczne (1 495), kursy e-learningowe, stanowiska komputerowe, umożliwia dostęp do e-książek
(IBUK Libra, Legimi), do internetu bezprzewodowego, wypożyczanie urządzenia czytak, wypożyczalni
międzybibliotecznej.
W 2018 r. sieć miejska zarejestrowała 7 844 czytelników, obsłużyła 57 796 odwiedzających, którzy
wypożyczyli: 121 997 książek, 2 259 czasopism, 9 029 zbiorów audiowizualnych i 462 zbiory
elektroniczne. Czytelnie odwiedziło 8 492 czytelników, którym udostępniono: 5 039 książek i 7 736
czasopism.
W 2018 r. Biblioteka zdobyła I miejsce i tym samym zyskała ogólnopolski tytuł „Mistrz Promocji
Czytelnictwa 2017”. Bibliotekarka Oddziału dla Dzieci i Młodzieży kustosz Iwona Multan w konkursie
na Bibliotekarza Roku zdobyła tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2017. W corocznym
ogólnopolskim rankingu bibliotek bocheńska Książnica znalazła się wśród 150 najlepszych bibliotek
zajmując 35 lokatę.
ŚRODKI ZEWNETRZNE
Biblioteka pozyskała środki zewnętrzne na realizuję zadań i dofinansowanie zbiorów z:
• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2 projekty – 54 494 zł.
• Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia na prowadzenie w Filii Nr 6 zajęć w Klubiku
MiniMini6 – 3 000 zł.
• Instytutu Książki na działalność DKK – 1 800 zł.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich – bocheński Oddział Biblioteki
współrealizowane były projekty dofinansowane przez Gminę Miasta Bochnia i Starostwo Powiatowe.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX
współrealizowane były 2 projekty dofinasowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
wypożyczalnie odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej oraz nagrywanie i bezpłatne rozpowszechnienie
książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWO-OŚWIATOWA
Biblioteka prowadzi różnorodną działalność kulturalno-oświatową, której celem jest promocja książki,
czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury. Swoja ofertę kieruje do różnych grup mieszkańców w tym
dorosłych, dzieci, osób niepełnosprawnych… Ważnym celem jest popularyzacja twórczości
utalentowanych mieszkańców naszego miasta i regionu poprzez organizację m. in.: spotkań autorskich,
wykładów, warsztatów, szkoleń, konkursów, wystaw, imprez w plenerze. Biblioteka współpracuje
z innymi jednostkami kultury, instytucjami oświatowymi, wychowawczymi, stowarzyszeniami
i organizacjami pozarządowymi.
W 2018 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni była organizatorem 34 spotkań dla
dorosłych m.in. z Katarzyną Bondą, Edytą Jungowską, Arkadym Fiedlerem, Hansem Bollingerem,
Andrzejem Zaryckim, Olgą Rudnicką. W ramach projektu pn.„100 lat Niepodległej” była organizatorem
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seminarium historycznego pt. „Bo wolność krzyżami się mierzy” oraz organizatorem sesji historycznej
„Bramy do wieczności”.
Ponadto promując czytelnictwo i kulturę Biblioteka tworzyła cykle spotkań w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki i DKK audio, wykładów „Czytelna myśl”, Klubu Czytelnika Czwóreczki, Warsztatów
Rękodzieła Artystycznego oraz współorganizowała Narodowe Czytanie i „Festiwal Literacki oKruch”.
Dla dzieci i młodzieży inicjowane i przeprowadzone zostały różne formy pracy m.in. Noc w Bibliotece,
kampania społeczna Mała Książka – Wielki Człowiek, Klubik Skrzata, akcje ferie i wakacje w Bibliotece,
Cała Bochnia czyta Dzieciom, Warsztaty Twórczego Pisania dla dzieci i dla młodzieży, ponad 155 lekcji
bibliotecznych, wycieczek i zajęć literacko – plastycznych. Ponadto Biblioteka zorganizowała 50 wystaw
plastycznych oraz 74 wystawki promujące książki, prowadziła kursy komputerowe dla seniorów.
Bibliotekarze pracowali jako członkowie jury w 19 konkursach, uczestniczyli w 24 seminariach,
szkoleniach i konferencjach.
W spotkaniach i zajęciach zorganizowanych w 2018 r. wzięło udział ponad 8 700 uczestników.

