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I.

WSTĘP
Zgodnie z postanowieniami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 poz. 713) Wójt Gminy Grybów co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Grybów raport
o stanie Gminy z rok poprzedni. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się
debatę. W debacie nad raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który
chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co
najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu
według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać
głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019 oraz podsumowanie dotyczące różnych
wymiarów rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Grybów. Pozwala także na ukazanie zjawisk i
procesów zachodzących w naszej Gminie jakie miały miejsce w roku 2019.
Raport obejmuje 3 główne kategorie informacji. Pierwsza kategoria, to informacje dotyczące ważnych
obszarów dla rozwoju Gminy Grybów takich jak m.in. demografia, gospodarka lokalna oraz środowisko.
Ponadto ukazuje stan finansów Gminy oraz realizację jej zadań statutowych. Druga kategoria informacji to
charakterystyka wszystkich dokumentów planistycznych tj. polityk, programów i strategii, do których
wykonywania w roku 2019 zobowiązany był organ wykonawczy. Następnie raport zawiera informacje
dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, do których wykonywania w roku 2019
obowiązany był organ wykonawczy, za wyjątkiem uchwały budżetowej, bowiem sprawozdanie z jej
wykonania jest przedstawiane Radzie i rozpatrywane na odrębnych zasadach, przewidzianych przez przepisy
prawa. Zatem zakres Raportu nie pokrywa się z materią opisywaną w sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za rok poprzedni. Należy tutaj podkreślić, że część informacji dotycząca uchwał, zawiera dane
dotyczące nie tylko uchwał, które zostały podjęte w poprzednim roku kalendarzowym, ale wszystkie te, które
Wójt wykonywał w roku 2019.
Raport o stanie Gminy zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., chyba że zaznaczono inaczej.
Dokument powstał w oparciu o materiały źródłowe Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
w oparciu o publiczne dane statystyczne.

Opracowanie: Danuta Krok – Sekretarz Gminy Grybów
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II.

INFORMACJE OGÓLNE
A. Gmina Grybów
Gmina Grybów – usytuowana jest we wschodniej części województwa małopolskiego, na terenie powiatu
nowosądeckiego. Lokalizację geograficzną posiada w strefie ważnych węzłów komunikacyjnych łączących
tereny Pogórza Karpackiego, Beskidu Niskiego oraz Beskidu Sądeckiego. Na terenie Gminy Grybów
wznoszą się Góry Grybowskie, stanowiące północno – zachodnią strefę Beskidu Niskiego. Największe
szczyty to: Jaworze 882 m n.p.m., Chełm 779 m n.p.m., Rosochatka 750 m n.p.m., Maślana Góra 753 m
n.p.m. Gmina łącznie zajmuje obszar – 153,2 km², co stanowi blisko – 10% ogólnej powierzchni powiatu
nowosądeckiego. Powierzchnia Gminy to 61,5% – użytki rolne, 31,5% – użytki leśne. Gmina posiada
charakter wiejski i usytuowana jest nad rzeką Białą, która zaliczana jest do tzw. „Rzek Karpackich”.
Długość rzeki wynosi – 101,8 km (długość na terenie Gminy – 18 km) a powierzchnia zlewni – 983 km².
W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Biała Niżna, Binczarowa, Chodorowa, Cieniawa, Florynka, Gródek,
Kąclowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Polna, Ptaszkowa, Siołkowa, Stara Wieś, Stróże, Wawrzka,
Wyskitna. Walory krajobrazowe obszaru gminy Grybów stwarzają duże możliwości rozwoju turystyki.
Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne. Gmina posiada bardzo dobre warunki do
uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz sportów zimowych, w tym narciarstwa biegowego. Na
terenie gminy zachowała się stara drewniana architektura: kościoły, cerkwie, liczne kapliczki przydrożne.
Przez teren gminy przebiega „Szlak Architektury Drewnianej”.

Ludność
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina liczyła 25 728 mieszkańców (w tym 12 820 kobiet i 12 908 mężczyzn)
co stanowiło 11,8% liczby ludności powiatu nowosądeckiego. W porównaniu do roku 2018, liczba
ludności gminy zwiększyła się o 122 osoby.
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Jednym z czynników, które wpływają na spadek lub przyrost ludności są migracje, zarówno na pobyt
stały, jak i czasowy. Głównymi przyczynami stałych migracji są sprawy rodzinne (m.in. zawieranie
małżeństw) oraz chęć poprawy warunków mieszkaniowych, natomiast czasowy – zmiana pracy lub
nauka. Gmina Grybów charakteryzuje się dodatnim saldem migracji stałej dla migracji wewnętrznych
i zagranicznych ludności. W roku 2019 zanotowano większą dynamikę liczby osób, które zameldowały się
na pobyt stały (516 osób) niż wymeldowały się z pobytu stałego (391). W roku 2019 zwiększyła się
również liczba emigracji, z 1 odnotowanych w 2018 r., do 7 odnotowanych w 2019 r.
Jedną z głównych przyczyn wzrostu liczby mieszkańców gminy jest stale utrzymujący się dodatni przyrost
naturalny. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 urodziło się 352 dzieci (w tym
169 chłopców i 183 dziewcząt). Największy przyrost naturalny odnotowano w miejscowościach Kąclowa
(40 osób), Ptaszkowa (46 osób), Biała Niżna (39 osób). Jednocześnie w tym samym okresie odniesienia,
nastąpiło 198 zgonów, przy czym w stosunku do roku 2018 liczba zgonów zmniejszyła się o 2. Struktura
zgonów według płci potwierdza, że w dalszym ciągu umiera więcej mężczyzn niż kobiet. W 2019 udział
zgonów mężczyzn w relacji do ogółu zgonów wynosił 51%.

Najwyższy odsetek osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) odnotowano w miejscowości Polna (17,67%),
Ptaszkowa (17,3%), Biała Niżna(15,91%).
Pracownicy Urzędu w 2018 roku wydali 1965 dowodów osobistych, w tym liczba dowodów wydanych po
raz pierwszy wyniosła 602.
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W końcu 2019 roku liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli mieszkańców gminy w wieku 17 lat
i mniej, wynosiła 6520 osób. Udział ludności tej grupy ekonomicznej w ogólnej liczbie mieszkańców
gminy wynosił 25%. Wśród osób w wieku przedprodukcyjnym przeważali mężczyźni, którzy stanowili 26%
ogółu tej grupy.
Na koniec 2019 roku w gminie Grybów liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 15 556 osób.
Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem wynosił 60%. Wśród osób w wieku
produkcyjnym przeważali mężczyźni (18-64 lata), którzy stanowili 64% ogółu tej grupy.
Obserwuje się wyraźny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, czyli kobiet w wieku 60 lat
i więcej lat oraz mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. Wzrost ten jest dynamiczny i przewiduje się, że
w następnych latach będzie postępował. Spowodowany jest on zmianą stylu życia oraz wydłużaniem się
jego trwania. W roku 2019 liczba ludności w gminie w wieku poprodukcyjnym wynosiła 3 652 osoby, przy
czym liczba kobiet w tej grupie wynosiła 19%.

W roku 2019 wskaźnik gęstości zaludnienia na terenie gminy wynosił 167 os/km2 i był wyższy od
wskaźnika gęstości zaludnienia w powiecie nowosądeckim, który wynosił 137 os/km 2.

Lp.

Miejscowość

Liczba
mieszkańców

Powierzchnia
(km2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Biała Niżna
Binczarowa
Chodorowa
Cieniawa
Florynka
Gródek
Kąclowa
Krużlowa Niżna
Krużlowa Wyżna
Polna

2772
1465
270
1665
1746
1174
2552
1005
1548
1098

9,37
13,28
2,48
9,23
18,74
15,57
14,25
5,26
7,71
6,6

Gęstość
zaludnienia
(os./km2)
295,84
110,32
108,87
180,39
93,17
75,40
179,09
191,06
200,78
166,36
6

11
12
13
14
15
16

Ptaszkowa
Siołkowa
Stara Wieś
Stróże
Wawrzka
Wyskitna
Razem

3332
2160
1067
2630
560
684
25728

18,17
9,05
7,53
7,6
4,14
4,19
153,17

183,38
238,67
141,70
346,05
135,27
163,25
167,97

Rynek pracy
W roku 2019 działalność gospodarczą na terenie Gminy prowadziło 1144 podmioty gospodarcze, w tym
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. działalność zarejestrowało 169 nowych firm.
Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w systemie CEiDG działało na terenie miejscowości Ptaszkowa:
(164 podmioty).
Struktura podmiotów Gminy zarejestrowanych w systemie CEiDG jest zróżnicowana, reprezentowane są
prawie wszystkie sekcje PKD, z wyjątkiem sekcji rybactwo oraz organizacje i zespoły eksterytorialne.
Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest w sekcji budownictwa oraz handlu i naprawy pojazdów
samochodowych. Stosunkowo dużo podmiotów działa w sekcji budownictwa (271 podmiotów).
W Gminie Grybów w roku 2019 dominowały mikro i małe przedsiębiorstwa. Firmy, w których
zatrudnionych jest więcej niż 50 pracowników stanowią niespełna 0,004% ogółu zarejestrowanych
podmiotów. Najliczniejszą grupę zarejestrowanych podmiotów stanowią podmioty zatrudniające do
9 osób, stanowią one 87% wszystkich podmiotów.
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Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stopa bezrobocia w Gminie wyniosła 4,3% i była niższa od stopy
bezrobocia dla Powiatu Nowosądeckiego o 3,9%.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, na koniec grudnia 2019 roku
zarejestrowanych, jako bezrobotnych było 663 mieszkańców Gminy Grybów (w tym 475 kobiet) co
stanowi 2,6% ogółu mieszkańców. Pośród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najwięcej
bezrobotnych to osoby do 30 roku życia; 241 osób, w tym aż 123 to osoby do 25 roku życia.

Wybrane kategorie bezrobotnych
ROK
2019

ogółem
bezrobotni

w tym
do 30 r. ż.

w tym
do 25 r. ż.

długotrwale
bezrobotni

pow.
50 r. ż.

663

241

123

392

137

Z kolei analizując kryterium wykształcenia zauważyć można, że najwięcej bezrobotnych to osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 229 os. Drugą najliczniejszą grupę stanowią osoby
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 213 osób oraz osoby z wykształceniem wyższym –
119 os.

Bezrobotni wg wykształcenia
ROK

2019

ogółem
bezrobotni

wyższe

policealne
i średnie
zawodowe

średnie
ogólnokształcące

zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne
i niższe

663

100

193

65

232

73

Największym odsetkiem bezrobotnych w roku 2019 charakteryzowała się miejscowość Ptaszkowa
(12,37%), Biała Niżna (11,61%) oraz Kąclowa (11,01%). Z kolei najmniej bezrobotnych odnotowano
w miejscowości Wawrzka z której jedynie 1,66% mieszkańców zarejestrowanych było w PUP.
9

Oświata i wychowanie
W 2019 r. w publicznych szkołach podstawowych Gminy Grybów kształciło się średnio 2 760 uczniów,
przy czym w roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów wyniosła 2 856 natomiast w roku szkolnym
2019/2020 liczba uczniów wynosi 2 572.

Średnia liczba dzieci przyjętych w roku 2019 do publicznych oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych
przy szkołach wyniosła 864. W roku szkolnym 2018/2019 do 39 oddziałów uczęszczało 867 dzieci
natomiast w roku szkolnym 2019/2020 liczba ta wynosi 858 w 39 oddziałach. W 2019 r. obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało średnio 316 dzieci sześcioletnich. Do przedszkoli
niepublicznych uczęszczało średnio miesięcznie 216 dzieci, w tym obowiązek rocznego przygotowania
szkolnego w przedszkolach niepublicznych realizowało średnio 26 dzieci z terenu Gminy.
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Gminny system oświaty zapewnia każdemu dziecku, w tym niepełnosprawnemu, uczęszczającemu do
przedszkola, szkoły lub placówki wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie
do jego potrzeb w tym zakresie. Wspomaga pełny rozwój dzieci i uczniów, akcentuje „edukację
włączającą” uczniów niepełnosprawnych. Kształcenie specjalne jest specyficzną formą wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, deficytami rozwojowymi,
psychofizycznymi lub schorzeniami. Stwarza odpowiednie warunki dla uczniów zdolnych. Kształcenie
uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone w: przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach
specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych
ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
Powyższy obowiązek realizowano na terenie Gminy Grybów w klasach integracyjnych w Starej Wsi i Białej
Niżnej, klasie specjalnej w Białej Niżnej, oraz poprzez nauczycieli wspomagających – edukacja włączająca
w ZSP Biała Niżna, ZSP Krużlowa Wyżna, SP Wawrzka, ZSP Siołkowa, ZSP Stara Wieś, ZSP Nr 1 Ptaszkowa,
ZSP Ptaszkowa pomocy nauczyciela i zajęcia rewalidacyjne.

Realizacja obowiązku nauki dla dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
w szkołach i przedszkolach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Grybów

Liczba uczniów
2018/2019

Liczba uczniów
2019/2020

Uczniowie

53

49

Dzieci przedszkolne

2

1

Razem

55

50

Gmina Grybów w 2019 r. wspomagała również szkoły i przedszkola w organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w tym:
1) organizacji zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci, które posiadają opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez Poradnie PsychologicznoPedagogiczne. Organizacja tych zajęć mogła być zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem
oświatowym prowadzona przez przedszkole, szkołę lub placówki specjalistyczne,
11

2) organizacja zajęć logopedycznych dla wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
3) organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I – VIII posiadających opinie poradni
psychologiczno-pedagogicznych ze wskazaniem objęcia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi,
4) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów posiadających opinie poradni psychologicznopedagogicznych ze wskazaniem objęcia tymi zajęciami.

Forma pomocy psychologicznopedagogicznej

Tygodniowa ilość godzin
2018/2019

Tygodniowa ilość godzin
2019/2020

10

8

15,5

20,5

3

4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

21,5

20,5

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

112

98

Zajęcia indywidualne rewalidacyjne

108

120

Razem

270

271

Wczesne wspomaganie rozwoju
Zajęcia logopedyczne – grupowe w
oddziałach przedszkolnych
Indywidualne zajęcia logopedyczne kl. I-VIII

Znaczna część uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, decyzją rodziców, obowiązek
nauki lub realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podjęła w wybranych przez
siebie szkołach z klasami integracyjnymi, z klasami specjalnymi, w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych oraz w przedszkolach integracyjnych lub też przedszkolach ogólnodostępnych z klasami
integracyjnymi.
−
−

19 dzieci realizuje zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w Niepublicznym
Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym „ISKIERKA” w Stróżach
3 dzieci w specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu

Gmina Grybów zapewnia dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych wraz opieka do wybranych przez
rodziców i opiekunów prawnych placówek kształcenia specjalnego.

Liczba objętych
dowozem
2018/2019

Liczba objętych
dowozem
2019/2020

CARITAS Gorlice – klasa specjalna

1

1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku

15

19

Rehabilitacyjny Punkt Przedszkolny „ISKIERKA” w Stróżach

4

3

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Grybowie

7

6

Szkoła Podstawowa w Białej Niżnej

5

5

Szkoła Podstawowa w Siołkowej

1

1

Przedszkole Parafialne w Grybowie

1

-

Zwrot kosztów dowozu ucznia przez rodzica/opiekuna
samochodem własnym

9

15

Razem

43

50

Placówki kształcenia specjalnego

W związku z organizacją dowozu uczniów o specjalnych potrzebach Gmina Grybów zatrudnia
2 kierowców oraz 2 opiekunów. Koszty dowozu uczniów w 2019 r. wyniosły 264 382,64 zł.
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W związku z obowiązkiem dowozu uczniów, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km lub 4 km
w zależności od poziomu nauczania:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych,
w 2019 roku Gmina poniosła na ten cel wydatki w wysokości 161 915,33 zł.
W roku 2019 zatrudnionych było 506 nauczycieli w wymiarze 353,09 etatów oraz 151 pracowników
administracji i obsługi w wymiarze 114,12 etatów.

Jednostka

Liczba nauczycieli
2019/2020

Liczba nauczycieli
2018/2019

Liczba etatów
nauczycieli
2019/2020

Liczba etatów
nauczycieli
2018/2019

Szkoły Podstawowe

390

422

350,74

352,97

Należy zauważyć, że mimo iż w roku szkolnym 2019/2020 nastąpił spadek liczby nauczycieli, to etaty
utrzymują się na tym samym poziomie, co w roku szkolnym 2018/2019. Związane było to z faktem
zawierania wielu umów przez jednego nauczyciela – jedna osoba występowała w dwóch lub więcej
szkołach na odrębnych umowach o pracę.

Stanowisko

Liczba
Liczba
Ilość etatów
Ilość etatów
pracowników
pracowników
obsługi 2019/2020 obsługo 2018/2019
obsługi 2019/2020 obsługi 2018/2019

Sekretarz, referent

15

15

12

11,25

Prac. kuchni

41

38

28,37

24,75

Woźne, sprzątaczki

65

64

50

50,25

konserwator

15

15

8

8

Inne

22

19

15,75

17,75

Razem

158

151

114,12

112

Wymagane średnie wynagrodzenie nauczycieli na każdym szczeblu awansu zawodowego w roku 2019
zostało osiągnięte. Nauczyciele otrzymali tylko wynagrodzenia za faktycznie przepracowane godziny,
zatem Gmina nie musiała wypłacać tzw. dodatków uzupełniających.

Stopień awansu
zawodowego
nauczyciela

1.I – 31.VIII
2019 rok
WYMAGANE

1.I – 31.VIII
2019 rok
OSIĄGNIĘTE

1.IX – 31.XII
2019 rok
WYMAGANE

1.IX – 31.XII
2019 rok
OSIĄGNIĘTE

stażysta

3 045,21

3 110,34

3 337,55

3 602,56

kontraktowy

3 380,18

3 855,79

3 704,68

3 851,01

mianowany

4 385,10

4 654,06

4 806,07

4 487,59

dyplomowany

5 603,19

5 855,95

6 141,09

6 200,90
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Referat Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 98 spraw,
nauczanie indywidualne i rewalidacja – 22 sprawy,
rekrutacja do przedszkoli i klas i szkół podstawowych,
realizacja obowiązku nauki i obowiązku szkolnego – 48 spraw,
doskonalenie zawodowe nauczycieli: zestawienia przyznanych i wykorzystanych środków przez
każdą jednostkę za 2018 r., opracowanie wytycznych i przygotowanie zarządzenia w sprawie
podziału środków na 2019 r., przyjmowanie i analiza wniosków dyrektorów szkół w sprawie
dofinansowania zawodowego nauczycieli na 2020 r., prowadzenie spraw związanych
z zamówieniem i organizacją szkoleń dla dyrektorów szkół w ramach środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli,
kontrola sporządzania arkuszy organizacyjnych oraz nanoszonych przez dyrektorów zmian
w związku z aneksami,
wydano 24 decyzje na dofinansowanie kosztów wykształcenia młodocianego pracownika –
dotacja ze środków Funduszu Pracy – 172 026,05 – ogółem 103 sprawy,
wydano 73 zgody na uzupełnienia etatów nauczycieli w innych placówkach,
postępowania o stopień awansu nauczyciela mianowanego dla nauczycieli z terenu Gminy
Grybów – 6 postępowań (wydano akty awansu zawodowego nauczycieli mianowanych),
przygotowano i przeprowadzono 4 postępowania konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły:
SP Polna, SP Gródek, ZSP 1 Ptaszkowa, SP Wawrzka,
pomoc stypendialna dla uczniów i studentów (liczba rozpatrzonych wniosków: 47, liczba
przyznanych stypendiów: 43 na kwotę 76 980 zł),
ustalanie wysokości oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
współpraca z podmiotami sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w dziedzinie
oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz koordynacja współpracy Wójta i Urzędu
ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami użyteczności publicznej działającymi na terenie
Gminy. Liczba przyznanych dotacji wraz z kwotą:
• otwarty konkurs ofert: 14 ofert, kwota: 125 660,00 zł,
• tryb pozakonkursowy: 4 oferty, kwota: 15 500,00 zł,
realizacja Rządowego Programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
kwota: 168 000,00 zł, moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019, kwota: 97 751,00 zł,
W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – zakup lektur i nowości książkowych
dla 4 szkół: ZSP Kąclowa, ZSP Siołkowa, SP Polna, SP Wyskitna – sporządzono sprawozdanie
z wydatkowania przyznanej dotacji w kwocie 22.480,00 zł (80%),
realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – w ramach zadnia doposażono
i wyremontowano dwie stołówki w SP nr 2 w Ptaszkowej i SP w Binczarowej. Wartość zadania
122 189,00, w tym dofinansowanie 97 751,00 zł,
rozliczanie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek (analiza wniosków
oraz organizacja dowozu dzieci oraz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego: 37 spraw /SOSW Szymbark, Klasa Specjalna przy CARITAS w Gorlicach, Niepubliczny
Rehabilitacyjny Punkt Przedszkolny „ISKIERKA” w Stróżach, Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne
„ISKIERKA” w Grybowie, SP Siołkowa, SP Biała Niżna/, analiza wniosków oraz przygotowanie
umów na zwrot kosztów dowozu dziecka i jego opiekuna – 12 spraw,
zwrot kosztów dowozu uprawnionych uczniów komunikacją publiczną – 57 przygotowanych
umów, 14 odmów,
bieżące zlecenia na dowozy – 44 spraw, koordynacja pracy opiekunek oraz kierowców.
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Kultura
Gmina Grybów to terytorium o dużych walorach historycznych, krajobrazowych i bogatej przeszłości
kulturalnej. Ważną rolę w kreowaniu życia kulturalnego w Gminie Grybów pełnią instytucje kultury takie
jak Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie i jego filie następujących miejscowościach: Binczarowa,
Cieniawa, Chodorowa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Polna, Ptaszkowa,
Siołkowa i Stara Wieś oraz Gminna Biblioteka w Grybowie z siedzibą w Stróżach oraz jej filie
w następujących miejscowościach: Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa,
Krużlowa Niżna, Ptaszkowa, i Stara Wieś.

Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie
Działalność kulturalną Gminny Ośrodek Kultury prowadził poprzez następujące amatorskie zespoły
artystyczne takie jak: 4 orkiestry dęte działające przy filiach we Florynce, Ptaszkowej i Siołkowej
i w Krużlowej, 4 chóry działające przy filiach w: chór męski w Siołkowej, chóry mieszane w Krużlowej,
Kąclowej i Ptaszkowej, dziecięcy zespół regionalny „Pogórzańskie Dzieci” działający przy filii w Kąclowej,
zespół regionalny „Echo Jaworza” działający przy filii w Ptaszkowej, zespół „Binczarowianie”, grupa
taneczna oraz amatorski młodzieżowy zespół teatralny ODEON działające przy filii w Binczarowej, zespoły
teatralno obrzędowe działające przy wszystkich filiach GOK-u, zespoły muzyczno wokalne działające przy
wszystkich filiach GOK-u, koła zainteresowań: muzyczne, plastyczne, recytatorskie, turystyczne,
sportowe, taneczne.
Ogółem wszystkie zespoły liczą – 789 członków, koła zainteresowań – 441 osób.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Grybowie oraz w filiach zorganizowano w roku 2019 ogółem: 34 imprezy
turystyczne i sportowe, 24 konkursy o różnej tematyce (np. pisanki wielkanocnej, laurki na Dzień Matki),
76 koncertów w wykonaniu zespołów działających przy filiach GOK, 26 warsztatów (bibułkarskie,
plastyczne, muzyczne, teatralne), 20 pokazów teatralnych, 10 prelekcji, spotkań, wykładów oraz 24
przeglądy. Z powyższej oferty GOK i filii skorzystało ogółem ok. 44 917 osób.
Ważniejsze wydarzenia, które Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie organizował lub był
współorganizatorem w 2019 roku:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Cieniawie,
Konkurs kolęd i Pastorałek Dzieci i Młodzieży „AD LAUDEM DEI” w Krużlowej Wyżnej wraz
z Parafią Rzymskokatolicką,
„Orszak Trzech Króli” Filia GOK w Binczarowej,
Spotkań seniorów w miejscowościach: Biała Niżna, Krużlowa, Gródek, Siołkowa, Florynka,
Wawrzka, Wyskitna, Kąclowa, Stróże,
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega
Pożarom” wraz z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Grybowie i OSP Biała
Niżna,
Gminnego Konkursu Plastycznego Palm Wielkanocnych,
Obchodów 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja wraz z Urzędem Miasta Grybowa
i Miejskim Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie,
warsztatów oraz koncertów chóru Politechniki Warszawskiej,
V Zjazdu Mieszkańców Ziemi Grybowskiej w Cieniawie wraz z Oddziałem Grybowskim Społeczno
– Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”,
Majówki pod Jaworzem wraz z Parafialnym Klubem Sportowym „Jaworze” w Ptaszkowej,
Miejsko-Gminnego Dziecięcego Konkursu Twórczości Plastycznej wraz z Miejskim Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie,
Gminnego Dnia Dziecka w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dożynek Gminnych i Konkursu Wieńca Dożynkowego w Wawrzce przy współpracy sołectwa
Wawrzka,
Dnia Wojska wspólnie z Urzędem Miasta Grybowa,
Święta Niepodległości wspólnie z Urzędem Miasta Grybowa,
Gminnego Przeglądu Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem
„Turystyczna Wieś Retro” w Ptaszkowej,
wakacji z GOK-iem w Filiach GOK,
ferii Zimowych z GOK-iem w filiach GOK,
Forum Rodzinnego wraz z Parafią Rzymskokatolicką w Ptaszkowej,
jubileuszu 50-lecia par małżeńskich wraz z Urzędem Stanu Cywilnego i Miejskim Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie,
wystawienia sztuki pt. „Jasne Światło” – Filia GOK w Binczarowej,
dożynek wiejskich w Binczarowej, Florynce, Gródku i Polnej przy współpracy poszczególnych
sołectw,
wizyty delegacji z Chin przy współpracy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej,
Powiatowego Przeglądu Orkiestr Strażackich Filia we Florynce przy współpracy Powiatu
Nowosądeckiego, Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu,
Gminnego Przeglądu Piosenki Religijnej i Pielgrzymkowej Filia w Kąclowej,
Gminnego Konkursu Plastycznego na Szopkę Bożonarodzeniową Filia w Ptaszkowej,
10-lecia zespołu regionalnego „Echo Jaworza” filia w Ptaszkowej,
100-lecia urodzin mieszkańca m. Wawrzka,
60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Cieniawie Filia w Cieniawie,
zorganizowano Noworoczne Koncerty Kolęd we Florynce, Kąclowej.

W Filii GOK w Kąclowej w ramach projektu pn. „Małopolska Szkoła Tradycji” realizowanego przez
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – utworzono Matecznik Tradycji, w ramach
którego prowadzono szkółkę muzykowania ludowego na następujących instrumentach: klarnet, skrzypce,
heligonka i kontrabas.
Ponadto GOK był organizatorem zimowiska w formie półkolonii – dwa turnusy dla 60 dzieci z terenu
gminy Grybów oraz pełnej kolonii letniej w dwóch turnusach dla 60 dzieci z terenu gminy Grybów.
Kolonię i zimowisko zorganizowano w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej w oparciu o środki
otrzymane z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Grybów. Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie w 2019 roku zrealizował 1 inwestycję dot. wykonania
zadaszenia sceny drewnianej oraz pokrycia pomieszczenia gospodarczego w Cieniawie za kwotę
53 757,15 zł.
Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 13 osób w tym 8 na ½ etatu, 4 na ¾ etatu i 1 na
pełnym etacie. Ponadto zawarto 19 umów zleceń i 4 umowy o dzieło na świadczenie dodatkowych usług
dla GOK.

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie realizowały swoją bieżącą działalność poprzez zakup,
opracowanie, katalogowanie, oprawę książek, udostępnianie księgozbioru czytelnikom.
We wszystkich 10 placówkach bibliotecznych zorganizowano ogółem 123 imprezy promujące
czytelnictwo, z których skorzystało 5.121 osób.
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Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie były organizatorem lub współorganizatorem między innymi
takich zajęć, konkursów i imprez promujących czytelnictwo jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gminny Konkurs Czytelniczy pn. „Wyobraźnią malowane” „Jestem Panem Andersenem”.
Organizator Filia GBP w Ptaszkowej,
Ferii zimowych z Biblioteką,
cotygodniowych zajęć z dziećmi – organizator Filia GBP we Florynce,
lekcji bibliotecznych,
pasowania na czytelnika,
Wakacji z Biblioteką,
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
organizacja Nocy w Bibliotece – Filie w Gródku i Florynce,
wizyty najmłodszych w bibliotece,
organizacja akcji „Książka i róża”,
zajęć plastycznych związanych z okresem Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia,
udział wszystkich placówek w realizacji ogólnopolskiego projektu „Mała Książka Wielki
Człowiek”.

Filia we Florynce przy współpracy Parafii i Filii GOK we Florynce zorganizowała konkurs plastyczny
„Ojcowie Niepodległości” wpisujący się w obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
pn. „Śladami Oręża Polskiego”, wiosenne i jesienne spotkania z książką, organizacja warsztatów:
teatralnych, plastycznych, wykonywania ozdób świątecznych.
Przez Filię GBP w Kąclowej prowadzony jest dziecięcy zespół regionalny „Pogórzańskie Dzieci”.
Przy Filii GBP we Florynce we współpracy ze Stowarzyszenie Flornikowa – wczoraj, dziś, jutro działa
dziecięcy zespół teatralny, który realizował projekt „ Teatr cieni”.
Filia GBP w Białej Niżnej współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Białej Niżnej.
Przy Filii GBP w Krużlowej Niżnej działa Klub Seniora.
W ramach projektu pn. „ Partnerstwo dla książki – Maraton Literacki” realizowanego przez Powiatową
i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu młodzi czytelnicy z filii GBP w: Białej Niżnej,
Binczarowej, Florynki, Krużlowej Niżnej i Ptaszkowej wzięli udział w spotkaniach autorskich z pisarzami:
Panem Wojciechem Widlakiem, Panią Justyną Bednarek, Panem Pawłem Wakułą, Panem Jarosławem
Kaczmarkiem.

Na terenie Gminy Grybów działa 15 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach: Biała Niżna, Binczarowa,
Chodorowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Polna, Ptaszkowa,
Siołkowa, Stara Wieś, Wawrzka i Wyskitna.
Działalność KGW skupia się przede wszystkim na odtwarzaniu i zachowaniu lokalnej tradycji, kultury
i regionalnej kuchni.
W 2019 r. KGW współuczestniczyły w organizacji imprez kulturalnych na szczeblu gminnym – Dożynki
Gminne w Wawrzce, Zjazd Mieszkańców Ziemi Grybowskiej w Cieniawie i lokalnym dożynki i festyny
wiejskie oraz wzięły najważniejszej imprezie dotyczącej wszystkich KGW tj. w Gminnym Przeglądzie
Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej. Udział KGW w imprezach to przede wszystkim
przygotowanie regionalnych potraw do degustacji, wykonanie przyśpiewek i piosenek ludowych oraz
przedstawianie scenek nawiązujących do tradycji regionu i zwyczajów związanych z różnymi porami roku
czy też świętami kościelnymi.
KGW brały udział w Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych. Współuczestniczyły w organizacji spotkań
seniorów w poszczególnych miejscowościach.
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Kulturę na terenie Gminy tworzą również twórcy ludowi zajmujący się rzeźbą ludową, kowalstwem,
malarstwem, wykonywanie robótek ręcznych, wykonywanie kwiatów z bibuły, haftem, koronkarstwem,
ceramiką. W 2019 roku swoją twórczość zaprezentowali podczas Zjazdu Mieszkańców Ziemi Grybowskiej.

Kultura fizyczna i sport
Gmina Grybów realizuje zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez finansowanie
wydarzeń i inicjatyw sportowych w tym współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz zapewnienie
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej do uprawiania dyscyplin sportowych oraz promowania zdrowego
stylu życia.
Zadania w tym zakresie realizuje głównie poprzez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej oraz
szkolną infrastrukturę sportową a także infrastrukturę rekreacyjną ogólnodostępną dla mieszkańców
Gminy (siłownie zewnętrzne, place zabaw, wielofunkcyjne boiska).
W 2019 roku wybudowano 2 obiekty infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadania Budowa obiektów
infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD w miejscowości Chodorowa i Stara Wieś. Wartość projektu
807 641,78 zł, w tym dofinansowanie 417 592,00 zł oraz 3 Otwarte Strefy Aktywności – Edycja 2019
w Stróżach, Wyskitnej i Wawrzce. Wartość zadania 470 481,11 zł, w tym dofinansowanie UE
140 000,00 zł.
W 2019 roku w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” –wykonany
został remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wawrzce. Wartość zadania 197
271,45 zł w tym dofinansowanie 136 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej
GOSiR zarządza dwoma obiektami sportowymi: Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej oraz Halą
Lodowiska/ Kortu Tenisowego w Białej Niżnej, w których na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 16
osób na umowę o pracę i 1 osoba na umowę zlecenia.
Obiekt CSZ w Ptaszkowej posiada profesjonalnie wyposażoną wypożyczalnię nart biegowych oraz
nartorolek, trasy narciarskie o długości: 0,5 km, 1 km, 1,5 km i pętlę 2,5 km posiadającą homologację
PZN. Zaplecze techniczne tworzą skuter, ratrak i armatki śnieżne do utrzymania tras w sezonie zimowym.
W Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej znajduje się 50 miejsc noclegowych, restauracja, strefa
SPA, sala konferencyjna, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna oraz oddany do użytku w maju 2019 r.
kompleks suchych zjeżdżalni i ścianki wspinaczkowe. Sezon letni w 2019 r. rozpoczął się początkiem
kwietnia, a zakończył końcem listopada. Z uwagi na warunki pogodowe, od których zależy przygotowanie
tras, sezon letni/zimowy na CSZ Ptaszkowa ma daty ruchome.
Drugi obiekt zarządzany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej to hala sportowa w Białej
Niżnej, która w sezonie zimowym pełni funkcję krytego lodowiska z wypożyczalnią łyżew, kasków
i sprzętu do nauki jazdy na łyżwach, posiada także urządzenie do ostrzenia łyżew i nowoczesną rolbę do
utrzymania tafli lodowiska. Obiekt CSZ Biała Niżna w sezonie letnim działa jako kort tenisowy
z wypożyczalnią sprzętu. W 2019 roku lodowisko funkcjonowało od 06.12.2018 r. do 17.03.2019 r., kort
tenisowy od 18.03.2019 do 29.11.2019 r.
W ramach dokonanych wydatków w 2019 r. zakupiono sprzęt do zaplecza sportowego i wypożyczalni:
rogi do nauki jazdy, luki przejezdne, buty Combi Junior, buty i narty Fischer, wiązania i buty Solomon,
wiązania Rottefella – łącznie na kwotę 11 6456,99 zł, stół do tenisa stołowego – 1 375,61 zł, materac
gimnastyczny – 324,39 zł.
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Ponadto doposażono zaplecze gastronomiczne w szafę chłodniczą – 2 920,00 zł, dwie chłodziarko –
zamrażalki – 1 096,75 zł, frytkownicę – 410,00 zł oraz zaplecze techniczne poprzez zakup traktorka
ogrodowego – 21 218,70 zł i samochodu – 65 853,66 zł.

Wydarzenia organizowane w obiektach GOSiR w 2019 r.
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Nazwa

Termin

Organizator

Informacja

Półkolonia – obóz
sportowy dzieci
i młodzieży z Gminy
Grybów
Obóz sportowy
Stowarzyszenia
osób niewidomych
oraz
słabowidzących
„CROSS”
64/XX
Zintegrowana
Dziecięca
Spartakiada
Zimowa
Puchar Grupy Azoty

14.01 – 27.01
2019 r

Gmina Grybów

18.01 – 01.02
2019 r.

Przemyski Klub
„PODKARPACIE”

09.02.2019 r.

Klub
„JAWORZE”

Nauka jazdy na nartach biegowych,
doskonalenie umiejętności jazdy
na łyżwach na lodowisku. Aktywne
zajęcia i konkurencje w obiekcie CSZ
Celem obozu była nauka
i doskonalenie jazdy na nartach
biegowych. Przygotowanie do
zawodów oraz udział w nim.
Omawianie zasad tenisa stołowego
dźwiękowego i nordic walking.
Memoriał Romana Stramki
i Zbigniewa Kmiecia.
Konkurencje biegowe i strzeleckie,
gry i zabawy na śniegu.

16 – 17.02
2019 r.
22.02.2019 r.

PZN

I Młodzieżowe
Polonijne
Mistrzostwa
Sportów Zimowych
Konsultacja
Sportowa
PRZEMYSKI KLUB
„PODKARPACIE”

7.

Konsultacja TST
Warszawa

8.

Zawody INLINE
ALPINE
Konsultacja
Sportowa
„SKIMPKA” Skawina
Obóz Sportowy
„CARUSIA” Kartuzy
Konsultacja TST
Warszawa

9.

10.
11.

Stowarzyszenie
„Wspólnota
Polska”

12 – 14.04
2019 r.

Przemyski Klub
„PODKARPACIE”

14 – 18.05
2019 r.

TST Warszawa

18.05.2019 r.

PZSW INLINE
ALPINE
„SKIMPKA”

01 – 02.06
2019 r.
23 – 28.06
2019 r.
01 – 05.07
2019 r.

„CARTUSIA”
TST Warszawa

12.

Zgrupowanie
Szkoleniowe

08 – 15.07
2019 r.

SMS Szczyrk

13.

Rowerowy Rajd
Grybowski

14.07.2019

14.

Obóz Sportowy
Polski Związek
Paraolimpijski

15 – 23.07
2019 r.

Grybowska
Grupa
Rowerowa
PZN

IV edycja Narodowego Programu
Rozwoju Biegów Narciarskich.
Na trasach rozegrane zostały zawody
w konkurencji biegowej.

Celem konsultacji była adaptacja
do nadchodzącego sezonu
przygotowawczego w planie
szkoleniowym dyscypliny biegów
narciarskich.
Grupa prowadzona przez Pana
Bogusława Topolskiego jeżdżąca
na rolkach.
W zawodach startowali zawodnicy
z całej Polski.
Grupa wrotkarzy doskonaliła swoje
umiejętności na trasie nartorolkowej.
Doskonalenie techniki biegania
na nartorolkach.
Zawodnicy z dyscypliny wrotkarstwa
alpejskiego szlifowali technikę jazdy
w swojej dyscyplinie.
Zawodniczki i zawodnicy z rejonu
województwa śląskiego szlifowali
swoją formę podczas treningów
na trasach.
Uczestnicy zmierzyli się z trasami
o różnych trudnościach. Początek
i koniec trasy był przy ośrodku CSZ.
Niepełnosprawni wraz z trenerem
szlifowali formę podczas jazdy na
nartorolkach.
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15.

Kolonia Dzieci

16 – 26.07
2019 r.

Gmina Grybów

16.

Cyklokarpaty

28.07.2019 r.

CYKLOKARPATY

17.

Obóz Sportowy
„PODKARPACIE”

31.07 – 06.08
2019 r.

Przemyski Klub
„PODKARPACIE”

18.

Kolonia sportowa
dzieci i młodzieży
z Gminy Grybów

06 – 15.08
2019 r.

Gmina Grybów

19.

23 – 30.08
2019 r.
31 – 01.09
2019 r.
07 – 08.09
2019 r.
08 – 14.09
2019 r.

Przemyski Klub
„PODKARPACIE”
PZSW INLINE
ALPINE
ZKF „OLIMP”

22.

Obóz Sportowy
„CROSS”
Zawody INLINE
ALPINE
Konsultacja
Sportowa
Obóz Sportowy

23.

Obóz Sportowy

24.