8. MUZEUM IM. PROF. STANISŁAWA FISCHERA W BOCHNI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZADANIA MUZEUM
Muzeum im. Stanisława Fischera jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Bochnia. Działa od
1959 roku i mieści się w dawnym gmachu dominikańskim, jednym z najcenniejszych zabytków
architektonicznych Bochni, wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod nr rej.
A-2. Stan zatrudnienia w jednostce wyniósł 14 i ½ etatu (16 pracowników). Wśród nich jest
9 pracowników działalności podstawowej, pozostali to pracownicy administracji i obsługi.
Muzeum odgrywa istotną rolę w życiu umysłowym miasta i powiatu. Nie jest tylko placówką regionalną
w ścisłym rozumieniu tego słowa. O ponadregionalnym znaczeniu decydują w równej mierze
znakomite zbiory oraz działalność badawcza, edukacyjna, wystawiennicza oraz wydawnicza.
Posiada cenne i różnorodne zbiory: archeologiczne, artystyczne, etnograficzne, historyczne
i przyrodnicze. Ekspozycja stała obejmuje: zwyczaje i obrzędy regionu bocheńskiego, kolekcję dawnej
rzeźby, malarstwa i drzeworytu ludowego, przedmioty kultur pozaeuropejskich (Afryka, Ameryka
Południowa i Północna, Azja), archeologię regionu oraz dzieje Bochni ze szczególnym uwzględnieniem
kopalni soli, pamiątek cechowych, powstań narodowych, Muzeum posiada bogaty zbiór archiwaliów,
wśród których znajdują się rękopiśmienne księgi cechowe i dokumenty pergaminowe, starodruki
czołowych oficyn europejskich i polskich XV-XVIII w. w tym inkunabuły, stare fotografie i pocztówki
przedstawiające Bochnię i miejscowości powiatu bocheńskiego, zbiory kartograficzne, m. in. unikatowe
plany i mapy salinarne XVIII-XX w. Prezentuje także judaica oraz galerię malarstwa polskiego XIX-XX w.
malarstwa bocheńskiego XIX – XX w. Ponadto posiada cenną kolekcję rysunku i grafiki, rzeźbę
i rzemiosło artystyczne XVII-XX w., numizmatykę polską i obcą IV w. p.n.e. – XX w. Można także obejrzeć
imponujące poddasze z zabytkową więźbą, w 2014 r. zaadaptowanym na cele ekspozycyjne
i edukacyjne.
Wyniki badań pracowników Muzeum i współpracujących z nim środowisk naukowych, między innymi
materiały z sesji naukowych organizowanych przez Muzeum, publikowane są w „Roczniku
Bocheńskim”, serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych” oraz katalogach, folderach
i przewodnikach.
W 2018 r. działalność Muzeum była realizowana w następujących zakresach wytyczonych przez statut
(Uchwała Nr XXXV/362/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania
Statutu Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni):
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W zakresie gromadzenia, przechowywania, konserwacji oraz ochrony zbiorów:
• Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 21 377 muzealiów. W 2018 roku pozyskano
ogółem 251 obiektów. Spośród nich zakupiono 4 za łączną kwotę 22 320,00 zł. Drogą darów
przybyło 247 na łączną kwotę 171 455,00 zł.
• Zgodnie z profilem biblioteki muzealnej wzbogacano i uzupełniano księgozbiór poprzez zakupy
w księgarniach i antykwariatach. Zakupiono 27 pozycji na łączną kwotę 1119,47 zł; dary to 159
pozycji na ogólną kwotę: 5 161,00 zł.
• Kontynuowano prace związane z realizacją projektu digitalizacji zbiorów („Cyfrowe
dziedzictwo kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie
Małopolski” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 Priorytet 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie 1.2.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego): fotografowanie obiektów, opracowanie i tworzenie
not dokumentacyjnych w systemie MONA, konwertowanie danych z programu Musnet do
MONA. Projekt został zakończony, obecnie trwa okres jego trwałości, w ramach którego
wykonywane są systematycznie kolejne prace digitalizacyjne, zgodnie z przyjętym
harmonogramem. Koordynatorem projektu jest Muzeum Narodowe w Krakowie.
• Przeprowadzono konserwację XVIII-wiecznej rzeźby drewnianej Matki Boskiej z Dzieciątkiem
oraz wybranych archiwaliów, zagrożonych destrukcją.
W zakresie prowadzenia pracy naukowej:
• Kontynuowano opracowywanie naukowe zbiorów na kartach katalogu naukowego w systemie
elektronicznym MONA.
• Pracownicy Muzeum opublikowali w 2018 roku 29 prac naukowych i popularnonaukowych.
Wyniki badań pracowników Muzeum publikowane są w wydawanym i redagowanym przez
Muzeum „Roczniku Bocheńskim”, ponadto w serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań
Muzealnych”, katalogach, folderach i przewodnikach oraz „Kronice Bocheńskiej”.
W zakresie działalności edukacyjno-oświatowej zorganizowano:
• 10 wykładów w ramach XXXVI edycji Czwartkowych Spotkań Muzealnych, cyklu
organizowanego nieprzerwanie przez Muzeum od 1983 roku. Są to wykłady i prezentacje
z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.
• 2 spotkania z cyklu „Z Bochni w świat. Ze świata do Bochni”. To szczególny rodzaj spotkań
muzealnych, organizowanych od 1995 roku, które mają przybliżyć wybitne postaci związane
z naszym miastem i regionem: miejscem urodzenia, dłuższego pobytu, działalności.
• 2 Muzealne Wieczory Pamięci dla szczególnego podkreślenia ważnych rocznic historycznych.
• 2 spotkania poświęcone prezentacjom książek o architekcie Teodorze Talowskim i dziedzictwie
Kresów Wschodnich.
• 6 spotkań z cyklu „Ars Nova. Rozmowy o sztuce współczesnej”, towarzyszących wystawie
Młoda Plastyka Bocheńska. Cykl ma na celu przybliżanie nowych prądów i tendencji w sztuce.
• Muzealia 2018, zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Międzynarodowego
Dnia Muzeów z tematem przewodnim: Dziecko i zabawa.
• 9 spotkań cyklu „Muzealna Akademia Historyczna” - cotygodniowych piątkowych spotkań
w okresie wakacyjnym, adresowanych do szerokiego grona odbiorców, mających na celu
poglądowe przedstawienie zagadnień, prezentację ciekawych kolekcji i wątków, często
pozostających w cieniu a zasługujących na przybliżenie.
• 2 spotkania w cyklu „Ferie w muzeum” poświęcone były prezentacji szabli polskiej z lat 19141921 ze zbiorów muzeum oraz wirtualnej wycieczce do Nowego Korczyna – miejsca, gdzie
został wystawiony akt lokacyjny Bochni.
• 12 niedzielnych spacerów tematycznych po Cmentarzu Komunalnym w Bochni przy
ul. Orackiej, zorganizowanych przez Muzeum z okazji przypadającej w 2018 roku 230. rocznicy
założenia tego cmentarza.
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8 i 9 września Muzeum po raz kolejny uczestniczyło w projekcie Starostwa Powiatowego
w Bochni „Weekend z zabytkami powiatu bocheńskiego”. W tych dniach była możliwość
bezpłatnego zwiedzenia wszystkich ekspozycji Muzeum im. Stanisława Fischera w godzinach
10.00-18.00.
XVIII Bocheński Dzień Świętego Mikołaja, z programem muzycznym i wykładem Ingi
Widlińskiej, artystki-konserwatorki dzieł sztuki pt. Historia w murach zapisana. Konserwacja
i restauracja fasady zachodniej bazyliki św. Mikołaja w Bochni w 2018 roku.
Przeprowadzono 110 lekcji muzealnych, w tym autorski cykl lekcji Anetty Stachoń dla
przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych oraz średnich z Bochni i regionu (91 lekcji,
w których uczestniczyło 1873 osoby). Tematyka: grupy przedszkolne i szkolne z klas od „0” do
III: Poznaję muzeum, Tajemnice malarstwa, Historia miasta i kopalni, Nasze imiona, Zwyczaje
bożonarodzeniowe, Zwyczaje wielkanocne; grupy starsze: szkoła podstawowa klasy od 4 do 8
oraz szkoły średnie m. in.: Nasze imiona, Nasze nazwiska, Zapomniane zawody, Higiena
naszych przodków. Celem lekcji jest zapoznanie najmłodszych odbiorców kultury z ideą
muzeum, pojęciami obiektu i ekspozycji muzealnej.
Zorganizowano 3 spotkania Kręgu Młodych Miłośników Starej Bochni. Podstawą działania
Kręgu jest żywe i aktywne poznawanie historii miasta poprzez odbywanie zajęć wyłącznie
w terenie.

W zakresie udostępniania zbiorów:
• Ekspozycje Muzeum były dostępne dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach 10-16;
w soboty i niedziele w godzinach 10-14; w niedziele wstęp do Muzeum był bezpłatny.
• Zarówno zbiory archiwalne jak i księgozbiór do celów naukowych udostępniane były na
miejscu w czytelni naukowej od wtorku do piątku od godz. 10.00 do 15.00.
W zakresie działalności wystawienniczej:
• W Święto Wojska Polskiego i setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości otwarto
stałą ekspozycję broni białej z kolekcji Leszka Haby.
• Zorganizowano 5 wystaw czasowych (Złota batuta profesora Katlewicza. Dar Beaty Katlewicz,
córki wybitnego dyrygenta i Honorowego Obywatela Królewsko-Górniczego Miasta Bochni dla
bocheńskiego muzeum, Młoda plastyka bocheńska, Światy równoległe Roman Fleszar –
malarstwo, Ewa Fleszar – rzeźba, Entliczek, pentliczek, malowany koniczek, czyli zabawki na
strychu…, Bochnia w czasach II Rzeczypospolitej.
• Zorganizowano jedną wystawę za granicą – w Lewoczy, wspólnie z tamtejszym Slovenskim
Národnym Múzeum –Spišskim Múzeum w Levoči zorganizowano wystawę Malarstwo
Waleriana Kasprzyka (1912-1992) Juliusa Értekesa (1919-1995).
W zakresie działalności wydawniczej:
• Wydano książkę dr Iwony Zawidzkiej Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Bochni,
dofinansowanej przez Gminę Miasta Bochnia.
• Wydano książkę pt. Varia historiae. Wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza pod
red. Jana Flaszy i Krzysztofa Polka, dofinansowaną przez Związek Miast Polskich i Starostwo
Powiatowe w Bochni. Jest to publikacja naukowa zawierająca 8 referatów wygłoszonych
podczas zorganizowanej przez Muzeum sesji naukowej nt. „Nowe średniowiecze”.
• Prowadzono prace redakcyjne nad IX tomem „Rocznika Bocheńskiego” oraz wydawnictwem
jubileuszowym z okazji przypadającego w 2019 roku 60-lecia Muzeum.
W zakresie współpracy z innymi muzeami i instytucjami:
• Kontynuowano stałą współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie w zakresie realizacji
projektu digitalizacji zbiorów.
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Kontynuowano współpracę w zakresie organizacji wystaw i spotkań między innymi z: Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum Okręgowym
w Tarnowie, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Muzeum Niepodległości w Warszawie,
Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Muzeum Okręgowym w Toruniu, muzeami słowackimi
w Kieżmarku, Lewoczy, Bardejowie i Starej Lubowni oraz w niemieckim Bad Salzdetfurth.
Muzeum im. Stanisława Fischera wypożyczyło w 2018 roku swoje zbiory:
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obrazy
Władysława Skoczylasa na wystawę monograficzną poświęconą twórczości artysty, Muzeum
Regionalnemu w Stalowej Woli i Muzeum Okręgowemu w Toruniu grafiki Tadeusza
Makowskiego na wystawę Makowski, Muzeum Regionalnemu w Stalowej Woli rysunki Jana
Matejki na wystawę Matejko, Muzeum Okręgowemu w Toruniu rysunki Stanisława
Wyspiańskiego na wystawę Wyspiański, Spiskiemu Muzeum w Lewoczy obrazy Waleriana
Kasprzyka na wystawę Malarstwo Waleriana Kasprzyka (1912-1992) Juliusa Értekesa (19191995), Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu rekwizyty kolędnicze na wystawę Kolęda.

W zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:
• Opracowano kalendarz wydarzeń w Muzeum na rok 2018 do Powiatowego kalendarza imprez,
wydanego przez Starostwo Powiatowe w Bochni
• Podjęto prace nad opracowaniem nowej strony internetowej Muzeum prezentującej zbiory
i działalność: www.muzeum.bochnia.pl. Jest ona źródłem informacji o Muzeum,
w szczególności o jego zbiorach i ofercie programowej (informacje na temat aktualnie
organizowanych spotkań, wernisaży wystaw, prezentacji, koncertów). Pozwala poznać zarys
dziejów Muzeum, biografię i działalność patrona instytucji Stanisława Fischera, zbiory
poszczególnych działów, historię poszczególnych form pracy. Dostarcza informacji na temat
muzeów partnerskich za granicą – na Słowacji i w Niemczech. Dzięki specjalnej zakładce istnieje
możliwość wirtualnego zwiedzenia Muzeum. Coraz więcej zabytków, zgromadzonych
Muzeum, można poznawać wirtualnie także dzięki realizacji projektu digitalizacji zbiorów
„Cyfrowe dziedzictwo kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych
w regionie Małopolski”.
• Pracownicy Muzeum uczestniczyli w ciągu 2018 roku 6-krotnie w cyklicznej audycji Radia
Kraków pt. „Pejzaże regionalne” red. Jana Stępnia prezentując zbiory, działalność Muzeum
oraz zagadnienia związane z historią miasta.
W 2018 roku Muzeum odwiedziło w sumie 11 097 osób.

9. MIEJSKI DOM KULTURY W BOCHNI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
Miejski Dom Kultury jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zlokalizowaną
w budynku przy ul. Regis 1, w którym funkcjonuje kino (2 sale - w ramach struktury jednostki),
3 wielofunkcyjne sale o zróżnicowanej powierzchni służące organizacji imprez rozrywkowych
i edukacyjnych, przeprowadzaniu prób, ekspozycji prac plastycznych, wystaw, prowadzenia zajęć
tanecznych i ruchowych, pomieszczenia sekcji muzycznych i wokalnych, oraz pracownie plastyczna
i modelarska, redakcja miesięcznika Kronika Bocheńska, którego dom kultury jest wydawcą a także
administracja placówki. Od kwietnia 2014 r. Miejski Dom Kultury zarządza Parkiem Rodzinnym
Uzbornia. Kompleks powstały w głównej mierze dzięki dotacji z UE dysponuje m. in. muszlą
koncertową z amfiteatrem, boiskami sportowymi, zapleczem gastronomicznym i socjalnym. Miejski
Dom Kultury zatrudniał 19 osób na 18 etatach.
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ZADANIA JEDNOSTKI
Podstawowym celem statutowym jednostki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na
tworzeniu oraz upowszechnianiu i ochronie kultury. Powyższe cele wykonywane są poprzez realizację
działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury w mieście; pozyskiwania
i przygotowania społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia i rozwijania
jej wartości; promocję miasta Bochni, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowania sztuką; rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz
zainteresowań kulturalnych.
DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI
W oparciu o posiadaną bazę Miejski Dom Kultury w Bochni oferuje szeroką gamę działań artystycznych
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wykorzystując również miejską przestrzeń publiczną
przeprowadza szereg imprez.
Dzieci, młodzież i dorośli – również seniorzy – mogą w domu kultury szlifować swoje talenty, rozwijać
pasje, nabywać nowe umiejętności a przy tym spędzać czas w dobrej, twórczej atmosferze. Swoim
klientom MDK proponuje szeroki wachlarz zajęć: taneczne (od baletu, poprzez taniec towarzyski,
flamenco, gimnastykę do tańca współczesnego i nowoczesnego także gimnastykę i gimnastykę dla
seniorów), wokalne i wokalno-aktorskie, naukę gry na instrumentach (gitara, gitara basowa, perkusja,
instrumenty dęte, skrzypce, heligonka), plastyczne, fotograficzne, modelarstwo, szachy, robotykę,
zajęcia architektoniczne, logorytmiczne dla maluchów, klub seniora. W MDK działają dwa chóry: Złota
Jesień (seniorzy) i Bocheński Chór Kameralny Salt Singers (dorośli) oraz sekcja teatralna dla dzieci
i młodzieży.
Prowadzone przez MDK kino „Regis” zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Małopolskiej
Sieci Kin Cyfrowych zapewnia projekcję filmów w premierowych a nawet przedpremierowych
terminach. Tworząc repertuar stara się zachować równowagę pomiędzy obrazami komercyjnymi
a filmem bardziej ambitnym, niszowym. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa działający w domu kultury
Dyskusyjny Klub Filmowy Maciste.
W 2018 roku zainaugurowano cykl skierowany do miłośników sztuki zatytułowany „Wystawa na
ekranie”. Podczas kolejnych projekcji prezentowane są kolekcje najwybitniejszych artystów
z najważniejszych muzeów świata. Arcydzieła malarstwa, rzeźby i grafiki ogląda się na kinowym ekranie
z różnych perspektyw, towarzyszą temu historie poszczególnych dzieł, biografie artystów, wypowiedzi
ekspertów analizujących styl, technikę prac czy epokę w której były tworzone.
Miejski Dom Kultury jest również organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych: koncertów, warsztatów,
pokazów, wystaw, wykładów.
Równie ważne jest dla MDK prezentowanie młodych utalentowanych bochnian, dlatego też corocznie
organizowane są powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, przeglądy: Młode
Talenty, Młodzi Plastycy. Organizowane są wystawy prac uczestników sekcji MDK (prac plastycznych
w różnych technikach, fotografii).
Duży nacisk kładziony jest na prezentowanie dorobku miejscowych artystów oraz propagowanie
historii i tradycji miasta. Dorobek lokalnych twórców i rękodzielników prezentowany jest corocznie
podczas Święta Miasta, wystawy ich prac organizowane są także w siedzibie MDK. Miejskie rocznice
ważnych wydarzeń są dla MDK okazją do przybliżania mieszkańcom historii i tradycji tego królewskiego
i solnego ośrodka. Co roku organizowane są m. in. Rocznica Lokacji Miasta, Bocheński Dzień Króla
Kazimierza, Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, Bocheński Dzień Świętego Mikołaja
(współorganizacja).
Miejski Dom Kultury jest wydawcą miesięcznika obywatelskiego „Kronika Bocheńska”, na łamach
którego propagowana jest idea samorządności i szeroko przedstawiana praca bocheńskiego
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samorządu – relacje z sesji Rady Miasta, interpelacje Radnych, działalność burmistrza miasta w tym
miejskie inwestycje i inne przedsięwzięcia. Stałe rubryki dotyczą historii miasta i jego górniczego
rodowodu (cykl „Miasto Soli”), współczesności, żyjących tu niegdyś i obecnie ludzi, a więc ukazują
potencjał lokalnego społeczeństwa, budując poczucie wspólnoty i lokalnej przynależności. Spora część
czasopisma poświęcona jest lokalnemu sportowi i sprawom ludzi młodych.
ROK 2018 W LICZBACH
Miejski Dom Kultury w Bochni przeprowadził lub współorganizował w 2018 r. 130 imprez kulturalnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, w tym m. in.:
 31 imprez plenerowych (koncerty, spektakle, projekcje filmowe, programy słownomuzyczne,
tanecznomuzyczne, imprezy rekreacyjne, zawody sportowe),
 31 koncertów,
 9 spektakli teatralnych/teatrzyków dziecięcych,
 14 konkursów/turniejów/zawodów,
 11 warsztatów muzycznych/plastycznych/fotograficznych,
 9 wystaw,
 12 spotkań z grami planszowymi,
 14 wykładów/projekcji multimedialnych,
 4 projekcje pokazów „Wystawa na ekranie”.
Kino Regis łącznie w 2018 roku odwiedziło 39 085 widzów. Zaprezentowano 138 filmów, w tym 48
premierowo i 1 przedpremierowo. Polskie produkcje stanowiły 27% spośród wszystkich filmów, które
pokazano na obu salach kina, zaś europejskie (bez polskich) – 21%. Wyświetlono także 23 tytuły
studyjne (czyli klasyfikowane jako posiadające szczególne walory artystyczne lub/i społeczne).
Sumaryczna liczba seansów wyniosła 1327.
Zorganizowano 6 przeglądów filmowych: „Short Waves Festival”, „Festiwal Filmu Patrz Więcej”, „Echa
Katynia”, „Najlepsze Polskie 30’“ „Dzień kina polskiego” oraz „Oscar® Nominated Short Films”.
Filmy cieszące się największą frekwencją:
1. Dywizjon 303. Historia prawdziwa (reż. Denis Delić) - 3356 widzów
2. Kler (reż. Wojciech Smarzowski) - 3349
4. Grinch (reż. Yarrow Cheney, Scott Mosier) - 2400
5. Kobiety mafii (reż. Patryk Vega) - 1715
6. Hotel Transylwania 3 (reż. Genndy Tartakovsky) - 1480
7. Iniemamocni 2 (reż.Brad Bird) - 1400
8. Fernando (reż. Carlos Saldanha) - 1183
9. Planeta singli 2 (reż. Sam Akina) - 1180
10. Mamma Mia! Here We Go Again (reż. Ol Parker) - 1092
11. Cudowny chłopak (reż. Stephen Chbosky) - 1013
Wydawnictwa:
 miesięcznik Kronika Bocheńska – 10 wydań
30 grup uczestniczy w zajęciach i sekcjach w MDK ogółem jest to średnio 700 osób miesięcznie.
DOTACJE:
Filmoteka Narodowa – dotacja na działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Maciste” – kwota
dofinansowania 3 500 zł netto.
INWESTYCJE/REMONTY:
 przeprowadzono kapitalny remont toalet na parterze i I piętrze budynku
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wymieniono drzwi wejściowe do dużej sali kinowej i kinooperatorki na ognioodporne oraz
wybito dodatkowe wyjście ewakuacyjne z dużej sali kinowej z dostawieniem do niego schodów
zewnętrznych (wymogi p.poż).

WSPÓŁPRACA ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami
Miejski Dom Kultury w Bochni stale współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami
samorządowymi, szkołami i przedszkolami z terenu miasta i powiatu a także z organizacjami
pozarządowymi i instytucjami małopolskimi i ogólnopolskimi. Lokalnie współpraca ta polega na
wsparciu merytorycznym, lokalowym, technicznym oraz wykonawczym. Posiadane przez MDK zaplecze
lokalowe i techniczne pozwala na regularne wspieranie działalności statutowej organizacji
pozarządowych z terenu Bochni i miejskich instytucji samorządowych. W wymiarze wojewódzkim
i krajowym MDK włącza się w organizację wydarzeń o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, udzielając
terenu/sal na przeprowadzenie wydarzeń, wsparcia technicznego lub organizując miejskie lub
powiatowe etapy wydarzeń/konkursów rejonowych i ogólnopolskich.

10. SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZADANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Dom Kultury jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie zakładu opieki zdrowotnej. Obszar działania
zakładu stanowi teren administracyjny Gminy Miasto Bochnia, oraz miejscowości Brzeźnica, Słomka,
Krzyżanowice, Gorzków i Krzeczów. Głowna siedziba zlokalizowana jest w budynku przy ul. Floris 16.
Stan zatrudnienia wynosił 78 osób na 71,76 etatów.
ZADANIA JEDNOSTKI:
Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
1. udzielanie porad lekarskich w ramach zgłaszalności i porad w domu chorego,
2. wykonywanie badań diagnostycznych,
3. dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenia potrzeb w zakresie ich
zaspakajania,
4. objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego kobiet w okresie ciąży, porodu
i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej,
5. przeprowadzania czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:
- chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,
- narażonymi na szkodliwość lub uciążliwość środowiska pracy,
- innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,
6. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, a w tym o czasowej niezdolności do pracy,
współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie
innej działalności orzeczniczej,
7. prowadzanie szczepień ochronnych, rutynowych i doraźnych oraz szerzenie oświaty
zdrowotnej w miarę posiadanych środków,
8. świadczenie usług w ramach rehabilitacji leczniczej,
9. świadczenie usług z zakresu profilaktyki, lecznictwa stomatologicznego i protetyki
stomatologicznej,
10. organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe,
katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób),
11. prowadzenie prac związanych ze statystyką medyczną,
12. prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnej działalności administracyjnej, eksploatacyjno
technicznej, gospodarczej oraz ekonomiczno – finansowej,
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13. prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/pożarowej
i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
14. zabezpieczenie sprzętu medycznego i gospodarczego, leków i materiałów dla podstawowej
działalności,
15. wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz zleconych przez organ
założycielski,
16. wykonywanie badań laboratoryjnych wchodzących w zakres laboratorium,
17. wykonywanie badań radiologicznych.
Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 20.00.

W siedzibie Zakładu działa Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Gabinet Lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, działający przy ul. Gen. Jakubowskiego 6.
Na dzień 31.12.2018 w Poradni POZ zatrudnionych było 11 lekarzy. W ramach godzin pracy lekarze
mają wyznaczony czas na wizyty domowe. W 2018 roku w Poradni lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej w siedzibie Zakładu udzielono 51 247 porad, w tym wykonano 1249 wizyt domowych, a w
Poradni działającej przy ul. Gen. Jakubowskiego 6, 3676 porad, w tym wykonano 36 wizyt domowych.
W zakładzie działa także Poradnia medycyny pracy, w której wykonywane są badania profilaktyczne
pracowników, w ramach umów zawartych z zakładami pracy. W 2018 roku wykonano 1164 takich
badań.
W Poradni dziecięcej SPM ZOZ w Bochni na dzień 31.12.2018 zatrudnionych było 6 lekarzy. Ogółem w
2018 roku w Poradni dziecięcej udzielono 16 835 porad.
W strukturze SPM ZOZ w Bochni działa także:
- Gabinet zabiegowy, w którym w 2018 roku wykonano 13 519 zabiegów
- Dział fizjoterapii, w którym w 2018 roku wykonano 24 810.
Dział fizjoterapii wyposażony jest w nowoczesny sprzęt w postaci wanien do hydroterapii, aparatu do
krioterapii na ciekły azot, laserów biostymulujących, koła magnetycznego.
- Pracownia USG, wyposażona w 2 aparaty do wykonywania badań ultrasonograficznych, w tym USG
Doppler, a w 2018 roku wykonano w niej 2939 badań.
- Pracownia RTG, wyposażona w aparat rtg do badań kostno-płucnych i aparat rtg do badań
stomatologicznych. W 2018 roku wykonano 8112 badań aparatem kostno-płucnym i 2289 badań
aparatem rtg stomatologicznym.
-Poradnia stomatologiczna, zatrudniająca na dzień 31.12.2018 r. 6 lekarzy, a liczba udzielonych w 2018
roku porad to 9311.
SPM ZOZ w Bochni realizuje także porady specjalistyczne w ramach Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej w zakresie następujących poradni specjalistycznych:
 Poradni dermatologicznej, w której w 2018 roku dzielono 6625 porad,
 Poradni neurologicznej, w której w 2018 roku udzielono 2560 porad,
 Poradni chorób płuc, w której w 2018 roku udzielono 2739 porad,
 Poradni endokrynologicznej, w której w 2018 roku udzielono 3050 porad,
 Poradni rehabilitacyjnej, w której w 2018 roku udzielono 270 porad.
W zakładzie funkcjonuje laboratorium analityczne, które czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 do 18.00, a także w soboty od 8.00 do 12.00.
Ogółem w 2018 roku w laboratorium wykonano 123 037 badań.
Pacjenci zadeklarowani do SPM ZOZ w Bochni objęci są również opieką pielęgniarek środowiskoworodzinnych. W roku 2018 pielęgniarki wykonały ogółem 10 990 wizyt i 14 168 zabiegów w środowisku
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oraz inne świadczenia medyczne, natomiast położone środowiskowo-rodzinne wykonały 990 wizyt
domowych i 4404 zabiegów w środowisku.
SPM ZOZ w Bochni sprawuje opiekę nad uczniami bocheńskich szkół w ramach prowadzonych
Gabinetów medycyny szkolnej. Pielęgniarki posiadające kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa
środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczania i wychowania realizują
działania polegające na kształtowaniu i utrwalaniu zachowań sprzyjających zdrowiu, jak również na
przygotowaniu uczniów do roli świadomego odbiorcy świadczeń medycznych. Udział w tym procesie
polegał na wygłaszaniu pogadanek, przygotowaniu gazetek, rozdawaniu ulotek.
Liczba uczniów objętych opieką pielęgniarską w 2018 roku, to 4554.
PROGRAMY
W SPM ZOZ w Bochni corocznie opracowywany jest plan działań w zakresie promocji zdrowia
realizowany przez średni personel medyczny. Na terenie poczekalni do wszystkich poradni
udostępniane są ulotki, broszurki, eksponowane są plakaty o tematyce prozdrowotnej. Materiały
edukacyjne opracowywane są przez personel Zakładu i udostępniane są przez pielęgniarki
środowiskowo-rodzinne pacjentom i ich rodzinom.
Organizowane są akcje pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi dla pacjentów
oczekujących na przyjęcie do lekarza.
SPM ZOZ w Bochni realizuje również w ramach umowy z MOW NFZ w Krakowie dwa programy
zdrowotne;
 Program profilaktyki chorób układu krążenia realizowany u osób w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat,
które nie były badane w ramach programu w ciągu ostatnich pięciu lat, i u których nie
zdiagnozowano chorób układu krążenia.
 Program profilaktyki gruźlicy płuc.
 Profilaktyka fluorkowa w szkole.