Katolicka Szkoła
w Trincu

29.09 – 04.10
2019 r.
16 – 21.10
2019 r.

25.

Nartorolkowe
Mistrzostwa Polski i
Finał Pucharu Polski

5 – 6.10
2019 r.

Przemyski Klub
„PODKARPACIE”
Cirkevni
Materska Skola
Trinec
PZN

26.

Szkolenie na
Instruktora Biegów
Narciarskich
Otwarcie sezonu
zimowego

08 – 14.12
2019 r.

SITN

15.12.2019 r.

GOSiR

21 – 22.12
2019 r.

PZN

29.12.2019 r.

GOSiR

20.
21.

27.

28.

29.

Mistrzostwa Polski
Osób
Niepełnosprawnych
Nocne wyjście na
Jaworze

IKN „GÓRNIK”
Iwonicz Zdrój

Dzieci z terenu Gminy Grybów
aktywnie spędzali wakacje jeżdżąc
na rolkach, rowerach, grając w piłkę,
ćwicząc na siłowni.
Maraton Rowerowy CYKLOKARPATY
– odbył się na terenie Gminy Grybów
a start i meta były zlokalizowane
na terenie CSZ w Ptaszkowej.
Młodzież niewidząca i słabowidząca
trenująca jazdę na nartorolkach oraz
strzelanie z wiatrówki laserowej.
Dzieci z terenu Gminy Grybów
aktywnie spędzały wakacje jeżdżąc
na rolkach, rowerach, grając w piłkę,
ćwicząc na siłowni oraz korzystały
ze zjeżdżalni.
Obóz sportowy, młodzież trenowała
narciarstwo biegowe.
Rywalizacja Sportowa wrotkarzy
alpejskich z kraju i z zagranicy.
Osoby słabowidzące/ niewidome
odbywały treningi na trasach CSZ.
zawodniczki odbywające treningi,
cały tydzień korzystały z tras oraz
zaplecza sportowego CSZ
Doskonalenie jazdy na nartorolkach.
Uczniowie czeskiej szkoły próbowali
swoich sił pod okiem trenera na
nartorolkach.
Zmagania sportowców na zawodach
nartorolkowych.
W zawodach wziął udział zawodnik
kadry narodowej – Maciej Staręga.
Szkolenie Narciarzy w kierunku
zawodowego ISIA.
Otwarcie sezonu zimowego, wspólne
bieganie z gościem specjalnym Sylwią
Jaśkowiec.
Zmagania osób niepełnosprawnych
w zawodach Mistrzostw Polski
Nocna wycieczka dla gości CSZ
Ptaszkowa na szczyt Jaworze.

Włączenie społeczne i ochrona zdrowia
Pomoc i wsparcie w Gminie Grybów z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 1 574 osoby, co
stanowiło 6,14% wszystkich mieszkańców gminy. W 2019 roku, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba
osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 107 osób. Natomiast liczba rodzin, którym
przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 34
osoby.
W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 897 osób, co
oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 36 osób.
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W Gminie Grybów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, w 2019 roku było kolejno:
niepełnosprawność (261 osób) długotrwała choroba (288 osób), wielodzietność (270 osób), ubóstwo
(115 osób), bezrobocie (116 osób). Pomoc i wsparcie w Gminie Grybów z pomocy społecznej w 2019 roku
w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 567 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 1 017 osób.

Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 31 osób. W Gminie funkcjonowało
2 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 26 rodzin.
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc
instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W Gminie Grybów prowadzą działalność
następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu Gminy: Dom Pomocy Społecznej
w Białej Niżnej i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siołkowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie zatrudnia 20 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba,
pracownicy socjalni 7 osób, pozostali pracownicy 12 osób.
W 2019 roku pracownicy GOPS przeprowadzili 1450 postępowań administracyjnych oraz 17
postanowień.
Wydano 1450 decyzji administracyjnych, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•

zasiłki stałe – 72,
zasiłki okresowe – 362,
zasiłki celowe – 519,
program „posiłek w szkole i w domu”– 426,
usługi opiekuńcze – 33,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13,
zdarzenia losowe – 20,
umieszczenie w dps – 5.

Wydano 17 postanowień.
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W 2019 roku GOPS otrzymał 13 dotacji na realizację zadań statutowych na kwotę 2 388 788,03 zł,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zasiłki stałe – kwota 413 675,00 zł,
zasiłki okresowe – 324 591,00 zł,
specjalistyczne usługi opiekuńcze – 128 728,00 zł,
program „posiłek w szkole i w domu” – 510 604,00 zł,
wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 61 775, 88 zł,
składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały – 29 527,03 zł,
stypendia – 590 803,00 zł,
piecza zastępcza – 32 068,00 zł,
utrzymanie ośrodka – 290 959,00 zł.

Pomocy stypendialnej udzielono dla 725 uczniów – 304 rodzin na kwotę – 624 506,00 zł, w tym dla 473
dzieci szkół podstawowych, 252 dzieci szkół ponadpodstawowych.

W 2019 roku w ramach zadań własnych i zleconych świadczenia z pomocy społecznej przyznano dla 1567
osób w tym;
•
•
•

świadczenie pieniężne – dla 572 osób,
świadczenie niepieniężne – dla 1017 osób,
pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – 309 osób.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie zakupu posiłków objęto 958 dzieci
w tym:
•
•
•
•

dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 243,
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 715,
osoby niepełnosprawne – 3,
pomocą w formie zasiłków celowych – 296 osób.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 13 osób na kwotę
– 60 863 zł.
W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnionych jest
2 asystentów rodziny. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko
wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na
wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina
samodzielnie pokonywała własne problemy.
•
•

liczba rodzin objętych opieką asystentów rodziny – 26 rodzin w tym 62 dzieci.
liczba dzieci z gminy umieszczonych w pieczy zastępczej – ogółem 16 dzieci w tym:
− 10 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
− troje dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych,
− troje dzieci w Domu Dziecka.

W roku 2019 założono 27 „Niebieskich Kart” wszczynających procedurę, przy czym 25 zostało założonych
przez funkcjonariuszy Policji, 2 przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grybowie. Liczba kontynuowanych procedur „Niebieska Karta” (rozpoczętych w roku 2018)
wyniosła 11.
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Częstym problemem w rodzinach, w których została założona „Niebieska Karta” był problem uzależnienia
od alkoholu oraz współuzależnienie. Z inicjatywy pracowników socjalnych, w ramach prowadzonych
w 2019 roku 27 procedur „Niebieskiej Karty” pracownicy socjalni udzielili pomocy i wsparcia 38 osobom
doświadczającym przemocy oraz wspólnie z dzielnicowymi przeprowadzili 27 rozmów dyscyplinujących
ze sprawcą przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 5 razy w roku. Odbyło się 111 posiedzeń grup roboczych.
Na podstawie umów zleceń (umowy cywilno-prawne) zadania na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grybowie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. realizowała następująca liczba osób:

−

terapeuta zajęciowy – 2 osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci
niepełnosprawnych (typ schorzenia dziecięce porażenie mózgowe, autyzm),

−

pedagog – 8 osób, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu edukacji rewalidacji
dzieci niepełnosprawnych chorych na autyzm,

−

logopeda – 1 osoba świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zespołem Downa.

Szczegółowe informacje o pomocy społecznej realizowanej przez Gminę Grybów na rzecz mieszkańców,
zostały zawarte w dokumencie pod nazwą „Ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2019”
opracowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej zatrudnia 23 osoby na 21,5 etatach, w tym zespół
terapeutyczno-opiekuńczy 17 osób – 16 etatów, kucharki 3 osoby – 2 ½ etatu, administracja 2 osoby –
1 ½ etatu, konserwator 1 osoba – ½ etatu. Na mocy Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białej Niżnej Nr 5/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku powołane zostały Zespoły TerapeutycznoOpiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej. Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej jest
zobowiązany do posiadania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia, którego normy reguluje
rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle
somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku. W Zespole, na podstawie umów o pracę, zatrudnionych
jest 17 osób w wymiarze 16 etatów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku DPS-y świadczą usługi bytowe,
opiekuńcze oraz wspomagające.
W zakresie potrzeb bytowych DPS zapewnia: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie,
utrzymanie czystości. W zakresie usług opiekuńczych: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach
życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. W zakresie usług
wspomagających: umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowaniu
mieszkańców domu, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie
warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania
i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działania zmierzające do usamodzielnienia
mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków
pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowania mieszkańcowi domu nie posiadającemu
własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej
30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, zapewnienia przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnienia mieszkańcom
dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków
mieszkańców.
W 2019 roku zakupiono samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Białej
Niżnej. Wartość projektu 129 782,00 zł, w tym dofinansowanie PEFRON – 80 000,00 zł.
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób,
w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym, a które
kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej. WTZ organizuje dowóz zgodnie z Regulaminem
dowozu uczestników WTZ Siołkowa. WTZ realizuje terapię zajęciową w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się zgodnie z Planem
Działalności Warsztatu oraz Indywidualnymi Programami Rehabilitacji poszczególnych uczestników.
Podopieczni realizują jego założenia biorąc udział w zajęciach swoich pracowni wiodących. Mają również
możliwość pracy w innej pracowni lub wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych.
W roku 2019 w terapii zajęciowej uczestniczyło 42 uczestników, przy czym najwięcej (29 osób)
z upośledzeniem umysłowym. Wysokość środków przeznaczonych na działalność WTZ w 2019 roku:
−
−

ze środków PFRON – 90% kosztów działalności, co stanowi kwotę 760 032,00 zł,
ze środków Powiatu Nowosądeckiego – 10% kosztów działalności co stanowi kwotę 84 462,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2019 z uczestnictwa w rehabilitacji społeczno-zawodowej skreślono trzech
uczestników. Przyczyną skreślenia było pogorszenie stanu zdrowia u dwóch uczestników, a trzecia osoba
została skreślona na wniosek. W roku 2019 do uczestnictwa w rehabilitacji społeczno-zawodowej
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siołkowej przyjęto trzech nowych uczestników z listy oczekujących.

W ramach działań profilaktyki zdrowia Gmina Grybów w roku 2019 przystąpiła do realizacji dwóch
projektów obejmujących wsparciem uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy. W ślad za tym
w grudniu 2019 r. dzieci w wieku 5 lat ze wszystkich szkół podstawowych gminy Grybów rozpoczęły
udział w projekcie „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci 5 lat w województwie małopolskim”
polegającym m.in. na badaniu przesiewowym wzroku oraz dzieci klas 6 letnie w projekcie” Wczesne
wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy
oferującym wsparcie dot. badań przesiewowych słuchu i mowy oraz działań terapeutycznorehabilitacyjnych.
W 2019 roku przekazano 20 000 zł dla Sadeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na zakup
ambulansu ratowniczego.
Środowisko przyrodnicze
W roku 2019 zebrano 4 342,17 ton odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Grybów, w tym 2 645,06 ton odpadów zmieszanych i 988,68 ton
odpadów segregowanych, co stanowiło 22,78% wszystkich zebranych odpadów komunalnych. Nastąpił
wzrost tych ilości w porównaniu z 2018 rokiem, w którym selektywnie zebrano 920,80 ton. Głównym
sposobem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie gminy jest ich
przekazywanie do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK), będących
instalacjami do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
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Ilość odebranych i zebranych ogółem odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy
w roku 2019 wyniosła 196 kg.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej w 2019 roku odebrał ogółem
11,20 ton odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczają różnorodne odpady problemowe.
Największy udział w odebranych odpadach mają odpady wielkogabarytowe, aż 5,98 ton (53%) oraz
opakowania z tworzyw sztucznych – 5,15 ton (46%).

LP.
1
2

3

4

5
6
7

Gmina Grybów - odpady 2019
PSZOK
ZBIÓRKA
(T)
VIII
Odpady zmieszane
2645,06
Odpady segregowane, w tym:
983,53
2,850
opakowania ze szkła
407,96
opakowania z tworzyw sztucznych
80,47
2,850
papier i tektura
0,82
tworzywa sztuczne
0
metale
2,72
opakowania z papieru i tektury
18,02
zmieszane odpady opakowaniowe
473,54
Wielkogabaryty
663,82
4,140
zużyte opony
197,9
4,140
wielkogabarytowe
465,92
Sprzęt elektryczny
32,82
urządzenia zawierające freony
12,61
zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające
8,21
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektryczne
12,00
i elektroniczne
Odpady niebezpieczne
0,18
Budowlane i rozbiórkowe
4,50
Biodegradowalne
1,06

PSZOK
XI

PSZOK
XII
2,300
2,300

1,840
1,840
0,066

0,066

RAZEM
2645,060
988,680
407,960
85,620
0,820
0,000
2,720
18,020
473,540
669,800
203,880
465,920
32,886
12,610
8,276
12,000
0,180
4,500
1,060
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Zaopatrzenie w wodę, sieć wodociągowa
Zasoby wodne Gminy zaspokajają jej potrzeby, jednak konieczne jest wyrównywanie poziomu
zaopatrzenia w wodę na całym obszarze Gminy za pomocą środków technicznych. Długość sieci
wodociągowej będącej w zarządzie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 152,50 km
W roku 2019 przybyło 20,4 km wodociągów. (W roku 2018 wartość przyrostu wyniosła 2,8 km). Średnie
zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosi 144 m3 na rok. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców
Gminy Grybów bazuje głównie na ujęciach wód powierzchniowych.

Sieć kanalizacyjna
Na terenie Gminy Grybów z sieci kanalizacyjnej w 2019 roku korzystało 29,8% ludności. Gęstość sieci
kanalizacyjnej wyniosła 78,37 km/100 km2. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy wynosiła
119,9 km, liczba podłączeń wynosiła 1 701. Ilość osób korzystających ze zbiorczego systemu oczyszczania
ścieków wynosi 7 651 co stanowi 29,8% ogólnej liczby mieszkańców Gminy. W roku 2019 do zbiorczej
sieci przyłączono 1092 nowych osób.
W roku 2019 wybudowano 22 km nowej sieci kanalizacyjnej. Dla porównania, w roku 2018 wybudowano
0,3 km. Suma odprowadzonych ścieków do zbiorczych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy
wyniosła 288 dam3 /rok. W Gminie wyznaczone są dwie aglomeracje wodne Grybów oraz Grybów –
Stróże z oczyszczalniami ścieków w Stróżach (aglomeracja Grybów – Stróże) o przepustowości 930
m3/dobę oraz w Ptaszkowej (aglomeracja Grybów) o przepustowości 280m3/dobę. W kwietniu 2019 r.
oddano do użytkowania rozpoczętą w 2018 roku budowę trzeciej zbiorczej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Kąclowa o maksymalnej projektowanej przepustowości 750 m3/dobę.
Na terenie Gminy Grybów działają 3 oczyszczalnie ścieków w Stróżach, Ptaszkowej i Kąclowej.
W 2019 roku pracownicy Urzędu Gminy na podstawie złożonych deklaracji właścicieli nieruchomości
wydali 5 822 zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według
danych Urzędu Gminy 180 właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 76 właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych nie segregowało odpadów komunalnych w 2019 r.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Mienia Urzędu Gminy
1.

zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów – 230 prowadzonych spraw w tym 4 wydanie 4 decyzji
administracyjnych,
2. ochrona zwierząt gospodarskich i domowych – 38 prowadzonych spraw,
3. realizacja Programu opieki nad zwierzętami – 3 podpisane umowy, 26 odłowionych zwierząt,
4. udzielenie informacji publicznej – 2 wnioski,
5. zaświadczenia w sprawach podatkowych (zeznania świadków) – 50 postępowań
administracyjnych zakończonych postanowieniem,
6. zezwolenia na uprawę maku i konopi – 4 postępowania,
7. niekorzystne zjawiska atmosferyczne w rolnictwie – 4 postępowania,
8. administrowanie Łowiectwem, Plany łowieckie – 10 spraw,
9. gospodarowanie zasobami leśnymi stanowiącymi mienie gminne (zlecenia – 5, umowa – 1),
Ponadto w ramach zakresu działania wykonywano czynności związane z pozyskaniem drewna
i jego sprzedażą ok 400 m3, oraz sadzeniem i zabezpieczeniem sadzonek,
10. zrealizowano inwestycję w zakresie sadzenia drzew i krzewów wokół tras biegowych na kwotę
50 000 zł,
11. w roku 2019 przeprowadzono wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej,
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12. przeprowadzenie procedury ochrony oddziaływania na środowisko: wydane decyzje – 7, wydane
postanowienia – 3,
13. przeprowadzenie postępowania w zakresie zmiany stanu wody na gruncie – wydane decyzje – 1,
14. opiniowanie projektów robót geologicznych – 6 postanowień,
15. zgłoszenia instalacji na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (w szczególności
przydomowe oczyszczalnie ścieków) – kontrole – 7,
16. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi organizacji
i nadzoru odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
zagospodarowania tych odpadów – przygotowywanie uchwał związanych z utrzymaniem
czystości i porządku na terenie gminy, współudział w przygotowaniu przetargu na odbiór
odpadów komunalnych, rozliczanie faktur za odbiór odpadów komunalnych, rejestr działalności
regulowanej zezwolenia na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych,
17. prowadzenie całokształtu zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach na terenie gminy: kontrole kotłów – 118, kontrole szamb – 20,
18. postępowanie kontrolne w ramach naruszeń z zakresu ochrony środowiska zgłaszanych
w ramach aplikacji EkoMałopolska – interwencje związane z ochroną powietrza, gleby i wód – 2,
19. aktualizacja bazy inwentaryzacji ogrzewania w budynkach – 150 budynków,
20. prowadzenie bazy azbestowej i jej aktualizacja – 48 budynków,
21. aktualizacja planów i programów dotyczących ochrony środowiska – Program Ochrony
Środowiska – umowa na aktualizację POŚ z firmą Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA,
22. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych – VI aktualizacja programu w roku 2019
oraz sprawozdanie z realizacji,
23. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grybów – w roku 2019
usunięto z terenu gminy 131,55 Mg azbestu (48 budynków) – w ramach RPO Województwa
Małopolskiego – środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, co stanowi
2,70% azbestu z naszej gminy,
24. dotacje Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0129/17 – piece gazowe – 963 062,66 zł, w tym
podpisane umowy – 28, rozliczone umowy – 71,
25. dotacje Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0131/17 – piece na paliwa stałe – 439 600,00 zł, w tym
podpisane umowy – 51, rozliczone umowy – 53,
26. w ramach projektów zlecono firmie zewnętrznej przeprowadzenie 2 warsztatów z edukacji
ekologicznej – na kwotę 4 150,00 zł,
27. dotacja ze środków budżetu gminy na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych – złożone
wnioski – 35, podpisane umowy – 26 – dotacja ze środków gminnych na kwotę 65 000,00 zł,
28. dotacja ze środków budżetu gminy na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków –
złożone wnioski – 6, podpisane umowy – 5 – dotacja ze środków gminnych 24 400,00 zł,
29. zrealizowana inwestycja: Utwardzenie Placu Biała Niżna – 90 114,40 zł,
30. przeprowadzono 148 podziałów działek w tym wydano 126 decyzji oraz 2 postanowienia,
31. przeprowadzono jedno rozgraniczenie działek,
32. wydano 102 zaświadczenia dotyczące nadania numerów porządkowych budynkom,
33. wydano 720 wypisów z rejestrów gruntów zgodnie z porozumieniem ze Starostwem
Powiatowym w Nowym Sączu,
34. wydano 45 zaświadczeń z operatu ewidencyjnego,
35. rozpatrzono 9 Wniosków dotyczących komunalizacji (regulacja dróg),
36. zarejestrowano 145 aktów notarialnych,
37. przeprowadzono 326 spraw z zakresu Ewidencji nieruchomości (odpowiedzi do osób, urzędów
administracji, sądów),
38. ponadto wydano: decyzje lokalizacyjne – 55, uzgodnienia w zakresie odległości urządzeń
w drogach publicznych – 73, Decyzja opłaty za zajęcie pasa drogowego i zabudowę
infrastruktury – 49, Uzgodnienia ogrodzeń – 24, Decyzja na lokalizację zjazdów – 13,
39. zrealizowano dotacje ze środków Gminy Grybów:
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•
•
•

renowacja ołtarza w Krużlowej Wyżnej 50 000,00 zł,
renowacja ołtarza w Ptaszkowej na kwotę 43 000,00 zł,
„Kapliczki Małopolski 2019” – w ramach zadania wykonany został remont i konserwacja
zabytkowej kapliczki kubaturowej z 1855 r. w miejscowości Siołkowa. Wartość zadania
16 153,23 zł w tym dofinansowanie 7 000,00 zł.