11. BOCHEŃSKIE ZAKŁADY USŁUG KOMUNALNYCH W BOCHNI SP. Z O.O.
Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bochni w 1994 r. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasta Bochnia
posiadająca 11 595 udziałów po 500,00 zł każdy, o łącznej wysokości 5 797 500,00 zł – stan na
31.12.2018 roku. Spółka zatrudnia 103 osoby. Z prezesem Zarządu zawarto umowę o świadczenie usług
zarządzania. Spółka działa pod adresem: Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2.
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Działalność Spółki obejmuje zadania w zakresie (m.in.):
• Oczyszczania miasta i wywozu nieczystości stałych i płynnych
• Konserwacji i budowy dróg, placów i chodników
• Zwalczania skutków zimy i gołoledzi
• Utrzymania i konserwacji zasobów mieszkaniowych Gminy
• Usług remontowo – budowlanych
• Usług cmentarnych i utrzymania cmentarzy
• Utrzymania terenów zielony
• Transportu miejskiego
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
Zakład Oczyszczania Miasta zajmuje się systematycznym wywozem nieczystości stałych od
indywidualnych kontrahentów instytucji i przedsiębiorstw prywatnych z terenu miasta Bochni, jak
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również realizujemy prace związane z wywozem nieczystości stałych z Gminy Rzezawa. Ponadto Zakład
zajmuje się oczyszczaniem dróg, chodników placów, przystanków autobusowych i parkingów. Zakład
świadczy również usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z posesji, które nadal nie są włączone
do sieci kanalizacyjnych.
Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie zapewniającymi czystość i porządek w gminach działa na
terenie Zakładu Oczyszczania Miasta Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy. Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00.
Przyjmowanie są tam odpady selektywne w każdej ilości dostarczone własnym transportem.
W siedzibie Spółki na ul. Kazimierza Wielkiego 2 oraz przy ul. 20 Stycznia 15 można pobrać worki
plastikowe do segregacji tych odpadów.
Ilość odpadów przyjętych na PSZOK od stycznia do grudnia 2018 r.
Odpady wielkogabarytowe
124,270 Mg
Tworzywa sztuczne
4,740 Mg
Tworzywa sztuczne PET
2,380 Mg
Metale
0,175 Mg
Elektryczne i Elektroniczne
7,284 Mg
Biodegradacyjne
95,415 Mg
Papier i tektura
1,286 Mg
Opakowania ze szkła
3,805 Mg
Zużyte opony
2,110 Mg
Gruz z rozbiórek
47,645 Mg
Szkło okienne
1,550 Mg
Na podstawie zawartych umów w 2018 r. odbierane zostały zmieszane odpady komunalne w wielkości
5106,93 Mg od odbiorców indywidualnych instytucji i podmiotów gospodarczych.
Odbiór odpadów odbywa się systematycznie z określoną częstotliwością zgodnie z ustalonym
harmonogramem, głównie samochodami typu Scania, Daf, Volvo, Man oraz samochodami typu
„hakowiec” przystosowanymi do odbioru dużych kontenerów K-3, K-5, K-7, K-10. Zakład Oczyszczania
Miasta prowadzi sprzedaż pojemników na odpady komunalne zmieszane. Z uwagi na brak wysypiska
w miejscu, stałe odpady komunalne transportowane są na składowisko odpadów do regionalnej
instalacji w Tarnowie RIPOK
Zakład Oczyszczania Miasta prowadzi również odbiór i transport nieczystości płynnych ze zbiorników
bezodpływowych z gospodarstw indywidualnych i firm, które nie są włączone do sieci sanitarnej.
Z terenu Miasta i Gminy Bochnia w 2018 roku Zakład wypompował 2973 m3 odpadów ciekłych od
kontrahentów, z którymi spisane są umowy na wywóz tych odpadów i odwiózł na Oczyszczalnię
Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni.
Po zakończonym sezonie zimowym Zakład Oczyszczania Miasta na bieżąco utrzymuje w czystości ulice,
chodniki i place określone w szczegółowym wykazie zadań.
Około 130 km dróg jest zamiatane mechanicznie, jeden raz w tygodniu centrum a pozostałe jeden raz
w miesiącu. Usuwane są z jezdni nieczystości piasku, liści i trawy przy pomocy zamiatarek typu SHMIDT
i BRODWAY. Na terenie parków, ciągów pieszych i chodnikach Zakład Oczyszczania Miasta rozstawił
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około 250 szt. koszy ulicznych, które są okresowo dezynfekowane i utrzymywane w czystości na
bieżąco.
Dwa razy do roku oczyszczany jest osadnik na potoku Babicy oraz kraty po naniesieniu nieczystości
szczególnie po ulewnych deszczach i burzach. Ponadto w stałej obsłudze jest utrzymanie czystości
ciągów pieszych, schodów i chodników o łącznej powierzchni około 40 591 m2.
Codziennie pracownicy Zakładu utrzymują w czystości przystanki autobusowe. Zatoczki autobusowe
są zamiatane, a kosze na przystankach są opróżniane systematycznie.
W roku 2018 Zakład Oczyszczania Miasta przyjął 2 230 kg padłych zwierząt w punkcie odbioru przy
ul. 20-go Stycznia.
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: Pod koniec 2017 roku BZUK złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy nowoczesnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostały przyznane środki na
wyżej wymienioną inwestycję w kwocie 2 031 777,10 zł, której budowa rozpocznie się w 2019 r. Celem
przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnego PSZOK w mieście Bochnia i dla jego mieszkańców, który
przyczyni się do wyeliminowania nielegalnych składowisk oraz zmniejszenia ilości odpadów
komunalnych, niesegregowanych. Konstrukcja PSZOK będzie rampowa, umożliwiająca najazd
samochodów i wygodny rozładunek do kontenerów zlokalizowanych na poziomie gruntu. Znajdował
się tam będzie również punkt napraw pozwalający na odnawianie i ponowne wykorzystanie odpadów
w celu nadania im tzw. „drugiego życia”. W zamach PSZOK zorganizowana zostanie ścieżka edukacyjna,
której zadaniem będzie podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. W jej skład wejdą tablice
tematyczne, makiety, gabloty itp.
ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY
Zakład Remontowo – Budowlany jest wydzieloną częścią Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych
Sp. z o.o., którego celem jest realizacja zadań związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury
miejskiej poprzez wykonywanie takich prac jak:
• bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
• remont istniejących chodników miejskich,
• remont istniejących dróg miejskich,
• budowa nowych chodników na terenie miasta i powiatu,
• budowa nowych dróg na terenie miasta i powiatu,
• budowa kanalizacji opadowej,
• remonty istniejących sieci kanalizacji opadowej wraz z uzbrojeniem (studzienki i kraty
ściekowe),
• wymiana i utrzymanie oznakowania drogowego,
• montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta Bochni,
• w okresie zimowym prace związane z utrzymaniem dróg i ciągów pieszych na terenie miasta.
Usługi tego typu są świadczone dla Gminy Miasta Bochni, Powiatu oraz indywidualnych klientów.
W okresie zimowym w styczniu i lutym Zakład prowadził roboty związane z bieżącym utrzymaniem
dróg i chodników. Ich zadaniem było odśnieżanie i posypywanie ciągów pieszych tj. chodników,
schodów, placów na terenie miasta Bochni oraz przystanków autobusowych, uzupełnianie mieszanki
solno-piaskowej w rozstawionych skrzynkach na terenie miasta.
W 2018 r. wykonano:
 przebudowie schodów przy ulicy Krętej w Bochni,
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remoncie chodnika na ul. Poniatowskiego, przy ulicy Staszica, przy ul. Widok
i ul. Dąbrowskiego,
budowie chodnika na ul. Chodenickiej, na ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Bujaka,
roboty związane z bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni tłuczniowej, polegające na
uzupełnieniu ubytków na ulicach Pagórek, Kaima – boczna, Kurów, Krzeczowska,
Turkowskiego, Buczków- boczna i Strzelecka,
utwardzenie pobocza przy ul. Zalesie Dolne i ul. Dąbrowskiego,
remontem placu przy budynku WSE przy ul. Trudnej w Bochni,
miejscowe remonty nawierzchni drogi przy ul. Wąwóz, Frycza, Krzyżaki, uzupełnienie ubytków
w nawierzchniach dróg gminnych na ul. Kolanowska, Urbana i inne,
przebudowie drogi na ul. Smyków.

BOCHEŃSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
Bocheński Zakład Komunikacji rozpoczął działalność 01.01.2010 r. Zadaniem funkcjonowania tej
komórki jest organizacja i prowadzenie przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Bochni. Zakład obecnie dysponuje sześcioma autobusami - 5 szt. Autosan Solina oraz jednym
ISUZU CITIBUS. Tabor obsługuje cztery linie na terenie całego Miasta Bochnia (do 31.12.2015 r. było
5 linii – zawieszona linia nr 4 Pl. Gen. Pułaskiego – ul. Krzyżanowicka).
Linia numer 1 – trasa tej linii przebiega głównie od Dworca PKP, przez centrum miasta do osiedla
Niepodległości. Wybrane kursy (w godzinach zmian pracowników) są wykonywane do Stalproduktu.
Linia numer 3 – trasa tej linii przebiega od Dworca PKP, przez centrum miasta, osiedle św. Jana, na
osiedle Krzyżaki. Podobnie jak na linii nr 1 - są wykonywane kursy do Huty.
Linia numer 5a – trasa tej linii przebiega z centrum miasta do osiedla Chodenice oraz ulicą Krzeczowską
do Krzeczowa.
Linia numer 9 – trasa tej linii przebiega z dworca PKP, przez centrum miasta, osiedle Dołuszyce, na
osiedle Kurów.
W 2014 r. zaczęła funkcjonować Bocheńska Karta Rodzinna. Uczestnictwo BZK w tym programie
wygląda następująco: przy zakupie biletu miesięcznego dla dzieci – bilet dla drugiego dziecka jest 10%
tańszy, dla trzeciego 20%, dla czwartego 30%.
Aktualnie ceny biletów jednorazowych przedstawiają się następująco:
 Bilet normalny – 2,20 zł,
 Bilet ulgowy 50% – 1,10 zł,
 Bilet ulgowy socjalny – 1,20 zł,
 Bilet specjalny – 0,50 zł,
 Bilet HDK (Honorowy Dawca Krwi) – 0,10 zł
Liczba przejechanych kilometrów w roku 2018 – 297,49 tys. km
Sprzedaż biletów jednorazowych w roku 2018 łącznie: 407,24 tys. sztuk




normalne: ilość ok. 126,30 tys. szt.
ulgowe 50%: ilość ok. 6,07 tys. szt.
ulgowe socjalne: ilość ok. 274,87 tys. szt.

ZARZĄD CMENTARZY
Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. administrują 3 cmentarzami komunalnymi w Bochni:
1. Cmentarzem Komunalnym przy ul. Orackiej,
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2. Cmentarzem Komunalnym „ Łychów”,
3. Cmentarzem Komunalnym „ Św. Rozalii”.
W ramach struktur organizacyjnych Spółki zarządzaniem i administracją cmentarzy zajmuje się
powołany do tego celu Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Do zadań Zarządu Cmentarzy Komunalnych należy wykonywanie usług cmentarnych na rzecz
użytkowników cmentarzy. Należy do nich w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przyjmowanie zwłok do pochowania
przygotowanie grobów do pochówków tak murowanych jak również ziemnych
obsługa pogrzebów i piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych
wydawanie zezwoleń na budowę i remont grobowców
wydawanie zezwolę na budowę i remont obramowań grobów ziemnych
organizacja i przeprowadzanie ekshumacji
prowadzenie dokumentacji cmentarza – ksiąg cmentarnych
pobieranie opłat cmentarnych i wystawianie faktur VAT oraz fiskalizowanie wystawianych
faktur
utrzymanie porządku na cmentarzu oraz wykonywanie koniecznych napraw i drobnych
remontów infrastruktury cmentarnej.

Cmentarz komunalny przy ul. Orackiej
Cmentarz przy ulicy Orackiej należy do najstarszych pozamiejskich cmentarzy na ziemiach Polskich.
Powstał w 1787 r., tj. wcześniej niż wielkie nekropolie narodowe, jak warszawskie Powązki czy
Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej aktualnie
zaewidencjonowanych jest 6 757 grobów, w których pochowanych jest 16 815 osoby. Program
Interaktywny Administrator Cmentarzy umożliwia wyszukiwania osób pochowanych na cmentarzu
komunalnym przy ul. Orackiej poprzez internetową wyszukiwarkę. W 2018 r. na cmentarzu
komunalnym przy ul. Orackiej pochowanych zostało 183 osoby.
Dokonano drobnych remontów i naprawy, jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drobne naprawy elewacji budynku kaplicy cmentarnej, (która powinna być wykonana na
nowo),
remont konstrukcji zabezpieczającej agregator chłodni na północnej ścianie kaplicy
cmentarnej,
wymiana rynien i rur spustowych na całym dachu budynku kaplicy cmentarnej ,
wykonanie opaski z kostki brukowej przy północnej ścianie budynku kaplicy cmentarnej,
odmalowanie wszystkich ławek znajdujących się na placu przed kaplicą cmentarną,
remont oświetlenia i wymiana żarówek w kilkunastu lampach znajdujących się na terenie
cmentarza ,
wykonanie kilku stopni betonowych ułatwiających użytkownikom cmentarza poruszanie się po
nim – kwatera XX,
wymiana kostki brukowanej na kilku alejkach na kwaterze XXVI,
remont frontowej ściany pomnika Ofiar Faszyzmu z ponownym montażem tablicy
informacyjnej.

Cmentarz komunalny „Łychów”
Cmentarz komunalny „Łychów” oddany został do użytkowania w 1995 r. W chwili obecnej na tym
cmentarzu pochowanych jest 1096 osób. W 2018 r. na tym cmentarzu odbyło się 69 uroczystości
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pogrzebowych. Cmentarz „Łychów” posiada również internetową wyszukiwarkę, co umożliwia
użytkownikom grobów tego cmentarza łatwe odszukanie osoby pochowanej
Cmentarz Św. Rozalii
Cmentarz komunalny popularnie nazwany cmentarzem ”Św. Rozalii” został zamknięty do pochówków
w drugiej połowie lat 70 - tych. W ramach umowy o administrowanie tym cmentarzem spółka BZUK
zobowiązana jest dbać o zamykanie bram cmentarnych, jak również bieżący porządek. W 2018 r.
kilkakrotnie przeprowadzono koszenie i sprzątanie cmentarza.
ZAKŁAD ZIELENI
Pracownicy Zakładu Zieleni w ramach stałej konserwacji od wiosny do jesieni wykonywali koszenie
trawy na terenach należących do Gminy Miasta Bochnia o łącznej powierzchni wynoszącej 22ha, w tym
na terenach miejskich o powierzchni łącznej 104 500 m2, tereny osiedlowe 67 000 m2 oraz tereny
gminne pow. 50 000 m2.
Na w/w terenach zieleni pielęgnowane są żywopłoty formowane o łącznej długości 12 000 m2.
W 2018r. wykonano cięcia techniczne i fitosanitarne u ponad 180 drzew.
Wykoszono rowy przydrożne o długości łącznej 4500 m2 oraz pasy przydrożne wzdłuż ulic o łącznej
długości ponad 300 km.
W okresie zimowym pracownicy Zakładu Zieleni zajmowali się odśnieżaniem chodników, schodów oraz
dostarczali piasek do zasobników.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Spółka z o.o. w ramach działalności Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Bochnia, oraz administrowaniem, zarządzaniem i prowadzeniem księgowości
zleconej Wspólnot Mieszkaniowych.
Działania ZGM w ramach Porozumienia obejmują:
• prowadzenie ewidencji lokali i najemców,
• prowadzenie ewidencji księgowej lokali i najemców,
• windykację należności w postępowaniu upominawczym,
• przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb prowadzenia windykacji przez Gminę Miasta
Bochnia,
• prowadzenie dokumentacji technicznej wymaganej przepisami Prawa Budowlanego (książki
obiektu budowlanego)
• zlecanie i nadzór nad prowadzeniem obowiązkowych przeglądów budynków (gazowe,
kominiarskie, elektryczne, oceny stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego),
• na zlecenie Gminy przeprowadzanie ekspertyz elementów budynków,
• na zlecenie Gminy realizacja zaleceń wynikających z przeglądów budowlanych,
• na zlecenia Gminy przeprowadzanie remontów i napraw budynków i instalacji - jako
administrator samodzielnie możemy podejmować jedynie prace polegające na usunięciu
usterek i awarii mogących zagrażać życiu bądź zdrowiu ludzkiemu oraz takich, których nie
usunięcie może znacznie pogorszyć stan techniczny budynku,
• prowadzenie rozliczeń mediów (woda, kanalizacja, c.o.)
ZGM administruje w chwili obecnej 65 budynkami Gminy o łącznej powierzchni użytkowej
16 785,16 m2.
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Następną grupę stanowią budynki Wspólnot Mieszkaniowych w ilości 68 szt. o powierzchni
74 442,59 m2. Są to zarówno budynki wykonane w systemie tradycyjnym oraz konstrukcji
wielkoblokowej. Administracja tymi budynkami odbywa się na podstawie odrębnych umów z każdą
wspólnotą.
Rok 2018 był okresem pozytywnym dla Spółki. Przedsiębiorstwo zakończyło go zyskiem w kwocie
5 033,04 zł.

12. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOCHNI SP. Z O.O.
Spółka powstała z przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni
w 1997 r. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasta Bochnia posiadająca 99 848 udziałów po
500,00 zł każdy, o łącznej wysokości 49 924 000,00 zł – stan na 31.12.2018 roku. Spółka zatrudnia 60
osób. Z prezesem Zarządu zawarto umowę o świadczenie usług zarządzania. Spółka działa pod
adresem: Bochnia ul. Majora Bacy 15.
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Działalność Spółki obejmuje zadania w zakresie (m.in.):
 poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
 odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne,
 robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 wydawania warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 usług pogotowia wodno-kanalizacyjnego.
DZIAŁALNOŚĆ WODOCIĄGOWA
Wielkość dostarczonej wody z podziałem na kategorie usług w latach 2017-2018
Rok

Ogółem
sprzedaż
wody w
tys. m3/rok

Gospodarstwa
domowe
w tyś. m³/rok

Zbiorcza
w tyś.
m³/rok

Sprzedaż
hurtowa
w tyś.
m³/rok

Produkcja
w tys.
m3/rok

Inne
cele
w tys.
m3/ rok

Zdolność
produkcyjna
ujęcia wody
w m³/dobę

2017

2363

1028

175

800

157

203

17 300
m3/d

2018

2520

1043

262

848

150

217

Długość sieci wodociągowej i przyłączy
Rok

Sieć
magistralna
[km ]

Sieć rozdzielcza
[ km ]

Przyłącza
wodociągowe
[ km ]

Ilości przyłączy
do budynków
mieszkalnych
[sztuki]

Ilości przyłączy
ogółem
[sztuki]

2017

9,0

111,3

112,05

5484

6143

2018

9,0

122,4*

112,05

5523

6482

116 | S t r o n a

DZIAŁALNOŚĆ KANALIZACYJNA
Ilość odebranych i oczyszczonych ścieków z podziałem na kategorie usług w 2018r.
Rok

Ogółem
odbiór
ścieków w
tys. m3/rok

Gospodarstwa
domowe
w tyś. m³/rok

Zbiorcza
w tyś
m3/rok

Sprzedaż
hurtowa
w tyś.
m³/rok

Produkcja
w tys.
m3/rok

Inne
cele
w tys.
m3/ rok

Zdolność
produkcyjna
oczyszczalni
ścieków

2018

1579

930

36

251

148

214

10 000
m3/d

REMONTY WYKONANE W 2018 R.
Przedsiębiorstwo prowadziło planowe remonty maszyn, urządzeń i obiektów zgodnie z opracowanym
planem, systemem własnym i zleconym. Na wykonanie robót systemem zleconym organizowano
przetargi. W roku 2018 systemem zleconym została wyremontowana sieć wodociągowa
w ul. Jakubowskiego, Krakowskie Przedmieście, oś. Solna Góra, Windakiewicza na łączną kwotę
872 536,23 zł netto
INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ MPWIK W BOCHNI SP. Z O.O.
Kontrakt 01

Projekt składa się z dwóch zadań inwestycyjnych: Pierwsze zadanie polega na budowie nowych
obiektów i modernizacji istniejących, co zapewni ulepszenie procesu oczyszczania ścieków, poprawę
gospodarki osadowej, zmniejszenie emisji substancji złowonnych, powstających w trakcie pracy
oczyszczalni, powstanie możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne
oczyszczalni z produktu przeróbki osadów ściekowych tj. biogazu. Podstawowy zakres zadania to:
rozbudowa linii technologicznej przeróbki osadów ściekowych, budowa suszarni słonecznej osadów
ściekowych, instalacji do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz
montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego.
Wartość kontraktu wynosi 62 484 000,00 zł brutto
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W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi:
- zmniejszenie masy wytwarzanych
osadów ściekowych,
- poprawa parametrów pracy
oczyszczalni,
- zmniejszenie emisji substancji
złowonnych z procesów oczyszczania
ścieków i przetwarzania osadów
ściekowych (szczególnie amoniaku
i siarkowodoru),
- wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej z produkowanego biogazu
za pomocą kogeneratora.
W zakresie gospodarki odpadami, inwestycja spowoduje istotne zmiany w sposobach gospodarowania
osadami ściekowymi. Wytwarzane w procesie oczyszczania ścieków osady (wstępny i nadmierny) oraz
tłuszcze, poddawane będą procesowi fermentacji w warunkach mezofilowych w zamkniętych
komorach fermentacyjnych. Do osadów i tłuszczów w procesie oczyszczania ścieków, dodawane będą
dowożone osady, tłuszcze i odpady zielone.
Dzięki procesowi fermentacji nastąpi zmniejszenie suchej masy organicznej i objętości osadów,
zmniejszeniu ulegnie zdolność osadów do zagniwania, zmniejszy się zawartości substancji złowonnych,
oraz zawartości organizmów patogennych.
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w związku realizacją przedsięwzięcia spowoduje nie tylko
ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, ale w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy
komfortu życia mieszkańców, głównie poprzez ograniczenie substancji złowonnych.
Kontrakt 02
Drugie zadanie inwestycyjne dotyczy usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowokanalizacyjnym. W ramach tego działania prowadzona jest budowa inteligentnych systemów
sterowania i nadzoru nad systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym.
Efektem działań będzie integracja systemów informatycznych klasy GIS ze skorelowanymi modelami
hydraulicznymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), systemami informatycznymi,
nadzorującymi przebieg procesu technologicznego i produkcyjnego (SCADA), integracja z systemem
technicznej, a także handlowej obsługi klientów, wymiana armatury oraz urządzeń dostosowanych do
płynnej regulacji siecią, nadzór nad sieciowymi pompowniami ścieków oraz hydroforniami, instalacja
punktów pomiarowych zapewniających optymalną identyfikację i sterowanie całym systemem
wodociągowo-kanalizacyjnym.

Wartość kontraktu wynosi 10 873 200,00 zł brutto
Termin zakończenia projektu 31.12.2020 rok.
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Od początku realizacji projektu do dnia 31.01.2019 roku Zamawiający w ramach inwestycji wydatkował
kwotę 16 433 293,44 zł netto, 20 160 623,63 zł brutto wg poniższego zestawienia:
Opis

Wystawca

Kontrakt 01 - Rozbudowa
i przebudowa ciągu
technologicznego na OŚ

IDS-BUD

11 432 366,10

14 061 810,31

Kontrakt 02 Usprawnienie systemu
zarządzania majątkiem
sieciowym

AQUARD

2 782 160,94

3 422 057,96

10 873 200,01

358 268,80

440 670,56

1 342 668,00

1 860 497,60

2 236 084,81

2 714 691,00

16 433 293,44

20 160 623,63

77 414 559,01

Usługa Inżyniera
Kontraktu

HTS

Pozostałe koszty
Razem:

Wartość netto

Wartość brutto

Wartość
kontraktu brutto
ogółem

62 484 000,00

13. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W BOCHNI SP. Z O.O.
Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bochni w 1996
r. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasta Bochnia posiadająca 8 522 udziały po 500,00 zł
każdy, o łącznej wysokości 4 261 000 zł – stan na 31.12.2018 roku. Spółka zatrudnia 38 osób.
Z prezesem Zarządu zawarto umowę o świadczenie usług zarządzania. Spółka działa pod adresem:
Bochnia ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 24
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Podstawowym przedmiotem działalności MPEC Sp. z o.o. jest bieżące i nieprzerwane świadczenie usług
w zakresie zaopatrywania odbiorców zasilanych ze źródeł i węzłów cieplnych Spółki w energię cieplną.
Działalność Spółki obejmuje zadania w zakresie:
 Wytwarzanie ciepła na podstawie koncesji nr WCC/714/222/U/OT-3/98/MW,
 Przesyłanie i dystrybucja ciepła na podstawie koncesji nr PCC/744/222/U/OT-3/98/MW,
Działalność produkcyjna realizowana jest w dziewięciu kotłowniach stanowiących własność Spółki.
W tabeli 1 przedstawiono wykaz kotłowni.