Infrastruktura drogowa i techniczna
Sieć dróg na terenie Gminy Grybów składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
o łącznej długości 628 km w tym łączna długość dróg gminnych wynosi 555 km. W ciągach dróg gminnych
zlokalizowanych jest 64 mostów. Drogi gminne stanowią ważny element uzupełniający sieć dróg na
terenie powiatu w komunikacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

W roku 2019 łącznie wyremontowano 10 km dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni
betonowej i bitumicznej. Prowadzono prace remontowe dróg gminnych związane z poprawą
przejezdności poprzez dostawę żwiru, kamienia łamanego, elementów betonowych. Wartość
zadania: 2 967 005,96 zł.
• remont dróg gminnych – materiał – 1 048 102,09 zł,
• remont dróg gminnych – usługa – 756 915,19 zł.
W 2019 r. m.in. zrealizowano prace związane z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej
1572K Grybów – Krużlowa Niżna polegająca na budowie chodnika w km 2+840 – 3+410,33
w miejscowości Siołkowa. Wartość całkowita robót wyniosła 520 983, 66 zł oraz z realizowano
prace związane z wykonaniem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka nr
1576K w km 18+692 – 18+907 oraz w km 19+456 – 19+704 w miejscowości Binczarowa.
(215m+218m=463mb) o wartości całkowitej 318 000 zł.
Ponadto zrealizowano 16 zadań w ramach Funduszu Sołeckiego związanych z wykonaniem
nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz utwardzenie placu kostka brukową. Wysokość
przyznanych środków: 692 649,95 zł.
Opracowano oraz rozliczono wniosek o dotację dofinansowania drogi realizowanej
w porozumieniu z Nadleśnictwem Nawojowa – remont drogi w miejscowości Florynka – wartość
przyznanej dotacji 70 000,00 zł. Wartość zadania: 157 934,46 zł.
Opracowano oraz rozliczono wnioski o dotację dofinansowania zadań ze środków budżetu
państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wysokość
dofinansowania 791 113,00 zł. Wartość zadania: 988 892,94 zł.
Opracowano oraz rozliczono wniosek o dotacje na dofinansowanie zadań ze środków budżetu
Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wysokość
dofinansowania 150 000,00 zł. Wartość zadania: 379 233,60 zł.
Opracowano dokumentację techniczną budowy chodników w ciągu dróg powiatowych:
Część I - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1574K Ptaszkowa – Ptaszkowa km
0+026,00 – 0+457,0 i km 0+542,50 – 0+911,40 w m. Ptaszkowa.
Część II - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1574K (KM 3+439,30) z drogą
powiatową nr 1575K (0+919,20) w m. Ptaszkowa, gm. Grybów – 90 000,00zł Stróże – Polna –
Łużna nr 1466 K w km 1+725 – 2+544 w miejscowości Polna – 68 000,00 zł.
Zrealizowano prace związane z wykonaniem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz –
Florynka nr 1576 K km 18+692 – 18+907 oraz w km 19+456 – 19+704 w miejscowości
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Binczarowa. (215m+218m=463mb) Wartość całkowita robót: 548 318,20 zł. Udział finansowy
gminy Grybów 274 158,00 zł.

Na terenie Gminy Grybów znajduje się 1 071 punktów świetlnych, których konserwacji dokonuje Gmina,
w tym 512 punktów będących własnością Gminy, 446 punktów, których właścicielem jest Tauron SA oraz
113 punktów, których właścicielem jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w Stróżach.

Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Grybów funkcjonuje 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 3 w KSRG)
pełniących podstawową rolę w ratownictwie lokalnym. Trzy OSP działa w Krajowym Systemie Ratowniczo
Gaśniczym tj. OSP Krużlowa Wyżna, OSP Ptaszkowa i OSP Stróże. Ochotnicze straże pożarne, w ramach
systemu ratowniczo-gaśniczego, tradycyjnie realizują zadania z zakresu zapobiegania i gaszenia pożarów.
Ich funkcje ewoluują jednak na przestrzeni ostatnich lat. Coraz powszechniejsze stają się działania
związane z innymi rodzajami ratownictwa, w tym przede wszystkim ratownictwa technicznego lub
podczas zdarzeń na drogach, w których stosowane są inne techniki i środki prowadzenia działań
ratowniczych. Ogółem uprawnionych strażaków mogących brać udział w akcjach ratunkowych jest 432
osoby. W każdej OSP działa minimum jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Udział OSP z terenu Gminy Grybów w działaniach ratowniczych w 2019 roku
Lp.

Nazwa Jednostki OSP

Udział jednostek OSP w działaniach
ratowniczych w 2019 roku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ptaszkowa (KSRG)
Krużlowa Wyżna (KSRG)
Stróże (KSRG)
Florynka
Cieniawa
Krużlowa Niżna
Wawrzka
Wyskitna
Kąclowa
Polna
Siołkowa
Stara Wieś
Binczarowa
Chodorowa
Gródek
Biała Niżna

72
39
48
16
19
3
14
11
19
23
44
22
18
4
13
56

W 2019 roku Gmina Grybów podejmowała intensywne działania w celu wyposażenia Ochotniczych Straży
Pożarnych w specjalistyczny sprzęt ratunkowy, medyczny oraz ochrony własnej w celu prowadzenia akcji
ratowniczych o wysokiej skuteczności i jakości. Działania te przyczyniły się do zwiększenia efektywności
systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysem w wymiarze lokalnym i regionalnym oraz do
skorelowania działań jednostek straży pożarnej oraz jednostek odpowiedzialnych za monitorowanie
zagrożeń klęskami żywiołowymi a tym samym do poprawy koordynacji i skuteczności wspólnych
interwencji w zakresie rozwiązywania sytuacji na terenie całego Powiatu Nowosądeckiego. W 2019 roku
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skutecznie złożono wnioski o dofinansowanie OSP oraz otrzymano środki zewnętrzne na realizację
następujących projektów:
„Małopolskie Remizy 2019” – w ramach zadania wykonane zostały prace remontowo budowlane
w ramach zadania: Remont pokrycia dachowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku.
Wartość zadania 104 248,48 zł w tym dofinansowanie 41 698 zł.
„Bezpieczna Małopolska 2019” - w ramach zadania zakupiony został sprzęt – 22 komplety ubrań
ochronnych do działań bojowych dla jednostek OSP z terenu Gminy Grybów. Wartość zadania 34 980,00
zł w tym dofinansowanie 27 984,00 zł.
Ministerstwo Sprawiedliwości – Wniosek o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora
finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. W ramach zadania doposażono wszystkie 16 jednostek
OSP w brakujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz zakupiono lekki samochód terenowy dla OSP
Ptaszkowa. Wartość projektu 660 000,00 zł w tym dofinansowanie 623 000,00 zł.
„Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” uzyskano środki dla Orkiestry działającej przy OSP we Florynce.
ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt muzyczny oraz mundury wyjściowe. Wartość projektu
12 700,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.
W ramach naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie dwie jednostki OSP otrzymały dofinansowanie na zakup samochodów pożarniczych: OSP
Siołkowa – kwota zadania 320 000,00 w tym dofinansowanie 137 000,00 zł, OSP Kąclowa – kwota zadania
300 000,00 w tym dofinansowanie 128 430,00 zł.

Dotacje dla OSP z budżetu Gminy Grybów w 2019 roku
Lp.

Nazwa Jednostki
OSP

1

Binczarowa

2

Siołkowa

3

Stróże

4

Polna

5

Ptaszkowa

6

Gródek

7

Kąclowa

8

Biała Niżna

9

Wyskitna

Przeznaczenie
dofinansowanie do zakupu motopompy
pływającej
dofinansowanie do remontu garażu
dofinansowanie do zakupu motopompy
pływającej
zakup bramy garażowej
zakup samochodu pożarniczego
dofinansowanie do remontu budynku
remizy OSP
dofinansowanie do zakupu agregatu
prądotwórczego
doposażenie techniczne samochodu
terenowego SLRR
zakup motopompy szlamowej
zakup bramy garażowej

Kwota dotacji
2 300,00 zł
7 000,00 zł
1 899,00 zł
9 500,00 zł
137 000,00 zł
18 945,08 zł
1 500,00 zł
10 000,00 zł
4 890,00 zł
7 700,00 zł

zakup samochodu pożarniczego

128 430,00 zł

zakup samochodu pożarniczego

170 000,00 zł

wykonanie ogrodzenia wokół remizy

31 795,00 zł
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III.

INFORMACJE FINANSOWE
A. Stan finansów Gminy
Budżet Gminy w roku 2019 realizowany był w oparciu o Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Gminy Grybów
z dnia 28 grudnia 2019 roku. Przedmiotową Uchwałą ustalono dochody budżetu na kwotę
123 538 487,00 zł oraz wydatki budżetu na kwotę 123 538 487,00 zł.
W 2019 roku budżet Gminy ulegał kilkakrotnym zmianom. Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie
zmiany budżetu Gmin y na rok 2019. Wójt Gminy wydał 30 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu w roku
2019. Plan dochodów po zmianach wyniósł 146 110 372,10 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł
154 813 220,03 zł.
Sytuację finansową Gminy Grybów w roku 2019 należy określić jako dobrą. Zadłużenia przeterminowane
nie wystąpiły. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Płynność finansowa gminy jest zachowana, nie
zaciągano kredytów przejściowych na działalność bieżącą.

B. Wykonanie budżetu Gminy
Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody budżetu Gminy wyniosły 144 000 790,06 zł, co stanowi 98,56%
realizacji planu dochodów, natomiast wydatki budżetu Gminy wyniosły 142 157 965,18 zł, co stanowi
91,83% realizacji planu wydatków.
Analizując strukturę dochodów budżetu Gminy za rok 2019 głównym rodzajem dochodów są dochody
bieżące w wys. 133 094 821,58 zł., które stanowią 92% dochodów. Dochody majątkowe stanowią
pozostałe 8% (10 905 968,48 zł) Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 2 783 234,72 zł, co
stanowi 1,9% zrealizowanych dochodów.

Wydatki budżetu wykonano na poziomie 91,83% planu (142 157 965,18 zł), w tym wydatki bieżące
w kwocie 120 439 293,07 zł.
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Z kolei analizując strukturę wydatków budżetu Gminy w roku 2019 główną pozycję odgrywają wydatki na
związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych – 35%, następnie wydatki związane z realizacją
zadań statutowych Gminy – 17%, wydatki majątkowe – 15% budżetu, oraz wydatki z dotacji na zadania
bieżące – 3%. Gmina Grybów na koniec 2019 r. nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek.
Szczegółowa informacja z wykonania budżetu w roku 2019 została zaprezentowana w Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy na 2019 r.

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2019 wyniosło 21 718 672,11 zł, co stanowi 78,54% planu
wydatków inwestycyjnych (27 651 817,17 zł). Wydatki majątkowe w strukturze budżetu stanowią 15,28%
wszystkich wydatków budżetu.
Największe wydatki inwestycyjne stanowiły zadania w dziale Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska w kwocie 11 529 548,02 zł., w tym m.in. związane z budową sieci kanalizacji w aglomeracji
Grybów, m. Kąclowa, Florynka, Binczarowa, Ptaszkowa, Cieniawa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Kąclowej (8 363 537,36 zł).
Drugą znaczącą pozycją w wydatkach inwestycyjnych Gminy były wydatki w dziale Transport i łączność
w kwocie 3 674 328,71 zł., w szczególności obejmowały wydatki na przebudowę dróg gminnych w kwocie
2 967 005,96 zł. Kolejną pozycją wydatków inwestycyjnych były wydatki związane z infrastrukturą
wodociągową i sanitacyjną w kwocie 2 753 339,68 zł.
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Wydatki na zakupy majątkowe zamknęły się w roku 2019 kwotą 1 165 803,16 zł przy czym kluczową
pozycję stanowiły wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa związane
zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczych straży pożarnych (364 849,00 zł) oraz wydatek
w rozdziale Dostarczanie wody poprzez zakup ciągnika oraz samochodu ciężarowego na potrzeby Zakładu
Wodociągów i kanalizacji w Białej Niżnej.
Szczegółowa informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2019 została zaprezentowana
w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy na 2019 r.

D. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa wg ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy
kolejne lata budżetowe. Jej opracowanie umożliwia weryfikację długotrwałej stabilności gminy,
w szczególności zdolność obsługi długu i utrzymania płynności finansowej w perspektywie dłuższej,
a więc wykraczającej poza horyzont czasowy bieżącego roku budżetowego.
Rada Gminy Grybów uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Uchwałą nr Uchwały Nr III/24/2018 Rady
Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2018 r. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Grybów jest Uchwała Budżetowea na 2019 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grybów
za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 r. oraz wytyczne Ministra Finansów i
Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania Wieloletnich Prognoz
Finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
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Prognozę dochodów budżetu Gminy Grybów na 2019 rok sporządzono w oparciu o:
•
•
•
•
•

Wnikliwą analizę wykonania dochodów za okres III kwartałów 2018 r., zwłaszcza dochodów
bieżących
Przewidywane wskaźniki inflacji publikowane przez Ministerstwo Finansów
Stawki podatkowe obowiązujące w Gminie Grybów na rok 2019 r.
Analizę dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne oraz pobierane przez Urzędy Skarbowe,
udziałów w podatkach bezpośrednich, jak również zakładane dochody z mienia
Planowane kwoty subwencji ogólnej, kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne na 2019 r. z uwzględnieniem
otrzymanych informacji w tym zakresie.

Na kolejne lata założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 1,0% do 2%, w oparciu o wskaźniki
do WPF publikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
W prognozie w latach 2019-2022 wykazana jest kwota dochodów ze sprzedaży działek mienia
komunalnego gminy oraz planowane dotacje majątkowe z budżetu środków europejskich.

Przy planowaniu wydatków kierowano się następującymi założeniami:
•

Wydatki bieżące ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planuje się w kolejnych latach ze wzrostem
proporcjonalnie do wzrostu dochodów bieżących.

Zgodnie z w/w cytowanym artykułem nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące
są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne
środki.
•
•
•
•
•

Przyjęto przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
o około 2% i 3%.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne do wynagrodzeń przyjęto wzrost do 5%.
Przy prognozowaniu pochodnych od wynagrodzeń uwzględniono wysokość obowiązkowych składek
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planowano Gmina nie udzielała poręczeń.
Gmina nie posiada aktualnie zadłużenia jak również nie planuje zadłużenia w okresie objętym WPF.

Wykonanie w 2019 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Redukcja niskiej emisji sektora mieszkaniowego na terenie gminy Grybów poprzez dofinansowanie
wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze – Poprawa
jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska
W budżecie na 2019 rok przewidywano, że zostanie wykonanych 53 wymian pieców. Wartość
dofinansowania na kocioł, zgodnie z zasadami przydzielania dotacji wynosi max. 8 000 zł, zaś
dofinansowanie na modernizację instalacji wynosi maksymalnie 1 000 zł. Łączna maksymalna kwota
dofinansowania może wynieść 9 000 zł. Wykonano w 2019 roku 53 wymiany kotłów za kwotę
439 600,00 zł. Zaangażowanie rzeczowe na koniec 2019 roku wyniosło 61% zaś finansowe 17%.

Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie gminy Grybów poprzez dofinansowanie
wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe – Poprawa jakości
życia mieszkańców i ochrona środowiska
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Wartość dofinansowania na kocioł gazowy, zgodnie z przyjętym regulaminem jest uzależniona od
zapotrzebowania na moc grzewczą w budynku wynosi max. 8 000 zł, zaś dofinansowanie na modernizację
instalacji wynosi max. 6 000 zł. Łączna maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 14 000 zł. Plan
przewidywał w roku 2019 wymianę 114 kotłów x 14 000 zł czyli kwotę 1 596 000 zł jeśli chodzi o kotły
gazowe.
W 2019 wykonano łącznie 71 wymian starych kotłów na nowoczesne kotły gazowe. Przekazano na ten cel
963 062,66 zł, koszty pośrednie 24 240,14 zł. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia
realizacji projektu to 31.07.2020 r. Zaangażowanie rzeczowe projektu na koniec 2019 roku wyniosło 80%
zaś finansowe 77,27%.

Świat wirtualny jest realny – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Projekt realizowany był przez Gminę Grybów w partnerstwie z LGD „Korona Sądecka”, współfinansowany
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach III Osi priorytetowej –
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych. Szkoleniem objęto jest grupę 270 osób (osoby niepracujące powyżej 25 roku życia,
bezrobotne, niepełnosprawne, matki wychowujące dzieci, emeryci, renciści oraz seniorzy (50+).
Szkolenia prowadzono w ramach siedmiu ciekawych modułów tematycznych:
- „Rodzic w Internecie”,
- „Mój biznes w sieci”,
- „Moje finanse i transakcje w sieci”,
- „Działam w sieciach społecznościowych”,
- „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
- „Rolnik w sieci”,
- „Kultura w sieci”.
W 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 76 089,01 zł, która obejmuje szkolenia. Ogólna wartość
projektu wynosi 149 775,00 zł. Program został zrealizowany do sierpnia 2019 roku.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Grybów w m. Kąclowa, Florynka, Binczarowa,
Ptaszkowa, Cieniawa oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa – Poprawa jakości życia
mieszkańców.
Realizacja projektu polega na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości 750 m3 ścieków na dobę
(Qmax = 960 m3/d) w miejscowości Kąclowa oraz kanalizacji sanitarnej o długości 18 km sieci (w tym
10,34 km zgłoszone do refundacji) w aglomeracji Grybów. Wykonano 2 zadania:
1) Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa;
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kąclowa. Zadania zawierają działania
związane z dokumentacją projektowo-kosztową, nadzorem, promocją i analizą finansową.
W ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków” wykonano oczyszczalnię wraz z infrastrukturą
techniczną, pracującą w oparciu o technologię BIOCOMPACT BCT-S w miejscowości Kąclowa.
Zastosowano technologię która opiera się na procesie niskoobciążonego osadu czynnego o przedłużonym
czasie napowietrzania z biologicznym usuwaniem związków biogennych i wykorzystaniem filtracji
ścieków na osadzie czynnym zawieszonym w strefie separacji. Ścieki dopływające siecią kanalizacji
sanitarnej, po oczyszczeniu w oczyszczalni biologicznej odprowadzane są kanałem grawitacyjnym do rzeki
Biała Tarnowska. Oczyszczalnia ścieków spełniła wymagania Dyrektywy Ściekowej 91/271/EWG.
W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wybudowano grawitacyjno-ciśnieniową kanalizację
sanitarną wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 18 km
(w tym 10,34 km. zgłoszone do refundacji).
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Przedsięwzięcie wpisuje się w cele Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), poprzez poprawę
jakości wód i stanu ekosystemów, które zostały zdegradowane działalnością człowieka w wyniku braku
szczelnych zbiorników na ścieki.
Nakłady poniesione na ten cel w 2019 roku wynoszą 8 363 537,36 zł. Całkowite nakłady na ten cel
wynoszą 15 535 669,50 zł, z udziałem dotacji MRPO w kwocie 7 189 679,43 zł.
Przedsięwzięcie rozszerzono na 2020 rok o budowę kolektora sieci sanitarnej wraz z budową drogi
dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD w miejscowościach Chodorowa i Stara
Wieś – Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD
W ramach tego przedsięwzięcia wykonano w miejscowości Chodorowa boisko wielofunkcyjne
o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzi boisko do siatkówki o wymiarach
18x9 m oraz boisko do gry służące rekreacji o wymiarach 23,3x14 m oraz siłownia zewnętrzna. Również
w miejscowości Stara Wieś wykonano boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, tenisa stołowego oraz
siłownia zewnętrzna). Poniesione nakłady na ten cel wynoszą 807 641,78 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu
Gminy Grybów – Utrzymanie porządku.
Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie porządku w Gminie Grybów. W 2019 roku na ten cel
przeznaczono 2 883 211,79 zł.

Umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grybów – zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów.
Umowa zawarta w 2019 roku z terminem zakończenia na 2020 rok.

Zimowe otrzymane dróg – zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych
Na ten cel przeznaczono w 2019 roku kwotę 489 513,46 zł.

Utrzymanie letnie i zimowe odcinków chodników zlokalizowanych w ciągi drogi wojewódzkiej Nr 981
odc. 100 km 3+070 - 3+214 – utrzymanie czystości na terenie gminy
Zawarto wieloletnią umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W 2019 roku wydatki nie
wystąpiły.

Dowożenie uczniów do szkół – zapewnienie dojazdu dla uczniów do szkół.
Na ten cel poniesiono w 2019 roku kwotę 115 454,40 zł.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica-Zdrój – Poprawa
bezpieczeństwa ruchu
Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym oraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Województwo Małopolskie, Miasto i Gminę
Ciężkowice, Gminę Bobowa i Gminę Grybów.
Zakończenie prac nastąpi w 2019 roku. W 2019 roku na ten cel przeznaczono kwotę 14 673,75 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Siołkowa k. Obrzutów –
Poprawa jakości życia mieszkańców; Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci
wodociągowej z przyłączami w m. Stróże – Przysiółek Wyskidzianki – Poprawa jakości życia
mieszkańców; Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami
miejscowości Biała Niżna „Brzezie” – Poprawa jakości życia mieszkańców
Na ten cel wydano w 2019 roku kwotę 143 200,00 zł.

Budowa boiska sportowego w miejscowości Florynka i Wawrzka – Poprawa bazy sportowej
Zadanie obejmuje budowę boiska z trawy syntetycznej o wymiarach 62 x 34 m, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni poliuretanowej, budowę 4-ro torowej bieżni dł. 120 m (100+3+17) o nawierzchni
poliuretanowej, budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej skoku w dal wraz z zeskocznią, budowę
ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwytu oraz remont istniejącego ogrodzenia terenu boiska od strony
drogi wojewódzkiej w Florynce na działce nr 328/1, 328/2. Budowa boisk wraz z wykonaniem na nich
nawierzchni poliuretanowych oraz nawierzchni z trawy syntetycznej ma na celu poprawienie
infrastruktury oraz bezpieczeństwa dla użytkowników. Na boisku wielofunkcyjnym służącym rekreacji
liniami zostaną wydzielone strefy poszczególnych stanowisk.
Zakres prac obejmuje:
•
•
•
•
•

wykonanie nowej podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i boiska do piłki nożnej, bieżnię dł. 100 m,
bieżnie skoku w dal wraz z zeskocznią,
ułożenie obrzeży wokół boisk: boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej oraz bieżni,
wykonanie natrysku warstwy poliuretanu na boisku wielofunkcyjnym oraz bieżniach,
ułożenie warstwy trawy syntetycznej,
wykonanie ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwytów.

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2020 r.
Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wawrzce został wykonany w 2019 roku
w ramach dofinansowania z MKFiS za kwotę 197 271,45 zł

Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krużlowej Niżnej – Poprawa dostępu do czytelnictwa
Projekt obejmuje budowę nowego budynku filii biblioteki publicznej w Krużlowej Niżnej. Głównym celem
zadania jest zwiększenie dostępności infrastruktury biblioteki publiczne poprzez rozszerzenie jej funkcji
oczekiwanej przez lokalną społeczność, stwarzając warunki do utrzymania i rozwoju czytelnictwa oraz
uczestnictwa w kulturze rożnych grup wiekowych. Projektowana inwestycja stanowić będzie centrum
dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego mieszkańców Gminy Grybów. W budynku
zlokalizowano powierzchnię z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne, czytelnię z miejscami siedzącymi do
pracy indywidualnej, grupowej oraz obsługi imprez czytelniczych oraz stanowiska komputerowe
z internetem. Ponadto zaprojektowano salę wielofunkcyjną pozwalającą na organizację spotkań
integracyjnych, okolicznościowych itp. z lokalną społecznością. W budynku zlokalizowano również sale
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warsztatowe pozwalające na realizację funkcji artystyczno-kulturalnej w tym zajęcia z edukacji
czytelniczej i medialnej. Dodatkowo w budynku znajdować się będą pomieszczenia biurowe, socjalne,
sanitarne i kotłownia i komunikacja. Budynek został zaprojektowany i zostanie wybudowany zgodnie
z standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Charakterystyczne parametry:
powierzchnia użytkowa nowego obiektu 331,06 m2, powierzchnia zabudowy 230,63 m2, kubatura
1663,00 m3. Obiekt będzie spełniał wymagania Certyfikatu Biblioteka+. Obecna filia Biblioteki
w Krużlowej Niżnej zlokalizowana jest na działce nr 508, lokalizacja planowanej nowej filii będzie na
działce 432.
W 2019 roku opracowano projekt budowlany za kwotę 24 600,00 zł. Realizacja zadania została
przesunięta na kolejne lata.

Budowa Gminnego Centrum Kultury – Zwiększenie dostępności usług kulturalnych
Gmina Grybów jest członkiem LGD Korona Sądecka. Powyższy projekt obejmuje swym zakresem obszar
LGD Korona Sądecka. Jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Korona Sądecka, w tym z celem
ogólnym 2: „Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD”, celem szczegółowym 2.2:
„Zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców LGD oraz budowanie marki kulturalnej obszaru” oraz
przedsięwzięciem 2.2.1: „Rozbudowa lub dostosowanie istniejącej infrastruktury kulturalnej obszaru do
potrzeb mieszkańców”. Projekt polega na budowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną
Biblioteką Publiczną w Grybowie. Obiekt kulturalny będzie skierowany do osób z każdej grupy wiekowej.
Projektowane miejsce umożliwi rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
Zwiększy dostęp wszystkim mieszkańcom obszaru LGD do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, a tym
samym do zagospodarowania czasu wolnego oraz zwiększenia oferty kulturalnej regionu. Powstała
infrastruktura będzie ważnym miejscem kulturalnym obszaru LGD, będzie miejscem spotkań, występów
i przeglądów organizowanych imprez kulturalnych, wzbogacając tym samym ofertę regionu. Podjęte
działania wpłyną na promocję obszaru LGD. Zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej powstały
obiekt kulturalny wpłynie na poprawę dostępnej infrastruktury kulturalnej, umożliwi mieszkańcom
zagospodarowanie czasu wolnego poprzez możliwość korzystania z szerokiego zakresu wydarzeń
kulturalnych. Zagospodarowana zostanie przestrzeń o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców. Stworzone zostaną warunki do integracji mieszkańców - mieszkańcy będą mogli w pełni
i bez ograniczeń korzystać z oferowanej oferty.
W 2019 r. opracowano projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim za kwotę 79 950,00 zł.
Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biała Niżna Gródek – Poprawa jakości życia mieszkańców
gminy
W ramach zadania w 2019 roku zrealizowano część projektu – zakresem realizacji zadania objęto kanały
główne, boczne, przepompownie P10 oraz niezbędne do wykonania renowacyjne roboty drogowe.
Łączna długość wybudowanej sieci wyniosła około 2 200 m. Nakłady finansowe poniesione na ten cel
w 2019 roku wynoszą 792 040,45 zł. W latach kolejnych będzie realizowany II etap zadania w ramach
którego zostaną wybudowane 4 przepompownie grupowych ścieków (P10-P13) praz jedną
przepompownie przydomową (PP1), które pozwolą na właściwe (skuteczne) funkcjonowanie systemu
odprowadzenia ścieków. Ścieki sanitarne kierowane będą na oczyszczalnię w miejscowości Stróże w celu
ich oczyszczenia przed zrzutem do naturalnego odbiornika. Realizowane będą kanały grawitacyjne Ø250,
Ø200, Ø160, Ø350, Ø225 oraz rurociągi tłoczne o średnicy Ø125. Łączna długość projektowanej sieci
wynosi 26 020,5 m. Kontynuacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Polna Wyskitna – Poprawa jakości życia mieszkańców
W ramach projektu kanalizacji zachodzi potrzeba zrealizowania 10 przepompowni grupowych ścieków
(P14-P23) oraz 14 przepompowni przydomowych (PP1-PP15), które pozwolą na właściwe (skuteczne)
funkcjonowanie systemu odprowadzenia ścieków. Ścieki sanitarne kierowane będą na oczyszczalnię
w miejscowości Stróże w celu ich oczyszczenia przed zrzutem do naturalnego odbiornika. Realizowane
będą kanały grawitacyjne o średnicy: Ø250, Ø200, Ø160, Ø280, Ø225 oraz rurociągi tłoczone o średnicy:
Ø63. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 40 792 m. W 2019 roku zrealizowano część projektu –
zakresem zadania objęto kanały główne, boczne, przepompownię przydomową PP5 oraz niezbędne do
wykonania renowacyjne roboty drogowe. Długość wybudowanej sieci wyniosła około 2100 m. Nakłady
finansowe poniesione na ten cel w 2019 roku wynoszą 679 238,76 zł.

Wykonanie projektu budowlanego z elementami wykonawczymi Rozbudowy Szkoły Podstawowej
w miejscowości Polna – Poprawa warunków nauczania
W 2019 roku zawarto umowę na kwotę 59 000,00 zł. Zrealizowano w 2019 roku zakres prac 70% za
kwotę 41 300,00 zł. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2020 r.

Wykonanie projektu budowlanego z elementami wykonawczymi Rozbudowy Szkoły Podstawowej
w miejscowości Binczarowa – Poprawa warunków nauczania
W 2019 roku zawarto umowę na kwotę 68 880,00 zł. Zrealizowano w 2019 roku zakres prac 70% za
kwotę 48 216,00 zł. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2020 r.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na
31.12.2019 r. wraz z opisem poszczególnych przedsięwzięć została zaprezentowana w Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy na 2019 r.

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy:
1.

wydano 9 707 decyzji – nakazów płatniczych na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz na
łączne zobowiązanie pieniężne,
2. wydano 1 012 decyzji zmieniających na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz na łączne
zobowiązanie pieniężne,
3. wydano 887 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
4. wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków
transportowych,
5. wydano 10 decyzji i 2 postanowienia w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku
rolnym, leśnym i od nieruchomości,
6. wydano 6 postanowień w sprawie udzielenia ulg podatkowych w podatku od spadków
i darowizn,
7. wydano 5 822 zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
2019 rok,
8. wydano 200 zawiadomień powtórnych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na 2019 rok,
9. złożono 1 714 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10. ponadto dokonano 36 zmian w budżecie, w tym: 28 Zarządzeń Wójta, 8 Uchwał Rady Gminy,
307 informacji o zmianach w budżecie podległym jednostkom,
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11. sporządzono 125 sprawozdań budżetowych, 20 sprawozdań finansowych, 504 księgowań
sprawozdań od jednostek budżetowych.
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IV.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Na koniec 2019 roku zasób komunalny Gminy Grybów wynosił 406,42ha. W okresie od 1 stycznia 2019
roku do 31 grudnia 2019 roku zasób komunalny Gminy Grybów powiększył się o grunt o łącznej
powierzchni 1,4519 ha. Grunty te zostały nabyte w drodze umów cywilno-prawnych tj. umów sprzedaży
oraz umów darowizny związanych z nieodpłatnym przekazaniem gruntu na rzecz Gminy Grybów oraz był
to grunt nabyty w poprzez decyzje komunalizacyjną wydaną przez Wojewodę.
Znaczna część nabytego gruntu dotyczyła infrastruktury drogowej. Nabywane działki stanowiły
poszerzenie istniejących dróg gminnych, jak i były nabyte pod tworzenie nowych dróg. Na w/w cele
zostały nabyte działki położone w miejscowości Biała Niżna, Cieniawa, Kąclowa, Polna, Stróże, Siołkowa
i Ptaszkowa. W 2019 roku Gmina Grybów zakupiła grunt położony w miejscowości Gródek i Wyskitna na
cele inwestycyjne związane z planowaną rozbudową infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i budową
szkoły. Zakupiona działka nr 232/1 o pow. 0,44 ha położona w miejscowości Wyskitna jest położona
w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Wyskitnej. Działka nabyta w Gródku została
włączona do kompleksu działek wcześniej nabytych na cele związane z budową nowej szkoły. Ponadto
w 2019 roku została zakupiona działka nr 407/1 położona w miejscowości Kąclowa na cele związane
z obsługą sieci kanalizacyjnej (posadowieniem przepompowni)
W drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Gmina Grybów nabyła na własność działkę
nr 700/1 o pow. 0,41ha położoną w Siołkowej. Przedmiotowa działka znajdowała się we władaniu Gminy
Grybów, wydana decyzja komunalizacyjna uregulowała stanu prawny tej działki.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku obowiązywało:
• 19 umów dotyczących dzierżawy gruntów rolnych i gruntów dzierżawionych na działalność
pozarolniczą.
• 12 umów najmu na lokale mieszkalne, w tym 9 umów lokali socjalnych.
• 20 umów najmu i dzierżaw na lokale użytkowe, w tym 11 umów dotyczyło podmiotów prowadzących
działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (gabinety lekarskie i gabinety
stomatologiczne). W grudniu 2019 roku istniejące umowy najmu, które dotyczyły najmu lokali
komunalnych na cele związane z prowadzeniem podstawowej opieki zdrowotnej w miejscowości:
Stróże – NZOZ „Lekarz Rodziny”, Ptaszkowa NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ptaszkowej, Cieniawie,
Stróże, NZOZ „Kromed s.c”, Krużlowa Wyżna „Gabinet Stomatologiczny – Urszula Jachowicz”
z powodu ich wygaśnięcia (obowiązywały do 31 grudnia 2019 roku) zostały podpisane z tymi samymi
podmiotami na okres kolejnych trzech lat. Z uwagi na złożenie dwóch wniosków przez podmioty,
które były zainteresowane wynajmem lokalu użytkowego położonego w Ośrodku Zdrowia
w Krużlowej Wyżnej na cele związanie z prowadzeniem podstawowej opieki zdrowotnej, podpisanie
umowy na wynajem tego lokalu było poprzedzone procedurą przetargową w formie przetargu
pisemnego nieograniczonego. Umowa na wynajem tego lokalu została podpisana z najemcą
wyłonionym w/w postępowaniu przetargowym. W lipcu 2019 roku została zawarta nowa umowa na
wynajem lokalu położonego w budynku komunalnym nr 633 w Ptaszkowej na cele związane
z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego.
• pozostałe umowy najmu dotyczyły wynajmu lokali komunalnych na cele związane z działalnością
handlową, usługową i edukacyjną.

W 2019 roku został przekazany w użyczenie grunt o łącznej powierzchni 1,4965ha. Grunt ten obejmował
działki, które zostały przekazane w użyczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej na cele
związane z działalnością statutową Zakładu. Przedmiotem umowy użyczenia były działki zabudowane
oczyszczalnią ścieków w Kąclowej wraz z dojazdem do oczyszczalni, działki położone w Kąclowej i Białej
Niżnej, na których znajdują się przepompownie ścieków). W użyczenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej
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w Grybowie z siedzibą w Stróżach została przekazana zabudowana działka położona 432 w miejscowości
Krużlowa Niżna o powierzchni 0,18 ha
W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – Gmina Grybów posiadała na własność
grunt, który stanowił przedmiot użytkowania wieczystego. Grunt ten obejmował obszar o łącznej
powierzchni 6,3736 ha i składał się z działek położonych w miejscowości:
1) Biała Niżna, których użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielczy Zakład Usługowo Produkcyjny
w Białej Niżnej oraz Spółka METBUD. Grunt o łącznej powierzchni 2,5136 ha,
2) Florynce, których użytkownikiem wieczystym jest Kółko Rolnicze we Florynce oraz Firma PAR KUR.
Grunt o łącznej powierzchni 0,80 ha,
3) Krużlowa Wyżna, których użytkownikiem wieczystym jest Kółko Rolnicze w Krużlowej Wyżnej. Grunt
o pow. 0,30 ha,
4) Siołkowej, których użytkownikiem wieczystym jest Spółka Browar Pilswiezer z siedzibą w Siołkowej.
Grunt o pow. 2,76 ha.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – Gmina Grybów była użytkownikiem
wieczystym gruntu o powierzchni 1,1375 ha. W skład tego gruntu wchodziły działki ewidencyjne
położone w miejscowości: Biała Niżna o łącznej powierzchni 0,3212 ha, Ptaszkowa o łącznej powierzchni
0,1405 ha oraz Stróże o łącznej powierzchni 0,6758 ha
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V.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW
I STRATEGII
A. Strategia Rozwoju Gminy Grybów na lata 2013-2020
Strategia Rozwoju Gminy Grybów na lata 2013-2020 została przyjęta Uchwałą nr XXIII/235/2013 Rady
Gminy Grybów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2013-2020
i wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Grybów na lata 2013-2020.
W Strategii określone zostały cele strategiczne oraz cele operacyjne a także mierniki realizacji celów.
W roku 2019 osiągnięto następujący poziom realizacji poszczególnych celów wg zestawienia:

CEL STRATEGICZNY 1:
Podniesienie sprawności administracji samorządowej i wysoki poziom usług społecznych
Cel operacyjny 1.1
Przeciętne wyniki egzaminu
Nie dotyczy
Zwiększenie dostępności
gimnazjalnego
i podniesienie jakości usług
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat
społecznych
objętych wychowaniem
72,9
przedszkolnym
Liczba porad w ramach
Dane GUS za 2018 r.
podstawowej opieki zdrowotnej
– 48 547
Odsetek mieszkańców
6,14%
korzystających z pomocy
społecznej
Liczba przestępstw i wykroczeń na
663
terenie gminy
Cel operacyjny 1.2
Liczba decyzji organów gminy
0
Sprawne zarządzanie Gminą
uchylonych przez wojewodę
Liczba usług w gminie
świadczonych za pomocą sieci
0
Internet
Przeciętny czas oczekiwania na
Zgodnie z KPA
wydanie decyzji w Urzędzie
Poziom zadłużenia gminy
0
CEL STRATEGICZNY 2:
Wykreowanie konkurencyjnej gospodarki lokalnej opartej na przedsiębiorczości mieszkańców,
rozwoju turystyki i rolnictwa
Cel operacyjny 2.1
Liczba podmiotów
Skuteczna promocja oraz wspieranie
zarejestrowanych w systemie
1 148
przedsiębiorczości i aktywności
CEDG
gospodarczej
Liczba podmiotów nowo
173
zarejestrowanych w CEDG
Wysokość wpływów do budżetu
102 547,34 zł
gminy z podatku CIT
Cel operacyjny 2.2
Udział bezrobotnych
Łagodzenie skutków bezrobocia
zarejestrowanych, w licznie
4,3%
i skuteczna aktywizacja zawodowa
ludności w wieku produkcyjnym
Udział długotrwale bezrobotnych
wśród bezrobotnych
59,13%
zarejestrowanych
Udział osób bezrobotnych w
wieku 18-25 lat w ogólnej liczbie
18,55%
bezrobotnych
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Cel operacyjny 2.3
Rozwój turystyki

Cel operacyjny 2.4
Rozwój opłacalnego ekonomicznie
rolnictwa

Liczba korzystających z noclegów
w turystycznych obiektach
zakwaterowania
Liczba obiektów gospodarstw
agroturystycznych na terenie
gminy
Przeciętna powierzchnia
gospodarstwa rolnego
prowadzącego działalność
rolniczą
Liczba gospodarstw zrzeszonych
w grupach producenckich

3 228 os.