119 | S t r o n a

Tabela - Kotłownie oraz grupy taryfowe
LP.

Oznaczenie
w taryfie

1

Kotłownia-lokalizacja

Rodzaj opału

Moc [MW]
zainstalowana

K3 - ul. Kazimierza Wlk.2

Gaz ziemny

0,225

K6 - ul. Mickiewicza 5

Gaz ziemny

0,120

3

K8 - ul. Kolejowa 10

Gaz ziemny

0,142

4

K12 - ul. Proszowska 12

Gaz ziemny

0,050

2
G1

5

K1

K1 – ul. Poniatowskiego 24

Gaz ziemny

1,440

6

K2

K2 - ul. Karolina

Gaz ziemny

1,542

7

K5

K5 - ul. Solna Góra

Gaz ziemny

0,920

8

K7

K7 - ul. Poniatowskiego 24

Gaz ziemny

1,960

9

K11i, K11g

Miał węglowy

19,500

Olej opałowy

0,160

Gaz ziemny

0,019

K11 - oś. Niepodległości

Kotłownie K3, K6, K8, K12 są lokalnymi kotłowniami wbudowanymi w obiekty, które zasilają w energię
cieplną. Parametry obliczeniowe instalacji zasilanych przez te kotłownie wynoszą 90/70 oC.
Źródła K7 i K11 to wysokoparametrowe kotłownie, dla których medium grzewczym jest woda gorąca
o parametrach obliczeniowych: K11 - 150/70 oC, K7 - 130/70 oC, oraz wspomagający kocioł opalany
olejem opałowym 90/70 oC zasilający węzeł cieplny na c.w.u. w bloku Jana 14 w okresie
niewystarczających parametrów sieci S-1, kocioł na c.w.u. kondensacyjny wiszący w budynku ZUS.
Pozostałe źródła K1, K2, K5 to kotłownie niskoparametrowe o parametrach wody gorącej w warunkach
obliczeniowych 90/70 oC. Kotłownie te zasilają odbiorców za pośrednictwem wspomnianych wcześniej
zewnętrznych instalacji odbiorczych i węzłów cieplnych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo
energetyczne.
Sieci budowane w latach 1970 – 1991 wykonywane były w technologii kanałowej. Większość sieci S1,
część sieci S3 wykonana jest w tej technologii. Od roku 1992 prowadzone odcinki sieci cieplnej
budowane były z rur preizolowanych. W tejże technologii wykonane są fragmenty sieci S1 oraz
w całości sieć S4.
Tabela - Sieci cieplne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Oznaczenie w
taryfie
S1
S2
S3
S4
S5
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Źródło
zasilające
K 11
K2
K7
K1
K5

Ilość węzłów
indywidualnych
82
9
11
3
7

Ilość węzłów
grupowych
4
-

Ilość punktów
pomiarowych
110
7
11
3
7

Długość
sieci [m]
11 106,0
943,5
1 107,0
221,0
248,0

MPEC posiada umowy długoterminowe z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. na dostawy opału
zabezpieczając sobie tym samym bezpieczeństwo energetyczne.
Dotychczasowy dostawca opału Katowicki Holding Węglowy z dniem 1 kwietnia 2017 r. został przejęty
przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. i w związku z tym Zarząd MPEC prowadził rozmowy trójstronne
z wyżej wymienionymi podmiotami. Efektem tego były zawierane porozumienia trójstronne,
precyzujące zasady, po których następowały zmiany stron umowy. Firma ma zapewnioną wieloletnią
dostawę, dobrej jakości węgla w oparciu o umowę z w/w dostawcą, co stanowi gwarancję na ciągłość
pracy kotłowni.
MPEC Sp. z o.o. z roku na rok obserwuje systematyczny spadek sprzedaży ciepła. W 2018r. w stosunku
do roku 2017 sprzedaż ta była niższa o 9 745,55 GJ (tj. 8,62%).
INWESTYCJE
MPEC Sp. z o.o. w 2018 r. prowadziło prace remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne.
Do najważniejszych należały:










modernizacja kotła WR10 zlokalizowanego w Kotłowni Miejskiej K-11, finansowana przy
pomocy preferencyjnego kredytu z WFOŚiGW w Krakowie,
wykonanie przyłącza oraz węzła cieplnego do nowego odbiorcy ciepła ZUS , moc zamówiona –
170 kW,
likwidacja węzła grupowego znajdującego się w budynku Murowianka 8, który zasilał węzły
w budynkach Murowianka 4, Murowianka 6 oraz Floris 33a oraz modernizacja tych węzłów na
nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacją pogodową,
budowa węzła cieplnego z automatyczną regulacją pogodową w budynku sali gimnastycznej
ZS Nr 1,
zakupiono nowoczesną ładowarkę teleskopową JCB 541-70 WASTEMASTER do nawęglania
zasobników kotłów, oraz do innych prac na kotłowni,
przeglądy i konserwacje urządzeń ciepłowniczych, elektrycznych oraz AKPiA,
przeglądy i konserwacje sieci cieplnych z węzłami,
pielęgnacja zieleni na terenie kotłowni K-11.

Wartość nakładów na modernizację i inwestycje w 2018 r. wyniosła 2 212 102,88 zł.
Po zakończeniu sezonu grzewczego oprócz wymienionych zadań rutynowo dokonuje się przeglądu
i konserwacji kotłowni gazowych i węglowych groszkowych, które nie należą do MPEC, a tylko są przez
to Przedsiębiorstwo obsługiwane.
Celem zrealizowania wytyczonych zadań Spółka zleca do wykonania określone prace także innym
firmom, organizując przetargi, zapytania ofertowe.
FINANSE
Spółka reguluje swoje zobowiązania terminowo.
Łączna kwota zobowiązań długo i krótkoterminowych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 3 120 170,41 zł
(w tym zobowiązania długoterminowe wynoszą 1 600 747,00 zł).
Zaciągniętą pożyczkę w 2018 r. w WFOŚiGW w Krakowie przeznaczono na finansowanie zadania pod
nazwą: „Modernizacja kotła wodnego WR-10 w technologii ścian szczelnych z jednoczesnym
zmniejszeniem mocy kotła z 11,63 MW do 2,5 MW”, którego planowany koszt kwalifikowany wynosił:

121 | S t r o n a

2 220 150,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100).
Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na 15.12.2027 r..
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 6 802 725,47 zł, co w zestawieniu
z zobowiązaniami krótkoterminowymi dało nadwyżkę w wysokości 5 283 302,06 zł i nadal jest ona
najwyższa w stosunku do ubiegłych lat.
Na sytuację ekonomiczną Spółki niekorzystnie wpływają takie czynniki jak:








niska sprzedaż ciepła,
podwyżki cen paliw, energii elektrycznej, itp.,
dodatkowe opłaty związane z efektywnością energetyczną, akcyza,



nie płacone terminowo należności ze strony odbiorców ciepła.

zmniejszanie mocy zamówionej przez odbiorców ciepła,
koszty związane z modernizacją kotłowni i remontami,
konieczność szybszego pokrywania zobowiązań Firmy wobec dostawców opału, energii
elektrycznej, itp.,

Na dodatni wynik finansowy, z jakim Spółka kończy rok obrachunkowy 2018 miał wpływ miał zysk
z pozostałych przychodów operacyjnych (dzierżawy komina pod anteny sieci komórkowych, obsługa
kotłowni, itp.) oraz zysk z przychodów finansowych.
Pozostałe przychody za rok 2018 wyniosły 283 765,43 zł, a pozostałe koszty 105 892,08. Przychody
finansowe wyniosły 85 246,88 zł, a koszty finansowe 694,34 zł. Zysk brutto za rok obrotowy 2018 dla
Spółki wyniósł ogółem 287 816,30 zł, a zysk netto 233 561,30 zł.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nieustannie czyni starania o poszerzanie działalności
ciepłowniczej na terenie miasta Bochnia poprzez wielokrotne rozmowy z przedstawicielami obiektów
istniejących oraz projektowanych i systematycznie będzie je ponawiać.
Systematycznie analizuje się pracę Spółki, aby w porę zaradzić niekorzystnym zjawiskom mogącym
obniżyć jej płynność oraz rentowność. Dąży się, aby nawet w niesprzyjających dla niej warunkach mogła
funkcjonować i rozwijać się systematycznie.
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