1

2,35 ha

0

CEL STRATEGICZNY 3.
Stworzenie nowoczesnej dostosowanej do potrzeb infrastruktury technicznej, podniesienie
dostępności komunikacyjnej i troska o stan środowiska naturalnego
Cel operacyjny 3.1
Przeciętny czas dojazdu do
30 min
Rozbudowa i modernizacja ciągów
Nowego Sącza
komunikacyjnych
Długość dróg nowopowstałych i
10 km
zmodernizowanych
Całkowita długość ścieżek
80 km
rowerowych w gminie
Cel operacyjny 3.2
Odsetek korzystających z instalacji
1 180 przyłączy
Rozbudowa i modernizacja systemu
wodociągowej
infrastruktury o charakterze
Odsetek korzystających z instalacji
1 701 przyłączy
sieciowym
kanalizacyjnej
Odsetek korzystających z instalacji
188 przyłączy
gazowej
Cel operacyjny 3.3
Nakłady na środki trwałe służące
17 441 062,66 zł
Dbałość o środowisko naturalne
ochronie środowiska
Odpady komunalne zbieranie
983,53t
selektywnie w odpadach ogółem

B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów zostało przyjęte
Uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 1999 roku. Ustalenia studium określają
politykę przestrzenną Gminy i wiążą organy Gminy przy sporządzaniu projektów planów miejscowych.
W 2019 roku kontynuowano prace związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów. Do 31 lipca przeprowadzono dodatkowy nabór
wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto: weryfikowano i nanoszono wnioski, sprawdzano tereny osuwiskowe i zalewowe w odniesieniu
do aktualnych dokumentów SOPO (System Ochrony Przeciwosuwiskowej) i ISOK (Informatyczny System
Osłony Kraju), nanoszono granice aglomeracji w miejscowościach na terenie Gminy Grybów, analizowano
tereny OCHK (Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu) w odniesieniu do korytarzy
ekologicznych i Natura 2000. W 2019 roku wpłynęło 393 wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia
obszarów rolnych.
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C. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów został przyjęty Uchwałą
Nr XVII/144/2008 Rady Gminy Grybów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów. W 2019 roku Rada Gminy podjęła 3 uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 50 wniosków, które zostały
opracowane z zachowaniem wymogów związanych z procedurą określoną w art. 17 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Rada Gminy podjęła również 6 uchwał o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów w wyznaczonych obszarach
działek dla 69 wniosków. Zmiana planu dotyczyła pojedynczych obiektów budowlanych na terenach
o charakterze rolniczym, rolniczo-osadniczym oraz pod budowę Szkoły Podstawowej w Gródku, zaplecza
sportowego w Cieniawie i w Krużlowej Niżnej pod usługi wielobranżowe. Planowane inwestycje na
terenach objętych zmianami, dotyczą typowych działań inwestycyjnych służących rozwojowi gminy
i komfortowi życia mieszkańców. Dotyczą budowy obiektów dostosowanych do potrzeb mieszkalnych
i usługowych. Przed skierowaniem do uchwalenia planu zostaje przeprowadzona procedura formalnoprawna, wynikająca z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

D. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018-2025
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018-2025 został przyjęty Uchwałą
Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2017-2025 oraz aktualizowany Uchwałą Nr XXXIV/339/2018 Rady
Gminy Grybów z dnia 05 lipca 2018 r.
Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym działania, które należy podjąć aby
poprawić sytuację wybranych obszarów rewitalizacji. Obszar rewitalizacji został wyznaczony na terenie
dwóch miejscowości Gminy Grybów: Biała Niżna i Stróże.
W wyniku realizacji Programu rewitalizacji osiągnięto w roku 2019 następujące wskaźniki:

Wskaźnik

Wartość docelowa rok 2023

CEL STRATEGICZNY 1
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji aktywni społecznie i zawodowo
Liczba osób korzystających z pomocy
-----społecznej na obszarze rewitalizacji
Liczba mieszkańców korzystających
z dostępnej oferty spędzania wolnego
------czasu
CEL STRATEGICZNY 2
Przyjazna i atrakcyjna przestrzeń publiczna sprzyjająca integracji społecznej
Powierzchnia zrewitalizowanych
przestrzeni umożliwiających aktywne
2
spędzanie wolnego czasu
Liczba utworzonych obiektów
sportowych/ rekreacyjnych na
2
obszarze rewitalizacji
Liczba utworzonych obiektów
przeznaczonych na cele kulturalne na
1
obszarze rewitalizacji

Oczekiwany
trend/osiągnięta
wartość

spadek
wzrost

1 (1 002,20 m2)

1

0
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CEL STRATEGICZNY 3
Obszar rewitalizacji silny społecznie
Liczba miejsc pracy powstałych
w oparciu o nowopowstałe obiekty

--------

Liczba bezrobotnych
-------CEL STRATEGICZNY 4
Wysoka jakość środowiska naturalnego w Gminie Grybów
Liczba budynków poddanych
3
termomodernizacji
Liczba osób objętych działaniami
z zakresu edukacji ekologicznej

200

wzrost
spadek

1
200

E. Program opieki nad zabytkami
W 2017 roku stracił ważność Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Grybów na lata 2014-2017
przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014 roku. W 2019 roku
kontynuowano działania podjęte w sprawie opracowania nowego Programu opieki nad zabytkami, w tym
podjęto uzgodnienia z Małopolskim Konserwatorem Zabytków dotyczące opracowania gminnej ewidencji
zabytków. W 2019 roku na zadania związane z konserwacją zabytków na terenie Gminy dotacje
otrzymały następujące instytucje:

Parafia Rzymsko-Katolicka
w Krużlowej Wyżnej
Parafia Rzymsko-Katolicka
w Ptaszkowej

wykonanie konserwacji ołtarza
bocznego lewego wraz
z fragmentami ścian nawy
znajdującymi się za nim – etap I
wykonanie dokumentacji
budowlano-konserwatorskiej
zabytkowego kościoła

43 000

50 000

Ponadto w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2019 zrealizowano zadanie pn. „Remont i konserwacja
zabytkowej kapliczki kubaturowej z 1855 roku w miejscowości Siołkowa” za ogólną kwotę 19 700,00 zł.
z tego 7 000,00 zł ze środków dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w Krakowie.

F. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grybów, który został przyjęty uchwałą nr XVII/154/2016 Rady
Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r w latach 2016-2018 przewiduje w ramach działań
proekologicznych redukcję niskiej emisji na terenie Gminy Grybów m.in. poprzez dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych poprzez wymianę 400 starych pieców/kotłów na:
− kotły gazowe – 150 szt.,
− kotły węglowe (ekogroszek) – 150 szt.,
− kotły na biomasę – 100 szt.

Gmina obecnie realizuje dwa projekty wymiany pieców z Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach poddziałania 4.4.2 oraz 4.4.3, które łącznie przewidują w latach 2018-2020 wymianę starych
kotłów na:
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− kotły gazowe – 200 szt. co stanowi 100% planowanych wymian w PGN,
− kotły węglowe – 145, co stanowi 96,7% planowanych wymian w PGN,
− kotły biomasowe – 45 szt. co stanowi 45% przewidywanych w planie wymian.
W ramach projektów (co wynika również z działań określonych w PGN) w 2019 r. zlecono firmie
zewnętrznej przeprowadzenie szkolenia/warsztaty z edukacji ekologicznej po jednym spotkaniu dla
każdego projektu.
W roku 2019 wykonano 71 wymian starych kotłów w ramach poddziałania 4.4.2 (kotły gazowe
i biomasowe) – zaangażowanie rzeczowe projektu wyniosło ok. 80%, finansowe 77% oraz 53 wymian
w ramach poddziałania 4.4.3 (kotły na paliwo stałe) – zaangażowanie rzeczowe na poziomie 61%,
zaangażowanie finansowe projektu na poziomie 57%.
Do końca 2020 w ramach działań PGN w związku z planowaną poprawą efektywności energetycznej
sektora mieszkaniowego planuje montaż odnawialnych źródeł energii w następujących ilościach:
− kolektory słoneczne –ok. 500 szt.,
− pompy ciepła typu powietrze – woda – ok. 50 pomp,
− panele fotowoltaiczne – 1000 szt. o łącznej mocy 250 kWp.

Gmina Grybów realizuje z własnych środków montaż instalacji solarnych. W latach 2011 do 2018
dofinansowano 458 takich inwestycji (91,6% PGN) na kwotę 1 145 000 zł, w tym:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

w roku 2011 – 94 szt.
w roku 2012 – 77 szt.
w roku 2013 – 60 szt.
w roku 2014 – 95 szt.
w roku 2015 – 51 szt.
w roku 2016 – 27 szt.
w roku 2017 – 30szt.
w roku 2018 – 24 szt.
w roku 2019 – 26 szt.

Mając na uwadze zapisy PGN Rada Gminy Grybów przyjęła w dniu 12 grudnia 2019r. uchwałę
Nr XIII/121/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Grybów na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. Środki gminne zostały
przeznaczone na dofinansowanie ze środków budżetu gminy inwestycji polegającej na montażu OZE,
w szczególności pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych na terenie gminy. Wszystkie dane dotyczące
wymian pieców i instalacji OZE wprowadzane są na bieżąco do bazy inwentaryzacji województwa
małopolskiego.

G. Program Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska został przyjęty Uchwałą Nr XX/121/2004 Rady Gminy Grybów z dnia 21
września 2004 roku w sprawie: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grybów na lata 2004-2011 wraz
z prognozą do roku 2015 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grybów na lata 2004-2011 wraz
z prognozą do roku 2015. Program jest nieaktualny. W 2019 podjęto prace związane z przyjęciem
nowego Programu Ochrony Środowiska.
W roku 2019 w ramach prac związanych z ochroną środowiska były realizowane następujące zadania:
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Kierunek działania
Ograniczenie emisji
w sektorze
mieszkalnictwa

Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
komunikacyjnych

Budowa sieci
kanalizacyjnej oraz
sukcesywna
modernizacja
istniejących sieci

Budowa nowych
oczyszczalni ścieków

Zadanie priorytetowe
Wsparcie finansowe
dla mieszkańców
zmieniających ogrzewanie
węglowe na bardziej
ekologiczne

Finansowanie
Projekty
dofinansowane
z RPO – WM
na lata 2014-2020

Prowadzenie
systematycznych akcji
edukacji ekologicznej
na temat oszczędności
energii cieplnej
i elektrycznej oraz
stosowania
proekologicznych nośników
energii, szkodliwości
spalania materiałów
odpadowych w kotłowniach
domowych
Usprawnienie systemu
komunikacyjnego (poprawa
nawierzchni i warunków
bezpieczeństwa ruchu,
modernizacja i rozbudowa
dróg)
Remonty i modernizacja
dróg lokalnych na terenie
gminy – 10 km
Budowa Sieć kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Kąclowa – ok. 20 km

Edukacja ekologiczna
w ramach projektów
wymiany pieców RPO
WM na lata 2014-2020

Budowa oczyszczalni
ścieków w Kąclowej
750m3/d

Koszty rok 2019
Projekt wymiany
starych kotłów
na kotły gazowe
Rok 2019 –
963.062,66 zł
Zaawansowanie
projektu rzeczowe
80%, postęp
finansowy 77%
Projekt wymiany
starych kotłów
na kotły na paliwo
stałe
Rok 2019 –
439.600,00 zł
Zaawansowanie
projektu rzeczowe
61%, postęp
finansowy 57%
– 4 150,00 zł
75% postęp
finansowy
75% postęp
rzeczowy

Środki własne

poniesiono koszty
2.847.005,96 zł

Projekt współfinansow
ane ze środków
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020
Projekt współfinansow
ane ze środków
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w
ramach Regionalnego

Rok 2019 –
zakończenie
inwestycji
łącznie lata
2018-2019 –
6 065 179,20zł
postęp finansowy
100%
postęp rzeczowy
100%

Rok 2019 –
zakończenie
inwestycji
łącznie lata
2018-2019 –
9 782 283,16 zł
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Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020

postęp finansowy
100%
postęp rzeczowy
100%

H. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy w 2019 r.
Program został przyjęty Uchwałą nr IV/31/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2019 r.” Celem programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności
zwierząt domowych na terenie gminy oraz zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym
i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym na terenie Gminy Grybów. W roku 2019 na
realizację Programu przeznaczono 22 053,47 zł.

I. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grybów na lata
2017-2032
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28.12.2017 roku.
Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć
dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych wynosi 441.470 m2, a pokrycia azbestowocementowe wykonane są z płyt płaskich i falistych, co stanowi 4 856 Mg.
Najwięcej obiektów budowlanych, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest jako
pokrycia dachowe, znajduje się w miejscowości Ptaszkowa (451). Stanowią one 17% łącznej liczby
zinwentaryzowanych obiektów. Najmniej obiektów budowlanych, w których pokrycia dachowe
wykonane są z płyt azbestowych, znajduje się w miejscowości Chodorowa (25).
Większość budynków pokrytych płytami azbestowo-cementowymi jest własnością prywatną. Stanowią
one 99,9% łącznej powierzchni zinwentaryzowanych płyt azbestowo-cementowych. 0,1%, stanowią
pokrycia dachowe obiektów, należących firm funkcjonujących na terenie Gminy. W roku 2018 z terenu
Gminy Grybów usunięto 462,46 Mg azbestu.
W roku 2017 z terenu Gminy Grybów usunięto 141,375 Mg (2,9%) azbestu, w roku 2018 r. – 462,46 Mg
(9,5%), zaś w roku 2019 – 131,55 Mg, za lata 2017-2019 łącznie stanowi to 603,835 Mg 15,14%.

J. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Program został przyjęty Uchwałą nr III/21/2018 Rady Gminy Grybów z dnia28.12.2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Program zawiera działania realizowane przez Gminę
z uwzględnieniem wymogów ustawowych oraz celów operacyjnych dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określonych w Narodowym
Programie Zdrowia.
Na realizację Programu w roku 2019 przeznaczono 319 919,93 zł.
49

Nazwa zadania
Dofinansowanie działalności SOIK w Nowym Sączu
Dofinansowanie działalności Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach
Dofinansowanie działalności Podhalańskiego szpitala Specjalistycznego
Oddział Uzależnień w Nowym Targu
Ośrodek Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
Dofinansowanie działalności Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego
w Krośnie Oddział Terapii Uzależnień
Dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Stara Plebania w Grybowie
Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych
Wynagrodzenie za pracę i delegacje oraz koszt szkolenia członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Opłata sadowa i opłata biegłego psychiatry
Zakup materiałów do kampanii zachowaj trzeźwy umysł
Dofinansowanie zakupu biletów dla osób podejmujących leczenie odwykowe
Dofinansowanie transportu dzieci Biała Niżna
Zakup paczek dla rodzin
Zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci
Realizacja programu profilaktycznego CUDER w szkołach
Zorganizowanie konkursów profilaktycznych
Zakup stołów tenisowych do ZSP Biała Niżna
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół
Zakup piłek dla Szkoły Podstawowej w Wawrzce
Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieniawie
Zakup piasku na boisko sportowe w Cieniawie

Wysokość środków
w zł
11 000
2 000
5 000
2100
6 000
9 000
24 000
7 700
35 786,76
2 640
1 230
2 865,50
2 000
29 920
147 893,40
9 850
2 500
4 448,22
1 367,95
786,00
14 000,00
332,10

K. Program przeciwdziałania narkomanii
Program został przyjęty Uchwałą nr III/22/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Program określa lokalną
strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z używania narkotyków. Stanowi on kontynuację działań realizowanych przez Gminę
w latach ubiegłych z uwzględnieniem wymogów ustawowych oraz celów operacyjnych dotyczących
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określonych
w Narodowym Programie Zdrowia.
W roku 2019 na realizacje Programu przeznaczono 14 743,38 zł.

Nazwa zadania
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół
Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego
Szkolenie pedagogów

Wysokość środków
w zł
5 892
1 367,38
6 975
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L. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
Program został przyjęty Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 28.05.2015 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Grybów na lata 2015-2020. Celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy poprzez
stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy. W ramach realizacji Programu powołany
został Zespół Interdyscyplinarny, którego zadanie jest m.in. weryfikacja procedury Niebieskiej Karty
i tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach. W 2018 roku założono 27 Niebieskich Kart. Zadania z zakresu Programu realizuje głównie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

M. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji
Strategia została przyjęta Uchwałą nr VI/50/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 28.05.2015 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji w Gminie Grybów na lata 20152020.
Strategia dotyczy programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych.
Celem strategii jest integracja osób, rodzin przejawiających problemy, dążenie do zmiany negatywnych
sytuacji występujących w społeczeństwie. Na terenie Gminy zadania z zakresu realizacji strategii
wykonuje głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii
Zajęciowej w Siołkowej i Urząd Gminy.

N. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W 2019 roku realizując roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Zarządzeniem Nr 147/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 6 grudnia 2018 roku ogłoszony został otwarty
konkurs na zadania publiczne Gminy Grybów. Ogółem do konkursu złożonych zostało 14 ofert z tego
dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

Wspieranie i upowszechnianie kultury

Parafialny Klub Sportowy „JAWORZE”
w Ptaszkowej
Klub Sportowy „ORZEŁ” Ptaszkowa
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Lokalnych „SOKÓŁ” w Grybowie
KS „KOLEJARZ” Stróże
UKS „GLADIATOR” w Binczarowej

64/XX Zintegrowana Zimowa Spartakiada
Dziecięca Memoriał im. Romana Stramki
i Zbigniewa Kmiecia
Volleyball – Ptaszkowa 2019
Narciarstwo biegowe
Piłka Nożna
Strzelanie sportowe
Tenis stołowy i ziemny
Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grybów
w 2019 roku
Prowadzenie zajęć z zakresu kickboxingu

15 000
8 000
10 000
5 000
2 500
2 500
10 000
500

Turystyka i krajoznawstwo
Parafialny Klub Sportowy „JAWORZE”
w Ptaszkowej
Stowarzyszenie FLORNIKOWA –
WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Wędrówki śladami Jana Pawła II

3 000

Wędrówki górskie

2 000
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Regionalne
„KOWALNIA” w Stróżach
Stowarzyszenie TURYSTYCZNA WIEŚ
RETRO w Ptaszkowej
Stowarzyszenie FLORNIKOWA –
WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Folklor Pogórzan Ziemi Grybowskiej

11 750

Z tradycją ku przyszłości

21 600

Teatr Cieni

5 310

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Grybowski Klub Abstynenta „STARA
PLEBANIA” w Grybowie

Wspomaganie działalności Grybowskiego
Klubu Abstynenta „Stara Plebania

24 000

O. Program stypendialny dla uczniów
Program stypendialny dla uczniów jest realizowany na podstawie Uchwały nr XXV/164/2005 Rady Gminy
Grybów z dnia 31 marca 2005 roku. Stypendium szkolne jest przyznawane dla uczniów znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. W 2019 roku wypłacono
1445 świadczeń na kwotę 624 506,00 zł.

P. Program stypendialny dla studentów – Stypendium Wójta Gminy Grybów
Stypendium o charakterze socjalno-naukowym zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy
Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.
Przyznawane jest przez Wójta Gminy Grybów ze środków własnych Gminy Grybów dla studentów
osiągających wysokie wyniki w nauce, znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.
Maksymalna kwota stypendium wynosi 2500 zł jeśli zostanie przyznana na okres 10 miesięcy. Ostateczna
wysokość stypendium uzależniona jest od liczby miesięcy roku akademickiego, w których student pobiera
naukę w szkole wyższej, na podstawie zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen z egzaminów
i zaliczeń z adnotacją o planowanym terminie ukończenia studiów. O stypendium mogą ubiegać się
studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów i którzy w I semestrze
pierwszego roku lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią co najmniej 4.0, a miesięczny
dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekracza kwoty uprawniającej do
uzyskania świadczenia rodzinnego. W 2019 r. przyznano 43 stypendiów na łączną kwotę 76 980 zł.

Q. Programy wspierania rodziny w ramach programów rządowych
Program Za życiem realizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin. Program ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także
dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2019 roku
wypłacono 7 świadczeń na kwotę 28 000,00 zł.
Program 500+ realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze 500+ ma na celu przede wszystkim częściowe
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pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci. W 2019
roku wypłacono 62 250 świadczeń na kwotę 30 998 556,44 zł.
Program Dobry start (300+). Realizowany był na podstawie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Jego
celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko
w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. W 2019 roku
wypłacono 4113 świadczeń na kwotę 1 233 900,00 zł.
Oprócz wyżej wymienionych programów Urząd Gminy realizował w roku 2019 działania związane
z wykonywaniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych takie jak wypłata dla
osób uprawnionych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, zapomogi tzw. becikowe.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest świadczeniem rodzinnym, które ma na celu częściowe pokrycie
wydatków na utrzymanie dziecka. W 2019 roku wypłacono 60 056 świadczeń na kwotę 6 587 397,05 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności
zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W 2019
roku wypłacono 6249 świadczeń na kwotę 1 177 805,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie
niepełnosprawnym członkiem rodziny. W 2019 roku wypłacono 1407 świadczeń na kwotę
2 213 270,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, na których
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie jeżeli rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad najbliższą poważnie niepełnosprawną
osobą. W 2019 roku wypłacono 957 świadczeń na kwotę 588 665,00 zł.
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze
(świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). W 2019 roku wypłacono
2225 świadczeń na kwotę 610 268,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla
opiekuna). W 2019 roku wypłacono 604 świadczenia na kwotę 46 859,00 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to inaczej tzw. "becikowe". Jest to świadczenie
pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia się dziecka. W 2019 roku wypłacono 257 świadczeń na kwotę
257 000,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie są uprawnione do
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W 2019 roku wypłacono 888 świadczeń na
kwotę 823 455,00 zł.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy
prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz z 2013 roku pozycja 1557)
z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się
osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie jeżeli rezygnują lub nie
podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad najbliższą
poważnie niepełnosprawną osobą. W 2019 roku wypłacono 677 świadczeń na kwotę 415 804,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy
realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują
z uwagi na bezskuteczność egzekucji. W 2019 roku wypłacono 776 świadczeń na kwotę 317 820,00 zł.
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VI.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
A. Omówienie ogólne
W roku 2019 Rada Gminy Grybów podjęła 109 uchwał na 11 posiedzeniach. W ciągu 2019 roku Rada
Gminy Grybów wprowadziła 6 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 podejmując
następujące Uchwały: III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., IV.34/2019 z dnia 22 marca 2019 r.,
VII/59/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., VIII/65/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., IX/97/2019 z dnia 12 września
2019 r., XIII/124/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz 9 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na rok
2019: III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., IV/33/2019 z dnia 22 marca 2019 r., VII/58/2019 z dnia 18
czerwca 2019 r., VIII/64/2019 z dnia 17 lipca 2020 r., IX/96/2019 z dnia 12 września 2019 r., X/98/2019
z dnia 25 września 2019 r., XI/109/2019 z dnia 24 października 2019 r., XII/118/2019 z dnia 28 listopada
2019 r., XIV/129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy w 2019 roku podjęła także 5 uchwał
w sprawie udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Są
to następujące uchwały: IV/35/2019 z dnia 22 marca 2019 r., VII/56/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
VII/57/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., X/99/2019 z dnia 25 września 2019 r., XI/110/2019 z dnia
24 października 2019 r.
Wójt Gminy wydał 29 zarządzeń w sprawie zmian budżetu na rok 2019. Uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy i WPF zostały pominięte w zestawieniu szczegółowym z uwagi na szczegółowy opis
zmian w budżecie i WPF zawarty w Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za rok 2019. Ponadto Rada
Gminy podjęła 6 uchwał dotyczących organizacji pracy Rady: IV/37/2019 z dnia 22 marca 2019 r.,
V/42/2019 z dnia 15 maja 2019 r., VII/43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., VII/45/2019 z dnia 18 czerwca
2019 r., VII/60/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., XI/100/2019 z dnia 24 października 2019 r.
Komisje stałe Rady Gminy w 2019 roku odbyły łącznie 57 posiedzeń, w tym: Komisja Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego – 9, Komisja Infrastruktury i Mienia Komunalnego – 9, Komisja Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Spraw Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 8,
Komisja Rewizyjna – 4, Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych – 8, Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu – 11, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5. Dodatkowo Doraźna Komisja Statutowa odbyła
3 posiedzenia w 2019 roku.
W 2019 roku radni przedłożyli na sesjach Rady Gminy 21 interpelacji, 3 wnioski i 1 zapytanie.

B. Zestawienie szczegółowe

Uchwały Rady Gminy, do których wykonania w roku 2019 zobowiązany był organ wykonawczy
Finanse, Podatki
Lp.

Nr uchwały

1

XXI/128/2004

Data
podjęcia
16.11.2004

2

XXI/129/2004

16.11.2004

Wprowadzenia zwolnień od podatku
leśnego

3

IX/79/2015

24.09.2015

Zarządzenia poboru podatku rolnego,
od nieruchomości, leśnego oraz opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia

W sprawie
Wprowadzenia zwolnień od podatków
od nieruchomości

Sposób wykonania
uchwały
Roczny skutek zwolnień
w roku 2019 wyniósł
514.015,75 zł
Roczny skutek zwolnień
w roku 2019 wyniósł
5 322,04 zł
W 2015 roku
wyznaczono inkasentów
we wszystkich szesnastu
sołectwach oraz
określono wysokość
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wysokości wynagrodzenia za inkaso
Określenia wzoru formularzy
informacji i deklaracji podatkowych

4

X/92/2015

25.11.2015

5

XII/109/2016

26.02.2016

Terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

6

XIII/125/2016

22.03.2016

7

XVII/160/2016

06.10.2016

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Grybów
Ustalenia stawek podatku
od nieruchomości

8

XXIX/282/2017

28.12.2017

9

II/11/2018

14.12.2018

10

IV/35/2019

22.03.2019

11

IV/36/2019

22.03.2019

12

VII/56/2019

18.06.2019

13

VII/57/2019

18.06.2019

Udzielenia pomocy rzeczowej
i finansowej dla Powiatu
Nowosądeckiego

14

X/99/2019

25.09.2019

Udzielenia pomocy finansowej
dla Miasta Nowego Sącza

szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności
o charakterze cywilnoprawnym oraz
określenia warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub
osób uprawnionych do udzielania
tych ulg
Wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik
Udzielenia pomocy finansowej
dla Miasta Grybów

Zmiany Uchwały Nr IX/79/2015 Rady
Gminy Grybów z dnia 24 września
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatku rolnego, od nieruchomości,
leśnego oraz opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Nowosądeckiego

wynagrodzenia za inkaso.
W 2019 roku przyjęto
195 informacji i 158
deklaracji podatkowych.
W 2019 roku pobrano
2 873 274,71 zł opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W 2019 roku przyjęto
1714 deklaracji
o wysokości opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W 2019 roku pobrano
4 592 248,97 zł podatku
od nieruchomości.
W roku 2019
nie umorzono należności
z tytułu opłat
czynszowych

W 2019 roku wydano
5822 zawiadomień
o wysokości opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W dniu 12.04.2019r.
udzielono dotacji
w kwocie 15 000 zł na
budowę parkingu przy
cmentarzu komunalnym
w Grybowie
Zmiana uchwały dotyczy
wskazania nowego
inkasenta w sołectwie
Gródek

Udzielono w dniu
30.07.2019 r. pomocy
finansowej w kwocie
20 000,00 zł na zakup
nowego ambulansu
ratowniczego
Udzielono pomoc
finansową w kwocie
300 000,00 zł na budowę
chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1576K
Nowy Sącz – Florynka
w miejscowości
Binczarowa
Udzielono dotacji
w kwocie 6 380,82 zł na
organizację wczesnego
wspomagania rozwoju
dzieci z terenu Gminy
Grybów przez Specjalny
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15

XI/105/2019

24.10.2019

Określenia stawek podatku
od nieruchomości

16

XI/106/2019

24.10.2019

Określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych

17

XI/107/2019

24.10.2019

18

XI/110/2019

24.10.2019

Zarządzenia poboru podatku rolnego,
od nieruchomości, leśnego oraz opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Udzielenia pomocy rzeczowej
i finansowej dla Powiatu
Nowosądeckiego

19

XII/117/2019

28.11.2019

20

XII/119/2019

28.11.2019

21

XXX/290/2018

22

XXXI/309/2018

23

XXXIII/327/2018

24

XXXIV/336/2018

25

XXXV/346/2018

Zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady
Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018
roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik

Zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 Rady
Gminy Grybów z dnia 24 października
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatku rolnego, od nieruchomości,
leśnego oraz opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Mienie Komunalne, Geodezja
1.03.2018
Nabycia na rzecz mienia komunalnego
Gminy Grybów działek położonych
w Kąclowej
27.03.2018
Nabycia działek na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów
położonych w Gródku
12.06.2018
Nabycia na rzecz mienia komunalnego
Gminy Grybów działek położonych
w Siołkowej
5.07.2018
Nabycia na rzecz mienia komunalnego
Gminy Grybów działki położonej
w Kąclowej
14.08.2018

Nieodpłatnego nabycia działek na
rzecz mienia komunalnego Gminy

Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Nowym
Sączu.
Podjęcie Uchwały
w sprawie określenia
stawek podatku od
nieruchomości Uchwała
ma zastosowanie od
1 stycznia 2020 roku.
Podjęcie Uchwały
w sprawie określenia
wysokości stawek
podatku od środków
transportowych.
Uchwała ma
zastosowanie od
1 stycznia 2020 roku.
W 2019 roku
wyznaczono inkasentów
we wszystkich szesnastu
sołectwach oraz określa
wysokość wynagrodzenia
za inkaso.
Udzielono pomocy
finansowej w kwocie
260 491,00 zł na budowę
chodnika w miejscowości
Siołkowa.
Podjęcie Uchwały
w sprawie zmiany
Uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia
opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości
tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za
pojemnik i zastosowanie
jej od 1 stycznia 2020 r.
Zmiana uchwały dotyczy
wskazania nowego
inkasenta w sołectwie
Binczarowa oraz
Kąclowa.

W trakcie realizacji.

Nie zrealizowana,
przewidziana do
uchylenia.
Zrealizowana w całości
w 2019 roku. Nabyto
działki objęte uchwałą.
Zrealizowano w całości
w 2019 roku. Nabyto
działkę pod
przepompownię.
W trakcie realizacji.
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Grybów położonych w Ptaszkowej
Nieodpłatnego nabycia działek na
rzecz mienia komunalnego Gminy
Grybów działek położonych
w Siołkowej
Nieodpłatnego nabycia działek na
rzecz mienia komunalnego Gminy
Grybów położonych w Wyskitnej
Sprzedaży działek z zasobu mienia
komunalnego Gminy Grybów
położonych we Florynce
Nabycia działek położonych
w Siołkowej na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów
Nieodpłatnego nabycia działek
w Polnej na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów –
pod drogę
Sprzedaży działek z zasobu mienia
komunalnego Gminy Grybów
położonych w Siołkowej
Nieodpłatnego nabycia działek
w Wyskitnej na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów

26

XXXV/347/2018

14.08.2018

27

XXXV/349/2018

14.08.2018

28

XXXV/350/2018

14.08.2018

29

XXXV/352/2018

14.08.2018

30

XXXVI/362/2018

12.10.2018

31

XXXVI/365/2018

12.10.2018

32

IV/26/2019

22.03.2019

33

IV/27/2019

22.03.2019

Nieodpłatnego nabycia działek
w Ptaszkowej na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów

34

IV/28/2019

22.03.2019

Nieodpłatnego nabycia na rzecz
mienia komunalnego Gminy Grybów
działek położonych w Białej Niżnej
z przeznaczeniem pod drogę gminną

35

IV/29/2019

22.03.2019

Nieodpłatnego nabycia na rzecz
mienia komunalnego Gminy Grybów
działek położonych w Polnej
i Wyskitnej z przeznaczeniem
pod drogę gminną

36

IV/30/2019

22.03.2019

Nabycia na rzecz mienia komunalnego
Gminy Grybów działki położonej
w Wyskitnej

37

VII/46/2019

18.06.2019

Nabycia na rzecz mienia komunalnego
Gminy Grybów działki położonej
w Wyskitnej

38

VII/47/2019

18.06.2019

Nabycia na rzecz mienia komunalnego
Gminy Grybów

39

VII/48/2019

18.06.2019

Nabycia na rzecz mienia komunalnego
Gminy Grybów działki położonej
w Gródku

40

VII/49/2019

18.06.2019

Zmiany działek położonych
w Siołkowej i Gródku

Zrealizowano w całości
w 2019 roku. Nabyto
działki objęte uchwałą.
Zrealizowano w całości
w 2019 roku. Nabyto
działki objęte uchwałą.
W trakcie realizacji.

W trakcie realizacji.

Zrealizowana w całości
w 2019 roku. Nabyto
działki objęte uchwałą.
W trakcie realizacji

Zrealizowano w całości.
Nabyto na rzecz mienia
komunalnego Gminy
Grybów działki nr 234/2,
166/2
Zrealizowana w całości.
Nabyto na rzecz mienia
komunalnego Gminy
Grybów działki
wymienione w uchwale
Częściowo zrealizowano.
Nabyto na rzecz mienia
komunalnego Gminy
Grybów działki nr 675/2,
676/2
Zrealizowaną w całości.
Nabyto na rzecz mienia
komunalnego Gminy
Grybów działki
wymienione w uchwale
położone w m. Polna
i Wyskitna
Zrealizowano w całości.
Nabyto na rzecz mienia
komunalnego Gminy
Grybów działkę nr 193/6
Zrealizowano w całości.
Nabyto na rzecz mienia
komunalnego Gminy
Grybów działki
wymienione w uchwale
Zrealizowano w całości.
Nabyto na własność
mienia komunalnego
Gminy Grybów działkę
nr 232/1 położoną
w Wyskitnej
Zrealizowano w całości.
Nabyto na własność
Gminy Grybów działkę
nr 1442/2 położoną
w Gródku
W trakcie realizacji
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VII/50/2019

18.06.2019

Wynajmu lokalu użytkowego
położonego w budynku komunalnym
Gminy Grybów – Ośrodka Zdrowia
w Krużlowej Wyżnej

42

VII/51/2019

18.06.2019

Wydzierżawienia działki stanowiącej
zasób komunalny Gminy Grybów
położonej w Stróżach

43

IX/90/2019

12.09.2019

44

IX/91/2019

12.09.2019

Nabycia na rzecz mienia komunalnego
Gminy Grybów działki położonej
w Siołkowej
Nieodpłatnego nabycia działek
w Polnej na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów

45

IX/92/2019

12.09.2019

Nabycia działek na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów
położonych w Siołkowej

46

XI/103/2019

24.10.2019

47

XI/104/2019

24.10.2019

48

XI/120/2019

12.12.2019

Nieodpłatnego nabycia działek
w Chodorowej na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów
Nieodpłatnego nabycia działek
w Siołkowej na rzecz mienia
komunalnego Gminy Grybów
Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Grybów na lata
2020-2024

49

XIV/128/2019

30.12.2019

50

XIV/94/99

29.12.1999
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XVII/144/2008

21.05.2008

52

XXIII/235/2013

19.02.2013

53

VI/58/2015

28.05.2015

54

XXI/195/2017

10.03.2017

Wynajmu lokali użytkowych
położonych w budynkach
komunalnych Gminy Grybów

Rozwój lokalny
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grybów
Przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy
Grybów na lata 2013-2020
i wdrożenia systemu monitorowania
i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy
Grybów na lata 2013-2020”
Przystąpienia do prac nad
opracowaniem Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD „Korona Sądecka”
na lata 2014-2020.

Wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru

Zrealizowano w całości.
Oddano w najem lokal
użytkowy Najemcy
wyłonionym
w postępowaniu
przetargowym
Zrealizowano w całości.
Spisano umowę
dzierżawy dot. działki
komunalnej nr 1034/2
położonej w Stróżach
W trakcie realizacji

Zrealizowano w całości.
Nabyto na rzecz mienia
komunalnego Gminy
wymienione w uchwale
działki położone w Polnej
Zrealizowano w całości.
Nabyto na rzecz mienia
komunalnego
wymienione w uchwale
działki położone
w Siołkowej
W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Został w opracowany
wieloletni program
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
Gminy Grybów na lata
2020 -2024
Zrealizowano w całości.
Zawarto umowy najmu
z podmiotami świadczący
usługi z zakresu
podstawowej opieki
zdrowotnej m. Stróże,
Krużlowa Wyżna,
Ptaszkowa i Cieniawa
Dokument obowiązujący
dla całego obszaru Gminy
Grybów.
Dokument obowiązujący
dla całego obszaru Gminy
Grybów.
Przyjęto strategię
Rozwoju Gminy Grybów
na lata 2013-2020.
Obowiązuje od lutego
2013 r. do końca 2020 r.
Przystąpiono do prac nad
projektem LGD Korona
Sądecka na lata 20142020. Uchwała
obowiązuje od maja
2015 r.
Wyznaczono obszar
zdegradowany i obszar
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rewitalizacji Gminy Grybów

55

XXI/196/2017

10.03.2017

Przystąpienia do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Grybów na lata 2017-2025

56

XXIII/224/2017

31.05.2017

Przyjęcie Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Grybów na lata
2017-2025

57

XXXI/305/2018

27.03.2018

Uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grybów

58

XXXII/316/2018

27.04.2018

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów

59

XXXIII/322/2018

12.06.2018

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów

rewitalizacji Gminy
Grybów
Stróże, Biała Niżna
Opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji
dla Gminy Grybów na lata
2017-2025 jest
podstawowym
i strategicznym
narzędziem
wyprowadzenia ze stanu
kryzysowego obszarów
zdegradowanych.
W sposób kompleksowy
integruje wszystkie
elementy procesu
rewitalizacji na terenie
Gminy Grybów
Ramy czasowe Gminnego
Programu Rewitalizacji
dla Gminy Grybów zostały
określone na podstawie
okresów programowania
i budżetowania funduszy
z Unii Europejskiej na lata
2014-2020.
Program przewiduje
przeprowadzenie działań
naprawczych w latach
2017-2025
Z możliwością zmian,
zarówno pod względem
terminów realizacji
poszczególnych zadań jak
i merytorycznym, tj.
poszerzenia zakresu
planowanych zadań pod
warunkiem utrzymania
ich w obszarze
planowanej rewitalizacji.
W 2019 r. zakończono
procedurę zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy
59 działek z obszaru
Gminy Grybów.
W trakcie realizacji.
Zmiana MPZP dotyczy
zmiany oznaczenia drogi
KDW pod teren
przemysłowy.
Zmiana dotyczy 1 działki
w m. Biała Niżna dla
Goran Grybów
W 2019 r. zakończono
procedurę zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.

59

60

XXXIII/323/2018

12.06.2018

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów
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XXXIII/325/2018

12.06.2018

Zmiany uchwały Nr XXV/251/2017
Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca
2017 r. o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów

62

XXXVI/354/2018

12.10.2018

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów

63

XXXVI/355/2018

12.10.2018

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów
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III/17/2018

28.12.2018

Uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grybów

65

III/18/2018

28.12.2018

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów

66

V/38/2019

15.05.2019

Przystąpienia do uchwalenia

Zmiana MPZP dotyczy 29
działek na obszarze
Gminy Grybów.
W 2019 r. zakończono
procedurę zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy
1 działki m. Binczarowa.
Procedura zakończona
w roku 2019.
Dotyczy zmiany numeracji
załącznika w uchwale
Nr XXV/251/2017 Rady
Gminy Grybów z dnia
5 lipca 2017 r.
o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany
miejscowego
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Grybów
W trakcie realizacji.
Zmiany MPZP dotyczą
zmian praktycznych na
wniosek właścicieli
nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy
39 działek na obszarze
Gminy Grybów.
W 2019 r. zakończono
procedurę zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy
1 działki m. Stróże
(Bartnik).
W 2019 r. zakończono
procedurę zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy
45 działek z obszaru
Gminy Grybów.
W trakcie opracowywania
dotyczy rozbudowy
zaplecza sportowego
w Cieniawie.
Przygotowanie
materiałów do wyłożenia
projektu zmiany do
publicznego wglądu.
Zmiany uchwalone MPZP
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zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Grybów
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V/39/2019

15.05.2019

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Grybów
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V/40/2019

15.05.2019

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Grybów

69

IX/93/2019

12.09.2019

70

IX/94/2019

12.09.2019

Zmiany uchwały Nr V/39/2019 Rady
Gminy Grybów z dnia 15 maja 2019
roku o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów
Przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Grybów

71

IX/95/2019

12.09.2019

Uchwalenia zmiany Miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grybów
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XI/101/2019

24.10.2019

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów

dotyczą zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy 39
działek z obszaru Gminy
Grybów.
W trakcie opracowywania
Na etapie uzgodnienia
i opiniowania projektu
zmiany mpzp Gminy
Grybów.
Zmiana MPZP dotyczy
zmian praktycznych na
wniosek właścicieli
nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy
46 działek na obszarze
Gminy Grybów.
W trakcie opracowywania
dotyczy budowy Szkoły
Podstawowej w Gródku
Po wyłożeniu projektu
zmiany do publicznego
wglądu.
Przygotowanie
końcowych dokumentów
do Uchwalenia zmiany.
Procedura zakończona.
Dotyczy uchylenia pkt.
dotyczącego zmiany
działki nr 543 w m. Biała
Niżna
W trakcie realizacji.
Przygotowanie
dokumentów do
uzgodnienia projektu
zmiany mpzp Gminy
Grybów. Zmiana dotyczy
1 działki w m. Krużlowa
Niżna pod usługi
wielobranżowe.
W 2019 r. zakończono
procedurę zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy
2 działek w m. Stara Wieś.
W trakcie realizacji.
Przygotowanie projektu
oraz zawiadomień dla
instytucji o podjęciu przez
Radę Gminy Grybów
uchwały o przystąpieniu
do zmiany mpzp Gminy
Grybów.
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73

XI/102/2019

24.10.2019

Uchwalenia zmiany Miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grybów
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XII/112/2019

28.11.2019

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grybów
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XII/113/2019

28.11.2019

Uchwalenia zmiany Miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grybów
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XXXV/285/2002

09.10.2002

77

XXV/164/2005

31.03.2005

Przyjęcia Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Grybów

78

XXX/302/2018

1.03.2018

Ustalenia obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych
dla pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych,
dyrektorów i wicedyrektorów
w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Grybów

79

XXXI/313/2018

27.03.2018

Przyznania dotacji na prace
konserwatorskie w obiekcie

Oświata, Kultura i Sport
Zasad udzielania stypendiów
dla studentów

Zmiana MPZP dotyczy
38 działek na obszarze
Gminy Grybów.
W 2019 r. zakończono
procedurę zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy
29 działek z obszaru
Gminy Grybów.
W trakcie opracowania
Zawiadomienie instytucji
o podjęciu przez Radę
Gminy Grybów Uchwały
o zmianie mpzp Gminy
Grybów.
Zmiana MPZP dotyczy
7 działek na obszarze
Gminy Grybów.
W 2019 r. zakończono
procedurę zmian
praktycznych na wniosek
właścicieli nieruchomości
gruntowych w zakresie
zmian przeznaczenia
gruntów.
Zmiana MPZP dotyczy 1
działki w m. Binczarowa.
W 2019 roku wypłacono
stypendium dla 43
studentów
Dla uczniów
zamieszkujących teren
Gminy Grybów
wypłacono 642 506,00 zł
w ramach pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym
Ustala tygodniową liczbę
obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych dla:
1. Dyrektorów szkół
podstawowych, zespołów
szkolno-przedszkolnych
liczących do 9 oddziałów
– 8 godz., od 10 do 11
oddziałów – 6 godz.
2. Wicedyrektorów szkół
do 18 oddziałów –
12 godz., powyżej
18 oddziałów – 9 godz.
3.Pedagogów szkolnych
4. Logopedów – 22 godz.
5. Psychologów – 22
godz.
6. Doradców
zawodowych – 22 godz.
Dotację w wysokości
30 000 zł przyznano dla
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zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytków pod numerem Ks.B-241/M/

80

XXXIII/329/2018

12.06.2018

Określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach oraz
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Grybów
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XXXVI/357/2018

12.10.2018

Regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania wypłacania wynagrodzenia
za godziny zastępstw oraz wysokość
nagród ze specjalnego funduszu
nagród

82

XXXVI/370/2018

12.10.2018

Rocznego programu współpracy
Gminy Grybów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na 2019 rok

83

IV/25/2019

22.03.2019

Zmiany uchwały nr XXXVI/357/2018
Rady Gminy Grybów z dnia 12
października 2018 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki

Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Narodzenia NMP
w Krużlowej Wyżnej na
prace konserwatorskie
w zabytkowym kościele
za zadanie pn.
„Konserwacja ołtarza
bocznego lewego wraz
z fragmentami ścian nawy
znajdującymi się za nim –
etap I”
Ustalono stawkę 1 zł za
każdą godzinę zajęć
ponad minimum
programowe – 5 godzin
dziennie, w przedszkolach
lub oddziałach
przedszkolnych, których
organem prowadzącym
jest Gmina Grybów.
Ustawa z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela
w art.30 pkt 6 daje
uprawnienia organowi
prowadzącemu szkoły do
wprowadzenia w formie
uchwały regulaminu
wynagrodzenia
nauczycieli. Regulamin
stosuje się w placówkach
oświatowych
prowadzonych przez
Gminę Grybów.
Regulamin określa:
wysokość dodatku
motywacyjnego,
funkcyjnego, dodatku za
godziny
ponadwymiarowe oraz
doraźnych zastępstw oraz
sposób ich obliczania.
Dodatek za warunki pracy
i nagrody ze specjalnego
funduszu nagród.
Program określa zasady
współpracy
z organizacjami
pozarządowymi na
2019 r.
6.12.2018 r. ogłoszono
konkurs na realizację
zadań publicznych
w 2019 r.
W styczniu i lutym 2019 r.
podpisano 12 umów ze
stowarzyszeniami na
dofinansowanie do
realizacji zadań
publicznych na ogólną
kwotę 117 660,00 zł.
Dokonano korekty
merytorycznej
w podstawie prawnej cyt.
Rozporządzenia.
Powyższa korekta nie

63

przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość nagród ze
specjalnego funduszu nagród /Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego poz. 948
z 2018 r./
Ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli szkół, przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Grybów
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VII/52/2019

18.06.2019

85

VII/53/2019

18.06.2019

86

VIII/61/2019

17.07.2019

87

XII/114/2019

28.11.2019

Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rok 2020

88

XII/116/2019

28.11.2019

Utworzenia jednostki organizacyjnej
Gminy Grybów o nazwie: „Gminne
Centrum Usług Wspólnych” oraz
nadania jej statutu

89

XIII/122/2019

12.12.2019

Zmiany Uchwały Nr XXVI/357/2018
Rad Gminy Grybów z dnia
12 października 2018 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość nagród ze
specjalnego funduszu nagród

Ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Grybów oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół
podstawowych od 1 września 2019 r.
Określenia sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego
Gminy Grybów w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej
tych organizacji

skutkuje zmianami zasad
finansowania.

Ustawa Karta Nauczyciela
określa pensum godzin
dla nauczycieli
pracujących z dziećmi
6-letnimi – 22 godziny
tygodniowo oraz
z dziećmi młodszymi –
25 godzin tygodniowo
Przekazano do wdrożenia
wszystkim dyrektorom
szkół i realizacji od 01
września 2019 roku
Uchwała określa zasady
konsultowania programu
w formie spotkań
z przedstawicielami
podmiotów oraz
zgłoszenie opinii i uwag
do projektu aktu
będącego przedmiotem
konsultacji w formie
pisemnej lub
elektronicznej
Na podstawie Programu
Gminy Grybów
realizowana będzie
współpraca
z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
na rok 2020
Uchwala powołała nową
jednostkę, która
funkcjonuje od 1 stycznia
2020 r. oraz określiła jej
statut. Na mocy uchwały
w jednostce realizowane
są zadania określone
statucie.
W Uchwale
doprecyzowano zasady
wypłacania godzin
nauczycielom
w warunkach trudnych
i uciążliwych. Uchwała
obowiązuje od dnia
01.01.2019 r.
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XIII/123/2019

12.12.2019

Ustalenia stawki zwrotu kosztów
przejazdu dziecka i opiekuna do szkół
i placówek oświatowych w roku
szkolnym 2019/2020

91

XXI/209/2012

04.12.2012

92

XII/107/2016

26.02.2016

Szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
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XV/142/2016

01.06.2016
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XIII/123/2016

22.03.2016

Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Grybów
Ustalenia zasad udzielania dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy
Grybów na dofinansowanie inwestycji
polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków
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XIII/223/2017

31.05.2017

Zmiany Uchwały Nr XII/107/2016
z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
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XXVIII/272/2017

28.11.2017

Ustalenia regulaminu udzielania
dotacji na wymianę nie ekologicznych
źródeł ciepła w gospodarstwach
domowych w ramach Projektów
finansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

Ochrona środowiska
Postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne

Cena jednostki paliwa jest
podstawa do naliczenia
wysokości kosztów
dowozu samochodem
własnym w nowo
zawieranych umowach na
czas od 01.stycznia do
końca roku szkolnego
2019/2020
W 2019 roku odbierano
odpady komunalne
od 181 właścicieli
nieruchomości,
na których nie
zamieszkują mieszkańcy.
Reguluje sposób
szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia
usług w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów w roku 2019.
Obowiązywał
w 2019 roku.
Wysokość dotacji wynosi
5 000 zł dla jednego
wnioskodawcy
z zastrzeżeniem, że nie
może przekraczać 40%
kosztów przedsięwzięcia.
W roku 2019 w budżecie
zabezpieczono środki
na ten cel w kwocie
100 000 zł.
Dofinansowano
5 przydomowych
oczyszczalni ścieków
na kwotę 24 400 zł.
Polegała na zmianie
terminu świadczenia
usług Punktu
Selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
w zakresie odbioru
odpadów zebranych
selektywnie.
Uchwała reguluje zasady
przyznawania dotacji
w zakresie wymiany
starych kotłów
węglowych na
ekologiczne piece
spełniające dyrektywę
2009/125/WE w latach
2018-2020.
W roku 2019 w ramach
projektu podpisano 28
umów na wymianę
kotłów gazowych oraz
dokonano wymiany
71 kotłów na kwotę
963 062,66 zł. Pozostałe
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XXIX/284/2017

28.12.2017

100

XXXIV/344/2018

5.07.2018

101

102

103

104

Uchwalenia Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Grybów na lata
2017-2032.

koszty w projekcie –
24 190,30 zł dotyczą
edukacji ekologicznej,
promocji projektu oraz
kosztów związanych
z kontrola i nadzorem nad
projektem.
W roku 2019 podpisano
51 umów na wymianę
kotłów na nowoczesne
kotły na paliwo stałe oraz
wykonano wymianę 53
kotłów na łączną kwotę
439 600,00 zł, pozostałe
koszty w projekcie –
13 684,60 zł.
W roku 2019 odebrano
od mieszkańców Gminy
Grybów – 131,55 ton
eternitu – finansowanie
ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego
pozyskane przez
Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu
Zmiana uchwały dot.
zmiany w załączniku
określającym warianty
dotacji, rodzaje inwestycji
i zakresy działania
w ramach których
wnioskodawca może
starać się o przyznanie
dotacji

Zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2017
Rady Gminy Grybów z dnia 28
listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania dotacji na
wymianę nieekologicznych źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych
w ramach Projektów finansowanych
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
IV/31/2019
22.03.2019
Przyjęcia „Programu opieki nad
W 2019 roku na realizację
zwierzętami bezdomnymi oraz
programu przeznaczono
zapobiegania bezdomności zwierząt
22 053,47 zł
na terenie Gminy Grybów w 2019 r.”
XIII/121/2019
12.12.2019
Przyjęcia Regulaminu udzielenia
Nabór wniosków na
dotacji celowej ze środków budżetu
odnawialne źródła energii
Gminy Grybów na dofinansowanie
obowiązuje od 2020 roku.
zakupu i montażu odnawialnych
Zabezpieczone środki na
źródeł energii
ten cel to 350 000,00 zł
Pomoc społeczna, Profilaktyka, Rozwiązywanie problemów alkoholowych
VI/49/2015
28.05.2015
Przyjęcie Gminnego Programu
W 2019 roku w ramach
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
realizacji programu
oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
założono 27 Niebieskich
w Gminie Grybów na lata 2015-2020
Kart w celu
rozwiązywania
problemów przemocy
w rodzinie, przy czym
25 Kart zostało
założonych przez
funkcjonariuszy Policji
oraz 2 Karty przez
pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Grybowie.
VI/50/2015
28.05.2015
Przyjęcie Strategii Rozwiązywania
W 2019 roku
Problemów Społecznych i Integracji
zrealizowano zadania
w Gminie Grybów na lata
w celu pomocy państwu:
2015-2020
– zapewniono
całodobową opiekę
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XXXIV/342/2018

5.07.2018

Ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy
Grybów
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II/13/2018

14.12.2018

Podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym
programem "Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
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III/21/2018

28.12.2018

Przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na rok 2019

w Domu Pomocy
Społecznej dla 31 osób z
terenu Gminy Grybów
– zapewniono usługi
opiekuńcze dla 33 osób
wymagających opieki
całodobowej
– zrealizowano zadania
wspierające rodzinę
w zakresie Pieczy
Zastępczej. – zatrudniono
dwóch asystentów, którzy
swoim działaniem objęli
26 rodzin
Również w 2019 roku
przyjęto do Domu
Dziecka 2 osoby, a 14
osób objęto Rodziną
Zastępczą
W roku 2019 na obszarze
gminy Grybów ustalono:
Do spożycia poza
miejscem sprzedaży:
57 zezwoleń na sprzedaż
do 4,5% i na piwo
39 zezwoleń powyżej
4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
38 zezwoleń powyżej 18%
alkoholu
Do spożycia w miejscu
sprzedaży:
25 zezwoleń do 4,5%
i na piwo
12 zezwoleń powyżej
4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
13 zezwoleń powyżej 18%
alkoholu
Podwyższono kryterium
dochodowe dla osób
korzystających z pomocy
społecznej objętych
programem „Posiłek w
szkole i w domu”. W roku
2019 z tej formy
skorzystało 958 dzieci
Program określa
działania, jakie Gmina
Grybów podejmie
w zakresie profilaktyki
oraz minimalizacji szkód
wynikających
z nadużywania alkoholu.
Środki na realizację
programu pochodzą
z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu. Do budżetu
gminy w 2019 roku z tego
tytułu pozyskano
327 000 zł, z czego
310 000 zł zostało
przeznaczone na
realizację
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III/22/2018

28.12.2018

Przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2019
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IV/32/2019

22.03.2019

110

IX/89/2019

12.09.2019

Zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady
Gminy Grybów z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019
Ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego Gminy Grybów w
zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

111

XII/115/2019

28.11.2019

112

XIV/125/2019

30.12.2019

113

XIV/126/2019

30.12.2019

Przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020

114

XIV/127/2019

30.12.2019

Przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny i Pieczy
Zastępczej na lata 2020-2022

115

IV/37/2019

22.03.2019

Uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grybowie
Przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na rok 2020

Inne
Zatwierdzenia planów pracy stałych
Komisji Rady Gminy Grybów

przedmiotowego
programu.
Koszt realizacji zadań
w dziale
„przeciwdziałanie
Narkomanii” za rok 2019
wyniósł 14 743.38 zł
Zmiany dotyczą
przesunięć finansowych
w rozdziale VI i VII.
Zwiększono dochody
o kwotę 58 066,19 zł
Jest to program osłonowy
dla dzieci wymagających
pomocy w formie
dożywiania bez wydania
decyzji w formie
administracyjnej. W roku
2019 Dyrektorzy szkół nie
zgłosili takich potrzeb
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut
Program określa
działania, jakie Gmina
Grybów podejmie
w zakresie profilaktyki
oraz minimalizacji szkód
wynikających
z nadużywania alkoholu.
Środki na realizację
programu pochodzą
z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu.
Program określa
działania, jakie Gmina
Grybów podejmie w
zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód
wynikających
z nadużywania środków
odurzających.
Gminny Program
Wspierania Rodziny
i Pieczy Zastępczej
reguluje opracowanie
i realizację 3-letniego
programu wspierania
rodzin nie radzących
sobie z wypełnianiem
funkcji opiekuńczowychowawczych oraz do
rodzin, które wyrażają
wolę współpracy na rzecz
odzyskania opieki nad
dziećmi objętymi
instytucjonalną lub
rodzinną pieczą
zastępczą. Uchwała
obowiązuje do 2022r.
W 2019 roku zostały
zrealizowane plany pracy
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na 2019 rok
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VII/43/2019

18.06.2019

Udzielenia Wójtowi Gminy Grybów
wotum zaufania
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VII/60/2019

18.06.2019

Powołania zespołu do wyboru
ławników
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VIII/66/2019

17.07.2019

Zmiany Uchwały Nr XVIII/171/2016
Rady Gminy Grybów z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi przez
Urząd Gminy Grybów

119

VIII/67/2019

17.07.2019

120

VIII/68/2019

17.07.2019

Zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydacie na ławnika
Trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego
w Grybowie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
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VIII/69/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Biała Niżna
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VIII/70/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Binczarowa
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VIII/71/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Cieniawa
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VIII/72/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Chodorowa

Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju
Gospodarczego, Komisji
Infrastruktury i Mienia
Komunalnego, Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisji Zdrowia, Rodziny
i Spraw Socjalnych oraz
Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
i Spraw
Przeciwpożarowych oraz
Bezpieczeństwa i Pożytku
Publicznego
Podjęto uchwałę
w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Grybów
wotum zaufania i wysłano
do RIO
Uchwałę podjęto zgodnie
z ustawą o ustroju Sądów
Powszechnych
Uchwała określa
uporządkowany wykaz
jednostek
organizacyjnych Gminy
Grybów dla których Urząd
Gminy prowadzi wspólną
obsługę finansowoksięgową
Uchwałę podjęto zgodnie
z ustawą o ustroju Sądów
Powszechnych
Podjęto Uchwałę
w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/37/2011
Rady Gminy Grybów
z dnia 22 marca 2011
w sprawie Trybu i
sposobu powoływania
i odwoływania członków
Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego
w Grybowie oraz
szczegółowych warunków
jego funkcjonowania.
Uchwala obowiązuje od
lipca 2019 roku.
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
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VIII/73/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Florynka
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VIII/74/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Gródek

127

VIII/75/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Kąclowa
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VIII/76/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Krużlowa
Niżna

129

VIII/77/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Krużlowa
Wyżna
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VIII/78/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Ptaszkowa
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VII/79/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Polna
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VII/80/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Stróże
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VII/81/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Siołkowa
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VII/82/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Stara Wieś
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VII/83/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Wawrzka
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VII/84/2019

17.07.2019

Nadania Statutu Sołectwu Wyskitna

137

XI/100/2019

24.10.2019

Wyboru ławnika do Sądu Rejonowego
w Gorlicach na kadencję 2020-2023

138

XI/108/2019

24.10.2019

Szczegółowych zasad wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, tworzenia
komitetów tych inicjatywy, wymogach
formalnych jakimi muszą odpowiadać
składane projekty oraz zasadach ich
promocji

lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Podjęto Uchwałę w której
nadano nowy Statut.
Uchwała obowiązuje od
lipca 2019 roku
Uchwała reguluje
szczegółowe zasady
wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasady
tworzenia komitetów
inicjatyw
uchwałodawczych, zasady
promocji obywatelskich
inicjatyw
uchwałodawczych oraz
formalne wymogi jakim
muszą odpowiadać
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składane projekty.
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